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 شكر وتقدير

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن } بسم هللا الرحمن الرحيم وَن َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى َّللاه َوَسُتَردُّ
ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ  َهاَدِة َفُيَنبِ   .[105{ ]التوبة:ِإَلى َعاِلِم الَغْيِب َوالشه

وعلى الحمد هلل رّب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين 
 آله وصحبه أجمعين.

لتفّضله باإلشراف على  كتور يونس عوادلدا لألستاذ المشرف أتقّدم بالشكر الجزيلبدايًة 
هذه األطروحة التي ما كانت لتتّم لوال آراؤه السديدة ونصائحه القيمة ومتابعته المستمّرة 

 من بداية هذا العمل وحتى نهايته.
األستاذ الدكتور ) أعضاء لجنة المناقشةو  رئيس الكرام لألساتذة والتقدير بالشكر كما أتقّدم

األستاذ المساعد في قسم  رعد الصرن  الدكتور -المحاسبةاألستاذ في قسم  إبراهيم ميدة
ة الدكتور  -األستاذ المساعد في قسم أدارة األعمال زكوان قريط الدكتور -أدارة األعمال

لقبولهم مناقشة هذه األطروحة والذين لم  (في قسم أدارة األعمالالمدرس  منال صقر
ثرائها تطويرهام وجهدهم في سبيل يبخلوا بعلمه  .القيمة والتوجيهات بالمالحظات وا 

والشكر موصول لجميع األساتذة الذين حكموا استبانة الدراسة. والشكر والتقدير لجميع 
السيدات والسادة العاملين في المنظمات عينة الدراسة والذين ساهموا في توفير البيانات 

 .والمعلومات المستخدمة في الدراسة
حفيز خالل مراحل إنجاز الذين قّدموا لي الدعم والت واألصدقاء الزمالءأتقّدم بالشكر إلى كّل 

وباسل عبوش  وصالح الدين حمد وثامر الجفال عزام حسن هذا العمل، وأخص بالذكر
 األستاذ بشار وحيد بدر.و 
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  ملخص
هذه الدراسة على السؤال الرئيسي التالي، ما هو أثر المسؤولية  اجابت          

 نتائجها يمكن وبالتالي ؟االجتماعية والرضا الوظيفي في أداء الشركات المساهمة السورية
 على قدرتها تحسين إلى تؤدي التي الممارسات توضيح في الشركات ذهه تساعد أن

بينها وبين موظفيها  مالتالؤ  ، من خالل زيادةوالمستقبلية الحالية المنافسة تحديات مواجهة
  أدائها. على ينعكس أن يمكن الذي األمر، به تعمل الذي والمجتمع

الجتماعية في الشركات مدى ممارسة المسؤولية ا التعرف على هدفت الدراسة إلى
المسؤولية  وقياس أثر ، ومعرفة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها،المساهمة السورية

معرفة فيما إذا كان الرضا الوظيفي للعاملين و  ،األداءفي  والرضا الوظيفي االجتماعية
  .يتوسط العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها

االرتباطي،  الوصفي واالسلوب استخدم الباحث المنهج ف الدراسةومن أجل تحقيق أهدا 
وزعت على  ،استبانة لجمع البيانات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية واألداءُصممت و 

) 103( بلغت مدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليةالالشركات في مدراء العينة من 
في للعاملين في الشركات المدروسة استبانة ثانية لقياس الرضا الوظي ُصممتمدراء. كما 
 .الشركات المدروسة في موظف) 211( على عينة قدرها عدة أبعاد ووزعتتكونت من 

بواسطة  معتالبيانات التي جُ  لتحليل (SPSS: 21) ستخدم البرنامج اإلحصائيحيُث اُ 
 بالتمقا إجراء خالل من النوعية المنهجية على االعتمادب كما قام الباحث االستبانتين.

 تحليل منهجية وباستخدام خاللها من والتي، ) مدير في الشركات المدروسة25(مع 
 االتطبيق، وعالقته مستوى للمنظمة على االجتماعية المسؤولية واقعج استنت المضمون

  .بالمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة وأسئلتها األساسية
المسؤولية االجتماعية بدرجة  ارسخلصت الدراسة إلى أن الشركات المدروسة تم        

  ).%74.40( وبأهمية نسبية قدرها) 3.72( متوسطها الحسابي بلغمتوسطة حيُث 
متوسط  المدروسةفي الشركات للعاملين  أن الرضا الوظيفي إلى أيضاً  الدراسة توصلت 

  ).%72.60( وبأهمية نسبية قدرها) 3.63( بشكل عام حيُث بلغ متوسطُه الحسابي
  :ذو داللة إحصائية من نتائج الدراسة أن هناك أثر كما تبين

  .الرضا الوظيفي فيللمسؤولية االجتماعية  -1



 م 
 

  األداء فيللرضا الوظيفي  -2
  .األداء فيللمسؤولية االجتماعية  -3

  الرضا الوظيفي للعاملين يتوسط العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها.وأن 
المزيد من االهتمام فيما يتعلق بدعم المجتمع بلشركات المدروسة ا إدارات أوصت الدراسة

 ،والبنية التحتية ،والمؤسسات الخيرية ،والصحة ،التعليم مثل المحلي في مجاالت
. األزمات أثناء تحل بالمجتمع التي األضرار من والتخفيف المشاكل حلوالمساهمة في 

أن تعمل و  ن متوسطُه الحسابي منخفض.بعد المسؤولية الخيرة  كاحيُث بينت النتائج أن 
على مراعاة ارتفاع المتطلبات المعيشية، فتعمل على تحقيق التوازن بين هذه المتطلبات 

الرضا الوظيفي لهم، في ظل  فيك من أثر لوبين الراتب الممنوح للعاملين لديها. لما لذ
ُبعد الراتب تبين أن أداء هذه الشركات. إذ  فيالنتائج التي بينت تأثير الرضا الوظيفي 

  كانت درجته منخفضة. والمكافآت
أن تعمل الشركات المدروسة على رفع مستوى المسؤولية االجتماعية كما أوصت الدراسة ب

الرضا الوظيفي للعاملين في  فيلديها، إذ تبين من نتائج الدراسة التأثير اإليجابي لذلك 
المدروسة بالرضا الوظيفي للعاملين  زيادة اهتمام الشركاتاألداء. و  فيهذه الشركات، و 

  رفع مستوى أداء هذه الشركات. فيفيها، لما لُه من أثر 
وظيفي، الشركات المساهمة الكلمات المفتاحّية: المسؤولية االجتماعية، األداء، الرضا ال

  السورية.
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
 Introduction مقدمة 1-1

حاز مصطلح المسؤولية االجتماعية على اهتمام الكثير من الباحثين وعلماء          
وتبلورت حوله بينهم،  اسعاً ، كما أثار هذا المصطلح جدًال و ةاإلدارة في العقود األخير 

رى أن المسؤولية األساسية للمنظمات هي تعظيم األرباح ت وجهتي نظر رئيسيتين األولى
الك وتعظيم ثروتهم األمر الذي سينعكس في النهاية على بقدر اإلمكان وبالتالي خدمة المُ 

المجتمع بشكل عام وذلك من خالل السلع والخدمات التي ستقدم له. وصاحب هذا 
 ,Friedman( دمانير لحائز على جائزة نوبل فالمذهب اإلداري االقتصادي األمريكي ا

الك وبالتالي ليس من صالحياتهم القيام الذي يرى بأن المديرين هم وكالء المُ  )1970
  .الكبأدوار اجتماعية تؤدي إلى اإلضرار بثروة المُ 

شكل كبير وتزايد تأثيرها ترى أن المنظمات تضخمت بفأما وجهة النظر األخرى          
تعيش فيه  الذياالهتمام فقط بعنصر وحيد من مجتمعها ها ولم يعد مقبوًال من ،المجتمع في

 ،بشكل عام الك، وبالتالي يجب أن يكون هذا التأثير إيجابيًا وفي صالح المجتمعوهو المُ 
النجاح حيث أن هذه المنظمات تنشأ وتعمل في ظل هذا المجتمع وبالتالي ال يمكنها 

تجاه هذا المجتمع تجعلها مقبولة لديه وتحظى  اجتماعية واالستمرار بدون القيام بأدوار
   .باالحترام من قبل مختلف مكوناته، وبالتالي الحفاظ على بقائها واستمرارها

بالقيام بالكثير من األدوار التي  مطالبة وفقًا لوجهة النظر السابقة أصبحت المنظمات
في السابق ومنها مكافحة الفقر ومكافحة البطالة والحفاظ على البيئة  دولةال كانت تقوم بها

والموارد الطبيعية وتحسين البنية التحتية وكذلك المساهمة في تنمية المجتمع صحيًا 
 .بالنوعية المطلوبة المستهلكين إلى ات والخدماتوتعليميًا وثقافيًا وتقنيًا، وتقديم المنتج

 والقيام بكافة مسؤولياتها االجتماعية تجاههم الجيدة للموظفين لديهاباإلضافة إلى المعاملة 
أن الموظفون يشكلون  ادة الرضا الوظيفي لديهم، وخاصةً األمر الذي قد ينعكس على زي

  .العنصر الرئيسي في أداء أعمال المنظمة وبالتالي تحقيق أهدافها
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الرضا الوظيفي ألن  ةً ن مباشر ُتحس لمنظمةلماعية وُيعتقد بشكل خاص أن المسؤولية االجت
-Tzai( سيرضي المتطلبات االجتماعية للموظفين لمنظمةلإظهار االستجابة االجتماعية 

Zang Lee, 2009.( 
 المنظمةحيُث تعمل سلوكيات المسؤولية االجتماعية على تقوية العقد غير الرسمي بين 

لعمل المرغوبة من قبل بالتزاماتها بتوفير ظروف ا المنظمةوالموظفين من خالل وفاء 
  ).Tzai-Zang Lee, 2009( موظفيها

 تهامسؤولي لممارسة العالقة بين المنظمة وموظفيها شرط مسبق يمكن أن تعتبر وبذلك
االجتماعية فإذا لم تظهر المنظمة مستوى عالي من المسؤولية تجاه موظفيها، فمن غير 

 Aharonبيئة التي تعمل بها (المحتمل أن تفعل ذلك تجاه زبائنها وتجاه المجتمع وال

Tziner, 2011(.  
من هذه النقطة تم دراسة الرضا الوظيفي للموظفين في هذه الدراسة والذي يمثل نقطة 
مهمة عند دراسة المسؤولية االجتماعية للمنظمة، على اعتبار أن العاملين هم أولى 

تعلقة بالمسؤولية مجموعات أصحاب المصلحة المتأثرة بشكل مباشر بسياسات المنظمة الم
  االجتماعية.
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  مصطلحات الدراسة 1-2
  Corporate Social Responsibility االجتماعية المسؤولية

 المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلسو  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفتُ 
  :أنها علىللشركة  االجتماعية المسؤولية

 التنمية تحقيق في والمساهمة أخالقًيا بالتصرف األعمال نظماتم قبل من المستمر االلتزام

 والمجتمع للعاملين، المعيشية الظروف نوعية تحسين على والعمل البيئة وحماية االقتصادية

 ,Françoise( األطراف هذه لجميع الحياة جودة تحسين بهدف ككل والمجتمع المحلي

  .)2008 عيران،) (2004
  Job Satisfaction الرضا الوظيفي

 من والتوقعات الرغبات والحاجات والسعادة إلشباع واالرتياح بالقناعة النفسي الشعورهو  
والوالء  الثقة ومن العالقات مع الزمالء والرؤساء مع العمل بيئة وظروف نفسه العمل

  .)2003عبد الباقي، ( للعمل واالنتماء

  Performance األداء 

 أو مجاراة على المنظمة قدرة مثل المعينة الخصائص من سلسلة أنهُ  على األداء وصف
وقدرتها  تكلفة، بأقل منتجاتها وتقديم جيدة بطريقة نفسها وٕادارة الخارجية، المنافسة تحمل
  ).Avram& Luminita, 2010( المستمر والتوسع الموارد استغالل على

 Previous Studies الدراسات السابقة 1-3

اسات السابقة التي تناولت المسؤولية االجتماعية وعالقتها سيتم عرض بعض الدر         
تصنيفها إلى  جرىوهذه الدراسات  ،والرضا الوظيفي ببعض المتغيرات ومنها األداء

كما هو مبين في الجدول  مجموعتين: الدراسات السابقة العربية والدراسات السابقة األجنبية
  .التالي
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  عربية واألجنبية) الدراسات السابقة ال1-1جدول رقم (
  Arabic Studiesالدراسات العربية  1- 3- 1

ومكان  مجتمع وعينة المتغيرات المنھج عنوان الدراسة اسم الباحث
 الدراسة

 أھم النتائج أھم ا�ھداف

(عبد 
الرحمن، 

1997( 

المسؤولية ا'جتماعية لمنظمات 
ا�عمال، مجا'تھا، معوقات 

الوفاء بھا: دراسة ميدانية 
 تطبيقية.

المسؤولية  الوصفي
 ا'جتماعية

) من أعضاء 150(
مجلس ا9دارة والمدراء 

 الشركاتفي  العامين
 المصرية. الصناعية

ا�ھمية النسبية معرفة 
لمجا'ت المسؤولية 

 ا'جتماعية لمنظمات ا�عمال

ا�ھمية النسبية تترتب حسب أولوياتھا بدءا 
ھا بحقوق المالكين ثم المستھلكين ثم العاملين وأقل
في ا�ھمية يأتي ما يرتبط بالبيئة والع@قة مع 

 المجتمع
(التويجري، 

1998( 
المسؤولية ا'جتماعية في 

القطاع الخاص في المملكة 
العربية السعودية: دراسة 

 ميدانية استط@عية

المسؤولية  الوصفي
 ا'جتماعية

من سعودية منظمات 
القطاعين الخدمي 

والصناعي بلغ 
 ) منظمات.110عددھا(

معرفة مدى توافر المسؤولية 
ا'جتماعية في الھيكل 

 ا9داري للمنشآت السعودية

عدم وجود تجاوب أو تفاعل بين المنظمات 
والمجتمع حيث تبين أن المساھمات والمشاركات 

محدودة ومحصورة بنشاطات اجتماعية قليلة 
قياسا بالقدرات المالية والخبرات ا9دارية لھذه 

 المنظمات
 منھل،(

2000( 
 الداخلي ا'جتماعي ا�داء

 دراسة العمل، بدوران وع@قته
 الجنوب نفط شركة في ميدانية

 للحديد العامة والشركة
 .والصلب

 المسؤولية الوصفي
ا'جتماعية، 

 دوران
 العمل

 ھما عراقيتين شركتين
 الجنوب نفط شركة

 للحديد العامة والشركة
 .والصلب

 ا'جتماعية المسؤولية قياس
 ا'جتماعي داءبا� ممثلة

 بدوران وع@قته الداخلي
 العمل

 ا'جتماعي ا�داء بين ايجابية ع@قة ھناك
 الجنوب نفط شركة أن حيث العمل ودوران

 نسبة كانت أفضل اجتماعيا أداء سجلت والتي
 للحديد العامة الشركة من أقل فيھا العمل دوران

 والصلب
 الغالبي(

 والعامري،
2001( 

 لمنظمات ةا'جتماعي المسؤولية
 نظام وشفافية ا�عمال

 تطبيقية دراسة: المعلومات
 التجارية المصارف من لعينة

 .ا�ردنية

 المسؤولية الوصفي
ا'جتماعية، 

 نظام شفافية
 المعلومات

مصارف تجارية  سبعة
 فروعھا أردنية، عدد

 فرعا)  63(

 الدور بين الع@قة معرفة
 وطبيعة للمنظمة ا'جتماعي

 يھاف المعلومات نظام

 ا'جتماعية المسؤولية بين ضعيفة ع@قة وجود
 المصرف في المعلومات نظام وشفافية

(حداد، 
2002( 

 معلومات عن ا9فصاح
 في ا'جتماعية المسؤولية

 للشركات الدورية التقارير
 بورصة في المدرجة الصناعية

 .ميدانية دراسة: عمان

 المسؤولية الوصفي
  ا'جتماعية

 الشركات من عينة
 ا�ردنية ناعيةالص

 بورصة في المدرجة
) 65( من تكونت عمان
 شركة

عن  ا9فصاح مستوى معرفة
 ا'جتماعية، المسؤولية

و  الشركة أثر حجم ومعرفة
فيھا  الحكومة وملكية ربحيتھا

  ا9فصاح مستوى ھذا على

%) 13( عن بالمتوسط فقط تفصح الشركة-1
 تضمنھا التي المعلومات من بنداً ) 37( من

  الدراسة. في المستخدم ا9فصاح نموذج
 المعلومات عن الشركة إفصاح مستوى -2

 مستوى بينما جيد البشرية بالموارد المتعلقة
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 بالبيئة المتعلقة المعلومات عن ا9فصاح
  منخفض.

 ا9فصاح مستوى بين إيجابية ع@قة وجود-3
 الشركة وحجم ا'جتماعية المسؤولية عن

 الشركة في الحكومة وملكية الشركة وربحية
 .الشركة وخطورة

 الحمدي،(
2003( 

 للمسؤولية التسويقية ا�بعاد
 للمنظمات ا'جتماعية
 رضا على وانعكاساتھا

 Zراء تحليلية دراسة: المستھلك
 والمستھلكين المديرين من عينة
 المنظمات من عينة في

 في الغذائية للمنتجات المصنعة
 .اليمنية الجمھورية

 ا�بعاد الوصفي
 يقيةالتسو

 للمسؤولية
ا'جتماعية، 

 رضا
 المستھلك

 كعينة استبانة) 140( 
المنظمات  مديري من

 با9ضافة اليمنية
 كعينة استبانة) 600(إلى
 في المستھلكين من

 .صنعاء

 المنظمات التزام بحث
 الغذائية للمنتجات المصنعة

 التسويقية با�بعاد اليمن في
 ا'جتماعية، للمسؤولية

 ضار على وانعكاساتھا
 تقييمه ومدى المستھلك،

 تلك بھا تقوم التي ل[نشطة
 حقوقه تجاه المنظمات
 .كمستھلك

 المتغيرات تجاه المنظمات التزام درجة إن-1
 قلي@ً  أعلى كانت ا'جتماعية للمسؤولية التسويقية

 الوسط. من
 تلك به تقوم ما حول المستھلكين رضا إن-2

 ضعيفاً. كان المنظمات
 على المثبتة با�سعار ظماتالمن التزام عدم-3

 . الغذائية المنتجات
 حق من ك@ً  تعط لم المبحوثة المنظمات إن-4

المعلومات،  على الحصول الرأي، حق سماع
 صحية بيئة في العيش التعويض، حق حق

 .كافياً  اھتماما
 ،عمر(

2006( 
 وأثرھا ا'جتماعية المسؤولية

 على ميدانية دراسة: ا�داء على
 مدينة في الخاصة المستشفيات

 .عمان

 المسؤولية الوصفي
ا'جتماعية، 

 الكفاءة
 النسبية

 في خاص مستشفى) 34(
 ا�ردن في عمان مدينة

 ممارسة مدى على التعرف
�نشطة المستشفيات 
 ا'جتماعية، المسؤولية

 بين الع@قة ومعرفة
 ا'جتماعية المسؤولية

 .للمستشفيات النسبية والكفاءة

الخاصة المسؤولية تبني المستشفيات -1
  ا'جتماعية بدرجة متوسطة.

ھناك ع@قة إيجابية ذات د'لة إحصائية بين -2
تبني مفھوم المسؤولية ا'جتماعية والكفاءة 

 النسبية للمستشفى.

 ا�غا،(
2007( 

 بالمسؤولية ا'لتزام بين الع@قة
 بالتسويق والتوجه ا'جتماعية

 المؤسسات في وا�داء
 .بغزة الصناعية

 المسؤولية وصفيال
ا'جتماعية، 

 التوجه
بالتسويق، 

 ا�داء المالي

 الصناعية المنظمات
 الخاص بالقطاع العاملة

 غزة في

 المسؤولية واقع على التعرف
المنظمات  عند ا'جتماعية
 الفلسطينية، الصناعية
 اتجاھات عن والكشف
 فلسفة تطبيق نحو المديرين

 والتعرف. بالتسويق التوجه
 بين ع@قةال طبيعة على

لتزام بالمسئولية ا'جتماعية ا'بلغ متوسط -1
%)، أما متوسط تبني فلسفة التوجه 62.8(

  %).86بالتسويق بلغ (
' توجد ع@قة ذات د'لة إحصائية بين تبني -2

لتوجه بالتسويق المنظمات الصناعية لفلسفة ا
  وبين أداءھا المالي.

وجود ع@قة ترابط معنوية بين التزام -3
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 بالمسؤولية ا'لتزام
 والتوجه ا'جتماعية

 على ذلك بالتسويق، وأثر
 .ا�داء المالي

المنظمات الصناعية بالمسئولية ا'جتماعية، 
وبين تبني تلك المنظمات لفلسفة التوجه 

 بالتسويق.
 بالمسؤولية لتزاما'توجد ع@قة بين -4

 ي.ا'جتماعية، وبين ا�داء المال
ام بالمسؤولية لتزا'عدم وجود ع@قة بين -5

  .ا'جتماعية والتوجه بالتسويق وا�داء المالي
(جرادات، 

2008( 
 في ا'جتماعية المسؤولية

 ا�ردنية ا'تصا'ت شركات
)JTCs :(أصحاب منظور من 

 .المصلحة

 المسؤولية الوصفي
 ا'جتماعية

 ا'تصا'ت شركات
 في ا�ربعة الخلوية

) 51( ا�ردن، وزعت
 ھذه على استبانة

 إلى با9ضافة كات،الشر
 على استبانة) 76( توزيع
 الشركات، ھذه زبائن

 على استبيانات) 4(و
 البيئة جمعية موظفي
 .ا�ردنية

 فھم مدى على التعرف
 المسؤولية �ھمية المديرين

 التعرف كذلك ا'جتماعية،
 التطبيق في الفروقات على
 الممثلة ا�ربعة الشركات بين
 الع@قة ومعرفة القطاع، لھذا
 أصحاب بعض بين

) والبيئيون العم@ء(المصالح
 شركات تبني وبين

 للمسؤولية ا'تصا'ت
 ا'جتماعية.

مدراء أن شركاتھم تمارس المسؤولية اليرى -1
ا'جتماعية تجاه الزبائن والمجتمع والبيئة 

  الطبيعية بمستوى متوسط.
مدراء أن شركاتھم تمارس المسؤولية اليرى  -2

كومة والموظفين ا'جتماعية تجاه الح
  .والمستثمرين والمنافسين بمستوى عالي

سجلت زين أعلى المتوسطات لممارسة -3
المسؤولية ا'جتماعية في جميع ا�بعاد باستثناء 

  بعد الموظفين حيث تعادلت مع أمنية.
ھناك فروق في درجة الموافقة على ممارسة -4
لمسؤولية ا'جتماعية بين المدراء من جھة وبين ا

ن والناشطين البيئيين من جھة أخرى فيما الزبائ
 يخص بعدي الزبائن والبيئة.

 الغرير،(
2012( 

 الشركات استجابة مدى قياس
 وأسس لمفاھيم السورية

 دراسة ا'جتماعية المسؤولية
 شركات بين مقارنة ميدانية
 .سورية في الخاص القطاع

وصفي 
 تحليلي

 المسؤولية
 ا'جتماعية

 على الدراسة اجريت
 الخاصة سساتالمؤ

 وحلب دمشق في العاملة
) 132( توزيع تم حيثُ 

 أعضاء على استبانة
 أو ا9دارة مجلس

 مالكي أو المديرين
 .المدروسة الشركات

 المسؤولية واقع على ا'ط@ع
الخاص،  للقطاع ا'جتماعية
 المعوقات على والتعرف
 والبنيوية والمالية ا9دارية

 مسؤولية قيام دون تحول التي
 مدى وقياس فيه، عيةاجتما

 القطاع يقدمه الذي ا9سھام
 الرعاية إطار في الخاص

 اتجاھات وقياس ا'جتماعية،
 المسؤولية نحو ا�عمال قطاع

 جتماعية وسيادةا' المسؤولية غموض مفھوم-1
 الخاص القطاع نشاطات على الخيري العمل

 ارتباط-2ا'جتماعية.  بالمسؤولية المرتبطة
  للشركة. بالترويج ا'جتماعية المسؤولية

 للشركات إلى ا'جتماعية المسؤولية تستند -3
 تنظيمياً  بعداً  تكون أن قبل مجتمعي أخ@قي بعد

 اعالقط شركات ترى-4. واقتصادياً  وإدارياً 
  فقط. اقتصادية مسؤولياتھا أن الخاص

 الخاص بھا القطاع يقوم التي النشاطات إن-5
 مبادرات ھي ا'جتماعية المسؤولية مسمى تحت
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 على والتعرف ا'جتماعية،
 ا�عمال قطاع استجابة مدى

 ظل في ا'جتماعية للمسؤولية
 ل@قتصاد البنيوية التركيبة
 .السوري

-6 تنموي. بعد ذو وليست منظمة غير فردية
 ا'جتماعية معوقات المسؤولية أھم تمثلت

 ومتابعة تنظيم وجود وعدم المالية بالتكاليف
 تزايد من ع@م، والتخوفا9 دعم وعدم حكومية
 .المنفعة أصحاب مطالب

(ناصر، 
2012(  

المسؤولية ا'جتماعية 
والصورة الذھنية للمنظمات 
ا9نتاجية وأثرھما في قرار 

 -الشراء لدى المستھلك السوري
دراسة ميدانية على مستھلكي 

  ا�دوات الكھربائية المنزلية

المسؤولية   الوصفي
  ا'جتماعية،

الصورة 
 الذھنية،

 قرار الشراء

مستھلك لمنتجات  384
ست شركات سورية 

ل[دوات المنزلية 
  الكھربائية

معرفة أثر المسؤولية 
ا'جتماعية في قرار الشراء 

لدى المستھلك، وأثر 
المسؤولية ا'جتماعية 

للمنظمة في صورتھا الذھنية، 
وأثر الصورة الذھنية في 

  قرار الشراء لدى المستھلك.

ة ا'جتماعية في قرار وجود أثر للمسؤولي-1
  الشراء لدى المستھلك.

وجود أثر للمسؤولية ا'جتماعية للمنظمة في -2
  صورتھا الذھنية.

وجود أثر للصورة الذھنية في قرار الشراء -3
  لدى المستھلك.

 طناطرة،(
2013( 

 في ا'جتماعية المسؤولية
 دراسة - المصرفية المؤسسات

 المصارف بين مقارنة
 .التقليدية رفوالمصا ا9س@مية

 الوصفي
 التحليلي

 المسؤولية
 ا'جتماعية

) 105( مقدارھا عينة
 المصارف في عاملين
 ا9س@مية الخاصة

 في العاملة والتقليدية
 .دمشق مدينة

 في ا'خت@ف على التعرف
 المصارف في العاملين مفھوم

 والتقليدية ا9س@مية
 ا'جتماعية للمسؤولية
 إلى يميلون الذي وا'تجاه

 إيمانھم مدى بنيه، وتحديدت
 بالمسؤولية ا'لتزام بأھمية

 الفروق وتحديد ا'جتماعية،
 التقليدية المصارف بين

 يتعلق فيما وا'س@مية
 توليه الذي ا9ھتمام بمستوى

 بالمسؤولية منھا كل
 مدى تحديد و ا'جتماعية،

 نوعي بين ا'خت@ف
 بأھمية يتعلق فيما المصارف

 .لديھم المصلحة أصحاب

يميل العاملون في المصارف التقليدية إلى -1
ا'عتقاد بالمسؤولية القانونية أكثر من نظرائھم 

  في المصارف ا9س@مية.
يتبنى العاملون بشكل عام في ك@ نوعي -2

المصارف المفھوم ا'قتصادي وا�خ@قي 
  وا'ستراتيجي والخيري للمسؤولية ا'جتماعية.

9س@مية من تتشابه المصارف التقليدية وا-3
حيث درجة اعتقادھم بأھمية أصحاب المصلحة 
ومن حيث ترتيبھم وفقاً ل[ولوية حيث يتصدُرھم 

  العم@ء والمالكون.
يميل العاملون في المصارف ا9س@مية إلى -4

ا9يمان بأھمية ا'لتزام بالمسؤولية ا'جتماعية 
  أكثر من نظرائھم في المصارف التقليدية.

س@مية إلى إظھار اھتمام تميل المصارف ا5-9
أعلى بالمسؤولية ا'جتماعية من المصارف 

 التقليدية.
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English Studies1 األجنبية الدراسات 2- 3- 1

  

مجتمع وعينة ومكان  المتغيرات المنھج عنوان الدراسة اسم الباحث
 الدراسة

 أھم النتائج أھم ا�ھداف

)Peters& 
Mullen, n. d( 

بعض ا�دلة على 
التراكمية  اZثار

للمسؤولية ا'جتماعية 
للشركة على ا�داء 

 المالي

  المسؤولية ا'جتماعية، التجريبي
 العائد على ا�صول

المائة شركة ا�ولى 
المدرجة في قائمة 

)fortune 500 (
 . أميركا1996عام 

استكشاف التأثيرات 
الطويلة المدى للمسؤولية 
ا'جتماعية للشركة على 

 أدائھا المالي.

تأثير إيجابي تراكمي للمسؤولية ا'جتماعية  ھناك
 للشركة على أدائھا المالي.

)Kevin et al, 
2008(  

 بالتسويق، التوجه
 الوظيفي، الرضا
 وأداء المنتج، جودة

 من أدلة: الشركة
  الصين

 الرضاو بالتسويق، التوجه  الوصفي
 المنتج، جودةو الوظيفي،

  .داءا�و

 موظف) 2754(
 في شركة) 180(في

  ين،الص

 التوجه يؤثر كيف معرفة
 الرضا على بالتسويق
 جودة وعلى الوظيفي

 على وبالتالي المنتج
  . ا�داء

 المنظمة مستوى على بالتسويق التوجه ثقافة أن-1
 الوحدات مستوى على بالتسويق التوجه سلوك تقود

 الموظفين مستوى على الوظيفي الرضا على وتؤثر
 ا�داء يرفع تال بشكل والذي المنتج، جودة وعلى

 أداء يحسن بالتسويق التوجه سلوك أن-2 .التنظيمي
 الوظيفي الرضا خ@ل من مباشر غير بشكل الشركة

  .وسيطين كمتغيرين المنتج وجودة للموظفين
)Scholtens, 

2008( 
م@حظة حول التفاعل 

بين المسؤولية 
ا'جتماعية للشركة 

 وا�داء المالي

عائد ا�داء ا'جتماعي ،ال التجريبي
على السھم، القيمة السوقية 

إلى القيمة الدفترية، 
 المخاطر السوقية للسھم.

) شركة 289(
أميركية للفترة من 

حتى عام  1991عام 
2004 

معرفة إن كان ا�داء 
المالي مسبوق بأداء 
 اجتماعي أم العكس.

ھناك تفاعل إيجابي بين ا�داء المالي وا�داء 
مالي يسبق ا�داء ا'جتماعي، وتبين أن ا�داء ال

 ا'جتماعي بشكل أكثر بكثير من ا'تجاه ا�خر.

)Valentine&  
Fleischman, 

2008(  

 ا�خ@قية، البرامج
 ا'جتماعية المسؤولية

 للشركة المدركة
  الوظيفي والرضا

 ،ا�خ@قي التدريب  لتحليليا
، ا'جتماعية المسؤولية

  الوظيفي والرضا

من أصحاب  313
  .اا�عمال في أميرك

 لمسؤوليةا دوردراسة 
 في المدركة ا'جتماعية

 تدريب بين ايجابية ع@قة
 الدستور على الموظفين

 جزئي أو كامل بشكل ا'جتماعية المسؤولية أن
 البرنامج متغيرات بين ا9يجابي ا'رتباط تتوسط

 على الدراسة اقترحت. الوظيفي والرضا ا�خ@قي
 التصورات أفضل بشكل تدير أن الشركات

                                                             
  . عناوين هذه الدراسات باللغة اإلنكليزية موجودة في قائمة المراجع 1
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 والرضا ا�خ@قي
  .الوظيفي

 بسياسات العمل واتجاھات للموظفين ا�خ@قية
  .متنوعة

)Nelling& 
Webb, 2009(  

 ا'جتماعية المسؤولية
 وا�داء للشركة
 النظر إعادة: المالي

  .القوية بالدائرة

، ا'جتماعية المسؤولية  التحليلي
 عائد، ا�صول على العائد
  .السھم

 أميركية شركة 600
 إلى 1993 عام من
  .2000 عام

 بين الع@قة دراسة
 ا'جتماعية المسؤولية

  المالي. وأدائھا للشركة

 فيما أعلى نقاط إلى تقود العالية السھم عوائد- 1 
 على دليل يوجد '-2. الموظفين بع@قات يتعلق

 المسؤولية وأوجه السھم عائدات بين السببية الع@قة
 المحلي معالمجت إلى بالنسبة للشركة ا'جتماعية

 الع@قة على ضعيفة أدلة ھناك-3. والبيئة والتنوع
 ل[داء ا�ضيق والمؤشرات المالي ا�داء بين

 أصحاب إدارة على تركز والتي ا'جتماعي
   .المصالح

)Huang Lin 
et al, 2009(  

 المسؤولية أثر
 للشركة ا'جتماعية

: المالي ا�داء على
 قطاع من أدلة

  تايوان في ا�عمال

، ا'جتماعية المسؤولية  جريبيالت
  ا�داء المالي

 شركة 1000
 عامي بين تايوانية
  2004 و 2002

 أنشطة تأثير معرفة
 ا'جتماعية المسؤولية

  المالي أدائھا على للشركة

 تأثير لھا ليس للشركة ا'جتماعية المسؤولية أن
 بينما ا�جل، قصير المالي ا�داء على إيجابي كبير
  .الطويل المدى على للشركة لموسةم مالية ميزة تقدم

)Inoue& Lee, 
2010(  

 المختلفة ا�بعاد آثار
 ا'جتماعية للمسؤولية

 ا�داء على للشركة
 الصناعات في المالي

  بالسياحة المرتبطة

النظري 
  التجريبي

، ا'جتماعية المسؤولية
، ا'ستثمار على العائد

 Tobin's(توبن ومؤشر
q(.  

 أمريكية شركة 367
 1991 من للفترة
 تنتمي 2007 حتى
 صناعات أربع إلى

 بالسياحة مرتبطة
 الخطوط: وھي

 والكازينو الجوية
  .والمطاعم والفنادق

 المسؤولية تأثير معرفة
 الربحية على ا'جتماعية

 والربحية ا�جل قصيرة
  .المستقبلية

 المحلي المجتمع نحو الموجھة ا�نشطة أن-1
 بالنسبة ا�جل قصيرة الربحية ملحوظ بشكل تخفض
 الربحية تزيد لكنھا الجوية، الخطوط لصناعة
 الفنادق لصناعتي بالنسبة والمستقبلية ا�جل قصيرة

 التنوع قضايا في الشركة عمل أن -2 .والمطاعم
 لصناعة بالنسبة المستقبلية الربحية على إيجابياً  يؤثر

 الث@ث للصناعات بالنسبة تأثير له ليس لكن الفنادق،
 نحو الموجھة الشركة أنشطة أن-3 .ا�خرى

 بالنسبة فقط المستقبلية الربحية تحسن الموظفين
 الشركة اھتمام أن- 4الجوية.  الخطوط لصناعة

 و' ا�جل قصيرة الربحية يحسن ' الطبيعية بالبيئة
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  .الصناعات لكل بالنسبة المستقبلية الربحية
  

)Tamm et al, 
2010(  

 المسؤولية بين الع@قة
 لشركةل ا'جتماعية

: الوظيفي والرضا
  البلطيق دول حالة

، ا'جتماعية المسؤولية  التحليلي
  الوظيفي والرضا

  في موظف) 3637(
 استونياشركات من 

  ولتوانيا و'تفيا

 بين الع@قة دراسة
 ا'جتماعية المسؤولية

  الوظيفي والرضا للشركة

 ا'جتماعية المسؤولية بين إيجابية ع@قة وجود-1
 حجم بين سلبية ع@قة وجود- 2 .الوظيفي والرضا
 ع@قة ھناك-3 .ا'جتماعية والمسؤولية الشركة

  .الوظيفي والرضا الشركة حجم بين سلبية

)Aharon et 
al, 2011(  

 ا'جتماعية المسؤولية
 والعدالة للشركة،
 والرضا التنظيمية
 كيفية: الوظيفي
 إن بينھم، الترابط

  وجد

 ا'جتماعية، المسؤولية  الوصفي
 والرضا التنظيمية دالةالعو

  الوظيفي

 موظف )101(
 ،تركيتين بشركتين

 تأمين شركة ا�ولى
ا�خرى شركة و

  .لكترونيةا أجھزة

 بين ا'رتباط دراسة
 ا'جتماعية المسؤولية

 التنظيمية والعدالة للشركة
  الوظيفي والرضا

 بك@ إيجابي بشكل ا'جتماعية المسؤولية ترتبط-1
  التنظيمية. والعدالة الوظيفي الرضا المتغيرين

 وغير مباشر تأثير لھا ا'جتماعية المسؤولية أن -2
 العدالة باستخدام الوظيفي الرضا على مباشر

  .وسيط كمتغير التنظيمية

)Ching et al, 
2013(  

 المسؤولية بين الع@قة
 للشركة، ا'جتماعية

 الوظيفي والرضا
  التنظيمي وا'لتزام

 ،ا'جتماعية المسؤولية  الوصفي
 وا'لتزام ،الوظيفي والرضا

  .التنظيمي

 التأمين شركات
 تم تايوان، في العاملة
  استبانة) 380(توزيع

 بين الع@قة معرفة
 ا'جتماعية المسؤولية

 الوظيفي والرضا
، التنظيمي وا'لتزام
 الوسيط التأثير وفحص
 على الوظيفي للرضا

 ا'جتماعية المسؤولية
  .التنظيمي وا'لتزام

 على يؤثر ا'جتماعية المسؤولية في ثمارا'ست أن-1
  .للموظفين التنظيمي وا'لتزام الوظيفي الرضا

 التنظيمي ا'لتزام على يؤثر الوظيفي الرضا أن-2
  .للموظفين

 على يؤثر ا'جتماعية المسؤولية في ا'ستثمار أن-3
 الرضا خ@ل من للموظفين التنظيمي ا'لتزام

  .وسيط كمتغير الوظيفي

)Nilgün& 
Ibrahim, 

2014(  

 المسؤولية تأثير
 للشركة ا'جتماعية

 الوظيفي الرضا في
  الفنادق في

 ،ا'جتماعية المسؤولية  التحليلي
  الوظيفي الرضا

 موظف) 229(
  تركيا فنادق) 7(في

 المسؤولية تأثير تحليل
 على للشركة ا'جتماعية

  للعاملين الوظيفي الرضا

 يؤثران ا'قتصادي والبعد ا�خ@قي البعد أن-1
 المسؤولية أن-2.الوظيفي الرضا على إيجابي بشكل

 الحفاظ في فاعلة طريقة تكون أن يمكن ا'جتماعية
  .وموظفيھا الشركة بين إيجابية ع@قة على
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ملخص الدراسات السابقة وأوجه اختالف هذه الدراسة مع الدراسات  1-3-3
  السابقة:

  أظهرت نتائج الدراسات السابقة ما يلي:
ل عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة من خال

  بمتغيرات هذه الدراسة يستخلص الباحث ما يلي:
عدم وجود تفاعل أو تجاوب بين المنظمات والمجتمع  )1998(التويجري،  دراسة أكدت-1

ة قياسًا بالقدرات حيث تبين أن المساهمات والمشاركات محدودة بنشاطات اجتماعية قليل
  المالية واإلدارية لهذه المنظمات.

أن المالكين يأتون في مقدمة أولويات المنظمات  )1997دراسة (عبد الرحمن،  استنتجت-2
  .من حيث األهمية بالنسبة لمجاالت المسؤولية االجتماعية وأقلها ما يرتبط بالبيئة والمجتمع

بعض المتغيرات الخاصة بالعاملين مثل  وجود عالقة بين )2000دراسة (منهل، أكدت -3
  دوران العمل واألداء االجتماعي.

 ,Peters& Mullen, n. d ; Inoue& Lee ;2007دراسة كل من (األغا، وجدت -4

عالقة إيجابية بين تبني الشركات للمسؤولية االجتماعية واألداء المالي، فيما لم تجد ) 2010
أية عالقة بين  ) (Nelling& Webb, 2009; Huang Lin et al, 2009دراسة كل من

  المتغيرين.
 Tamm et al, 2010; Aharon et al, 2011; Ching etتوصلت دراسة كل من (-5

al, 2013 إلى أن هناك عالقة إيجابية بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة والرضا الوظيفي (
  للعاملين فيها.

  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:
، ملحم( ودراسة )،1995، الحليم عبدو  العدوان(دراسة ت الدراسة الحالية من استفاد-1

 )2012(الزريقات، دراسة ) و 2003(الحمدي، ودراسة )، 2006(باسردة، )، ودراسة 2006
في هذه الدراسة، سواء االستبيان الخاص بالمسؤولية  ةالمستخدم ستباناتفي تصميم اال

  الخاص بالرضا الوظيفي.االجتماعية واألداء أو االستبيان 
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مثل دراسة  الدراسات السابقة بعض تم االستفادة من الجزء النظري الموجود في-2
)Aharon, 2011(،  ودراسة)Chongho, 2012(،  ودراسة)Chung, 2014(،  ودراسة
)Carroll, 1999 ودراسة ،()Mariana, 2012( ودراسة ،)Avram& Luminita, 

في بناء اإلطار النظري الخاص بهذه  )Porter & Kramer, 2006(دراسة ، و )2010
  الدراسة.

 ,Frazier et al( مثل دراسة الدراسات السابقة بعض كما استفادت هذه الدراسة من-3

، )Inoue& Lee, 2010(، ودراسة )Nilgün& Ibrahim, 2014( )، ودراسة2004
 Huang(اسة ودر  ،)Ching et al, 2013( ، ودراسة)Aharon et al, 2011(ودراسة 

Lin et al, 2009(  فيما يتعلق بكيفية صياغة نموذج البحث وتحديد المتغيرات وأبعادها
تلك المتغيرات أو  حصائي لمعرفة العالقة واألثر بينالمختلفة وكيفية الربط أو التحليل اإل

  أبعادها المتعددة.

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
عن المسؤولية  )2013طناطرة،  ;2012(الغرير،  السابقة المحلية فيما يتعلق بالدراسات-1

تبني المسؤولية  ات استطالعية لمعرفة مدى تطبيق أواالجتماعية فإنها كانت دراس
و فيما يتعلق لعينة المدروسة حول هذا الموضوع أو معرفة وجهة نظر ااالجتماعية أ

الحد وتميزت عن هذه  تتوقف عند هذاالدراسة الحالية لم بالمسؤولية االجتماعية. بينما 
الدراسات من خالل ربطها بين المسؤولية االجتماعية ومتغيرين آخرين هما األداء بأبعاده أو 

  أنواعه المتعددة والرضا الوظيفي أيضًا بأبعاده المختلفة.
 الصناعة الخمسة وللقطاعات السورية المساهمة للشركات شمولهاب الدراسة هذه ميزتت كما-2
 المسؤولية ممارسة مدى على الوقوف وبالتالي والزراعة، والبنوك التأمين وشركات الخدماتو 

 رأس حيث من سواء السوري االقتصاد في الكبيرة األهمية ذات الشركات هذه في االجتماعية
  .فيها العاملين عدد حيث من أو مالها

 ;Caroll, 1979(رولتناولت هذه الدراسة المسؤولية االجتماعية من خالل نموذج كا-3

Carol, 1991(  المسؤولية االقتصادية، والمسؤولية القانونية، والمسؤولية) بأبعاده األربعة
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ست المسؤولية في بعض الدراسات السابقة قي، بينما االخالقية، والمسؤولية الخيرة)
  .أخرى االجتماعية من خالل أبعاد

ر المالي فقط، بينما قامت هذه الدراسة الدراسات السابقة األداء من المنظو  تناولت بعض-4
األداء البيئي بتبني مقياس لألداء يتصف بالشمول لمختلف جوانب األداء في المنظمة مثل 

ومحور  األداء التنظيمي وجودة المنتجات والحصة السوقية ومحور العمليات الداخليةو 
  .واألداء المالي العمالء

هو  داء وذلك بوجود متغير وسيطفي األجتماعية تناولت هذه الدراسة أثر المسؤولية اال-5
ه في الدراسات السابقة، باإلضافة إلى يلإوهو ما لم يتم التطرق  للعاملين الرضا الوظيفي

األداء وأثر  فيدراسة عالقة هذا المتغير مع المسؤولية االجتماعية للشركة ودراسة أثره 
  يزة لهذه الدراسة.وهو ما يشكل إضافة أو م فيهالمسؤولية االجتماعية 

 ظروف ظل في تّمتالسابقة  الدراساتاختالف البيئة التي جرت فيها هذه الدراسة، ف-6
 دولية شركات وعلى الدراسة هذه عينة لها تنتمي التي والبيئة الظروف عن مختلفة وبيئات
 طبيعة تقصي الدراسة هذه تحاول وبالتالي. المدروسة المنظمات عن طبيعتها في تختلف

  .المحلية البيئة في المنظمات التي تعمل من عينة خالل من العالقة هذه
تناولت معظم الدراسات السابقة المسؤولية االجتماعية من منظور تسويقي أو من منظور -7

فلسفة التوجه بالتسويق، بينما ربطته هذه الدراسة بأداء المنظمة وبالرضا الوظيفي للعاملين 
  فيها.

ن سابقاتها باستخدامها للمقابالت المعمقة ومنهجية تحليل تختلف هذه الدراسة ع-8
  المضمون.

حاولت هذه الدراسة التقليل من التحيز واالعتماد على نفس االشخاص في تعبئة -9
االستبانات وبالتالي قياس كافة المتغيرات، وذلك من خالل توزيع نوعين من االستبانات تملئ 

االستبيان الخاص بالمسؤولية االجتماعية واألداء  تعبئة جرىمن قبل أشخاص مختلفين حيُث 
ع االستبيان الخاص بالرضا الوظيفي على وز من قبل المديرين في الشركات المدروسة، بينما 

  العاملين فيها.
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 Problem of Study مشكلة الدراسة 1-4

ا بأعمال كبيرة ومتداخلة مع بعضه تقومالشركات في السنوات األخيرة أصبحت         
نواحي الحياة كافة وأصبح عليها مسؤوليات تجاه األفراد والمجتمع  فيثر كبير أوذات 

والدولة، فمن غير الممكن أن تتحمل الحكومات كافة المسؤوليات التي تحملتها في السابق 
وذلك في ظل الظروف االقتصادية الجديدة أي في ظل الخصخصة والعولمة والحرية 

ب المسؤولية االجتماعية للشركات سينعكس سلبًا على مستوى الفرد االقتصادية. وبالتالي غيا
  والشركة والمجتمع.

كما يالحظ المتتّبع لوسائل اإلعالم المختلفة في السنوات األخيرة، تسلّيطها الضوء بشكل 
أكبر على بعض الممارسات التي قامت بها عدد من المنّظمات العالمية أو إداراتها والتي ال 

مما ، المستفيدونمراعاة وحماية حقوق في توى جّيد من المسؤولية االجتماعية تنم عن مس
تنتقل المنظمة إلى مواجهة تحديات اجتماعية وبيئية مثل حقوق االنسان، يؤكد ضرورة أن 

االرتفاع الحراري، وقطع االشجار، والعمل بشفافية واالبتعاد عن الفساد والسلوكيات غير 
 مثل على مستوى العالم انهيار شركات كبرى وأفشل إلى  أدت المسؤولة اجتماعية والتي

 Arthur)أندرسون ( وشركة المحاسبة ،(Enron)إنرون  الطاقة األمريكية شركة

Anderson، وورلد كوماالتصاالت  وشركة )World Com( وشركة األغذية األوربية ،
)Parmalateولية االجتماعية من األمثلة األخرى، التي أبرزت قضايا المسؤ  ) وغيرها

  .والحوكمة وجلبت مزيد من االهتمام إلى دور أخالقيات االعمال
 ;Deshpande, 1996; Koh & Boo, 2001( السابقة الدراسات من العديد أشارتكما 

Singhapakdi et al., 1996( في زيادة تنتج األعمال أخالقيات أو التنظيمية األخالق أن 
 والمسؤولية األعمال أخالقيات بين للعالقة قوية إمكانية يوجد أنهُ  الوظيفي، وبما الرضا

   .بالرضا الوظيفي ترتبط أن يمكن االجتماعية فالمسؤولية االجتماعية،
 أن )Koh & Boo, 2001; Valentine & Barnett, 2003( دراسة كل منبينت و 

 العمل تجاه للموظفين اإليجابي الفعل برد ترتبط األعمال أخالقيات أو التنظيمية األخالق
  .والمنظمة
الدراسات حول العالقة بين المسؤولية االجتماعية  نتائج على المستوى العالميتباينت 

فيما إذا كانت  )Scholtens, 2008( ولم يكن هناك اتفاق في البحوث السابقة ،األداءو 
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 &Nelling( أنشطة المسؤولية االجتماعية تؤدي إلى تحسين األداء المالي للشركات

Webb, 2009 ،(فمنها ما توصل إلى  ،نتائج متضاربةالدراسات السابقة توصلت إلى ف
عدم  ذاك ويظهر من خالل ،وجود عالقة إيجابية ومنها ما توصل إلى وجود عالقة سلبية

 &Inoue(لمنظمة االتوافق على أن األداء االجتماعي العالي يقود إلى تحسن في أداء 

Lee, 2010(. ي عالقة بين المسؤولية االجتماعية واألداء الماليكذلك لم يجد البعض أ 
)Huang Lin et al, 2009.(  العالقة  حولبالتالي َكاَنت نتائج الدراسات التجريبية السابقة

، مما يؤكد )Huang Lin et al, 2009( بين المسؤولية االجتماعية والربحية غير حاسمة
  ع.الحاجة لمزيد من الدراسة والبحث حول هذا الموضو 

الذي أشار إلى أن  )Nelling& Webb, 2009(وهذا ما يؤيده العديد من الباحثين مثل 
  .هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لطبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية واألداء

كافي  بشكل تدرس لم الموظفين واتجاهات للشركة االجتماعية المسؤولية بين العالقة كما أن
)Aharon et al, 2011.( المسؤولية االجتماعية والرضا عالقة بين ال وبالتالي دراسة

الوظيفي لدى العاملين من الممكن أن يدعم نتائج األبحاث التي توصلت إلى أن المسؤولية 
  للمنظمة. االجتماعية ممكن أن تكون مفيدة

يرات الدراسة متغ لتوضيح طبيعة العالقة بين ة على المستوى العربيلُأجريت دراسات قلي
واألداء أو لدراسة تأثير المسؤولية  والرضا الوظيفي المسؤولية االجتماعيةوهي  الحالية

األداء، كذلك على المستوى المحلي لم يجد الباحث دراسة  في والرضا الوظيفي االجتماعية
ن تناولت هذا الموضوع، وبالتالي تحاول هذه الدراسة المساهمة في ملئ هذه الفجوة وذلك م

من خالل عّينة  أداء الشركات في والرضا الوظيفي المسؤولية االجتماعية أثر خالل دراسة
  األسئلة التالية:ب تتجسد مشكلة الدراسةالشركات المساهمة السورية، إذ  العاملين في من
  ما مدى ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السورية؟-1
  للعاملين في الشركات المساهمة السورية؟ما مستوى الرضا الوظيفي -2
  ما هو مستوى األداء للشركات المساهمة السورية؟-3
  هل تؤثر ممارسة المسؤولية االجتماعية في أداء الشركات السورية المساهمة؟-4
  أداء الشركات السورية المساهمة؟ فيهل يؤثر مستوى الرضا الوظيفي للعاملين -5
  االجتماعية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين؟ هل تؤثر ممارسة المسؤولية-6
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  ؟هل يتوسط الرضا الوظيفي للعاملين العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها-7

 Importance of Study أهمية الدراسة 1-5

  :وعملية نظرية ناحيتين، في الدراسة أهمية تكمن
  النظرية األهمية

 أثر وهو تطرحه الذي الموضوع حيوية من النظرية ناحيةال من الدراسة هذه أهمية تبرز
 المسؤولية بين فالعالقة السورية، المساهمة الشركات أداء في االجتماعية المسؤولية

 المسؤولية موضوع في والبحث للدراسة الرئيسية المواضيع احد تمثل واألداء االجتماعية
  .(Huang Lin et al, 2009) االجتماعية

 حول المعرفي للتراكم إضافة من تمثله ما خالل من للدراسة النظرية ألهميةا تنبثق كما 
 فعلى واألداء، الوظيفي الرضا من بكل وأثره وعالقته للمنظمة االجتماعية المسؤولية موضوع

 الباحثين قبل من قصور هناك مازال انه إال عام، بشكل األجنبية الدراسات كثرة من الرغم
 تناولت التي الدراسات في وندرة الموضوع، هذا مناقشة في لعربيوا المحلي المستوى على
 التي الدراسات أغلب الن للعاملين، الوظيفي الرضا منظور من ومناقشته  الموضوع هذا

 اً رافد الدراسة هذه تمثل وبالتالي. المالي واألداء االجتماعية المسؤولية بدراسة تتعلق وجدناها
 الرضا في وتأثيرها عالقتها ومدى االجتماعية المسؤولية لحو  جديد ببحث المحلية للمكتبة

المجال  في السابقة للدراسات إضافة علمية الدراسة هذه تشّكل وبالتالي .واألداء الوظيفي
  .موضوع البحث

  العملية األهمية
 الوظيفي والرضا للمنظمة االجتماعية المسؤولية بين العالقة على الدراسة هذه تركز -1

 االقتصاد في هام دور تلعب المحلية الشركات من عينة خالل من األداء، في وأثرهما
 فإن وبالتالي ،هافي العاملين عدد حيث من أو المال رأس حجم حيث من سواء السوري
 واالجتماعية، االقتصادية الناحية من األهمية من كبير قدر على تكون أن يمكن نتائجها
 تحسين إلى تؤدي قد التي الممارسات توضيح في الشركات هذه تساعد أن يمكن كونها
 المتغيرات هذه بين العالقة فدراسة. والمستقبلية الحالية المنافسة تحديات مواجهة على قدرتها
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 مثل العمل، باتجاهات مرتبطة اإليجابية النتائج من عدد ألن للمنظمة بالنسبة مهمة
  . العمل لترك لمنخفضةا والمعدالت الغياب، تخفيض للموظفين، االكبر االنتاجية

 المدروسة الشركات في السياسات وراسمي القرارات متخذي الدراسة هذه تساعد أن يمكن -2
 تحتاج التي المجاالت على بالتركيز االجتماعية المسؤولية بموضوع االهتمام ذات والجهات

  .عّيةواالجتما االقتصادّية التنمية على إيجاباً  ينعكس قد الذي االهتمام من للمزيد
 الوظيفي والرضا االجتماعية المسؤولية في لالهتمام الشركات نتائج الدراسة تدفع قد -3

 البيئية التغيرات لمواكبة عليها ترتكز صلبة أرضية يشكل أن يمكن الذي األمر فيها للعاملين
 المدروسة الشركات بين التالئم زيادة في دراسته نتائج تسهم أن يأمل فالباحث والتنافسية،
 على ينعكس أن يمكن الذي األمر صورتها لتحسين يقود مما به تعمل الذي والمجتمع
   .تنافسيتها

 للعمل مالئم جو خلق في المدروسة الشركات مساعدةفي الدراسة  نتائج تسهم يمكن أن -4
، حيث للمنظمة الكلي األداء مستوى رفع وبالتالي للعاملين، الوظيفي الرضا رفع إلى يؤدي

الرضا الوظيفي بشكل عام مكون مهم  أن )Galup, 2008(الباحثين مثل يرى بعض 
المنظمات الناجحة يتميز موظفيها بالرضا الوظيفي، بينما عدم الرضا ف ،للنجاح التنظيمي

  .الوظيفي يمكن أن يشل المنظمة

 Objectives of Study أهداف الدراسة 1-6

  :ما يليتهدف الدراسة إلى تحقيق 
  ارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السورية.مدى مم دراسة -1
  مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات المساهمة السورية. قياس -2
  مستوى األداء في الشركات المساهمة السورية. تحليل -3
  .الشركات المساهمة السورية في األداءفي المسؤولية االجتماعية  أثر قياس -4
  .الشركات المساهمة السورية في األداءفي  الرضا الوظيفي أثر قياس -5
  .في الشركات المساهمة السورية الرضا الوظيفيفي المسؤولية االجتماعية  أثر قياس -6
يتوسط العالقة بين المسؤولية االجتماعية  الرضا الوظيفي للعاملينفيما إذا كان  دراسة -7

  .للمنظمة وأدائها
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  Research Methodology الدراسة منهجية 1-7
  :التالي المنهجي اإلطار على االعتماد جرى تساؤالتها عن واإلجابة الدراسة أهداف لتحقيق

  )Research Philosophy(الدراسة لفلسفة بالنسبة
بما أن هناك عدم اتفاق بين نتائج الدراسات السابقة التي بحثت في أثر المسؤولية 

احث بعرض هذه الدراسات والنتائج المختلفة التي الب قام للمنظمة في أدائها االجتماعية
توصلت إليها والدالئل التي تؤيدها من دون تبٍن مسبق ألي منها. وبهذا تقوم الدراسة على 

)، وفقًا لهذه الفلسفة وفيما يتعلق بفلسفة الوجود Positivismالفلسفة الوضعية (
(Ontology) باحثين دون اء مختلف العرض أفكار وآر نى الباحث وجهة نظر حيادية و تب

لن يأخذ الباحث معتقداته أو  (Axiology)فيما يتعلق بفلسفة القيم إبراز رأيه الشخصي. و 
وفيما يتعلق بفلسفة المعرفة  ،ثقافته أو قيمه الشخصية بعين االعتبار في الدراسة

Epistemology) لن يتحيز الباحث ألي من وجهات النظر أو األفكار الواردة في (
  بيات السابقة.األد

  :)Research Method( الدراسة أسلوب

 يبدأ الذي الوصفي األسلوب على ويعتمد االجتماعية، العلوم مجال ضمن البحث هذا يندرج
 مجال تحديد تشمل ،هلسير  خطة يضع ثم تهمشكلو  البحث هدف بتحديد خالله من الباحث
 التي البحث أدوات الباحث ختياروا. لتنفيذه الالزم والزمان والمكان العينة حيث من البحث

 وفقا وذلك الشخصية، المقابلة او كاالستبيان المعلومات على الحصول في سيستخدمها
 ويقوم. وثباتها صدقها مدى وتقدير األدوات هذه تقنين ثم وفروضه البحث مشكلة لطبيعة
 واستخالص هاوتحليل ،ومنظمة دقيقة بطريقة المطلوبة المعلوماتالبيانات و  بجمع الباحث
  .وتفسيرها النتائج

 االسلوب وهو )Correlational Research( االرتباطي االسلوب الدراسة كما اتبعت
 عن واإلجابة بأخرى المتغّيرات من مجموعة تربط التي العالقات مناقشة في شيوعاً  األكثر
  .)Salkind, 2008( بها المتعّلقة األسئلة
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  :)Research Strategy( الدراسة الستراتيجيات بالنسبة
 من ممكن قدر أكبر على للحصول العّينة بطريقةالمسح  استراتيجية على الدراسة اعتمدت

 تخدم التي األسئلة من مجموعة تتضّمن كل منهما استبانتين تصميم خالل من ،المعلومات
  .والوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة الدراسة وفرضيات أسئلة اختبار

 التزام مدى لتقييم وذلك المدروسة الشركات في المديرين على ت االستبانة األولىوزع
من كذلك األبعاد المختلفة المختلفة وتتض بأبعادها االجتماعية المسؤولية بممارسة شركاتهم
 لقياس وذلك المدروسة الشركات في الموظفين على بينما وزعت االستبانة الثانية لألداء.
اخضعت البيانات التي جرى جمعها لعملية التحليل  حيثُ  يفي لديهم.الرضا الوظ مستوى

 ,SPSSاإلحصائي من خالل بعض األساليب اإلحصائية التي توفرها الحزمة اإلحصائية (

وبذلك تتبنى الدراسة المنهجية الكمية في تجميع وتحليل البيانات نظرًا لمالئمتها لفلسفة  )،21
  اسة.واسلوب واستراتيجية الدر 

 في المدراءمع  المقابالت بعض إجراء خالل من أيضاً  النوعية المنهجية على الباحثعتمد ا 
 همنظر  وجهات معرفة المقابالت هذه من االساسي الغرضحيُث  ،الدراسة عينة الشركات

 تحليل منهجية وباستخدام خاللها من والتي للمنظمة، االجتماعية المسؤولية مفهوم حول
، وعالقته الفعلي التطبيق مستوى على المفهوم هذا واقع تجنستن أن يمكن المضمون

  .بالمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة وأسئلتها األساسية
 من المعلومات على للحصول العلمي تستخدم البحث أدوات هامة من أداة تعتبر المقابلةو 

 على اإلجابة نم الباحث مكنتُ  التي المعلومات جمع بموجبها يتم، و المباشرة مصادرها خالل
  .)246، ص2008(عبد المؤمن،  فروضه اختبار أو البحث تساؤالت

الحصول على البيانات والمعلومات التي تقيس االداء المالي للشركات من قام الباحث بكما 
  :المؤشرين التاليينوجرى قياس األداء المالي من خالل  القوائم المالية التي تفصح عنها.

إجمالي األصول وتم حسابه لكّل سنة من  /= صافي الربحROA_العائد على األصول 
) ومن ثّم إيجاد المتوسط الحسابي لها. وهو مؤشر لقياس 2013-2010سنوات الدراسة (

في  ةمستثمر  وحدة نقديةحقق كل لمستثمرة أي إلى أي مدى يمكن أن تمدى ربحّية األصول ا



21 
 
 

 Buchholtz et(الدراسات التالية: ستخدم في ). وقد اُ 2008األصول أرباحا (عبد الرحيم, 

al,1998 (,)Core et al, 1998(, )Ho, 2005(, )Ajlouni, 2007(.  
وتم حسابه لكل سنة من حقوق الملكّية  /= صافي الربحROEالعائد على حقوق الملكّية _

) ومن ثم إيجاد المتوسط الحسابي لها. حيث ُتظهر هذه 2013-2010سنوات الدراسة (
تم استخدام هذا ). 2008ة أموال المساهمين على تحقيق األرباح (عبد الرحيم, النسبة مقدر 

 )Ho, 2005(, )Ezzamel and Watson, 1997(المؤشر في الدراسات التالية: 

,)Finkelstein and Daveni, 1994(, )Gadhoum, 1999(, )Short and 

Keasey, 1997(, )Rechner and Dalton, 1991(, )Ajlouni, 2007(.  

 Population of Study مجتمع الدراسة 1-8

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق 
عدد هذه  لألوراق المالية في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات والزراعة والصناعة. وبلغ

الموقع الرسمي لسوق  ) شركة، حيث قام الباحث بحساب العدد من خالل24(الشركات 
)، كما قام الباحث بزيارة إلى http://www.dse.syدمشق لألوراق المالية على اإلنترنت (

  ) عامل.4192المؤسسة العامة للتأمين وتبين أن عدد العاملين في هذه الشركات يبلغ (

 Sample of Studyعينة الدراسة  1-9

إلى قطاع البنوك،  مجتمع الدراسة حيُث جرى تقسيم طبقية عينة عشوائية حثالبا اراخت
وأخذ عينة عشوائية  ،وقطاع التأمين، وقطاع الزراعة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة

) 157(وزعت حيث  هذه القطاعات، ) شركة في15( بسيطة من العاملين والمدراء في
، المديرين في الشركات المدروسة علىاعية واألداء تتعلق بمتغيري المسؤولية االجتم استبانة

%). 65.60( بنسبة استرجاع قدرها اإلحصائي ) استبانة صالحة للتحليل103( استرد منها
العاملين  علىتتعلق بمتغير الرضا الوظيفي  ) استبانة348(فوزع منها  ةأما االستبانة الثاني
بنسبة استرجاع  اإلحصائي حة للتحليل) استبانة صال211( ، استرجع منهافي هذه الشركات

التالية (محمد علي وآخرون، وجرى تحديد حجم العينة وفق المعادلة  %).60.63( قدرها
1994 ،139:(  
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 Model of Study الدراسة نموذج 1-10

 للدراسة المستقلالمتغير  نموذج الدراسة والذي ُيظهر )1-1( رقم الشكل يبين      
 (الرضا الوظيفي للدراسة الوسيطوالمتغير  المختلفة بأبعادهِ ) ركةللش االجتماعية المسؤولية(

بأنواعه ) أداء الشركة( التابع ) واألبعاد المستخدمة في دراستِه، وكذلك المتغيرللعاملين
  .المتعددة وبعض المحاور المستخدمة في قياسهِ 

  ): نموذج الدراسة1-1الشكل رقم (

  لرضا الوظيفيا ):2( الوسيطالمتغّير              الجتماعية): المسؤولية ا1( المستقلالمتغّير  

  

  

  

  

    

  : األداءالتابعالمتغّير 

  

  
  
  
  
  
  عالقة 
  أثـــر 

  

  

 المسؤولية االقتصادية-1

 المسؤولية القانونية-2

 المسؤولية األخالقية-3

 المسؤولية الخيرة-4

                                        

 والمكافآت جوراال-1
 هوواجبات العمل مهام-2
 العالقات مع الزمالء-3
 العالقات مع والرؤساء-4
 التقدير واحترام الذات-5
 فرص التقدم الوظيفي-6
 

 األداء البيئي -1

 األداء التنظيمي-2

 محور التعلم والنمو-3

 محور العمليات الداخلية-4

 محور العمالء-5

 األداء المالي-6
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 Hypotheses of Study فرضيات الدراسة 1-11

وعلى نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت عدم االتفاق  ،بناًء على منهجية الدراسة
 ،على فرضية العدم الباحث داعتمة واألثر بين المتغيرات المدروسة على طبيعة العالق

  :وأسئلتها تهالإلجابة على مشكلتنطلق الدراسة من الفرضيات التالية وبذلك 
  :الفرضية الرئيسية األولى

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية واألداء في الشركات 
  ع منها الفرضيات الفرعية التالية:ويتفر  .المساهمة السورية

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االقتصادية واألداء في الشركات -1
  .المساهمة السورية

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية القانونية واألداء في الشركات -2
  .المساهمة السورية

ة بين المسؤولية األخالقية واألداء في الشركات ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائي-3
  .المساهمة السورية

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية الخيرة واألداء في الشركات المساهمة -4
  .السورية

مقاسا  واألداء المالي االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال-5
  .السورية المساهمة الشركات في تثماربمعدل العائد على االس

مقاسا  واألداء المالي االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال-6
  .السورية المساهمة الشركات في حقوق الملكيةبمعدل العائد على 

  :الفرضية الرئيسية الثانية
ء في الشركات المساهمة ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي واألدا

  ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: .السورية
والمكافآت الممنوحة للعاملين  األجر الرضا عنعالقة ذات داللة إحصائية بين  ال يوجد-1

  .واألداء في الشركات المساهمة السورية
ألداء في مهام العمل وواجباته وا الرضا عنال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين -2

  .الشركات المساهمة السورية
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العالقة مع الزمالء واألداء في  الرضا عنال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين -3
  .الشركات المساهمة السورية

العالقة مع الرؤساء واألداء في  الرضا عنال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين -4
  .الشركات المساهمة السورية

التقدير واحترام الذات واألداء في  الرضا عنذات داللة إحصائية بين  ال يوجد عالقة-5
  .الشركات المساهمة السورية

فرص التقدم الوظيفي واألداء في  الرضا عنال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين -6
  .الشركات المساهمة السورية
  :الفرضية الرئيسية الثالثة

المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
  .في الشركات المساهمة السورية

  ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االقتصادية والرضا الوظيفي للعاملين -1

  .في الشركات المساهمة السورية
ة بين المسؤولية القانونية والرضا الوظيفي للعاملين في ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائي-2

  .الشركات المساهمة السورية
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية األخالقية والرضا الوظيفي للعاملين -3

  .في الشركات المساهمة السورية
يفي للعاملين في ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية الخيرة والرضا الوظ-4

  .الشركات المساهمة السورية
  :الرابعة الفرضية الرئيسية

 ممارسة المسؤولية االجتماعية في أداء الشركات المساهمةل أثير معنويتيوجد ال 
  .السورية

  ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
المساهمة المسؤولية االقتصادية في أداء الشركات  ممارسةل أثير معنويتيوجد ال -1

  .السورية
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  .المسؤولية القانونية في أداء الشركات المساهمة السورية ممارسةل أثير معنويتيوجد ال -2
  .المسؤولية األخالقية في أداء الشركات المساهمة السورية ممارسةل أثير معنويتيوجد ال -3
  .ة السوريةالمسؤولية الخيرة في أداء الشركات المساهم ممارسةل أثير معنويتيوجد ال -4

  الخامسة: الفرضية الرئيسية
 مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في أداء الشركات المساهمةل أثير معنويتيوجد ال 

  .السورية
  ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

والمكافآت الممنوحة للعاملين في أداء الشركات  األجر لرضا عنل أثير معنويتيوجد ال -1
  .المساهمة السورية

مهام العمل وواجباته في أداء الشركات المساهمة  عنللرضا  أثير معنويتيوجد ال -2
  .السورية

العالقة مع الزمالء في أداء الشركات المساهمة  عنللرضا  أثير معنويتيوجد ال -3
  .السورية

العالقة مع الرؤساء في أداء الشركات المساهمة  عنللرضا  أثير معنويتيوجد ال -4
  .السورية

التقدير واحترام الذات في أداء الشركات المساهمة  عنللرضا  أثير معنويتيوجد ال -5
  .السورية

فرص التقدم الوظيفي في أداء الشركات المساهمة  عنللرضا  أثير معنويتيوجد ال -6
  .السورية
  السادسة: الرئيسية الفرضية

رضا الوظيفي للعاملين ممارسة المسؤولية االجتماعية في مستوى الل يوجد تأثير معنويال 
  في الشركات المساهمة السورية.

  ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
المسؤولية االقتصادية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين  ممارسةل يوجد تأثير معنويال -1

  في الشركات المساهمة السورية.
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وى الرضا الوظيفي للعاملين في المسؤولية القانونية في مست ممارسةل يوجد تأثير معنويال -2
  الشركات المساهمة السورية.

المسؤولية األخالقية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين  ممارسةل يوجد تأثير معنويال -3
  في الشركات المساهمة السورية.

المسؤولية الخيرة في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في  ممارسةل يوجد تأثير معنويال -4
 المساهمة السورية.الشركات 
  السابعة: الرئيسية الفرضية

  ال يتوسط الرضا الوظيفي العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها.

 Statistics Methodsالمستخدمة  األساليب اإلحصائية 1-12

 Statistical( االعتماد على البرنامج اإلحصائي الخاص بالعلوم االجتماعية جرى

Package For Social Sciences- SPSS: 21( وذلك بهدف  لتحليل بيانات الدراسة
مجموعة من األساليب اإلحصائية  متاستخدحيث  ،واختبار فرضياتها تهااإلجابة على أسئل

  على سبيل المثال:منها 
 جرىبغرض استخراج الثّبات  ):Cronbach Alpha( اختبار الثبات كرونباخ ألفا- 

  .االستبانة األولى والثانيةيع أبعاد حساب قيمة كرونباخ ألفا لجم
 على للحصولالتكرارات والنسب المئوية  متاستخد األساليب اإلحصائية الوصفية:- 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد  الدراسة عيّنة خصائص عن معلومات
  .والرضا الوظيفي واألداء المسؤولية االجتماعية

من أجل معرفة  :)One Sample T-test(دينت لعينة واحدة ستيو  Tاستخدام اختبار - 
  .والرضا الوظيفي الداللة اإلحصائّية لكل بعد من أبعاد المسؤولية االجتماعية

العالقة بين المتغير  الكشف عن طبيعة): بهدف Spearman(سبيرمان معامل االرتباط - 
بيم كل  العالقة وظيفي) وكذلك(الرضا الوسيط المتغير الو  (المسؤولية االجتماعية) المستقل

يعتبر هذا التحليل  . حيثُ في الشركات المدروسة) األداء( منهما على حدة مع المتغير التابع
  من أكثر معامالت االرتباط شيوعًا في الكشف عن مدى وجود عالقة ارتباط بين متغيرين.
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المسؤولية ( بهدف توضيح تأثير المتغير المستقل ):Regression( تحليل االنحدار- 
تأثير و  (أداء الشركات المدروسة). االجتماعية في الشركات المدروسة) على المتغير التابع

  (أداء الشركات المدروسة). ) على المتغير التابعالرضا الوظيفي(وسيط المتغير ال

 Domains of Studyحدود الدراسة  1-13

  الحدود المكانية للدراسة 1- 13- 1
) 23وعددها ( لشركات المساهمة السورية العاملة في مدينة دمشقتم تطبيق الدراسة على ا

شركة، وجرى استبعاد شركة واحدة من مجتمع الدراسة (األهلية للزيوت) لوجودها في مدينة 
  .حماة

  الحدود الزمانية للدراسة 2- 13- 1
 خاللها جرىحيُث  /12/42015 - /1/72014في الفترة الواقعة بين  الميدانية طبقت الدراسة

  وتحليلها. الجانب العملي للدراسةبيانات جمع 

  الحدود الموضوعية للدراسة 3- 13- 1
أثر المسؤولية االجتماعية في األداء: دراسة تطبيقية على  قياساقتصرت الدراسة على 

الشركات المساهمة السورية، من خالل األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية كمتغير مستقل 
دية، والمسؤولية القانونية، والمسؤولية األخالقية، والمسؤولية الخيرة) وقد (المسؤولية االقتصا

، واألبعاد التالية )Carroll, 1979,1991( كارولاعتمدت الدراسة في ذلك على نموذج 
 لألداء كمتغير تابع (األداء البيئي، واألداء التنظيمي، وجودة المنتجات والحصة السوقية

)، واستخدم ، واألداء الماليحور العمليات الداخلية، ومحور العمالء، وم(محور التعلم والنمو)
الرضا الوظيفي في الدراسة بأبعاده المختلفة (المرتب والمكافآت، والعالقة مع الزمالء، 

ولمعرفة  وسيطوالعالقة مع الرؤساء، وفرص التقدم الوظيفي، والتقدير واحترام الذات) كمتغير 
  سؤولية االجتماعية في األداء.األثر التفاعلي لُه مع الم

  

  



29 
 
 

  محددات الدراسة 1-14
 والتي لهذه الدراسة العمليالصعوبات التي واجهت الباحث خالل القيام بالجانب  هناك بعض

  نذكر منها: لها محّددات شكلت
الدراسة في ظروف غير طبيعية تمر بها الشركات المدروسة بسبب األوضاع  إجريت-1

ل عام ويمثل الجانب االقتصادي بشكل خاص أحد أكثر القطاعات التي يمر بها البلد بشك
  تضررًا ألسباب مختلفة.

، وبذلك لم تشمل عينة الدراسة على المنظمات الموجودة في مدينة دمشق فقط تر اقتص-2
  .قطاع الصناعة ألن الشركة الوحيدة في هذا القطاع تقع في مدينة حماة

نات بشكل رسمي في بعض المنظمات، مما واجه الباحث صعوبة في توزيع االستبا-3
  اضطرُه للجوء إلى الحصول على بعض االستبانات خارج أوقات الدوام.

ا، في ظل عدم تعاون بعض المنظمات وعدم إمكانية زيادته نسبياً  صغر حجم العينة-4
يساهم في تعزيز نتائج هذه ر من البيانات أن حجم أكبيمكن للذلك المستهدفة بالدراسة، 

  .اسة ويزيد من مصداقيتهاالدر 
عينة الدراسة المنظمات لم يستطع الباحث الحصول على أرقام معينة تمثل مقدار إنفاق -5

ال تتضمن التقارير الصادرة عنها بيانات أو معلومات تخص  إذ على المسؤولية االجتماعية،
نف المنظمات مسؤوليتها االجتماعية، كما أنُه ال يوجد قواعد بيانات توفر معلومات أو تص

فالمفصح عنه في التقارير السنوية فيما  تبعًا لمساهماتها في مجال المسؤولية االجتماعية.
يتعلق بالجانب االجتماعي ال يتعدى عبارات عامة من دون بيانات فعلية. لكن جرى تالفي 

المدروسة ومن المنظمات هذا الموضوع من خالل إجراء مقابالت مع عينة من المدراء في 
المنظمات استخالص بعض النتائج من خاللها، والبحث في المواقع اإللكترونية لهذه  ثم

  للحصول على البيانات ما أمكن ذلك.
  
  
  
  
  



  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

  للمنظمة المسؤولية االجتماعية: المبحث األول
  

  مفهوم المسؤولية االجتماعية 2-1-1

  يةأهمية المسؤولية االجتماع 2-1-2

  ةالتطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعي 2-1-3

  مفاهيم ذات عالقة بالمسؤولية االجتماعية 2-1-4

  مبادئ المسؤولية االجتماعية 2-1-5

  أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات 2-1-6

  )26000الخاصة بالمسؤولية االجتماعية (أيزو،  المواصفة القياسية الدولية 2-1-7

  راتيجيات المسؤولية االجتماعيةاست 2-1-8

  وجهتا النظر المؤيدة والمعارضة للمسؤولية االجتماعية 2-1-9

  والمسؤولية االجتماعية للشركات (أو العولمة)األزمات المالية واالقتصادية 2-1-10

  الخالصة 2-1-11

  

 



31 
 
 

  للمنظمة المسؤولية االجتماعية: المبحث األول
  

توليه  هام ورئيسي عامل في السنوات األخيرة جتماعيةاال المسؤولية أصبحت          
 االعتقاد التي قادت لذلك الرئيسية األسباب إحدى إن .المنظمات العناية واالهتمام الكثير من

اتجاهات العاملين بما فيها الرضا الوظيفي  على تؤثر للمنظمة االجتماعية المسؤولية أن هو
  .يجابي على أداء المنظمةلهم، األمر الذي ممكن أن ينعكس بشكل إ

 والمنظمات االعمال منظمات فيها بما على مستوى العالم المنظمات معظمإن فمن هنا  
 مرموقة مكانة إلعطاء تتجه التي يشهدها العالم اليوم التنافسية البيئة في الربحية غير

ام وزيادة لتحقيق مصالح األطراف المرتبطة بها بشكل ع كاستراتيجية االجتماعية للمسؤولية
  .أهدافها تحقيق وذلك من أجل الرضا الوظيفي للعاملين لديها بشكل خاص

والرضا  يتناول الفصل الثاني في هذه الدراسة بشكل أساسي المسؤولية االجتماعية واألداء،
في مبحث خاص، يتناول المبحث األول مفهوم المسؤولية  الوظيفي وسيتم تفصيل كل منهم

من مختلف الجوانب  لتاريخي لهذا المفهوم وبيان أهميتهايفية التطور اوك للمنظمة االجتماعية
واالستراتيجيات التي تتبعها، سعى لتحقيقها كافة األطراف، وعرض أهم األهداف التي تلو 

كذلك سيتم التعريف بأهم مبادئ المسؤولية االجتماعية وأبعادها المختلفة وبعض المفاهيم 
ض للمسؤولية االجتماعية من خالل األزمات المالية ، وأخيرا سنتعر هاذات العالقة ب

  .واالقتصادية
  ):Concept of Social Responsibility( للمنظمة مفهوم المسؤولية االجتماعية 2-1-1

وتنوعت وقدم  للمنظمةتعددت التعاريف التي تناولت مفهوم المسؤولية االجتماعية         
وجهات نظرهم وتعريفاتهم لهذا المفهوم، لكن المتتبع الكثير من الباحثين والمنظمات الدولية 

لهذه التعريفات على كثرتها يرى أنها تتمحور حول فكرة رئيسية مفادها أن المسؤولية 
ال تنحصر فقط بتحقيق األرباح لمالكها أو و  تتجاوز التزاماتها القانونيةللمنظمة االجتماعية 

تجاه كافة أصحاب المصالح المرتبطين بهذه  حملة األسهم بل تتعداها إلى تحملها مسؤوليات
محلية والبيئة المجتمعات الوموردين و  وموزعين من عاملين وعمالء ودائنين المنظمة

  ومن بين هذه التعريفات نورد التالي: والمجتمع بشكل عام وحتى االجيال المستقبلية.
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لمنظمة ل) المسؤولية االجتماعية Murray and Vogel, 1997( ماري وفوكلعرف 
والتي تسعى لمعاملة  المنظمةكسلوكيات لها أبعاد اجتماعية في كل ما يتعلق بأنشطة 

  اجتماعية حضارية جيدة ألصحاب المصالح بدون القصد المباشر للكسب المالي.
 بإتباع األعمال رجال عن المسؤولية االجتماعية بالتزام )Carroll, 1999( كارولكما عبر 
 متهامواء حيث من مرغوبة وأفعال سلوكيات انتهاج أو قرارات اتخاذ إلى تؤدي سياسات
  المجتمع. وقيم ألهداف

للمنظمة  االجتماعية للمسؤولية العامة ) أن المكوناتGupta, 2002( من جانبه يرى جوبتا
 واألعمال المنظمةبها  تعمل التي المجتمعات في واالندماج البيئي بالجانب باالهتمام تتمثل

  بها. تقوم التي الخيرية
 االعتبار بعين تأخذ التي هي اجتماعيا المسؤولة المنظمات أن )Carroll, 1999( يرى

 أو األسهم حملة تعظيم ثروة فقط وليس المصالح ألصحاب المتنوعة االهتمامات بين الموازنة
 الموظفين مصلحة تراعي أن يجب اجتماعيا المسؤولة المنظمات أن يعتقدحيُث . المالك

  عام. بشكل والبلد المحلية والموزعين والمجتمعات والموردين
على أنها للمنظمة ) المسؤولية االجتماعية Mengue and Ozanne, 2005(رى كذلك ي

أنشطة األعمال التي تأخذ باالعتبار النتائج االجتماعية لتصرفات المنظمة إلى أبعد من 
  مجرد التطبيق البسيط لألنظمة والقوانين الحكومية.

 إلى باإلضافة أنهُ  تعني االجتماعية المسؤولية أن )Mayard, 2007( السياق يرىفي نفس 
 تتجاوز المجتمع تجاه  معينة مسؤوليات لديها المنظمةفإن  والقانونية االقتصادية االلتزامات
  واالقتصادية. القانونية التزاماتها

 تمثل االجتماعية المسؤولية ) أنAguilera et al, 2007( أجويليرا وزمالئه بينما يرى
  .المنظمة وثقافة قيم من جزئية أو فرعية مجموعة

 على أنها: للمنظمة االجتماعية المسؤولية عرفت فقد والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة أما
العمال  مع والعمل البيئة على الحفاظ مع االقتصادية، التنمية في األخيرة بالمساهمة هذه التزام

المحلي والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع هذه  وعائالتهم والمجتمع
وقد عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة . )Françoise, 2004( االطراف

األعمال بالتصرف  منظماتالمسؤولية االجتماعية على أنها االلتزام المستمر من قبل 
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والعمل على تحسين نوعية الظروف  أخالقيًا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية
  ).2008(عيران،  ككلالمعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع 

) المسؤولية االجتماعية بأنها 2010، (المنظمة الدولية للتقييس وعرفت منظمة األيزو
 سلوك خالل من لكوذ والبيئة المجتمع على وأنشطتها قراراتها تأثيرات تجاه المنظمة مسؤولية
 صحة متضمنة المستدامة التنمية في يساهم أن شأنه من والذي بالشفافية يتسم أخالقي
 المطبقة القوانين مع ويتماشى المعنية األطراف توقعات االعتبار في ويأخذ المجتمع ورخاء
  .)26000عالقاتها(األيزو،  خالل من وُيمارس المنظمة عبر وُيدمج الدولية، السلوك ومعاير

نالحظ أن هناك تقاطع كبير بين التعريفات السابقة يتمثل بالتركيز على عدة نقاط منها: أن 
تتجاوز المسؤولية االجتماعية ما هو مطلوب قانونيًا وكذلك االهتمام بكافة أصحاب المصالح 

ة وأخذ االهتمام بالبيئوأيضًا  واالجتماعية والبيئية واألخالقية القانونيةواالستجابة لتوقعاتهم 
بعين االعتبار والمساهمة بتطوير المجتمع وايجاد  المنظمةالنتائج االجتماعية لتصرفات 

  ه.الحلول لمشاكل
ألنُه يشتمل على معظم مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة  تعريف الباحث يؤيد

 من مستمرال االلتزامهي  المسؤولية االجتماعيةالنقاط السابقة ويناسب أغراض هذا البحث: 

 وحماية االقتصادية التنمية تحقيق في والمساهمة أخالقًيا بالتصرف األعمال منظمات قبل
 ككل والمجتمع المحلي والمجتمع للعاملين، المعيشية الظروف نوعية تحسين على البيئة والعمل

  .األطراف هذه لجميع الحياة جودة تحسين بهدف
  ةللمنظم أهمية المسؤولية االجتماعية 2-1-2

هناك العديد من المزايا والفوائد التي تحصل عليها المنظمات من تبني أنشطة المسؤولية 
االجتماعية، ويزداد إيمان المنظمات يوم بعد يوم بأهمية هذا المفهوم نتيجة للدراسات 
واألبحاث التي أشارت إلى العديد من هذه المزايا، باإلضافة إلى التجارب الناجحة للمنظمات 

ت ممارسات المسؤولية االجتماعية لديها وطبقنها أو أدخلتها إلى استراتيجيتها التي عمق
العامة كمكون رئيسي في هذه االستراتيجية، عالوة على ذلك دفعت بعض التجارب الفاشلة 

نتيجة ممارساتها التي تجاهلت المجتمع وقضاياه المزيد من المنظمات المنظمات لبعض 
تها تساهم في حل مشاكلها والمساهمة في تطورها وتقديم إلظهار نفسها كجزء من مجتمعا

          الخدمات لها.
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تتجلى أهمية المسؤولية االجتماعية من خالل الفوائد التي يمكن أن تنتج عنها والتي تنعكس و 
بصورٍة إيجابية على المنظمة والمجتمع والبيئة والموظفين، وعلى الرغم من تباين وجهات 

هناك اتفاقًا عامًا بكون المسؤولية االجتماعية بحدود معينة تمثل صيغة  النظر حولها إال أن
عملية مهمة ومفيدة لمنظمات االعمال في عالقاتها مع مجتمعاتها، ويأتي في مقدمة هذه 
الفوائد تحسين صورة المنظمة بالمجتمع وترسيخ المظهر اإليجابي لدى العمالء والعاملين 

  ).2008لغالبي والعامري، (ا وأفراد المجتمع بصورة عامة
 بــين فيهــا تــوائم األجل بحيث طويلة قيمة لخلق استراتيجيتها ببناء المنظمة تقوم فعندما

 مــن اً ءجــز  االجتماعيــة المســؤولية تصــبح البيئــي، واألداء االجتماعي واألداء االقتصادي األداء
مـــة علـــى عـــام، وتحصـــل المنظ بشـــكل وللمجتمـــع لهـــا األجـــل طويلـــة قيمـــة وتضـــيف المنظمـــة

 والمزايـــــا األربـــــاح وتعظــــيم والتكـــــاليف، المخــــاطر مجموعــــة مـــــن الفوائــــد تتمثـــــل فــــي تخفـــــيض
 تحســين باإلضــافة إلــى. )Mariana, 2012( مشروعية عملها فــي المجتمــع وزيادة التنافسية،

المنظمــة  قدرةو  الصورة الذهنية فييجابي إلا هاأثر و  ،المبيعاتوالزيادة في حجم ، األداء المالي
  ).2009(الحوري وزمالءه،  تقطاب الموظفين واإلبقاء عليهمفي اس
بدورها تجاه المسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميــع أفــراد المنظمات إن قيام كما 

المجتمع ألهدافها ورســالتها التنمويــة واالعتــراف بوجودهــا، والمســاهمة فــي إنجــاح أهــدافها وفــق 
  ).2008(عيران،  ما خطط له مسبقاً 

 بالنسبة .األسهم لحملة األرباح وتوفير الزبون، ووالء التنظيمية، الفعالية اإلضافة إلى زيادةب
 والعمل الحوافز، أو الدافعية زيادة للموظفين فإن أهمية المسؤولية االجتماعية تتجلى في

 متقدم اجتماعي وتضامن الالأخالقية، الممارسات وٕازالة الداخلية، النزاعات وتقليل كفريق،
 . أما على مستوى المجتمع تساعد المسؤولية االجتماعية على الترويجالمنظمة داخل

 المؤسسات ومع حكومية،ال غير المنظمات مع تعاونها وتحسن للمنظمة، االجتماعي
وأما فائدة المسؤولية . )Mariana, 2012( والمنافسون والموردون، والعمالء، الرسمية،

قدرة الحصول على الخدمات التي يحتاجها في مختلف ب تكون االجتماعية للمجتمع بذاته
و أو الثقافية أو الصحية أالنقص في الخدمات التعليمية  لُه كسدالجوانب الضرورية 

عالوة على المساهمة في سّد احتياجات المجتمع ). 2008(التركستاني،  االقتصادية
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عمل جديدة من خالل إقامة ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافًة إلى خلق فرص 
  ).2008(عيران،  مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي

 على للمنظمة االقتصادي النشاط تأثير بتخفيض فتتمثل البيئة مستوى على المنافع أما 
 الطاقة، استهالك وخفض المتجددة، غير الطبيعية والمصادر والتربة، والماء، الهواء،

  .)Mariana, 2012(والتكرير رالتدوي إلعادة والترويج
أن الدولة هي أحد المستفيدين من إدراك  )53: 2008(الغالبي والعامري، أوضح أيضًا 

منظمات األعمال لدورها االجتماعي وذلك من خالل تخفيض األعباء التي تتحملها الدولة 
لة بمستحقاتها في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية األخرى، ورفد الدو 

من الضرائب والرسوم والمساهمة في القضاء على البطالة والتطور التكنولوجي وغيرها من 
  المجاالت.

  للمنظمة ةالتطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعي 1-3- 2 
لتتبع تطور هذا  البداية ومتنوع، لكن نقطة طويل تاريخ لها للشركات االجتماعية المسؤولية
المتعلقة  األكبر من الكتابات القسم ألن الماضي القرن خمسينيات من تكون أن مكنالمفهوم ي
بنظرية المسؤولية  المتعلق األهم القسم وشكل الفترة ابتداًء من تلك ظهر  بالموضوع
  ).Carroll, 1999(المرتبطة بها ومفهومها والبحوث االجتماعية

 كتابه من خالل للشركات الجتماعيةا لمسؤوليةا لنظرية األب الروحي )Bowen(بوين يعد
 لرجل االجتماعية المسؤوليات بعنوان) Bowen, 1953(1953 عام المنشور والمؤثر المبكر

 بوين انطلق .االجتماعية بالمسؤولية المتعلقة لألدبيات الحديثة البداية ُيعتبر األعمال والذي
 ولصناعة للقوة حيوية مراكز أصبحت مئات الشركات الكبيرة بأن االعتقاد من الكتاب هذا في

 من كثير في المواطنين حياة تمس أصبحت الشركات هذه أفعال وأن القرار في المجتمع
 الشافي لكافة المشاكل الدواء ليست االجتماعية المسؤولية بوين في كتابِه أن  ويؤكد النواحي.

لهذا الكتاب هناك  المستقبل. باإلضافة في األعمال توجه أن يجب مهمة حقيقة تتضمن لكنها
العديد من الكتابات التي نشرت في نفس الفترة (الخمسينيات) حول المدى الذي تُُبنيت أو 

 ,Heald) و(Selekman, 1959(ة االجتماعية من قبل الشركات مثلمورست به المسؤولي

    ).Carroll, 1999) (Eells, 1956) و(1957
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 مما وغزارة دقة أكثر وأصبحت الجتماعيةا المسؤولية حول اتيالستين الكتابات في توسعت
 أبوة على بوين  منافس ُيعتَبر والذي ديفيس كيث العقد هذا في البارزين الُكتاب ومن سبق،

 أنDavis, 1960(  (1960 عام المنشور كتابه في يرى ديفيس االجتماعية، المسؤولية
 (ولو ألسباب تكون التي وأفعالهم األعمال رجال إلى قرارات تشير االجتماعية المسؤولية

 القرارات أن مثل هذه ديفيس للشركة. حيُث بين المباشرة االقتصادية المصالح تتجاوز جزئيًا)
 تعود المدى بعيدة اقتصادية مكاسب على بالحصول ُتَبرر أن يمكن االجتماعي البعد ذات
 أن ري حسب ديفيسالضرو  االجتماعية، علمًا أنُه من لمسؤولياتها تحملها الشركة نتيجة على

قوتها أو مركزها في المجتمع. حيُث أن  مع متعادلة للشركة االجتماعية تكون هذه المسؤولية
 يمكن التي الشركة ألعمال األخالقية االهتمام بالنتائج من ينشأ االجتماعية المسؤولية جوهر

 الجتماعيةا للمسؤولية العقد هذا في بارزة أخرى اآلخرين. إضافة مصالح على تؤثر أن
 تحسن بطريقة توظف أن يجب اإلنتاج وسائل يرى أن والذي فريدريك وليام بواسطة كانت

 محددين أفراد أو شركات لمصلحة فقط وليس بكاملة للمجتمع االقتصادية الرفاهية
)Carroll, 1999(.  
 برفاهية تهتم أن يجب الشركة أن )McGuire, 1963(1963 عام كتابهِ  في مكغواير بين 
 بِه، تعمل الذي المجتمع كامل وفي موظفيها سعادة وفي التعليم وفي مجتمع المحيط بهاال

  معينة مسؤوليات الشركة يجب أن تتحمل أن تفترض االجتماعية المسؤولية فكرة أن يرى فهو
  .)Carroll, 1999(واالقتصادية القانونية التزاماتها تتجاوز المجتمع تجاه

على العالقة الوثيقة بين الشركات والمجتمع وأوضح  )Walton, 1967أكد والتن في كتابِه (
أن مثل هذه العالقة يجب أن تتذكراها اإلدارة العليا عندما تسعى لتحقيق األهداف الخاصة 

  .)Carroll, 1999(بالشركة
 المسؤولية مفهوم أن يرى الذي) Heald, 1970( هيلد كتاب السبعينات في الكتب أوائل من

في  ُتطبق التي الفعلية في السياسات ينعكس أن يجب األعمال جاللر  االجتماعية
 .)Carroll, 1999(شركاتهم

 بنقدها وقام االجتماعية للمسؤولية متنوعة ورؤى تعاريف )Johnson, 1971(جونسن قدم
 طاقمها يوازن التي هي االجتماعية المسؤولية تمارس التي المنظمة أن يرى فهو وتحليلها،
 مصالح الحسبان في تأخذ أن يجب المنظمةف. المتضاربة أو المتعددة مصالحال بين اإلداري
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 لتعظيم فقط تسعى وال عام، بشكل واألمة المحلية والمجتمعات والتجار والموردين الموظفين
  .المالك ثروة

 اجتماعية اقتصادية أهداف لتحقيق بالسعي تكون العمل في االجتماعية بالتالي المسؤولية
 اجتماعي ثقافي نظام خالل من يكون وهذا العمل بطرق االجتماعية المعايير دمج خالل من

 نظرية إلى المح جونسن أن المالحظ هنا، العمل شؤون لتأدية معينة ومعايير طرق يحدد
  منهم. مختلفة مجموعات وعدد المصالح أصحاب
 البرامج ُتَنِفذ المنظمات أن جونسن قدمها التي االجتماعية للمسؤولية الثانية الرؤية توضح

 المسؤولية فإن هذه النظر لوجهة وفقاً  بالتي. لنفسها إضافية أرباح لخلق االجتماعية
  .البعيد المدى على الربح لتعظيم وسيلة تكون االجتماعية

 ألهداف تسعى األعمال أن فيها يرى والتي المنفعة تعظيم جونسن سماها الثالثة الرؤية
: االجتماعية للمسؤولية التالي التعريف قدم الرؤية لهذه وفقاو  الربح تعظيم فقط وليس متعددة

 فقط ليس مهتماً  تجعله منفعة دالة لديه اجتماعياً  المسؤول المدير أو األعمال رجل إن
  المواطنين. وبقية المشروع في اآلخرين باألعضاء أيضاً  ولكن أرباحه بتعظيم

 حسب مرتبه تكون الزبون أهداف مثل امثله المنظمة أهداف أن لجونسن الرابعة الرؤية تقول
 التجربة أهمها من عوامل عدة بتأثير ُتشكل فرعية أهداف إلى منقسم هدف وكل األهمية
 في تعمل التي المماثلة للمنظمات الماضي األداء وأيضاً  األهداف هذه مع للمنظمة السابقة

 المسؤول السلوك على المنظمة تحفز القوية األرباح أن النظرية هذه تقترح الظروف، نفس
 كانت االجتماعية المسؤولية وكأن يبدو الربحية أهداف المنظمة حققت أن اجتماعيًا، وما

  .)Carroll, 1999( كذلك تكن لم ولو حتى اله مهم هدف
 وأن عامة بموافقة تعمل المشاريع أن 1971 عام أمريكا في االقتصادي التطوير لجنة بينت

 العقد َتغُير الحظت كما بناء، بشكل حاجاته وٕاشباع تمعالمج خدمة هو األساسي غرضها
 بتحمل مطالب األعمال مجتمع أصبح حيث كبير بشكل والمجتمع األعمال بين االجتماعي
 القيم من أوسع مدى وبخدمة مضى وقت أي من أكثر المجتمع تجاه أكبر مسؤوليات

 السلع تقديم فقط وليس مجتمعلل الحياة نوعية بتحسين بالمساهمة مطالب اإلنسانية، أي أنهُ 
  .)Carroll, 1999( والخدمات
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 ثالث تتضمن االجتماعية المسؤولية ممارسة أن )Manne & Wallich, 1972( بين
) 3( المحددة، األهداف بإتباع القرار اتخاذ )2( األهداف، تحديد) 1: (أساسية عناصر
  .)Carroll, 1999( األهداف هذه تمويل

ورأى  )Davis, 1973(مرة أخرى عن المسؤولية االجتماعية  1973كتب ديفيس في عام 
أنها تشير إلى استجابة الشركة لقضايا أبعد من مجرد تلبية متطلباتها القانونية واالقتصادية 

 الخارجي االجتماعي النظام على تأثيرها حيث من قراراتها بتقييم الشركة التزام والتقنية. أي
 المكاسب مع بالموازاة اجتماعية منافع تحقيق إلى هادفة فيها القرار اتخاذ عملية تكون وأن

 حيث من تبدأ االجتماعية المسؤولية أن يعني وهذا. إليها تسعى التي التقليدية االقتصادية
مسؤولة  الشركة أن يعني ال القانونية للمتطلبات االستجابة مجرد ألن القانون، ينتهي

وبهذا يستثني ديفيس االلتزام بالقانون  .صالح مواطن أي يفعله ما هذا باعتبار أن اجتماعيا
  ).Carroll, 1999(من المسؤولية االجتماعية 

 والمراجعة االجتماعية المحاسبة مثل مصطلحات أن )Backman, 1975(باكمان يرى
 أوجه وتغطي دقيقة أنها من أكثر عامة مصطلحات االجتماعية هي والمؤشرات اPجتماعية

 توظيف: االجتماعية المسؤولية على األمثلة بعض وعدد. االجتماعي األداء من مختلفة
 نوتحسي المحلية المجتمعات تطور التي النشاطات في والمساهمة التلوث وتخفيض األقليات
 جودة لتطوير مصممة تكون برامج وأي المهنية والسالمة الصحة وتحسين الصحية العناية
  .)Carroll, 1999( االجتماعية ؤوليةللمس الواسعة بالمظلة مغطاة تكون الحياة
 وبين المسؤولية اجتماعي التزام المعبر عن الشركة سلوك بين )Sethi, 1975( سيثي ميز

 القانونية القيود أو السوق لقوى استجابة هو االجتماعي االلتزام أن يرى حيث االجتماعية
 تتجاوز بالمقابل عيةاالجتما المسؤولية بينما فقط، وقانوني اقتصادي هنا المعيار حيث

 مع فيه يتسق الذي المستوى إلى الشركة بسلوك االرتقاء تتضمن بحيث االجتماعي االلتزام
  ).Carroll, 1999( السائدة االجتماعية والمبادئ القيم
 أن يرى حيث االجتماعية للمسؤولية أجزاء من عدة نموذج )Carroll, 1979( كارول اقترح

 أساسي تعريف إلى أوال يحتاجون اجتماعي أداء ممارسة يريدون الذين الشركات أو المدراء
 أخر بتعبير أو االجتماعية المسؤولية فيها توجد التي القضايا فهم وثانياً  االجتماعي لألداء



39 
 
 

 اإلدارية الفلسفة تحديد وثالثاً  تجاههم مسؤولية الشركة تملك الذين المصالح أصحاب
  .القضايا لتلك لالستجابة

 االجتماعية المسؤولية سبك إعادة على الثمانينات في لألبحاث األساسي اماالهتم تركز
 االجتماعي واألداء االجتماعية االستجابة مثل بديلة ونظريات ومواضيع بمفاهيم للشركات
 .)Carroll, 1999( المصالح أصحاب ونظرية األعمال وأخالقيات العامة والسياسة

لدراسة فيما إذا كان هناك أي عالقة بين  مانيناتالث أيضًا كان هناك اهتمام متزايد في
الربحية أو األداء المالي ومن األبحاث في الثمانينات  المسؤولية االجتماعية وبين

) Dalton and Cosier, 1982) و(Tuzzolino and Armandi, 1981:(نذكر

 Cochran and) و(Drucker, 1984(و )Carroll, 1983) و(Strand, 1983و(

wood, 1984)و (Epstein, 1987) ,(Carroll, 1999.(  
 ،)Wood, 1991 (،)Carroll,1991(ات الرئيسية في التسعينيات نذكر:من المساهم

)Carroll,1994(، )Carroll, 1999( حيُث استمرت األبحاث حتى الوقت الحالي وقد .
  تمت اإلشارة إلى بعضها في فقرة الدراسات السابقة.

 البناء حجر وحتى اآلن التسعينيات االجتماعية شكل في ؤوليةالمس الواضح أن مفهوم من
 االجتماعية المسؤولية فكر تبنت عالقة ذات ومفاهيم أخرى لمواضيع االنطالق ونقطة
 االهتمام محطّ  أصبحت التي الرئيسية ونذكر من هذه المواضيع معها، جداً  متوافقة وكانت

 ونظرية )Corporate Social Performance(االجتماعي األداء: التسعينيات منذُ 
 Business(األعمال أخالقيات ونظرية )Stakeholder Theory of(المصالح أصحاب

Ethics Theory( الشركات  ومواطنة)Corporate Citizenship(.  وسيتم التطرق إليها
  .بشيء من اإليجاز في الفقرة التالية

  نظمةللم مفاهيم ذات عالقة بالمسؤولية االجتماعية 2-1-4
  )Corporate Social Performance( االجتماعي األداء 1- 2-1-4

ُيعبر سعي المنظمة لبلوغ أهدافها االجتماعية عن األداء االجتماعي لها، إذ ال يمكن 
للمنظمة تحسين صورتها أمام عمالئها باالعتماد فقط على األداء االقتصادي، بل أن األداء 

  ).2001(مزهودة،  يرة على صورة المنظمة الخارجيةاالجتماعي لُه وزنُه وأهميتُه الكب
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نموذج األداء االجتماعي متضمنا ثالثة عناصر اساسية وهي  )1979( قدم كارول في عام
تعريف رئيسي للمسؤولية االجتماعية وقائمة المسائل التي توجد أو تتمثل بها هذه المسؤولية 

َيعَتِبر كارول أن المسائل أو القضايا، و  جابة لتلكاالجتماعية وتحديد فلسفة الشركة في االست
تجاه المجتمع  تعريف المسؤولية االجتماعية الذي يعبر على نحو كامل عن التزامات الشركة

. كما الخيرياقتصادي وقانوني وأخالقي و  ،أصناف من األداء يجب أن يتضمن أربعة
يات عمل تعطي يتضمن األداء االجتماعي البحث عن الشرعية االجتماعية من خالل أل

  استجابات مناسبة من الشركة تجاه القضايا االجتماعية.
نموذج كارول مقترحين نموذج لألداء االجتماعي  )1985( وسع وارتك وكوهران في عام

يتكون من ثالث أجزاء تتمثل في االستناد على مبادئ المسؤولية االجتماعية وعملية 
 وود عرض ا أو المسائل االجتماعية.أدارة القضاياالستجابة االجتماعية والسياسة المتبعة في 

)wood( في عام )نموذج لألداء االجتماعي جمع بين مبادئ المسؤولية االجتماعية  )1991
 ,Spence et al( لنتائج المترتبة على سلوك الشركةواليات االستجابة االجتماعية للشركة وا

2008.(  
 اختالف على نظمةالم الرضا عند أفراد قتحقي مدى إلى لألداء االجتماعي البعد يشيرو 

 . وتتجلىنظمتهممستوياتهم، ألن مستوى رضى العاملين يعتبر مؤشرًا على وفاء األفراد لم
 البعيد المدى على سلبا يتأثر قد منظمةالكلي لل األداء أن كون في الجانب هذا ودور أهمية

لمواردها  االجتماعي الجانب وأهملت االقتصادي، الجانب تحقيق على نظمةالم اقتصرت إذا
 تالزم بمدى ترتبط نظمةالم في اإلدارة جودة أن ةاإلدار  أدبيات في معروف هو فكما البشرية،
 للمناخ تميزةالفعالية االجتماعية، لذا ينصح بإعطاء أهمية م مع االقتصادية الفعالية

 الجتماعية داخلا العالقات بطبيعة صلة له ما لكل أي ،نظمةالم داخل السائد االجتماعي
  ).2010الخ) (الشيخ الداوي، ... أزمات، (صراعات،نظمةالم

يعد األداء االجتماعي ألي منظمة اساسًا لتحقيق المسؤولية االجتماعية، حيث تتمثل أهداف 
  المنظمة على المستوى االجتماعي في المجاالت التالية:

ل الخبرات الفنية، واالستشارات التعاون مع المنظمات األخرى في ميادين متعددة، مثل تباد-
  والبحوث.
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األهداف التي تحدد مساهمة المنظمة في بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقافي وتطوير -
  المجتمعات المحيطة بها.

المقاييس الكمية المتاحة لتحديد مدى مساهمة المنظمة  ويتميز هذا النوع من األداء بنقص
بينها وبين الجهات التي تتأثر به، مما يزيد من صعوبة في المجاالت االجتماعية التي تربط 

لذا يتطلب األمر ضرورة بذل المزيد من المحاوالت والجهد ماعي لألداء. إجراء التقييم االجت
(المنظمة العربية للتنمية  من أجل التوصل إلى مقاييس عادلة لتقييم األداء االجتماعي

  ).2008اإلدارية، 
  ):Stakeholder Theory( نالمستفيدو نظرية 2- 2-1-4

ثينيات القرن الماضي، فإن يعود في جذوره إلى ثال المستفيدمفهوم  بالرغم من أن      
) 1984( ) في عامFreeman( جاء بواسطة فريماننظرّية ال هذه ر الجوهري فيالتطو 

لتعقيد ة المتزايدة واتيجية، يستجيب للعولمة والتنافسيم شكل بديل لإلدارة االستراوالذي قد
الكبير في بيئة األعمال، والذي جعل بحسب رأيه التركيز على تعظيم ثروة المالك فقط غير 

يجب أن ُتؤَخذ حاجاتهم باالعتبار  مستفيدونمات لديها ناسب وذلك بالقول بأن كل المنظم
بعيد مّما يضمن ة في المدى الأكثر تنافسي المنظمةّعال يجعل وُتدار العالقات معهم بشكل ف

  .)Freeman, 1984، نقًال عن ()Flak and Rose, 2005( تها وبقائهاحيرب

العولمة أصبحت كبيرة جّدًا، ولها  في ظل المنظماتالنظرّية إلى أّن  يعود أساس هذه      
م عليها تحمل مسؤوليات تجاه تأثير واسع يشمل المجتمع بشكل عام، األمر الذي ُيحت

والذين  بالمستفيدونعَرف ا، هذه القّطاعات هي ما يُ دة فيه وليس فقط مالكهقّطاعات متعد
دين والزبائن والدائنين أطراٍف أخرى مثل الموظفين والمور ون باإلضافة إلى الُمالك يضم

م عام، جميع هذه األطراف تقد والمجتمعات المجاورة لعملّيات الشركة والبيئة والمجتمع بشكلٍ 
 ع تلبية مصالحها من قبل الشركةقل تتو مساهماتها للشركة بأشكال مختلفة، وبالمقاب

)Solomon, 2007.(  

  :)Business Ethics Theory( األعمال أخالقيات نظرية 3- 2-1-4
بشكل عام إلى القيم والمعايير األخالقية التي يستند لها أفراد  )Ethics( تشير األخالقيات
  ).2008امري، (الغالبي والع لتمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئالمجتمع بهدف ا
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مواجهة قضايا الصح والخطأ عند دراسة  :ف اخالقيات االعمال على أنهاعر ويمكن أن تُ 
حاالت العمل أو أوضاعه وقراراته ونشاطاته وبشكل اساسي مدى توافر أو تطبيق المبادئ 

  .)Crane and Matten, 2007( االخالقية في ممارسات العمل المختلفة
إلى أن أخالقيات األعمال ما هي إال الدراسة والتحليل  )Van vilock( من جانبه يشير

المنهجي للعمليات التي يتم من خاللها تطوير القرار اإلداري بحيث يصبح هذا القرار خيارًا 
(الغالبي  أخالقيًا أخذًا في االعتبار ما هو صحيح وجيد للفرد وللمجموعات وللمنظمة

  ).135: 2008والعامري، 
أن أخالقيات األعمال هي مجموعة من المبادئ  )Wiley, 1995( رىفي نفس السياق ي 

(الغالبي والعامري،  والقيم األخالقية التي تمثل سلوك منظمة ما وتضع محددات على قراراتها
ويعتبر كل من الدين والتاريخ والتقاليد واألعراف والثقافة القومية والوطنية والتكوين . )2008

جماعات المرجعية والقادة واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم القبلي والعائلي وظهور ال
ومدى تطورها والخبرة العلمية والعملية للمجتمع مصادر تساهم في تشكيل أخالقيات األعمال 

  ).134: 2008(الغالبي والعامري،  في أي مجتمع من المجتمعات
كمصطلح عام لمناقشة  في األبحاث االكاديمية والتعليم استخدم تعبير اخالقيات االعمال

)، وفي معظم الجامعات تدرس قضايا أو Carroll, 1999( المسؤولية االجتماعية للشركات
مسائل المسؤولية االجتماعية للشركات من قبل أساتذة أخالقيات االعمال وفي مقررات 

االعمال أخالقيات االعمال. لهذا السبب معظم المسائل التي تخص العالقة بين مجتمع 
االخالقي والكثير من الباحثين البارزين في قضايا من المنظور  جتمع ُدِرَست بدايةً والم

  .)Spence et al, 2008( المسؤولية االجتماعية لهم خلفية فلسفية
 ):Corporate Citizenship( لشركاتمواطنة ا 4- 2-1-4

ماضي من أدخل مصطلح مواطنة الشركات إلى مجتمع االعمال في الثمانينيات من القرن ال
خذ من أُ  ، وقد)practitioners ()Altman and Vidaver, 2000( قبل أصحاب المهن

لمواطنة الفردية لعلى الرغم من أن بعض الباحثين ال يرونه معادل أو مكافئ  ،علم السياسة
  ،)Wood and Logsdon, 2002( اله وتابع بل مشتق منها
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) تستخدم مصطلح مواطنة Microsoft and ExxonMobil( والكثير من الشركات مثالً  
الشركات بشكل مرادف للمسؤولية االجتماعية وبشكل خاص في الواليات المتحدة األمريكية و 

  .)May, 2007أوربا (
ومنذ نهاية التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين أصبح هذا المصطلح معروف بشكل  

. )Matten and Crane, 2005( أكثر وأجريت العديد من األبحاث االكاديمية عليه
حساس باالنتماء للمجتمع لذلك أصبح إفإن مفهوم مواطنة الشركات يعطي  باإلضافة لذلك

متداول جدا بين المدراء ورجال االعمال ألنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن 
مدراء ال فَ رَ وقد عَ  األعمال تحتاج ألن تأخذ حاجات المجتمع الذي تعمل به بعين االعتبار.

 على صالح كمواطن تتصرف التي التنفيذيون في دراسة أجريت في الواليات المتحدة الشركة
 بطرق عملها وتنجز عمل، فرص وتوفر الضرائب، وتدفع ،ربحاً  تحقق التي الشركة أنها:

 وتعمل جيد، بيئي سجل ولديها موثوقة، منتجات نتجوتُ  جيد، بشكل موظفيها وُتعامل أخالقية،
 ).May, 2007( المجتمع تطوير على

ثالث وجهات نظر لمواطنة الشركات  بين )Matten et al, 2003( ءهماتن وزمالميز 
) والتي تحدد مواطنة الشركات a limited view( األولى هي وجهة النظر المحدودة

باإلحسان أو باألعمال الخيرية للشركة واالستثمار االجتماعي وبعض المسؤوليات المفترضة 
تضعها بموضع مكافئ  ة النظر الثانية لمواطنة الشركاتلمجتمع المحلي. أما وجهتجاه ا

) حيث يعتقد أصحابها أن مواطنة a view equivalent to CSR( الجتماعيةللمسؤولية ا
الشركات عبارة عن اطار مفاهيمي جديد يوضح دور األعمال في المجتمع والطريقة التي 

 an( ظر الثالثة هي وجهة النظر الموسعة لمواطنة الشركاتف بها هذا الدور. وجهة النرَ عَ يُ 

extended view of corporate citizenship(  والتي يرى أصحابها أن الشركات دخلت
نشأت  ،مجال أو نطاق المواطنة من النقطة التي فشلت فيها الحكومات بحماية المواطنة

زايد تمتلك قوة أكبر من قوة وجهة النظر هذه من حقيقة أن الشركات أصبحت على نحو مت
  الحكومات.

لكن  ،)Dion, 2001( االجتماعينيت بعض نظريات مواطنة الشركات على نظرية العقد بُ 
الباحثين  نظريات هناك اتفاق بشكل عام بينهذه العلى الرغم من االختالفات البارزة في 
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المحلي لمجتمع حساس القوي بمسؤولية مجتمع االعمال تجاه اعلى بعض النقاط مثل اإل
  .)Spence et al, 2008( أخذ البيئة بعين االعتبارو الرغبة في تطوير المجتمعات المحلية و 
  للمنظمة مبادئ المسؤولية االجتماعية 2-1-5
المسؤولية  )Activity( نشاط كل البعض بعضها مع تشكل أساسية مبادئ مجموعة هناك 

والشفافية  ،)Accountability(والمسائلة ،)Sustainability( االستدامة وهي االجتماعية
)Transparency ( السلوك األخالقي)، وEthics behavior،(  احترام مصالح األطراف و

 Respect( اإلنسان حقوق ، واحترام)Respect for stakeholders interests( المعنية

for human rights(،  للسلوك الدولية المعايير احترامو )Respect for international 

norms of behavior(،  القانون سيادة احترامو )Respect for the rule of law(.  

  )Sustainabilityالمبدأ األول: االستدامة (
 الحاضر بالوقت تحصل التي )Actions( التصرفات تتركها التي باألثار االستدامةُتعنى 
 لن الحاضر الوقت في ستغلتُ  الموارد التي حيُث أن .المستقبل في المتاحة الخيارات على
 فمثًال المواد .وذلك بسبب الكمية المحدودة من هذه الموارد مستقبًال، لالستخدام متاحة تكون

 متاحاً  يكون لن منها يستخدم والذي محدودة موجودة بكميات والنفط والمعادن كالفحم األولية
 إلنجاز بدائل ينبغي توفر معينة نقطة مستقبلية وفي السبب المستقبل. لهذا في لالستخدام
المجتمع بإعادة  قيام االستدامةوفقًا لذلك تتطلب  .الموارد هذه بواسطة حالياً  المنجزة الوظائف

هذا يمكن أن ُيعرف بقدرة تحمل  .جديد ) منRegenerated( إنتاج الموارد المستخدمة
-ج المدخالت) والمعبر عنها بنموذCarrying Capacity of ecosystem( النظام البيئي
الموارد، فصناعة الورق مثًال تتبع سياسة إعادة زرع األشجار  الستهالكالمخرجات 
  المحصودة.

وعلى اعتبار أن المنظمة جزء من النظام االقتصادي واالجتماعي الموسع يجب أن تأخذ 
في الحاضر ولكن من أجل  ةهذه األثار بالحسبان، ليس فقط من أجل مقاييس التكلفة والقيم

بالمعدل الذي تستهلك به الموارد من قبل  االستدامةتقبل المنظمة نفسها. ويمكن أن تقاس مس
 ,Crowther& Aras( المنظمة بالنسبة للمعدل الذي يمكن أن يعاد به إنتاج هذه الموارد

2008(.  
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  )Accountability(المبدأ الثاني: المساءلة 
الخارجية باإلضافة إلى البيئة  البيئة على أعمالها ثاربآ المنظمة اعتراف لةالمساء تعني

 يتضمن هذا. مسؤولية هذه األثار تتحمل أن المفترض من وبالتالي الداخلية للمنظمة،
التقارير التي توضحها  المنظمة، ومن ثَم كتابة وخارج داخل هذه األثار أيضًا قياس المفهوم
خارجيين. هذا يتضمن ال المصالح أصحاب المتأثرة بما فيهم األطراف لكافة وتوفيرها

االعتراف بأن المنظمة جزء من شبكة اجتماعية أوسع ولديها مسؤوليات تجاه كل هذه الشبكة 
وليس فقط تجاه مالك المنظمة. بجانب قبول هذه المسؤولية يجب أن تعترف المنظمة أن 

ها، أصحاب المصالح الخارجيين يملكون القدرة  الالزمة للتأثير على الطريقة التي تعمل ب
لة تطوير مقاييس كمية مناسبة هذه الطريقة. وبهذا تستوجب المساءوفي تبرير أو عدم تبرير 

للمنظمة وتوثيق النتائج التي تبين هذا األداء وتوضح أعمال  واالجتماعي لألداء البيئي
المنظمة بالكامل. وبالطبع سينتج عن تطوير سجالت وتقارير هذا األداء تكاليف تقع على 

نظمة ولكن أيضًا ينتج عنها بعض المنافع كقابلية استعمالها في عملية صنع القرار عاتق الم
وبين أصحاب المصلحة وفي تسهيل عملية تخصيص الموارد ضمن المنظمة وبينها 

  خرين. وهذه التقارير يجب أن تبنى على الخصائص التالية:اآل
  بهذا المجال. مفهوميتها أو القدرة على فهمها من قبل كل األطراف المهتمة-
  صلتها بمستخدمي المعلومات المتوفرة فيها.-
  المصداقية بمعنى دقة المقياس، وتمثيل األثر والخلو من التحيز.-
  قابلية المقارنة، من الناحية الزمنية وبين المنظمات المختلفة.-

وبشكل حتمي هذه التقارير سوف تتضمن حقائق وأحكام نوعية باإلضافة للمقاييس الكمية. 
ألن المقاييس النوعية تتيح إمكانية التقييم بشكل مختلف من قبل األطراف المختلفة 

  .)Crowther& Aras, 2008( المستخدمة للمعلومات، عاكسًه أولوياتهم وقيمهم الفردية
  )Transparencyالمبدأ الثالث: الشفافية (

 ثار الخارجية ألعمالتعرف على اآلالوسائل التي يمكن من خاللها ال :تعني الشفافية كمبدأ
ثار ظاهرة في هذه التقارير ومتاحة ا، وأن الحقائق المتعلقة بهذه اآلالمنظمة من خالل تقاريره

ر الشفافية مهمة جدًا لألطراف الخارجية المستخدمة بَ لكافة مستخدمي المعلومات. ُتعتَ 
اف الموجودة داخل فتقر للتفاصيل والمعرفة والخلفية المتوفرة لدى األطر للمعلومات ألنها تَ 
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رى الشفافية على أنها تالية للمبدأين السابقين، وجزء من اعتراف المنظمة. ويمكن أن تُ 
  ).Crowther& Aras, 2008( ثار الخارجية ألفعالهااآلالمنظمة بمسؤوليتها عن 

  )Ethics behavior( السلوك األخالقيالمبدأ الرابع: 
بنى سلوكها ويُ  كل أخالقي في جميع األوقات.يقصد من هذا المبدأ أن تتصرف المنشأة بش

على أخالقيات األمانة والعدل والتكامل وذلك فيما يتعلق باألشخاص والحيوانات والبيئة 
ينبغي على المنشأة أن تعمل بشكل فعال على وااللتزام بتناول مصالح األطراف المعنية. و 

 هياكل الجوهرية، ووضع اومبادئه قيمها وتحديد ة وضعتعزيز السلوك األخالقي بواسط
، اآلخرين مع تفاعالتها وفي المنشاة داخل األخالقي السلوك تعزيز على تساعد حوكمية

(المنظمة الدولية  األخالقية التي تتالءم مع غرضها وأنشطتهاالسلوك  معايير وتطبيق تحديدو 
  .)2010للتقييس، 

  )Respect for stakeholders interests( احترام مصالح األطراف المعنيةالمبدأ الخامس: 
يقصد من هذا المبدأ أن تحترم المنشأة وتضع في اعتبارها وتتجاوب مع مصالح أطرافها 

المنشأة قد تكون مقصورة على مصالح مالكيها أو ف على الرغم من أن أهدا المعنية.
وز أن رها األساسية، إال أن األفراد أو الجماعات األخرى يجأعضائها أو عمالئها أو عناص

يكون لهم حقوق ومطالبات أو مصالح معينة ينبغي أن تؤخذ في االعتبار، هؤالء األفراد أو 
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس،  المجموعات يشكلون سويًا األطراف المعنية للمنشأة

  )Respect for the rule of law( احترام سيادة القانونالمبدأ السادس: 
 المنشأة ينبغي أن توافق على احترامها لسيادة القانون بشكل إلزامي.يقصد من هذا المبدأ أن 

يقصد بسيادة القانون هيمنته بحيث أنه ال يحق ألي فرد أو منشأة أن يكون فوق القانون كما 
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس، 

  )Respect for international norms of behavior( احترام المعايير الدولية للسلوكالمبدأ السابع: 

يقصد من هذا المبدأ أن المنشأة ينبغي أن تحترم المعايير الدولية للسلوك مع االلتزام بمبدأ 
 أو البيئة، المجتمع حماية من األدنى الحد توفر ال التي المواقف ن. فياحترام سيادة القانو 

(المنظمة الدولية  المعايير الدولية للسلوكاحترام  إلى جاهدة تسعي أن المنشأة على ينبغي
  .)2010للتقييس، 
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  )Respect for human rights( احترام حقوق اإلنسانالمبدأ الثامن: 
وينبغي أن تعترف بأهمية  يقصد من هذا المبدأ أن المنشأة ينبغي أن تحترم حقوق اإلنسان

  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس، هذه الحقوق وعموميتها 
  للمنظمةجتماعية أبعاد المسؤولية اال 2-1-6

 أو أبعاد أربعة من يتكون االجتماعية للمسؤولية نموذج) Carroll, 1979,1991(كارول قدم
 شكل على نموذجه كارول صور وقد ،الخيريو  واألخالقي والقانوني االقتصادي وهي مكونات

 ،للمنظمة العظمى االساسية الوظيفة أنه على وصوره االقتصادي البعد قاعدته في يقع هرم
 في ثم ومن األخالقي البعد يليه النموذج هذا في الهرم من التالي القسم القانوني البعد ويشكل

 المسؤولة الشركة أن هرمه في كارول . يرى)philanthropic( الخيري البعد يأتي الهرم قمة
 أخالقي بشكل والتصرف القانون واطاعة الربح لتحقيق الوقت بنفس تعمل أن يجب اجتماعياً 

 الوحدة باعتباره اقتصادية مسؤولية لدية مجتمع األعمال أنوبذلك ف .صالح مواطن تكون وأن
 وبيعها المجتمع يريدها التي والخدمات السلع إنتاج هي المجتمع في األساسية االقتصادية

 بالمقابل األساسية، الوظيفة هذه على مستندة األخرى مجتمع األعمال أدوار وكل بربح،
 أو ضمنها، تعمل التي اللعبة قواعد يمثل الذي القانون إطاعة الشركات نم المجتمع يتوقع
 القانونية المتطلبات إطار ضمن االقتصادية ارسالته تنجز الشركات أن المجتمع يتوقع

 والسلوكيات المبادئ نوع تمثلف األخالقية المسؤولية أما .للمجتمع القانوني النظام في المبينة
 ما تتجاوز والممارسات السلوكيات وهذه أتباعها، الشركات من لمجتمعا يتوقع التي األخالقية

مجتمع  يتحملها التي الطوعية األدوار تمثل الخيرية المسؤوليات أما. بالقانون مطلوب هو
 المسؤولية في كما المجتمع في واضحة توقعات أو حدود لها يوجد ال والتي األعمال

  دارات الشركات.األخالقية، وٕانما تعود لحكم واختيار إ
 مرغوب عامل) philanthropic( الخيري بعدال أن من بالرغم أنه )Carroll( كارل أوضحو 

ينبغي اإلدراك أن  وأيضاً  األولى، الثالثة المكونات من أهمية أقل الحقيقة في إال أنهُ  جدًا،
 والشكل أدناه .منفصلةكمكونات  مناقشتها من الرغم متعارضه على هذه األبعاد ليست

  ) للمسؤولية االجتماعية:Carroll( يوضح هرم
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  )1- 2( شكل رقمال       
  ) للمسؤولية االجتماعيةCarroll( هرم        

 

  المسؤولية الخيرة       
إن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز             

  الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة فيه        

  القيةالمسؤولية األخ     
عندما تراعي المنظمة األخالق في قراراتها فإنها تعمل ما        
  هو صحيح وحق وعادل وتتجنب اإلضرار بالفئات المختلفة.       

  المسؤولية القانونية    
طاعة القوانين: حيث أن القوانين هي مرأة تعكس ما هو صحيح أو خطأ          

  ة.في المجتمع ويمثل قواعد العمل األساسي

  المسؤولية االقتصادية 
  .كون المنظمة تحقق ربحًا فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات االجتماعية األخرى       

 

  )Carroll, 2002, p 40: (. نقًال عن83ص:  .2008العامري. و  الغالبي المصدر:

عاد: البعد وفق ثالثة أب االجتماعية للشركات) المسؤولية Lantos, 2001(صنف النتس
) والبعد االستراتيجي، ويرى النتس البعد األخالقي Altruistic( األخالقي والبعد اإلثاري

للمسؤولية االجتماعية على أنُه الحد األدنى الواجب اإلنجاز لمسؤوليات الشركة االقتصادية 
 في فيتمثل ةاالجتماعي للمسؤولية االستراتيجي البعد والقانونية واألخالقية تجاه المجتمع. أما

 خالل من المالية بالمنفعة الشركة على تعود التي فقط الخيرية األعمال في الشركات مشاركة
 اإليثاري البعد يؤسس بينما .عليها الحسنة السمعة وٕاسباغ لها االيجابية الدعاية في المساهمة
 أن داً مؤك ،)األسهم حملة( المالك حساب على للشركة الخيرية المساهمات جعل إلمكانية

 هذه من الرغم . على)not legitimate(القانون وفق ُملِزماً  ليس أو اختياري البعد هذا
 أن يجب الشركات أن مفادها مشتركة فكرة ن علىالباحثو  اتفق ما نوعاً  المختلفة االتجاهات

  ).May, 2007( فيها توجد التي المجتمعات عن بمعزل ال تعمل
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  26000الخاصة بالمسؤولية االجتماعية أيزو  يةالمواصفة القياسية الدول 2-1-7
اإلرشاد بشأن المبادئ األساسية للمسؤولية  )26000(أيزو،  تقدم هذه المواصفة الدولية

ل مجتمعيًا داخل ؤو دمج السلوك المسبكيفية و بها،  والقضايا الجوهرية المتعلقة االجتماعية
 من قبل لالستخدامن مفيدة وقابلة الغرض من هذه المواصفة الدولية هو أن تكو . و المنشأة

مساعدة المنشآت للمساهمة في التنمية  ىوتهدف هذه المواصفة الدولية إل. المنشآت كافة
الحاضر دون المساس بقدرة  باحتياجات يالتنمية التي تف، التي عرفتها بأنها المستدامة

هي رغبة  االجتماعيةة الخاصية الرئيسية للمسؤوليف األجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم.
نع قراراتها، وأن تكون عملية ص يجتماعية والبيئية فالمنشأة في دمج وٕادراج الموضوعات اال

مسؤولة عن تأثيرات أنشطتها وقراراتها على المجتمع والبيئة حيث يقتضي ذلك وسلوك 
فقرة على أخالقي يتسم بالشفافية مما يسهم في التنمية المستدامة. سيتم التركيز في هذه ال

باعتبار أن المبادئ والمفاهيم المتعلقة  االجتماعيةالموضوعات الجوهرية للمسؤولية 
  .بالمسؤولية االجتماعية قد تم تناولها في فقرات سابقة

  االجتماعيةالموضوعات الجوهرية للمسؤولية 
بغي ، وتحديد القضايا ذات الصلة ووضع أولوياتها، يناالجتماعيةلتحديد نطاق مسؤوليتها 

  للمنشأة أن تتناول المواضيع الجوهرية التالية:
  مة المؤسسيةكالحو 
 مة المؤسسية هي النظام الذي يحكم اتخاذ وتنفيذ قرارات المنشأة لتحقيق أهدافها.كالحو 

تتضمن الحوكمة المؤسسية كًال من آليات الحكم الرسمية المؤسسة على هياكل وعمليات 
. إن الحوكمة المؤسسية هي الل ثقافة وقيم المنشأةمحددة وآليات غير رسمية تظهر من خ

  وظيفة جوهرية لكل نوع من المنشآت ألنها اإلطار الخاص بصنع القرار داخل المنشأة.
من تحمل مسؤولية تأثير  ةتمكين المنشأ يثر تأثيرا فكالعامل األ يه ةالمؤسسي ةمكالحو 

  نشأة وفي عالقاتها.خالل الم االجتماعيةج المسؤولية قراراتها وأنشطتها ودم
لها طبيعة خاصة كونها موضوعًا  االجتماعيةالحوكمة المؤسسية في سياق المسؤولية 

محوريًا يجب على المنشأة أن تعمل بناًء عليه ووسيلة لزيادة قدرة المنشأة على التصرف 
 ى، هذه الطبيعة الخاصة تنبعبطريقة مسؤولة مجتمعيًا بالنسبة للموضوعات المحورية األخر 

حقيقة أن المنشأة التي تستهدف أن تصبح مسؤولة مجتمعيًا يجب أن يكون لديها نظاما من 
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 االجتماعيةللحوكمة المؤسسية يمكن المنشأة من توفير إشراف عام ووضع مبادئ المسؤولية 
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس،  موضع التطبيق
  ممارسات العمل

ل المنشأة، داخ ىالممارسات المتعلقة بالعمل المؤدافة السياسات و كتشمل ممارسات العمل 
  ا.العالقة بين المنشأة وموظفيهوالتي تنظم 

وتتضمن توظيف وترقية العمال، اإلجراءات التأديبية والشكاوي، نقل وتغيير مواقع العمل، 
إنهاء عالقة العمل، التدريب وتنمية المهارات، الصحة واألمان والصحة الصناعية وتتعلق 

ة العمال من المخاطر التي تؤثر على الصحة وبالتكيف للبيئة المهنية وفقًا لالحتياجات بحماي
النفسية والبدنية للعمال، أي سياسة أو ممارسة تؤثر على ظروف العمل خاصة ساعات 
العمل والراتب. ويعد خلق الوظائف باإلضافة إلى األجور والتعويضات األخرى المدفوعة 

للمنشآت. فممارسات العمل  واالجتماعيةإلسهامات االقتصادية للعمل المؤدى من أهم ا
(المنظمة الدولية  المسؤولة مجتمعيا تعد ضرورية للعدالة االجتماعية واالستقرار والسالم

  .)2010للتقييس، 
  البيئة

. هذه التأثيرات قد تكون على البيئة اتأنشطة المنشآت دائما يكون لها تأثير إن قرارات و 
دام الموارد، وٕاحداث التلوث والنفايات، واآلثار الناتجة لنشاطات المنشأة، مرتبطة باستخ

والمنتجات والخدمات على البيئة الطبيعة. ولتقليل آثارها البيئية، يجب على المنشآت تبني 
منهج متكامل يأخذ في اعتباره اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناتجة عن قرارات 

. ولذا فإنها تعتبر إن المسؤولية البيئية هي شرط مسبق لبقاء ورفاهية البشروانشطة المنشأة. 
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس،  االجتماعيةجانبا هاما من جوانب المسؤولية 

  ممارسات التشغيل العادلة
تتعلق ممارسات التشغيل العادلة بالسلوك األخالقي في تعامالت المنشأة مع المنشآت 

فراد. ويتضمن ذلك العالقات بين المنشآت والوكاالت الحكومية باإلضافة إلى األخرى واأل
  العالقة بين المنشآت وشركائهم ومورديهم ومنافسيهم والجمعيات التي يكونوا أعضاء فيها.

تظهر موضوعات ممارسات التشغيل العادلة في مجاالت مكافحة الفساد واالنخراط المسؤول 
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس،  ة العادلة واحترام حقوق الملكيةفي المناخ العام والمنافس
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  قضايا المستهلك
توفير معلومات دقيقة واستخدام معلومات نزيهة وشفافة ومفيدة في التسويق  تتضمن

والعمليات التعاقدية وتعزيز االستهالك المستدام، كما تتضمن أيضًا تقليل المخاطر الناجمة 
ت والخدمات ومن خالل التصميم والتصنيع والتوزيع واإلمداد عن استخدام المنتجا

 بالمعلومات وخدمات الدعم وٕاجراءات االسترداد وحماية بيانات المستهلكين وخصوصيتهم
  .)2010(المنظمة الدولية للتقييس، 

  ة المجتمع وتنميتهكمشار 
ا. تعمل فيه يلتمن المقبول على نطاق واسع اليوم أن يكون للمنشآت عالقة مع المجتمعات ا

والمساهمة في تنميته، سواء بصورة فردية أو ة المجتمع كمشار أساس  هذه العالقة تكون على
  من خالل الجمعيات التي تسعى إلى تعزيز الصالح العام.

وتتضمن المجاالت الرئيسية لتنمية المجتمع والتي يمكن للمنشأة أن تسهم فيها خلق فرص 
ألنشطة االقتصادية والتنمية التكنولوجية، ويمكن أن تساهم العمل من خالل توسيع وتنويع ا

في خلق الدخل والثروة من خالل مبادرات التنمية  االجتماعيةأيضًا من خالل االستثمارات 
(المنظمة  مهارات والتعليم، وتقديم الخدمات الصحيةاالقتصادية المحلية، ونشر برامج تنمية ال

  .)2010الدولية للتقييس، 
  للمنظمة ةتراتيجيات المسؤولية االجتماعياس 2-1-8

) وتعني فنون Strategos( ) من الكلمة اليونانيةStrategy( اشتقت كلمة االستراتيجية
 Newالحرب وٕادارة المعارك العسكرية. وقد عرفت االستراتيجية حسب قاموس ويبستر(

Word Dictionary Webster’sيهها، ) بأنها علم تخطيط العمليات العسكرية وتوج
إلى االستراتيجية على أنها تعني علم أو فن الحرب  )Al-Mawrid( ويشير قاموس المورد

وقد تعددت استخدامات ). 17: 1999(المغربي،  الحربيةأو وضع الخطط وٕادارة العمليات 
 اإلدارةاالستراتيجية حتى شملت كافة ميادين العلوم بما فيها العلوم االجتماعية ومنها علم 

 األهداف إلنجاز الالزمة الوسائل عن على أنها عبارة رفتحيُث عُ )، 24: 2005 (الدوري،
  .).Wells, 1996: .A-6(األهداف هذه إنجاز كيفية وتوضيح المدى بعيدة االستراتيجية
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 يقصد وكان السبعينيات في مرة ألول استخدم تعبير، أو كمصطلح االستراتيجية أما اإلدارة
 (طويلة المدى) استراتيجية ببرامج بالتفكير االستراتيجيين المخططين من طاقم قيام به

 ).Wells, 1996: 3( بها القرار صناع اقناع ومحاولة

بعد ذلك تطور هذا المفهوم لينظر إلية كعملية مكونة من عدة مراحل واصبح يستخدم للداللة 
 ) يريا أنWheelen& Hunger, 2012: 5( على أهداف المنظمة فهنكر وويلن مثالً 

 األجل طويل األداء تحدد التي واالعمال القرارات من مجموعة هي االستراتيجية اإلدارة
 وصياغة ،)الشركة وداخل خارج(البيئي الفحص أو المسح تتضمن وهي للشركة،

  والتقييم. والرقابة االستراتيجية، وتطبيق ،)االستراتيجي أو المدى بعيد التخطيط(االستراتيجية
 اإلدارة )Andrews, 1987( نقًال عن )Filho et al, 2010: 296( بينما عرف
 المرحلية األهداف بتحديد تنتهي والتي الشركة في القرار اتخاذ عملية أنها على االستراتيجية
 اندروس للشركة. لكن النهائية األهداف أنجاز أجل من الالزمة والخطط والسياسات

)Andrews, 1987( من بكثير أكثر أجزاء عدة من كبةمر  استراتيجية المنظمة أن وضحَ أ 
 بالتأثير تنتهي االستراتيجية األهداف أو القرارات ألن للمنظمة، االقتصادية الخيارات مجرد
بالمنظمة،  مباشر غير أو مباشر بشكل المرتبطين المصالح أصحاب من كبير عدد على

ء من استراتيجيتها اجتماعية (كجز  مسؤولية استراتيجية تتبع أن يجب منظمة ومن هنا فإن كل
 اهتمام وتعطي األمد وطويلة المصالح وتكون مربحة أصحاب احتياجات لتلبية رسمتُ  الكلية)

  .والبيئة والمجتمع البشرية، للموارد متساوي
تتنوع االستراتيجيات التي تستخدمها أو تتبناها الشركات فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية،  

 تتبناها الشركة عندما رئيسية يمكن أن استراتيجيات ثثال )May, 2007( فقد حدد ماي
 واالستراتيجية )Proactive( االستباقية االستراتيجية وهي االجتماعية المسؤولية تمارس

 الشركة تكون حيث ،)Reactive( التفاعلية واالستراتيجية )Accommodative(التكيفية 
 المبادرات لتنفيذ بقيمها وأهدافها مدفوعة )Proactive( االستباقية االستراتيجية تتبنى التي

المنظمة، وهذه  استراتيجية مع متناغمة باألساس تكون والتي االجتماعية بالمسؤولية المتعلقة
 تتبع التي الشركة تكون نموذجية للشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات. أما

 الموجودة والتعليمات األنظمة اتباع إلى فتميل )Accommodative( التكيفية االستراتيجية
 للشركة، االجتماعية المسؤولية مبادئ أو معايير من األدنى الحد إلنجاز وذلك المجتمع في
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 توقعات أو مطالب بأخذ االستراتيجية هذه وفق الشركة تقوم أن الممكن من وأيضاً 
ا. أما تلبيته ومحاولة االعتبار بعين المصالح أصحاب من الهامة الرئيسية المجموعات

 التي األحداث على الرد إلى فتميل )Reactive( التفاعلية االستراتيجية تطبق التي الشركة
 الدعاية أساس على االجتماعية المسؤولية بنشاطات والقيام بها المحيطة البيئة في تجري

 نقًال عن )Van Bommel, 2011( . بينما صنف فان)on an ad hoc basis( االعالمية
)Mariana, 2012(  ًعلى استراتيجيات المسؤولية االجتماعية إلى ثالث استراتيجيات بناء 

 استراتيجية: ائها واستمرارهابق تأمن التي االستراتيجية بتنفيذ وقرارها المنظمة لدى االبداع قدرة
 )offensive strategy( الهجومية ، واالستراتيجية)resign strategy( التجاهل

 المتجاهلة االستراتيجية حيُث تستخدم ).defensive strategy( الدفاعية واالستراتيجية
 تطبق كذلك يمكن أن .للمنظمة بالنسبة والحوافز الضغوط في قلة هناك يكون عندما

 تطبق الوقت نفس وفي معينة خدمات أو لمنتجات الدفاعية االستراتيجية المنظمة
 )Kogg, 2009.(الخدمات أو المنتجات من أخرى ألصناف بالنسبة الهجومية االستراتيجية

 من منخفض مستوى لديها التي المنظمات وضح أنأ. أيضًا )Mariana, 2012( نقًال عن
 عالي ابداع تتميز بمستوى التي المنظمات بينما الدفاعية، االستراتيجية تختار سوف االبداع
  .الهجومية االستراتيجية تطبيق على قادرة تكون

 ,Carroll, 1979; Wartick, Cochran, 1985; Carroll( أخرى أبحاث في

Buchholtz, 2000; Fisher, 2004; Sauser, 2005; Mariana, 2012( عن 
: وهي االستراتيجيات من أنواع أربعة تحديد تم االجتماعية المسؤولية استراتيجيات
 defensive( الدفاعية واالستراتيجية ،)obstructionist strategy( المعرقلة االستراتيجية

strategy(، التكيفية واالستراتيجية )accommodative strategy(، المبادرة واالستراتيجية 

)proactive strategy(.  
 ال االجتماعية المسؤولية من شكل أي ترفض المعرقلة االستراتيجية تتبنى التي الشركات

 فقط ترفض اعيةالدف االستراتيجية تتبنى التي الشركات أما االقتصادية، مصلحتها مع ينسجم
 التي الشركات أما القانوني، اإلطار ضمن الخاصة مصالحها وتحمي األخالقية المسؤوليات

 المتعلقة تلك خاص وبشكل معينة أخالقية مسؤوليات فتدعم التكيفية االستراتيجية تتبنى
 العام، أما الشركات الصالح تخص طوعية بأفعال المبادرة دون من المصالح بأصحاب



54 
 
 

 بمسؤولياتها الكامل االعتراف خالل من نفسها تميز األخيرة االستراتيجية تتبنى التي المبادرة
 تلبية ومحاولة على المجتمع ألنشطتها السلبي التأثير لتقليل فعال بشكل والعمل االجتماعية

     . ويبين الشكل التالي هذه االستراتيجيات:المصالح أصحاب حاجات

  )2-2( شكل رقمال
  للمنظمة المسؤولية االجتماعيةاستراتيجيات 

  االستباقيةاالستراتيجية 

  تتولى القيادة في المبادرات االجتماعية)(

  )Discretionaryتتبنى المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية والطوعية(

  التكيفيةاالستراتيجية                                                                                                         

  (االلتزام بالحد األدنى من المتطلبات األخالقية)

  تتبنى المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية

                                                                                االستراتيجية الدفاعية

                                                          

  

   المعرقلةاالستراتيجية                                                                                                                                                  

  (تحارب المتطلبات االجتماعية)

  تتبنى المسؤوليات االقتصادية

          

 االلتزام تجاه المسؤولية االجتماعية للمنظمة  

           Source: (Schermerhorn R. John “Management”, 6th Ed. JohnWily& Sons, Inc. 2001, 128).                  
                                                                                                                          

إن اختيار االستراتيجية المناسبة يمكن أن ينعكس بشكل ايجابي على المنظمة على شكل 
المسؤولية االجتماعية بالنسبة  فوائد يمكن أن تجنيها على عدة مستويات  تؤكد على أهمية

  للمنظمة.

  للمنظمة وجهتا النظر المؤيدة والمعارضة للمسؤولية االجتماعية 2-1-9
إن مناقشة الدور االجتماعي للمنظمة وطبيعة البيئة التي تعمل فيها من المواضيع التي 

ال األعمال، وهنا أثارت وتثير جدًال كبيرًا في األوساط العلمية واألكاديمية وذلك بالنسبة لرج

  نى من المتطلبات القانونية)(االلتزام بالحد األد

  تتبنى المسؤوليات االقتصادية والقانونية
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نجد وجهتي نظر مختلفتين للمسؤولية االجتماعية تتمثل األولى بكون منظمات األعمال 
وحدات اقتصادية تهدف إلى تعظيم األرباح وهذا سينعكس إيجابًا على مختلف مناحي الحياة 
في المجتمع. أما وجهة النظر الثانية فترى أن المنظمات هي وحدات اجتماعية يجب أن 

  ).162، ص 2009دورًا اجتماعيًا متزايدًا في بيئتها (السكارنة،  تلعب
  ويمكن أن نستعرض كل من وجهتي النظر على النحو اآلتي:

  :للمنظمة وجهة النظر المعارضة لتبني المسؤولية االجتماعية- أوالً 
 تعود جذور وجهة النظر المعارضة للمسؤولية االجتماعية للمنظمة إلى النظرية الكالسيكية،

حيُث يرى آدم سميث أن المنظمة عندما تحقق هدفها بتحقيق الربح فإنها تخدم المجتمع 
  بشكل عام.

تركز على هدف تعظيم الربح  هذه هو أن منظمات االعمال يجب أن إن جوهر وجهة النظر
بغض النظر عن أي مساهمة اجتماعية، وأن المساهمات االجتماعية ما هي إال تحصيل 

  ).165، ص 2009وية لتعظيم الربح (السكارنة، حاصل أو نواتج ثان
الوكالة  استثمارات الشركة في المسؤولية االجتماعية يمكن أن تشير إلى مشكلةويؤكدون أن 

مصالحهم الخاصة بدًال ب لالهتماموالتي تعني أن المدراء يمكن أن يستخدموا موارد الشركة 
  .)Inoue& Lee, 2010( من استخدامها لتعظيم ثروة المالك

المدير هو وكيل المالك وبالتالي مسؤوليته ) أن Friedman, 1970, p 1وفي هذا يرى (
مدراء الشركات هم موظفين لدى صاحب العمل أو مالك الشركة، وبالتالي ، فالرئيسية تجاههم

لديهم مسؤولية مباشرة تجاه أرباب عملهم. هذه المسؤولية هي إنجاز العمل وفقًا لرغبتهم، 
للقواعد  االمتثالبشكل عام الحصول على أكبر قدر ممكن من األرباح في ظل  والتي تكون

  .في المجتمع في كال جانبيها المجسدة في القانون والمجسدة في العادات األخالقية ةاالساسي
، أن المدير خبير في إدارة الشركة وفي انتاج السلع أو بيعها أو تمويل الشركةكما يفترض 

 ,Friedman( العامة عند اختياره إلدارة الشركة ونير في الشؤ لكن ال شيء يجعله خب

1970, p 3.(  
هناك مسؤولية اجتماعية وحيدة  )Friedman, 1970, p 6( وبالتالي حسب ملتون فريدمان

بقيت ضمن فقط لألعمال وهي استخدام مواردها في األنشطة المصممة لزيادة أرباحها طالما 
  ."في منافسة حرة ومفتوحة من دون غش أو خداع عملا "قواعد اللعبة التي تقول
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  :للمنظمة وجهة النظر المؤيدة لتبني المسؤولية االجتماعية- ثانياً 
يرى المؤيدون للمسؤولية االجتماعية أن شركات األعمال فشلت في أن تحافظ على مصلحة 

عتبار من المجتمع عند عملها من أجل مصلحتها الذاتية. وٕان هذه المسؤولية هي بمثابة رد ا
شركات األعمال بعد أن أصبحت في وضع غير مالئم واهتزت صورتها في أذهان الجمهور 

  ).211، ص 2006(نجم، 
حيُث يمثل المجتمع اإلطار أو الوعاء الكبير الذي تعمل المنظمات في ظله، وأن وجود هذه 

منها بشكل المنظمات يصبح غير مبررًا في حالة عدم اهتمامها بقضايا المجتمع األساسية 
خاص. إن تعارض أهداف المنظمة مع مصالح المجتمع مسألة محسومة من قبل مؤيدي 

  ).69، 2008وجهة النظر هذه بإعطاء األولوية للمجتمع قياسًا للمنظمة (الغالبي والعامري، 
وبالتالي فإن موارد المجتمع التي توضع تحت تصرف الشركات يجب أن ال تستخدم بأية 

مصلحة المجتمع.  بل إنُه في ضوء مواقف شركات األعمال في خلق  طريقة تتعارض مع
فإنها يجب أن تعمل من أجل رفاه المجتمع وتطوره  -األزمات االقتصادية وآثارها االجتماعية

  ).195، ص 2006(نجم، 
) أن األنشطة االجتماعية للشركة يجب أن تكون Huang Lin et al, 2009يعتقد (و 

اهتمامًا بالقيم المتعلقة بخدمة  الشركات يجب أن تبديكما ربح، متسقة مع هدف تحقيق ال
  المجتمع.

) أن الوقت قد تغير وأن إدارات المنشآت ال تمثل 165، ص 2009ويرى (السكارنة، 
مصالح جهة واحدة وهي المالكين فقط وٕانما هناك جهات عديدة أخرى مثل الحكومة 

  والمجتمع ترتبط معها بالتزامات معينة.
ؤكد أن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي للشركات هو استثمار يعود عليها بزيادة كما ي

الربح واإلنتاج وتقليل النزاعات واالختالفات بين اإلدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي 
، 2009تتعامل معها، ويزيد أيضًا انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات (السكارنة، 

  ).160 ص
تكون استراتيجية  نيمكن أ المسؤولية االجتماعية ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك فيرى أن

ادركت الكثير من ، إذ قية فعالة لخلق والحفاظ على الميزة التنافسيةيتسو  وأداةعمل استباقية 
طور تالشركات أنه لكي تبقى وتنافس في االسواق العالمية شديدة المنافسة يجب أن 
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 ,Huang Lin et al(من خاللها قيمة اجتماعية مضافة تبنياالجتماعية و  اتهمساهما
2009.(  

أن المسؤولية االجتماعية يمكن أن  ابيناللذين  )Porter & Kramer, 2006(ويؤكد ذلك 
أن المسؤولية االجتماعية تأثر بشكل إيجابي على  آخرون وأكد، تكون مصدر للميزة التنافسية

 &Turban( اء الشركة، مثل رضا العميل، وجاذبية الشركة للعمالةاألوجه المختلفة ألد
Greening, 1996(  الشركة، وااللتزام التنظيمي بين موظفي الشركة سمعةو )Peterson, 

2004(.  
أظهرت الِدراساَت بأّن تفضيالِت الُمنَتِج من قبل المستهلكين باإلضافة إلى تقييِمهم كما 

االجتماعية، وبينت تصّوراِتهم ألداِء الشركة المنتَجة على القضايا لنوعيِة الُمنَتِج َتتأّثُر ب
 التي تظهر اهتماماً  االستثماربأن المستثمرين ُيفّضلوَن غالبًا صناديَق ُأخرى ِدراسات 

  .)Peterson, 2004( القضايا االجتماعيةب
لشركات  عيةويمكن تلخيص أبرز ما ورد في آراء المؤيدين والمعارضين للمسؤولية االجتما

  االعمال في الجدول التالي:
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  لمسؤولية االجتماعيةل المؤيدة والمعارضة ) الحجج1- 2الجدول رقم (
  المسؤولية االجتماعيةضد   المسؤولية االجتماعيةمع 

): إن Public Expectation( توقعات الجمھور-1
التوقعات اbجتماعية من ا[عمال قد ازدادت منذ 

. والرأي العام يدعم اbھتمام اbجتماعي الستينات
  با[عمال وأيضاً أھدافھا اbقتصادية.

): ھذا ھو جوھر Violation( أقصى الربح جإنتھا-1
الرؤية التقليدية. حيُث الشركات يجب أن تھتم با[ھداف 
اbقتصادية وتترك ما ھو اجتماعي لمؤسسات المجتمع 

  ا[خرى.
): إن long-run profit( ا[رباح طويلة ا[مد-2

اbعمال المسؤولة اجتماعيا تميل [ن تكون أكثر ارباحاً 
طويلة ا[مد. وھذه نتيجة طبيعية لع�قات أفضل مع 

  المجتمع وتحسن صورة ا[عمال لدى الجمھور.

): إن متابعة Dilution Purpose(غرض إضعاف ال-2
ا[عمال اbجتماعية يضعف الغرض اbساسي ل�عمال: 

اbقتصادية. وإن المجتمع قد يعاني من عدم حل  ا�نتاجية
المشك�ت اbجتماعية وعدم تحقيق ا[ھداف اbقتصادية 

  أيضاً.
): إن Ethical Obligation( اbلتزام ا[خ�قي-3

شركات ا[عمال يمكن ويجب أن يكون لديھا ضمير وأن 
  تراعي في مجالھا ما ھو صواب وما ھو غير ذلك.

إن أغلب ا[نشطة المسؤولة  ):Costs( التكاليف-3
اجتماعيا يجب أن يتحمل تكلفتھا شخصاً ما. وا[عمال قد 

  تمرر ھذه التكلفة إلى الزبائن من خ�ل ا[سعار ا[على.
): Public Image( الصورة الذھنية للجمھور-4

الشركات تسعى �ثراء الصورة الذھنية لدى الجمھور 
إلى أسواق  لكسب زبائن أكثر وعاملين أفضل والوصول

  وأرباح أكثر.

): إن شركات Too Much Power( القوة ا[كبر-4
ا[عمال ھي المؤسسات ا[قوى في المجتمع، وإنھا مع 

ا[نشطة المسؤولة اجتماعياً قد تصبح أقوى مما ھي 
  عليه.

): إن التزام Better Environment( البيئة ا[فضل-5
جودة  نتجيالمشك�ت اbجتماعية الصعبة  ا[عمال بحل

حياة أفضل وبيئة أكثر استقراراً واجتذاباً للعاملين 
  الماھرين.

): [ن قادة Lack Of Skills( نقص المھارات-5
ا[عمال موجھون نحو ا[ھداف اbقتصادية فإن ا[عمال 

  قد b تكون مؤھلة لمواجھة القضايا اbجتماعية.

 Further( عدم تشجيع لوائح حكومية bحقة-6
Government Regulation إن اللوائح الحكومية :(

تضيف تكاليف اقتصادية وقيود إدارية على مرونة ا�دارة 
من خ�ل المسؤولية اbجتماعية  ،والعمل في الشركات

  فإن الشركات تزيل الحاجة لمثل ھذه اللوائح.

): إن Lack of Accountability( نقص المساءلة-6
لون عن اءسعية يُ السياسيون المتابعون للقضايا اbجتما

أنشطتھم، إb أن قادة ا[عمال تكون مثل ھذه القضايا 
  ليس ضمن خط مسؤوليتھم المباشرة.

 Balance of( الموازنة بين المسؤولية والقوة-7
Responsibility and power ا[عمال لھا قوة :(

كبيرة في المجتمع، ومثل ھذه القوة bبد لھا من توازن 
bتثير القلق منھا من خ�ل المسؤولية ا b جتماعية لكي

  وb تبدو ا[عمال تعمل ضد الصالح العام.

 Lack of Broad( نقص دعم الجمھور الواسع-7
Public Support عدم توفر مثل ھذا الدعم لدى :(

الجمھور وانقسامه إزاء ھذه القضية أو تلك يولد 
مناقشات ساخنة يجعل ا[عمال في غير حاجة للدخول 

  فيھا.
): Stockholder Interest( صالح حملة ا[سھمم-8

المسؤولية اbجتماعية تحسن سعر السھم في المدى 
الطويل، وإن سوق ا[سھم ترى الشركات المسؤولة 

  .الجمھور اجتماعياً أقل خطراً وأقل عرضة لعدم رضا

  

): إن Possession of Resource( امت�ك الموارد-9
والخبراء الفنيين، ا[عمال تمتلك الموارد المالية 

والموھبة ا�دارية لتقديم الدعم اbجتماعي ومشروعات 
  البر للجمھور.

  

 Superiority of( تفوق الوقاية على الع�ج-10
Prevention over Curses جتماعيةbالمشك�ت ا :(

يجب أن تعالج قبل أن تتفاقم وتصبح خطرة ومكلفة في 
  ة.المعالجة وفي التأثير على أھداف الشرك

  

. أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال. الطبعة األولى. الوراق 2006المصدر: نجم، عبود نجم. 
  .)Robbins and Decenzo, 2004( . نقًال عن214للنشر والتوزيع. عمان، األردن، ص 
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  للمنظمةوالمسؤولية االجتماعية  العولمة 10- 1- 2
ورأس المال االنتقال الحر للبضائع والخدمات  :ة على أنهايمكن أن تعرف العولم        

وتتضمن أيضًا نقل المعلومات، ونقل العمالة الماهرة، وتبادل  بين مختلف دول العالم،
. باإلضافة إلى ذلك للعولمة )Crowther& Aras, 2008( التكنولوجيا، والتدفقات المالية

واألعمال والمجتمعات  أثرت على االقتصادوثقافية. لذلك أبعاد اجتماعية وبيئية ودينية 
بالتغييرات التي احدثتها. ويمكن أن ُترى  المنظماتوالبيئة بطرق مختلفة، وتأثرت تقريبًا كافة 

هذه التغييرات بصورة زيادة في المنافسة والسرعة في نقل التكنولوجيا والمعلومات ونقل 
النامية باإلضافة إلى تكامل االسواق األموال واالستثمارات بين الدولة المتقدمة والدول 

  والتحول الثقافي.
جزء من المجتمع فهي تحتاج إلى بعض المبادئ والقواعد االجتماعية من  المنظماتبما أن 

  .)Crowther& Aras, 2008( أجل السلوك المسؤول اجتماعيًا في البلدان التي تعمل بها
لتجارة، والصفقات أو المعامالت المالية، تضمنت العولمة في العقود األخيرة نمو سريع في او 

وأصبح ). Stefan& Claes, 2009( والملكية المشتركة بين البلدان لألصول االقتصادية
هناك تشابك كبير بين مختلف اقتصاديات دول العالم االمر الذي يعني أن ما يحدث في 

باألزمات المالية له شعور العالم بأكم وبالتاليدولة ما البد أن ينتقل إلى باقي الدول، 
  ).2010(نورا،  الكبرى واالقتصادية

كل حكومة مسؤولية حماية اقتصادها واسواقها المحلية من األزمات والتغييرات تتحمل 
يجب أن تعرف التأثيرات المختلفة للعولمة، وما  المنظماتالسريعة التي تمثلها العولمة. و 

لتأثرات السلبية وتستفيد من الفرص تحملُه من فرص وتهديدات، لكي تحمي نفسها من ا
  الناتجة عن هذا الوضع.

في ظل العولمة  للمنظمةالمسؤولية االجتماعية أن  )Crowther& Aras, 2008(يرى 
تحديًا يهدف إلى وضع معايير تنظم أو تضبط سلوك االعمال على مستوى العالم. تواجه 

كل المتأثرين والمؤثرين بعملية  والبد من التعامل مع فكرة إدخال مطالب وقيم واهتمامات
إلى مواجهة تحديات اجتماعية وبيئية مثل  المنظمة، وبذلك تنتقل المنظمةصنع القرار في 

حقوق االنسان، االرتفاع الحراري، وقطع االشجار، والعمل بشفافية واالبتعاد عن الفساد 
 المنظماتكثير من والسلوكيات غير المسؤولة اجتماعية والتي أدت إلى فشل أو انهيار ال
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) والكثير من Enron, WorldCom, Qwest, Parmalat, Sunkill, ImClone( مثل
األمثلة األخرى، التي أبرزت قضايا المسؤولية االجتماعية والحوكمة وجلبت مزيد من 

  .االهتمام إلى دور أخالقيات االعمال
والتعاون  عاملين معهاعظيمة للوصول للناس والمتفرصة  للمنظماتيمكن أن توفر العولمة 

 المنظمةاالخرى على مستوى العالم أجمع، فتطور تكنولوجيا المعلومات ساعد  المنظماتمع 
 المنظمات. بالمقابل يتوقع الزبائن من ي مكان في العالم والبيع ألي عميلعلى العمل في أ

عندما  أن تتصرف بشكل اخالقي ومسؤول اجتماعيا حتى لو كانت ببلدان بعيدة جغرافيًا.
على اهتمام اصحاب المصالح عملها بطريقة ال أخالقية سيؤثر ذلك  المنظمةتمارس 
وبالتالي على مبيعاتها ألن قرار الشراء للمستهلكين ال يتعلق بالسعر والجودة فقط  بالمنظمة

  .للمنظمةولكن أيضًا بناًء على اعتبار السلوك االجتماعي 
وعلى سلوك  للمنظمةلفة على المسؤولية االجتماعية من الواضح أن العولمة لها تأثيرات مخت

والمدراء للتحرك باتجاه السلوك  المنظماتالمدراء أيضًا. هذه التأثيرات يمكن أن تدفع 
خلقت المسؤول اجتماعيًا، أو دفعهم لتحطيم كل المبادئ واألنظمة نتيجة المنافسة المتزايدة. 

ب منافسة غير الها وحجم أصولها. وهذا سب كبرى بحجم مبيعاتها أو رأس م منظماتالعولمة 
صغيرة ومتوسطة الحجم األمر الذي يشكل تهديدًا لها، يمكن  للمنظماتمتكافئة بالنسبة 

للسمعة الحسنة التي تكتسبها من خالل ممارستها لمسؤولياتها االجتماعية أن تكون ميزة أو 
  .)Crowther& Aras, 2008( نقطة قوة في مواجهة هذه المنافسة

  الخالصة 11- 1- 2

تطرقنا في المبحث السابق إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية وكيفية تطورها التاريخي 
ووضحنا أهم المصطلحات أو المفاهيم ذات العالقة بها، وبينا أهم الفوائد التي تجنيها 
الشركات من ممارسة المسؤولية االجتماعية، وكذلك تناول هذا المبحث أبعاد المسؤولية 

وجهتا النظر المؤيدة وأهم المبادئ التي تستند إليها،  االجتماعية واستراتيجياتها المختلفة،
لها بينما يتناول المبحث التالي مفهوم األداء وأنواعُه وأهم المؤشرات المستخدمة  والمعارضة
  في قياسِه.

  



  انيـــــل الثــــالفص
  المنظمة أداءالمبحث الثاني: 

  

 مفهوم األداء 2-2-1

  مكونات األداء 2-2-2

  أنواع األداء 2-2-3

  مؤشرات المستخدمة في قياس أو تقييم األداءال 2-2-4

  بطاقة األداء المتوازن 2-2-5

  أهمية تقييم األداء والجهات المستفيدة منهُ  2-2-6

  الخالصة 2-2-7
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  المنظمة أداءالمبحث الثاني: 
  

وجهات نظر متعددة، يتناول هذا المبحث األداء حيُث سيتم التعرف على مفهومِه من       
وبيان أنواعِه المختلفة وتوضيح مفهومي الفعالية والكفاءة البعدين الرئيسين الذين يشكالن 
مفهوم األداء، ومن ثم التعرف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس األداء على مستوى 

  المنظمة.
 )Performance Concept( مفهوم األداء 2-2-1

 أو نشاط إنهاء بمعنى )performare( الالتيني األصل إلى اءاألد يرجع مصطلح      
 to( مسبقًا، وقد اشتق منُه المصطلح في اللغة االنكليزية حيُث الفعل يؤدي محددة فعالية

perform(، ُعرف مصطلحو  ،معينة مهارة أو قدرة يتطلب شيء إنجاز إلى يشير والذي 
 دون من مستمر، تطور في اليزال وهو ياالجتماع التطور خالل عملية متكرر بشكل األداء

 على تؤثر التي العوامل من سلسلة متعددة وجود بسبب اتفاق بشأن تعريفِه، إلى الوصول
واهتمامات  المنظمة، قبل من المؤداة األنشطة مثل مباشر، غير أو مباشر بشكل األداء

  .)Avram& Luminita, 2010( اقتصادية وحدة كل وأهداف
 للكفاءة معادل األداء أن )Georgopoulos and Tannenbaum, 1957( يرى

 الموارد وتحفظ اجتماعي كنظام أهدافها تُنجز بها المنظمة التي الدرجة تمثل التي التنظيمية،
  االستغالل المفرط. من والوسائل المحدودة

 المعينة الخصائص من سلسلة أنهُ  على المنظمة أداء) Labrousse, 1971( وصفبينما 
 منتجاتها وتقديم جيدة بطريقة نفسها وٕادارة الخارجية، المنافسة مجاراة على المنظمة رةقد مثل
  المستمر. والتوسع الموارد استغالل على وقدرتها تكلفة، بأقل

 القيمةِ  على َخْلق قدرتها على َيعتمدُ  المنظمة أداءَ  بأنّ ) Porter, 1986( وَيعتقُد بورتر
  لزبائِنها.

 النجاح درجة من وجهة نظر تسويقية هو أن األداء )Green et al, 1995(ويوضح 
  السوق. في المنتج حدود تتغير فيها التي النقطة أو السوق في المنتج بواسطة المنجزة

 تحسين في يسهم شيء كل يعني للمشروع بالنسبة األداء أن )Lorino, 1995( بينما اعتبر
  القيمة. زيادة أو التكلفة خفض في ما يساهم فقط وليس التكلفة- القيمة ثنائية
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 على بالحفاظ يسمح الذي الشي بأنهُ  األداء )Avram& Luminita, 2010( يعرفو 
 يطبق حوافز فعال نظام من خالل وذلك البعيد المدى على بين المنظمة ومنافسيها مسافة
  المنظمة. أعضاء لكل بالنسبة
عمل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ ُه تأدية على ان األداء إلى  )2010(الشيخ الداوي،  وينظر

  الوصول إلى األهداف المحددة. فيمهمة، بمعنى القيام بفعل يساعد 
 ألنشطة كنتيجة ُينظر إليه أن يمكن إن األداء )Stefan, 2011(في نفس السياق يؤكد 

  الزمن. من معينة فترة خالل المنظمة
 أخرى وأحيانا أحيانا ألهدافها المنظمة بلوغ بمدى ربطوا األداء الباحثون مما سبق أنيتبين 
 مفهوم ربط إلى يقودنا ما وهذا النسبية، المتميزة بالندرة مواردها استخدام في االقتصاد بمدى
وهذين المفهومين سيتم توضيحهما  ،المؤسسة تحققها التي والفعالية الكفاءة بمستويات األداء

  في الفقرة التالية.
  مكونات األداء 2-2-2

سات واألبحاث التي تناولت مفهوم األداء على عنصرين أساسيين يتكون ركزت أغلب الدرا
، ويتعلق هذان العنصران بمدى قدرة إدارة المنظمة على ليةعاالفو منهما وهما الكفاءة 

يمكن و االستغالل األمثل للموارد المتاحة لها في سبيل تحقيق األهداف التي تسعى إليها، 
  توضيح هذين المفهومين كما يلي:

  )Effectiveness( ليةعاالفًال: أو 
وصفت الفاعلية بأنها النطاق الذي ُيمكن المنظمة، كنظام اجتماعي، من الحصول على 

 &Georgopoulos( الموارد الالزمة والوسائل المناسبة من أجل تحقيق األهداف المنشودة

Tannenbaum, 1957(.  
عن مقياس ألداء المنظمة نسبة  عبارة ليةعاالفأن ) (Kirchhoff, 1977: 347- 348 يبين

  أهدافها. المنظمة بها تحقق التي الدرجة إلى أهدافها أو
 خالل من أهدافها أو رسالتها إنجاز في المنظمة نجاح مدى ليةعاالف تعنيوفقًا لذلك 
  .)Joseph, 2005( الرئيسية استراتيجياتها

 ليةعافقة، وبالتالي تُقاس بمثابة األرباح المحق ليةعاالف )2010(الشيخ الداوي، واعتبر 
 للمنظمةباألهداف االستراتيجية  ليةعاالف ترتبط بذلك ،منظمة بكمية األرباح التي تحققهاال
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على تحقيق أهدافها االستراتيجية من نمو مبيعات وتعظيم  تهاتتجسد في قدر  ليةعاالففومن ثم 
  حصتها السوقية مقارنة بالمنافسين.

 التي البيئة بين التالئم تحقق التي ن، المنظمةاآل المنظمات بها لتعم التي المعقدة البيئة في 
 على بأدائها  تتفوق أن يمكن التنظيمي وتصميمها العامة، استراتيجيتها وبين بها، تعمل

  .)Joseph, 2005( ليةعاف أكثر تكون وبذلك المنافسين،
لية إلى المخرجات بنسبة قيمة المخرجات الفع ليةعاالف) عن 2010(الشيخ الداوي،  وعبر

  المتوقعة أو المخططة، وعليه فإن:
  قيمة المخرجات الفعلية                 

  100 *   =  ليةعاالف 
  قيمة المخرجات المتوقعة  

التنظيمية إلى إنجاز األهداف، وهو ذو فائدة كبيرة في األبحاث  ليةعاالفوبهذا يشير مصطلح 
 منظور أما من. )Georgopoulos& Tannenbaum, 1957( التي تقارن بين المنظمات

 من والجماعي الفردي التعلم تنمي التي المنظمات هي الفعالة فالمنظمات المعرفة، إدارة
 بين جميع األفراد وكافة المستويات المعلومات وتنقل تعظم التي اإلدارية الممارسات خالل

)Joseph, 2005(.  
  )Efficiency( الكفاءةثانيًا: 
 على للحصول ممكن شكل بأفضل واستعمالها الموارد تخصيص أنها لىع الكفاءة تعرف
  .)Philip& Miller, 1996( أفضل عوائد

كما تعرف بأنها قدرة مردودية المؤسسة، أي أنها تتعلق بالمخرجات مقارنة بالمدخالت، وهو 
  ).2010(الشيخ الداوي،  ما يقترب من معنى االنتاجية

األعمال بطريقة اقتصادية تضمن الوصول لألهداف  أي أن الكفاءة تتعلق بمدى إنجاز
المرتقب تحقيقها، وهي تعني الوصول إلى أكبر كمية نظير أقل تكلفة، أو بمعنى آخر إبقاء 
التكاليف في حدودها الدنيا واألرباح في حدها األقصى، فهي مفهوم يربط بين المدخالت 

  ).21: 2013(ابراهيم،  والمخرجات
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أن الكفاءة تعبر عن القدرة على القيام بالعمل  )2010الشيخ الداوي، (واستنادا لذلك يرى 
  المطلوب بقليل من اإلمكانيات، والنشاط الكفء هو النشاط األقل تكلفة.

 الوظيفة أداء ويسهل يسمح الذي الالفع  التفكير تطبيق أنها على الكفاءة كذلك ُترى
 إلى باإلضافة اجتماعية، معايير تتضمن المنظمة فكفاءة .بفعالية االجتماعيةو  االقتصادية
 ينتج والتي االجتماعية االنتاجية اإلمكانات وتحسين إنجاز ، من حيثاالقتصاديةالمعايير 

  .)Philip& Miller, 1996(أدائها وقدراتها وبالتالي  المنظمة امكانيات وتحسين دعم عنها
 ُتسَتعمَل ِعّدة أن يمكن) Gintautas Sivickas& Dalia Streimikiene, 2008( حسب

 بين الكفاءة فمثًال كفاءة استخدام مورد معين يمكن أن يعبر عنها بالنسبة لقَيْاس مؤشرات
فمثًال تقاس كفاءة استخدام  من هذا المورد، )Mi( المواد ومدخالت) Mo( المواد مخرجات

  ):Ei( الطاقة ومدخالت) Eo( الطاقة مخرجات بين بالنسبة الطاقة
  Mo  

  مواد= كفاءة ال
  Mi  
  Eo  

  أو كفاءة الطاقة= 
  Ei  

  أنواع األداء 2-2-3
األداء االقتصادي(المالي)، واألداء االجتماعي، واألداء البيئي،  منها هناك عدة أنواع لألداء

  :بإيجاز كل منهاوفيما يلي توضيح واألداء التنظيمي، 

  )Organizational Performance( التنظيمي األداء
األداء التنظيمي بأنُه: المنظومة  2008عام  ظمة العربية للتنمية اإلداريةَعرفت دراسة للمن

المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية. 
  واألداء التنظيمي بهذا المفهوم يشتمل على ثالثة أبعاد:

  أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة.-
  أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة.-
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  أداء المنظمة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.-
  أبعاد األداء التنظيمي ) 3- 2(  شكل رقمال

  
  .31. صفحة 2008المنظمة العربية للتنمية اإلدارية مؤتمر المصدر:          

نظيمي على هذه األبعاد الثالثة، إال أنُه يختلف عن كل بعد منها وبرغم اشتمال االداء الت
منفردًا، فاألداء التنظيمي يختلف عن األداء الفردي، ويختلف عن اداء الوحدات  بالنظر إليه

التنظيمية، ألنُه في الحقيقة محصلة لكليهما، باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االقتصادية 
  ).31: 2008(المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  واالجتماعية والثقافية عليهما

 المجال التنظيمي في المنظمة تعتمدها التي والكيفيات الطرق التنظيمي باألداء يقصدكما 
 قياس أساسها على يتم معايير نظمةالم ديريم لدى يكون ثم ومن تحقيق أهدافها، بغية

 يتعلق القياس هذا أن إلى مع اإلشارة اء،األد في وأثرها المعتمدة التنظيمية اإلجراءات فعالية
 وهذا االقتصادية، االجتماعية الطبيعة ذات المتوقعة بالنتائج وليس التنظيمية بالهيكلة مباشرة
 االجتماعية المعايير عن ناتج أخر فعالية مستوى إلى تصل أن نظمةالم أنه بإمكان يعني

  ).2010(الشيخ الداوي،  التنظيمية ليةبالفعا المتعلق ذاك عن يختلف والبيئية واالقتصادية
 لمواردها المنظمة استخدام لكيفية انعكاس) األداء التنظيمي بأنُه Wright, 1996ويرى (

  أهدافها. تحقيق على قادرة جعلهات بصورة واستثمارها المادية والبشرية
  

أداء الوحدات      أداء األفراد

أداء المنظمة

في إطار البيئة
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  )Financial Performance(االقتصادي)( األداء المالي
 بأن القول ويمكن، والفعالية الكفاءة لعنصري األساسية ائزكالر  أهم ىإحد المالي األداء يشكل 

(عبد الوهاب دادن وعبد الغني المتخذة المالية لقراراتها نتيجةعن  عبارة المؤسسة نمو مستوى
  ).2012دادن، 

: التالية للمعايير وفقاً  المالي األداء مفهوم )Shashua and Goldschmidt, 1974( حدد
 هذه. العمليات ربح أو التشغيلي والربح المال، رأس وربحية السهم، وربحية الربح، هامش

 &Avram(للمنظمة المالي والوضع الربحية لقياس مؤشرات تمثل ببساطة المعايير

Luminita, 2010(.  
 مثل( السوق إلى مؤشرات تستند األولى: بطريقتين المالي األداء ُيعبر عن أن كما يمكن

 مثل( المحاسبة مؤشراتتستند على  والثانية) السهم وأرباح الموزعة، احواألرب السهم، سعر
  ).الملكية حقوق على والعائد األصول، على العائد

 كل طريقة تمثل وجهة نظر مختلفة عن كيفية تقييم األداء المال للشركة، فالمقاييس
 صورة تعطيناو  اإلدارية، السياسات نتيجة المحققة األرباح على عموماً  تركز المحاسبية

 واالختالف االداري، والتالعب للتحيز خاضعة الشركة، ويمكن أن تكون أداء عن تاريخية
 تعطي السوق إلى مؤشرات المستندة بينما في المقابل المقاييس .المحاسبية اإلجراءات في

 تقييم وتمثل المحاسبية، اإلجراءات في لالختالف عرضة وتكون أقل مستقبلية نظرة
 ,Tyagi& Sharma( مستقبالً  االقتصادية األرباح توليد على الشركة لقدرة المستثمرين

2013: 11.(  
يعتمد قياس األداء االقتصادي على سجالت ودفاتر المنظمة وكذلك ما تعده من قوائم 
وتقارير، ومن ثم فإن أدوات تقييم األداء االقتصادي هي التحليل المالي وبما يعتمد عليه من 

  ).2008(المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  اليةنسب ومؤشرات م

  )Environmental Performance( األداء البيئي
 أن الضروري من أو المالية فقط، االقتصادية النظر وجهة من األداء يدرس ال أن يجب

 من األداء مناقشة نستطيع ال اذ .أيضاً  واالجتماعية البيئية بالعوامل تتصل أوجه يتضمن



68 
 
 

 &Avram(ظروف السوق الحالية في الجوهريين العاملين هذين باالعتبار أخذن أن دون

Luminita, 2010(.  
ُيقصد باألداء البيئي كل النشاطات والعمليات التي تقوم بها المنظمة سواء بشكل اجباري أو 

 المنظمةاختياري والتي من شأنها منع األضرار البيئية واالجتماعية الناتجة عن نشاطات 
  .)711: 2011(أحمد وعائشة،  جية أو الخدمية أو التخفيف منهااالنتا

 )14031( في المواصفة رقم )1999(المنظمة الدولية للتقييس،  األيزو منظمة وُتعرف
 باألبعاد العالقة ذات البيئية اإلدارة لنظام للقياس القابلة الكمية النتائج على أنهُ  البيئي األداء
 هو البيئي للمنظمة. فاألداء البيئية واألهداف السياسة أساس على تم وضعها والتي البيئية

 في أهدافها وتحقيق وضع أجل من عليه االعتماد للمؤسسة يمكن التي العملية الطرق أحد
 أكثر تكون أن المنظمة تشجيع على تعمل اإلدارة في طريقة وهو .البيئي أدائها مجال

  ).83:  2013 (العايب وبقة، البيئي ستوىالم على مسؤولية وأكثر ابتكارا وأكثر تنافسية
 امةالع السلطات مع التعاونب أو الجانب أحادية مبادراتب نظمةالم قومت البيئي األداء بواسطة

 إال هذا يتم وال، بالبيئة تلحقها التي األضرار لتخفيف الالزمة التدابير باتخاذ خاللها من تلتزم
 األنظف اإلنتاج تكنولوجيا فيها بما جديدة إنتاجية واستراتيجيات أساليب فرض خالل من

(أحمد وعائشة، 14001 أيزو البيئية اإلدارة ُنظم وٕاتباع االلتزام، إلى مجملها في تؤدي والتي
 في تستخدم األدوات من جملة نظماتللم المواصفات هذه توفر مثل حيث .)709: 2011
  ).83: 2013قة، (العايب وب المستدام البيئي األداء تحقيقو   األداء تحسين

متضمنة  الحية وغير الحية الطبيعية النظم على المنظمة بتأثير البيئي األداء مؤشرات تهتم
 وتساعد ،والتربة واإلشعاع والضجيج والماء الهواءو ) Eco Systems( الحيوية البيئية النظم

 للمنظمات لبيئيةا األهداف وربط وٕاظهار أهمية األكثر البيئة التأثيرات تحديد في المؤشرات تلك

(نادية راضي عبد الحليم، ليتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل سليم  وتنمية الموارد البشرية
2005 :9.(   

) أن بعض مؤشرات قياس ثقافة اإلدارة البيئية في 411: 2012ويرى (ناصر والصرن، 
  السنة. /عدد المنتجات صديقة البيئة التي يتم شراؤها -1المنظمة تتمثل في 

  عدد المخلفات الصلبة القابلة للتدوير التي يتم فصلها في السنة. -2
  السنة. /عدد ساعات التدريب الكلية في المنظمة /عدد ساعات التعليم والتدريب البيئي-3
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نساء)  /العدد اإلجمالي (رجال /نساء)  /عدد المشاركين في التدريب البيئي (رجال-4
  السنة. /للمتدربين

 إلى يؤدي أن البد ولكن ناحية من والقوانين التشريعات باحترام يكون بيئيال األداء تحقيق
 الناحية من ايجابيات يحقق أن شأنه من طرق اإلنتاج فتحسين المالي، المردود تحسين
  في  تتحكم التي هي البيئي األداء تطبق التي المنظمة أن البيئية. كما الناحية ومن المالية

 أثناء تنجم قد التي الخسائر وبتحليل للمعدات الجيدة بالصيانة لكذ ويكون البيئية تكاليفها
وتدوير النفايات والعادم ومعالجة  في الطاقة باالقتصاد أيضا وتكون اإلنتاجية العملية

 العملية مدخالت مختلف استهالك من التقليل إلى يؤدي ممااإلنتاج السائلة والصلبة مخلفات 
 البيئي الجانب والتي تتعدى التكاليف في التحكم خالل من ونتك الجيدة اإلنتاجية. فاإلدارة

  ).84: 2013(العايب وبقة، 

  مؤشرات المستخدمة في قياس أو تقييم األداءال 2-2-4
- إن تقييم األداء في منظمات االعمال يجب أن يكون شامًال لكل مجاالت األداء المختلفة

يجب أن يرتبط تقييم األداء بتنظيم المنظمة، و -سواء كان أداء اقتصاديا أو اجتماعيا أو اداريا
ة، وكذلك بأهدافها ومجاالت نشاطها، تاحة لها من إمكانيات مادية وبشريواالمكانات الم

باإلضافة إلى نوع النشاط، ودرجة النمو والحجم االنتاجي، والنظام االقتصادي 
  ).2008لعربية للتنمية اإلدارية، للمجتمع(المنظمة ا

 قياس بعبارة أخرى الماضي في المنظمة، وفعالية العمل كفاءة تحديد عملية وه األداء قياس
 ,Stefanالمصالح( ألصحاب ولدتها التي القيمة هي وما ألهدافها المنظمة مدى إنجاز

2011(.  
عالج األداء في كثير من الدراسات على المستوى الكلي للمنظمة كنتيجة أو كمتغير تابع وتم يُ 

 األداء أبعاد إلى ومؤشرات السوق وصوالً  المالية المؤشرات من درجتتقياسُه بمؤشرات 
  ).Guerard at el, 2013( االجتماعي

 من والتي المالية للمؤشرات البسيط االستعمال على داءألل الضيق حيُث يركز المفهوم
 باألداء المفهوم هذا إلى للشركة، ويشار االقتصادية األهداف إنجاز تعكس أن المفترض

 يقاس هذا األداء باستخدام .االستراتيجية البحوث في المهيمن النموذج كان والذي ليالما
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 على والعائد االستثمار على العائد مثل بنسب مقاسة( والربحية المبيعات، نمو مثل مؤشرات
 .وغيرها من المؤشرات األخرى سهم لكل واألرباح) الملكية حقوق على والعائد المبيعات
 الدفترية القيمة إلى السوقية القيمة مثل السوقية القيم على المبنية ؤشراتالم إلى باإلضافة
 القيمة نسبة وهو) Tobin's Q(توبنس مثل مقاييس أخرى السهم، باإلضافة إلى وعائدات
  ).Venkatraman& Ramanujam, 1986أصولها( استبدال تكلفة على للشركة السوقية

يس المستخدمة على نحو واسع لقياس األداء، العائد على األصول واحد من أكثر المقاي
 ,Robins& Wiersemaوتبين أنُه مرتبط بمؤشرات متنوعة أخرى لألداء المالي للشركة(

1995.(  
  تهم أي فاحص للنواحي المالية أو للقوة المالية للشركات هي: نسبإن أهم أربعة 

لتشغيل وهي تنقسم ا نسب -4قوة رأس المال  نسب -3السيولة  نسب -2الربحية  نسب -1
األخرى. ومما هو  اتالنشاط نسب –المخزون  دوران معدل–سرعة التحصيل  نسب -إلى:

جدير بالذكر أن هذه المعايير يمكننا حسابها من خالل إلقاء نظرة سريعة على أهم قائمتين 
دارية، (المنظمة العربية للتنمية اإلقائمة الدخل و  قائمة المركز الماليماليتين للشركات وهما: 

2008.(  
(غير المالية)  داء يمكن أن يتضمن التأكيد على مؤشرات العملياتألالمفهوم االوسع ل لكن

باإلضافة إلى المؤشرات المالية، ضمن هذا اإلطار من المنطقي معالجة مقاييس مثل 
الحصة السوقية التي يعتقد أنها محدد للربحية وهي مؤشر ذو معنى لألداء ضمن هذا 

وتقديم منتج جديد، وجودة المنتج، والفعالية التسويقية، والقيمة المضافة التصنيعية، المنظور، 
 &Venkatraman( ومقاييس أخرى للكفاءة التقنية ضمن مجال عمل المنظمة

Ramanujam, 1986.(   
عدة معايير لتقييم االداء منها  )Avram& Luminita, 2010( ميز ضمن هذا السياق

والتطوير والبقاء والرضا لتقييم  والكفاءةمثل  أخرى معاييروأشار إلى ، ة والمرونةاالنتاجي
) أن أبعاد األداء األكثر استخدامًا Green et al, 1995: 4( في نفس اإلطار يرى األداء.

والعائد  ن وجود أبعاد أخرى مثل رضا العميلهما الربحية والحصة السوقية، على الرغم م
  .مبيعات ووالء العميلالعائد على العلى االستثمار و 
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 في الشركة وهي النمو أداء تقيس إضافية مؤشرات )Avram& Luminita, 2010( ذكر
 العمل، قوة في والتغير الثابتة، األصول في والنمو المال، رأس على والعائد المضافة، القيمة

 تمويلال مع بالمقارنة وااللتزامات العامل، المال رأس من التشغيلية االحتياجات وتغطية
  .الذاتي

 ذات تنظيمية أهداف هناك كان ) أنُه إذاVenkatraman& Ramanujam, 1986( يرى
 القياس إلى يتجه أن يمكن المصالح، ألصحاب ومتداخلة متعارضة وتأثيرات متعددة طبيعة
 أربعة على مبني األداء أن )Avram& Luminita, 2010( بينما يؤكدالتنظيمية.  الفعالية

  المنظمة. وسمعة األهداف وٕانجاز االجتماعية والهوية التنظيمية كفاءةال عوامل وهي

  بطاقة األداء المتوازن 2-2-5
بطاقة األداء المتوازن ) مفهوم Kaplan and Norton, 1992( ونورتن الباحثان كابالنقدم 
 ستخدمتهذا المفهوم واُ  الوقت تطوربه في جامعة هارفارد، ومنذ ذلك  اخالل عمل قام من
  المنظمات على مستوى العالم. في مختلف كبيرعلى نحو  المتعددةكاله أش

تجاوز النظرة التقليدية لألداء والتي ينظام قياس أداء متوازن ومتكامل بطاقة ال هذه وتعتبر
تأخذ في اعتبارها العمالء فقط، وتتضمن مؤشرات أداء أخرى  المؤشرات المالية تركز على

أكثر توازًنا  الً مدخ إلى االبتكار والتحسين المستمر، بما يوفر والعمليات التشغيلية والحاجة
  ).2005(عبد الحليم،  ألداء المنظمة وتفسيراً 

) بطاقة األداء المتوازن بأنها إطار عملي يستخدم Kaplan and Norton, 1992يعرف (
ات كمدخل لقياس وتحسين األداء الحالي والمستقبلي وذلك من خالل دراسة عدد من المؤشر 

الداخلية ومحور تتناول أربعة محاور وهي المحور المالي ومحور العمالء ومحور العمليات 
  التعلم والنمو.
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كما قدمه  يبين الشكل التالي نموذج بطاقة األداء المتوازن يليه شرح موجز لمحاورها
)Kaplan and Norton, 2004(.  

  داء المتوازن) المحاور األربعة لبطاقة تقييم األ4- 2الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Kaplan, R. S. & D. P. Norton (1992)المصدر: 

  :أوًال: المحور المالي
لتحقيق رضا المساهمين وتوقعاتهم، من  يعد هذا المحور محصلة نهائية ألنشطة الشركة،

  قيمة استثماراتهم وزيادة أرباحهم. خالل زيادة
  :ثانيًا: محور العمالء

والمستهلكين وحاجاتهم في وضع استراتيجيتها،  الشركات على متطلبات العمالء تعتمد معظم
واستمرارية نشاطها في السوق،  إلسهامها في نجاح الشركة في المنافسة، وبقائها، وذلك

فإن نظام  خالل تقديم منتجات ذات جودة وأسعار معقولة، لذلك ويمكن تحقيق ذلك من
 تلك الخصائص من خالل احتوائه على محور عين االعتباربطاقة األداء المتوازنة قد أخذ ب

  العمالء.
مقاييس لمدى تحقيق نتائج ناجحة قد وضعا عدة  ومن هنا فإن كابالن وأتكنسون

  :العمالء هي الستراتيجيات
  رضا العمالء-1

محور العم@ء: كيف تبدو 
 المنظمة في نظر العم@ء؟

المحور المالي: ما الذي يجب 
 جلبه للزبائن

محور العمليات الداخلية: ماھي 
العمليات التي يجب القيام بھا 

 على مستوى المنظمة؟

محور التعلم والنمو: لتحقيق 
التفوق كيف نحافظ على قدرتنا 

 على التطوير؟

الرؤية 
ا'ستراتيجيةو  
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  االحتفاظ بالعمالء-2
  اكتساب عمالء جدد-3
  مكاسب العميل-4
  الحصة السوقية-5

  :يات الداخليةثالثًا: محور العمل
تعزز كًال من محور العمالء بخلق قيمة  يركز هذا المحور على العمليات الداخلية التي

الحلقات التي سوف تحسن  والمحور المالي بزيادة ثروة المساهمين، وتحديد للعمالء،
الداخلية، سعًيا إلرضاء  معالجة االنحرافات، وتطوير األداء والعمليات األهداف وتساعد في

  المساهمين. مالء وكذلكالع
  : إن هذا المحور يحتوي على عمليات مختلفة هي

  . العمليات التشغيلية-1
  . العمليات اإلدارية للعمالء-2
  العمليات اإلبداعية.-3
  العمليات التنظيمية واالجتماعية.-4

  :رابعًا: محور النمو والتعلم
إلى تحديد البنية التحتية  دياناللذين يؤ  ويتركز هذا المحور حول التعلم التنظيمي والنمو

طويل األجل،  والتطوير االبتكار يجب أن تبنى عليها الشركة لتحقيق التي وتشخيصها،
م النظم و األفراد العاملون بجميع مستوياتهأمور اساسية هي:  ويتحقق ذلك من خالل ثالثة

  ).7، ص 2009ة (دودين، اإلجراءات التنظيميو 
  ع:البيئة والمجتم محور: خامساً 

جرى إضافة محور خامس خاص باالستدامة البيئية واالجتماعية إلى األبعاد األربعة 
يهتم هذا المحور بالجوانب البيئية واالجتماعية للمنظمة، وتعد بطاقة االداء للبطاقة، و 

المتوازن إطار جيد إلدارة وتقييم األمور البيئية واالجتماعية باإلضافة لالقتصادية، ودمج 
  .)2013(يوسف،  يئية في نظام خلق القيمة للمنظمةالمسائل الب

 والسالمة والصحة بالبيئة المتعلقة القضايا إلى) Kaplan& Norton, 2001أشار (
ينبغي أن تأخذ بعين  بيئيةمخاطر  أنشطتها تواجه التيأن المنظمات  وبينوا المهنية،
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 قدرتها علىيزيد  ميزتم يئيب أداء تحقيقل وتسعى تعمل بها التي المجتمعات قوانين االعتبار
  أعمالها. توسيع ومحاولة المجتمع، في بوجودها واالحتفاظ موظفينال استقطاب

  بطاقة األداء المتوازن وهي: وهناك ثالث وجهات نظر لدمج األمور البيئية واالجتماعية في
  دمج المقاييس البيئية واالجتماعية في األبعاد األربعة للبطاقة.-1
  مس يأخذ األمور البيئية واالجتماعية في الحسبان.إضافة بعد خا-2
  تكوين بطاقة خاصة باألداء البيئي واالجتماعي.-3

يرتبط البعد البيئي باستهالك الطاقة والمواد الخام ومخلفاتها وانبعاث الملوثات...الخ، ويتحدد 
بط بالمقاييس التي الهدف االستراتيجي للبعد البيئي وفقًا لمفاهيم البيئة الحيوية الصناعية ويرت

يمكن اشتقاقها من نظم اإلدارة البيئية ونظم المحاسبة اإلدارية البيئية وتحليل دورة حياة 
  ).2013المنتجات (يوسف، 

  أهمية تقييم األداء والجهات المستفيدة منهُ  2-2-6
 ُيعتبر األداء المحدد لنجاح المؤسسة وبقائها في أسواقها المستهدفة، كما يعكس في الوقت
 نفسِه مدى قدرة المؤسسة على التكيف مع بيئتها، أو فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب

 في أن األداء يلعب )Avram& Luminita, 2010( ). كذلك يؤكد2010(الشيخ الداوي، 
 السوق لمتطلبات الدائم التكيف خالل من األعمال بقاء في رئيسي دور الحاضر الوقت

  .الجديدة اإلدارية ياتلالستراتيج بالتطبيق الناجح
 اهتمامات ضمن من اإلدارة، وهو فروع معظم في متكرر موضوعاالستراتيجي  األداء

 االستراتيجية، اإلدارة قلب في األداء مفهوم والمدراء على حد سواء. حيُث يقع االكاديميين
اختبار  معيار كونهِ  ضمني، أو ظاهر األداء بشكل مضامين على تؤكد نظرياتها فمعظم
  ).Venkatraman& Ramanujam, 1986( استراتيجية أي نجاح

وبناًء على ذلك، تكمن أهمية األداء في أنُه الكاشف الحقيقي لموقع المنظمة في السوق، 
ولمدى نجاحها في تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى أنُه القاعدة التي يبنى 

نظمة. بمعنى آخر، إن المنظمات ال تستطيع معرفة عليها العديد من القرارات الهامة في الم
اتجاه سير نشاطها أو مدى اقترابها أو ابتعادها من تحقيق أهدافها، مالم ترشدها بوصلة 

  ).2006(باسردة،  األداء إلى ذلك
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هناك جهات عدة يمكن أن تستفيد من التحليل المالي وبالتالي من تقييم األداء بحسب 
يقها من األمثلة على هذه الجهات نذكر إدارة الشركة، والمساهمين األهداف التي تسعى لتحق

المالك، واألجهزة الرقابية الحكومية، والمستثمرون والدائنون، وهيئة األوراق المالية، وأجهزة  وأ
(النعيمي والتميمي،  الضريبة، والغرف الصناعية والتجارية، والمصارف والمؤسسات المالية

2008.(  

  الخالصة 2-2-7
مفهوم االداء حيُث تم تقديم تعاريف مختلفة لُه، وكذلك جرى التطرق  تناول المبحث السابق

بشيء من اإليجاز إلى بعض  أنواعه المتعددة مثل األداء المالي، واألداء التنظيمي، واألداء 
ن البيئي، واألداء االجتماعي، أيضًا تم التعرف على الفعالية والكفاءة المفهومين اللذين يشكال

وأهم المؤشرات المستخدمة  بطاقة األداء المتوازن معًا مفهوم األداء، كما تناول هذا المبحث
  في قياس األداء بأنواعِه المختلفة والجهات المستفيدة من تقييم األداء على مستوى المنظمة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  انيـــــل الثــــالفص

  ثـــالـــث الثـــحــالمب

  يفــيــالرضـــــــا الوظ

  

 مفهوم الرضا الوظيفي 2-3-1

 أهمية الرضا الوظيفي 2-3-2

  أبعاد الرضا الوظيفي 2-3-3

  نظريات الرضا الوظيفي 2-3-4

  المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي 2-3-5

  الرضا الوظيفي واألداء 2-3-6

  أثر المسؤولية االجتماعية في األداء 2-3-7

  الخالصة 2-3-8
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  ا الوظيفيضالر : المبحث الثالث
  

، وبيان أهمية الرضا الوظيفي من بحث الرضا الوظيفي من حيث مفهومهيتناول هذا الم
خالل النتائج التي يؤدي إليها، والنتائج المترتبة على عدم الرضا الوظيفي للعاملين، وكذلك 

ة ، وأهم الطرق المستخدمهالوظيفي، والنظريات التي تناولت األبعاد التي يتكون منها الرضا
  لقياس الرضا الوظيفي.

 ):Concept of Job Satisfaction( مفهوم الرضا الوظيفي 2-3-1

شارة إلى اتجاهات العاملين يعد مفهوم الرضا الوظيفي من المفاهيم التي تستخدم لإل        
نحو الوظائف التي يقومون بها، ومدى قدرة هذه الوظائف على إشعارهم بالسعادة والرضى 

  مة الوقت والجهد الذي يبذلونُه في سبيل إنجاز اعمالهم.وٕاحساسهم بقي
عبارة عن االتجاه أو الموقف العام لدى بأنُه ) الرضا الوظيفي Ostroff, 1992(يعرف 

الموظفين تجاه عملهم وهو مرتبط مباشرة بحاجات األفراد التي تتضمن عمل يتميز بالتحدي، 
  .لزمالءوالمكافآت العادلة، وبيئة العمل المساعدة، وا

) أن الرضا الوظيفي عبارة عن شعور الموظفين Spector, 1997( في نفس السياق يرى
(المنظمة ككل، والعمل، واإلشراف،  مثل حول عملهم بشكل عام أو حول بعض األجزاء منهُ 

   .وزمالء العمل، والراتب، والترقيات)
بية أو سارة ناتجة عن الرضا الوظيفي حالة عاطفية إيجا أن )Voon et al, 2011( ويعتقد

  .تقييم عمل أو تجربة شخص ما
والسعادة  واالرتياح بالقناعة النفسي الشعورفيرى أنُه  )230: 2003عبد الباقي، (أما 

ومن العالقات مع  العمل بيئة وظروف نفسه العمل من والتوقعات الرغبات والحاجات إلشباع
  .ملللع والوالء واالنتماء الثقة الزمالء والرؤساء مع

) على الجانب المادي فيرى أن الرضا الوظيفي هو عبارة عن 57-56:د. ت(زناتي،  ويركز
الميل العام تجاه الوظيفة، وهو الفرق بين مقدار المكافآت التي يحصل عليها العاملون فعًال 

 والمكافآت التي يعتقدون أنهم يجب أن يحصلوا عليها.
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بارة عن تناغم الحاالت البيئية والنفسية أن الرضا الوظيفي ع )Chongho, 2012( يرىو 
إلى الرضا الوظيفي كذلك  يشيرو ، والعقلية التي تؤثر على رضا الموظفين من عملهم

  .كسلسلة من االتجاهات أو المواقف المنبثقة من الحالة العاطفية فيما يتعلق بتجارب العمل
يقوم بها الفرد على تلبية  يتضح أن مفهوم الرضا الوظيفي ُيعبر عن مدى قدرة الوظيفة التي

تعلق مثًال بالمرتب مالمادي ال كانت هذه الحاجات مرتبطة بالجانب حاجاتِه المختلفة، سواء
والمكافآت التي يحصل عليها الفرد، أو ترتبط بالجانب المعنوي والعالقات االنسانية في مكان 

موكل للفرد وفرص الترقية ، أو طبيعة العمل الالعمل سواء كانت مع الزمالء أو مع المشرفين
  .المتاحة أمامه

  أهمية الرضا الوظيفي 2-3-2
ن الدراسات التي قام يأتي اهتمام منظمات األعمال بالرضا الوظيفي نظرًا ألن الكثير م      

أداء العاملين ومدى نجاحهم في تحقيق  فيأكدت على دوره الكبير في التأثير  بها الباحثون
أداء المنظمة ككل ومدى قدرتها على تحقيق  فيوبالتالي التأثير  األهداف المطلوبة منهم،

  أهدافها.
) Galup, 2008( وبحسب ،للنجاح التنظيمي هاماً  اً كل عام مكونالرضا الوظيفي بش ُيعد

رضا الوظيفي يمكن أن ها بالرضا الوظيفي، بينما عدم الو فإن المنظمات الناجحة يتميز موظف
  .يشل المنظمة

من الشركات في الوقت الحاضر أن الموظفين أصبحوا أحد األصول الهامة تدرك الكثير و 
 فيأدائهم للعمل ويؤثر  فيفي الشركة، ومستوى رضاهم وسعادتهم سيؤثر بشكل مباشر 

على الرضا المنظمة تحافظ  ينبغي أناألداء الكلي للمنظمة وبقائها واستمرارها، وبالتالي 
 بحسب .)Chung, 2014( ت الضرورية للنجاحُه أحد المكوناالوظيفي لموظفيها ألن

)Specht, 2007 رضا الزبون عندما يحدث تفاعل بينهما،  في) يوجد أثر هام للموظفين
فاالنطباع الجيد للموظفين سوف يحافظ على زبائن المنظمة والعكس بالعكس. وبالتالي 

  .لموظفين يؤدي للحفاظ على الزبائنالحفاظ على الرضا الوظيفي ل



79 
 
 

ؤدي الرضا الوظيفي إلى إنتاجية أعلى للموظفين، وارتفاع المسؤولية التنظيمية لديهم، يكذلك 
والصحة النفسية والجسدية، لذلك يعمل الموظف بمزاج أفضل ويتعلم مهارات أكثر وفي 

  .)Morad, 2012( بأدائهالنهاية يرتقى 
خدمة اطول  موظفين بفترة أن الرضا الوظيفي يعني )Norizan Ismall, 2012( بينَ 

 انخفاضأن أحد األعراض األكيدة لتدهور ظروف المنظمة هو و  ،ومستويات مهنية أعلى
  .الرضا الوظيفي لموظفيها

إحدى األسباب لالهتمام بالرضا الوظيفي هو نتائجه المحتملة ليس فقط على الموظفين بل 
من النتائج تتضو على زمالء العمل والمديرين والمجموعات وفرق العمل والمنظمة ككل. 

المحتملة تحسين األداء، وتخفيض الغياب عن العمل، وخفض معدل ترك العمل، وتحسين 
. فالموظف صراعات داخل المنظمة ورضا الزبونسلوك المواطنة التنظيمية، وتخفيض ال

الراضي يميل للعمل فوق متطلبات وظيفته فينخرط فيما يسمى سلوك المواطنة التنظيمية، 
الموظف الغاضب يبحث عن الفرصة لتضييع الوقت. كذلك االستياء  على الجانب اآلخر

الوظيفي أو عدم الرضا يمكن أن يساهم في انتقال الكفاءات من منظمة إلى أخرى أو من بلد 
  .)Olasupo, 2011: 161( إلى أخر

) فيرى أن الرضا الوظيفي هو محصلة تأثير 57-56 :د. ت(زناتي،  ويتفق مع ذلك
قلة الخاصة بسلوك الفرد والجماعة واألنظمة المعمول بها في المنظمة، ومن المتغيرات المست

جهة أخرى هناك عالقات تفاعلية بين الرضا الوظيفي وباقي المتغيرات التابعة األخرى 
وجود عالقة إيجابية بين  تبينكاإلنتاجية والغياب ودوران العمل والمواطنة التنظيمية، حيث 

عالقة سلبية بين الرضا  ظهر أن هناكوالمواطنة التنظيمية، كما  الرضا الوظيفي واإلنتاجية
الوظيفي والغياب ودوران العمل، بمعنى أنُه مع زيادة درجة الرضا الوظيفي تقل معدالت 

  الغياب ودوران العمل والعكس صحيح.
الجودة والمشاركة في  وعلى مستوى الروح المعنوية،على يؤثر عدم الرضا الوظيفي وبذلك  
 ,Voon et al( هاالكلي لوهذا بشكل تال يؤثر على األداء  ،داخل المنظمة خاذ القرارات

2011(.  
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  أبعاد الرضا الوظيفي 2-3-3
وتتنوع وتختلف هذه العوامل  ،عوامل تؤثر في الرضا الوظيفي للعاملينعدة هناك         

، لكن هناك مجموعة بحسب أراء الباحثين ووجهات نظرهم ونتائج الدراسات التي قاموا بها
من األبعاد المشتركة المتعلقة بالرضا الوظيفي اتفقت معظم الدراسات على أن لها أثر كبير 

والتحدي الذي يخلقه  مهامهمن حيث تنوع  على رضا العاملين منها ما يرتبط بالعمل نفسهِ 
فسهم من العاملين أن علق بظروف بيئة العمل، ومنها ما يخصت، ومنها ما يووضوح متطلباته

ون وعالقتهم مع رؤسائهم، والمرتب والمزايا المادية التي يحصل همبين حيث العالقات فيما
والعدالة في نظام الترقيات داخل  وكذلك فرص التقدم الوظيفي المتاحة إمامهم عليها

  .المنظمة
 عنالرضا  حديد الرضا الوظيفي وهيخمسة عوامل تستخدم لت )Morad, 2012(حدد 

تيحها التي يُ  وفرص التدريب والتعلم وتميزه بالتحدي مهام العملمن حيث تنوع  العمل نفسهِ 
القدرات اإلدارية والتقنية للمشرفين وأخذهم ف اإلشراف أو المشرفين عن، والرضا للموظفين

تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي، وكذلك توفير الدعم  باالعتبار حاجات الموظفين
من  ، والرضا من زمالء العملتخاذ القرارات التي تخص عملهموالمساندة لهم ومشاركتهم با

والمؤهالت التقنية التي يمتلكونها، والرضا من  الذي يوفره الزمالء في الوظيفة الدعمحيث 
ار الدخل، عدالتِه (مقد (الفرص الحقيقية لإلنجاز والتقدم)، والرضا من الراتب الترقيات

  .وطريقة دفعه)
أن الرضا الوظيفي يتكون من عوامل تتعلق  )Chongho, 2012( في نفس السياق يرى

، عملبالعمل وتتضمن العمل نفسه، واألجر، والترقية، واالعتراف أو االحترام، وظروف ال
وعوامل بشرية تتضمن العوامل الشخصية كمجموعة القيم والقدرات، والعامل البشري الخارجي 

وعامل بشري خارجي يرتبط بالزبائن المتعلق بالمشرفين وزمالء العمل في المنظمة، 
  وأصحاب المصالح خارج المنظمة.

 تتعلقالعوامل الفعالة للرضا الوظيفي إلى عوامل بيئية  )Morad, 2012( بينما صنفَ 
تتعلق  وعوامل شخصيةمستوى العمل، ومحتواه، وأسلوب اإلدارة، وفرص الترقية والدخل، ب
  العمر، والمستوى التعليمي، والجنس.ب
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إلى أن الخصائص الديموغرافية لها تأثير أيضًا  على الرضا  )Danuta, 2013(َل وتوص
  والجنس. ،وسنوات الخدمة ،والخلفية التعليمية ،الوظيفي: كالعمر

) عشرة عوامل تؤثر على الرضا الوظيفي وهي األجر، Jurgenson, 1978( حددفيما 
ء العمل، والرقابة، واالستقرار والتعويضات اإلضافية، وفرص الترقية، وقت العمل، وزمال

 .وظروف العمل، والمنظمة بشكل عامواألمان، 
(األجر،  ) عوامل الرضا الوظيفي إلى عوامل تنظيميةPorter et al, 1974( صنف بورتر

(الرقابة، والمشاركة،  بيئة العملعوامل تتعلق بوفرص الترقية، والعمليات والسياسات)، و 
(نطاق العمل، وغموض الدور،  محتوى العململ تتعلق بعواو والعالقة مع الزمالء)، 

  .وتضارب األدوار)، وخصائص شخصية
أن هناك ثالث أبعاد مهمة للرضا الوظيفي وهي العمل نفسه،  )Ismall, 2012( افترض

  والمرتب أو الدخل، وفرص الترقية، واإلشراف وزمالء العمل.
في القسم  احث األبعاد التالية للرضا الوظيفياعتمادًا على الدراسات المذكورة سابقًا يتبنى الب

كونها تشكل عوامل أو أبعاد اتفقت على أهميتها معظم هذه  العملي الخاص بهذه الدراسة
  :الدراسات عند قياس الرضا الوظيفي للعاملين

والبعد  ،وواجباته العمل مهام ، والبعد الثانيالممنوحة للعاملين الراتب والمكافآت البعد األول
التقدير  والبعد الخامس، العالقات مع والرؤساء ، والبعد الرابعالعالقات مع الزمالء ثالثال

  .فرص التقدم الوظيفي الذات، والبعد السادس واحترام

  نظريات الرضا الوظيفي 2-3-4
يرتبط مفهوم الرضا الوظيفي بحاجات ودوافع األفراد ومدى قدرة الوظيفة التي يقومون بها 

الحاجات وتحقيق مصالحهم المختلفة والتي تشكل أهم هذه الدوافع، ولذلك على إشباع هذه 
البد من التطرق إلى بعض النظريات التي تناولت الدافعية والحاجات اإلنسانية عند دراسة 

  .الرضا الوظيفي

تحاول نظريات الرضا عن العمل أن تقدم تفسيرا لمسببات رضا األفراد عن عملهم أو 
(ماهر،  أنها تساعد على التنبؤ بهذا الرضا ومحاولة التحكم والسيطرة عليهاستيائهم منه، كما 

  وفيما يلي عرض ألهم النظريات والنماذج:) 225: 2003
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 )Two- factor theoryنظرية ذات العاملين: ( 1- 2-3-4

) من خالل دراسته أن يتوصل إلى الفصل Fredrick Herzberg( استطاع فريدرك هرزبرج
شاعر الدافعية: الرضا واالستياء، إن العوامل المؤدية إلى الرضا تختلف بين نوعين من م

  .تمامًا عن العوامل المؤدية لالستياء. والشكل التالي يوضح هذه النظرية
  ) نظرية ذات العاملين4- 2( شكل رقم

  العوامل الوقائية  العوامل الدافعة  
        

  
  

        
  أمثلة:      أمثلة:

  لظروف العم-  اإلنجاز-
  اإلشراف-  المسؤولية-
  سياسات المنظمة-  التقدير-
  األجر-  التقدم والنمو-
  العالقات-  أهمية العمل-

وهي تلك المؤدية إلى حماس ودافعية الفرد ورضاه عن  :)Motivators( العوامل الدافعة-1
 ، أو توافرها بشكل سيء يؤدي إلى اختفاء الدافعية والرضا، ولكنهاالعمل، إال أن عدم توافر 

 لوظيفوى امحت وهذه العوامل موجودة في ،ال يؤدي هذا بالضرورة إلى عدم الرضا واالستياء
الحصول على ، و مسؤولية الفرد عن عمله وعمل األخرين، و اإلنجاز وأداء العمل وتتمثل في:

أداء عمل ذي أهمية وقيمة ، و فرص التقدم والنمو في العمل، و تقدير األخرين واحترامهم
  .للمنظمة

التي يعتبر توافرها بشكل جيد ضروري لتجميد : و )Hygiene Factors( عوامل الوقائيةال-2
مشاعر االستياء لتجنب مشاعر عدم الرضا، ولكنها ال تؤدي إلى خلق قوة دافعة وحماس 

العالقات مع ، و ظروف العمل المادية لدى األداء وهذه العوامل تتمثل في بيئة العمل كاآلتي:
(ماهر،  أداء عمل ذي أهمية وقيمة للمنظمة، و اإلشراف، و مع المرؤوسين العالقات، و الرؤساء
2003 :225(.  

  

 توافرھا
يؤدي إلى  

 الرضا

 عدم توافرھا
 يؤدي إلى

 حياد الرضا

 عدم توافرھا
 يؤدي إلى
 ا'ستياء

 (عدم الرضا)

رھاتواف  
يؤدي إلى   

 حياد ا'ستياء
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  ):Value theory( نظرية القيمة 2- 2-3-4

) أن المسببات الرئيسية للرضا عن العمل هي قدرة ذلك Edwin Lockيرى أدوين لوك(
. وأنُه كلما استطاع العمل على توفير العوائد ذات القيمة والمنفعة العالية لكل فرد على حده

العمل توفير العوائد ذات القيمة للفرد كلما كان راضيًا عن العمل. وأن العوائد التي يرغبها 
الفرد ليست تمامًا هي الموجودة في نظرية تدرج الحاجات لماسلو، وٕانما تعتمد بالدرجة 

ب وظيفته األولى على إدراك وشعور كل فرد على حده بما يوده من عوائد يرى أنها تناس
ومستواه الوظيفي واالجتماعي، وتناسب رغباته وأسلوبه في الحياة. فأحد كبار المديرين وفقًا 
لنظرية ماسلو، يجب أن يسعى إلى التقدير وتحقيق الذات، ولكن وفقًا لنظرية القيمة فإن 

مناسبة العوائد التي يرغبها المدير قد تتضمن العوائد المادية، واألمان، وعوائد أخرى يراها 
  ).229: 2003لُه(ماهر، 

 Acquired Needsنظرية الحاجات الثالث أو نظرية اإلنجاز( 3- 2-3-4

Theory:(  

) وزمالءه في أواخر األربعينات، تفسير ظاهرة وجود دافع David McClellandحاول(
 إنجازي قوي لدى بعض األفراد، يدفعهم إلى االهتمام باألداء المرتفع في العمل، وذلك أكثر

من اهتمامهم بالمكافأة التي يمكن أن تعود عليهم من هذا األداء. فهم يشعرون بالسعادة 
  لتحقيقهم إنجاز معينًا.

حدد ماكاليالند ثالث حاجات أساسية تحرك سلوك الفرد نحو العمل وتتمثل هذه الحاجات 
  فيما يلي:

  ):The Need for Achievement( الحاجة لإلنجاز-1
حو تحقيق معدالت أداء مرتفعة، وتقديم أقصى مخرجات ممكنة(الكفاءة)، وتتمثل في الرغبة ن

واالقتراب بصورة سريعة من األهداف الموضوعة(الفاعلية)، بغرض الوصول إلى إنجاز 
  ملموس في العمل.
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  ):The Need for Power( الحاجة للقوة-2
وميز ماكاليالند بين وتعبر عن رغبة الفرد في التحكم في سلوك األفراد والسيطرة عليهم، 

الوجه السلبي للحاجة للقوة، حيث تعبر عن رغبة الفرد في السيطرة على األخرين، والوجه 
اإليجابي للحاجة للقوة والتي تعبر عن رغبة الفرد في استخدام سلطته في إطار من 

  المسؤولية االجتماعية، أي في تحقيق األهداف التنظيمية وليس األهداف الشخصية.
  ):The Need for Affiliation( جة لالنتماءالحا-3

وتتمثل برغبة الفرد في إقامة عالقات من الود والصداقة مع اآلخرين، والشعور باالنتماء 
األفراد في قوة  . وترى النظرية أن هناك تفاوت بيناالهتمامات والمصالح لجماعة تشاركهُ 

يشعرون بالسعادة والرضا من تحقيق  الحاجة نحو اإلنجاز، فاألفراد ذوي دافع اإلنجاز العالي
  ).320-318: 2007النتائج الجيدة، عن أولئك الذين يتصفون بدافع إنجازي متدن(طه، 

  ):Expectancy Theory( نظرية التوقع 4- 2-3-4

يؤدي  أن تفترض هذه النظرية أن اإلنسان يجري مجموعة من العمليات العقلية والتفكير قبل
 Vectorرى هذه النظرية التي وضع أسسها فيكتور فروم(األمر إلى سلوك محدد، وت

Vroom .أن دافعية الفرد ألداء عمل معين هي محصلة للعوائد التي سيحصل عليها الفرد (
  وشعوره واعتقاده بإمكانية الوصول إلى هذه العوائد. ولهذه النظرية مجموعة من الخصائص:

وك، وٕان السلوك الذي يختاره هو الذي يميل الفرد إلى االختيار بين بدائل عديدة للسل-1
  يعظم به عوائده.

  إن دافعية الفرد ألداء عمل معين هي محصلة لثالث عناصر:-2
  ده سيؤدي إلى أداء معين.هتوقع الفرد أن ج-أ

  توقع الفرد بأن هذا األداء هو الوسيلة للحصول على عوائد معينة.-ب
  فعة وجاذبية لُه.توقع الفرد بأن العائد الذي سيحصل عليه ذو من-ج
أو التوقع والوسيلة والمنفعة) تمثل عملية تقدير -ج-ب-إن العناصر الثالثة السابقة(أ-3

شخصي للفرد، وأنُه باختالف األفراد يختلف التقدير. فما يشعر به فرد يختلف عما يشعر به 
  فرد آخر.
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 ةعن العناصر الثالثترى النظرية أن الفرد لديه القدرة والوعي بإمكانية البحث في ذاتِه -4
السابقة، واعطائها تقديرات وقيم. وعليه وجب االهتمام بهذه العناصر الثالثة بصورة أكثر 

  ).149: 2003إسهابًا(ماهر، 

  ):Equity Theory( نظرية العدالة 5- 2-3-4

وم هذه النظرية قترى النظرية أن الفرد يكون مدفوعًا بسلوكِه إلى تحقيق الشعور بالعدالة، وت
  ى مجموعة من النقاط األساسية:عل
إن الفرد يكون مدفوع ألن يحدث لديه حالة من التوازن الداخلي بين ما يقدمه من -1

  مساهمات، وما يحصل عليه من عوائد من المنظمة التي يعمل بها.
هذه المقارنة في نسبة، بسطها العوائد التي يحصل عليها الفرد مثل األجر  عيتم وض-2

ملة الحسنة والحوافز المادية والشكر والمديح والتقدير وغيرها. أما المقام فهو والترقية والمعا
  عبارة عن إسهامات الفرد التي تتكون من مجهودات أداء وخبرة وتعليم وكمية عمل وجودة.

يتحدد شعور الفرد بالعدالة من عدمه من مقارنة النسبة السابقة التي تخصه بنسبة أخرى -3
  يكونون صالحين للمقارنة. وعلى هذا تكون معادلة العدالة كاآلتي: ألفراد داخل المنظمة

  عوائد الفرد                         عوائد اآلخرين   
ـــ      تتم مقارنتها بـ

  مساهمات الفرد                        مساهمات اآلخرين
الفرد لمحاولة  عندما يشعر الفرد بعدم العدالة(أو عدم اتزان وتوتر) فإن هذا سيدفع-4

تخفيض التوتر وٕانهاء حالة عدم العدالة، وهنا يكون الشعور بعدم العدالة هو المؤدي إلى 
القدرة الدافعة وٕالى تحمس الفرد لسلوك معين. وفي جانب آخر تؤدي العدالة إلى الشعور 

  ).156: 2003باالتزان واالستقرار وبأن األمور تسير في نصابها(ماهر، 

   تدرج الحاجاتنظرية  6- 2-3-4

) نظريته في تدرج الحاجات، واستند في هذه Abraham Maslow( قدم إبراهام ماسلو
النظرية على أن هناك مجموعة من الحاجات التي يشعر بها الفرد وتعمل كمحرك ودافع 

  للسلوك وقد تم ترتيب هذه الحاجات بشكل هرمي كما هو موضح بالشكل رقم():
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  )5- 2( شكل رقم       
  هرم تدرج الحاجات لماسلو                                        

  
  الحاجة  

  لتحقيق الذات   
  الحاجة للتقدير

  الحاجات االجتماعية
  حاجات األمان

  الحاجات الفسيولوجية
  

  . 142، ص 2003المصدر: ماهر،                                     
وهي الحاجات الخاصة بالحفاظ على  ):Physiological Needsالحاجات الفسيولوجية(-1

  الفرد، ومن أمثلتها الحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن والراحة والنوم والجنس.
وتتمثل في محاولة تأمين حياة الفرد والحماية  ):Safety Needsالحاجات إلى األمان(-2

أنظمة األمن  . وفي مجال العمل يمكن إشباع حاجات األمان من خاللخطرمن أي 
  الصناعية والسالمة المهنية، وأنظمة المعاشات والرعاية الصحية والتأمينات االجتماعية.

وتتمثل في رغبة الفرد في وجوده بين أصدقاء  ):Social Needsالحاجات االجتماعية(-3
ورغبته في عالقات ودية ومكانة اجتماعية، وتؤثر أنماط القيادة واإلشراف الحسنة على 

  الحاجات االجتماعية. إشباع
يتم التركيز هنا على شعور الفرد باحترام اآلخرين  ):Esteem Needsحاجات التقدير(-4

لُه وحاجته إلى اإلحساس بالثقة بالنفس والقوة والمقدرة والكفاءة، ويمكن أن تلعب الحوافز 
  والترقيات دورًا هامًا في إشباع حاجات التقدير.

يحاول الفرد هنا أن يحقق ذاتُه  ):Self-Actualization Needsحاجات تحقيق الذات(-5
من خالل تعظيم استخدام مهاراته وقدراته الحالية والمحتملة في محاولة تحقيق أكبر قدر 

  ).142: 2003ممكن من اإلنجازات التي تسره وترضيه شخصيًا(ماهر، 
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  والرضا الوظيفي للمنظمة المسؤولية االجتماعية 2-3-5
 دراسة العالقة بين المسؤولية االجتماعية للشركة والرضا الوظيفي علىركزت ابحاث قليلة 

)Aharon Tziner, 2011(.  
وبشكل عام لُه اعتبار  ،بالكثير من المتغيرات التنظيمية الهامةيرتبط الرضا الوظيفي مع أن 

 محوري في بحوث االعمال التي تتقصى الظواهر التي يشكل الموظفون اساسًا لها
)Spector, 1997.( ةً ن مباشر وبشكل خاص، ُيعتقد أن المسؤولية االجتماعية للشركة ُتحس 

الرضا الوظيفي ألن إظهار االستجابة االجتماعية للشركة سيرضي المتطلبات االجتماعية 
  ).Tzai-Zang Lee, 2009( للموظفين

الهوية أن االحترام الخارجي للمنظمة عامل حيوي في رضا الموظفين ألنُه، حسب نظرية 
 ,Peterson( االجتماعية، الموظفون يفخرون بالعمل في منظمة تتميز بالسمعة الحسنة

2004.(  
حيُث تعمل سلوكيات المسؤولية االجتماعية على تقوية العقد غير الرسمي بين الشركة 
 والموظفين من خالل وفاء الشركة بالتزاماتها بتوفير ظروف العمل المرغوبة من قبل موظفيها

)Tzai-Zang Lee, 2009.( شرط مسبق  ُتعدالعالقة بين المنظمة وموظفيها يمكن أن ف
للمسؤولية االجتماعية للمنظمة: إذا لم تظهر المنظمة مستوى عالي من المسؤولية تجاه 
 موظفيها، فمن غير المحتمل أن تفعل ذلك تجاه زبائنها وتجاه المجتمع والبيئة التي تعمل بها

)Aharon Tziner, 2011(.  
 ;Deshpande, 1996; Koh & Boo, 2001( السابقة البحوث من العديد أشارتكما 

Singhapakdi et al., 1996( في زيادة تنتج األعمال أخالقيات أو التنظيمية األخالق أن 
 والمسؤولية األعمال أخالقيات بين للعالقة قوية إمكانية يوجد أنهُ  الوظيفي، وبما الرضا

   .بالرضا الوظيفي ترتبط أن يمكن االجتماعية يةفالمسؤول االجتماعية،

أن المناخ األخالقي للمنظماِت المدرك من قبل  مع ذلك فيرى )Peterson, 2004(ويتفق 
  .تأثير قوي على الرضاِء الوظيفي الموظفين َلهُ 

بحسب وجهة النظر هذه، الموظفون اللذين يدركون افعال منظمتهم على أنها أخالقية 
تكون إيجابية  نحو العمل . وبالتالي اتجاهاتهمةوأخالقي ةا معاملتهم بطريقة عادليتوقعون منه

  أكثر من الموظفين اللذين يدركون عكس ذلك.
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 اإليجابي الفعل برد ترتبط األعمال أخالقيات أو التنظيمية األخالق أن أيضاً  الدراسات بينتو 
 ,Koh & Boo, 2001; Valentine & Barnett( والمنظمة العمل تجاه للموظفين

2003(.  
جتماعية ) أن إدراك الموظفين للمسؤولية االTzai-Zang Lee, 2009( أظهرت دراسة

  يرتبط بالرضا الوظيفي.
ن الشركات في الصناعات التي يوجد فيها منافسة شديدة لديها أ )Chung, 2014( أكد

الخضراء، وهذا معدل أفضل في اتباع السياسات المسؤولة اجتماعيا واستعمال التقنيات 
ناشئ عن االهتمام المرتفع للناس تجاه البيئة، فالزبائن يميلون الختيار الشراء من الشركات 
الصديقة للبيئة. فاألعمال التي تستهدف البقاء لفترة طويلة، ال يمثل تحقيق الربح العنصر 

الثة عناصر الوحيد الذي يجب أن تأخذه بعين االعتبار ألن االستمرارية أو البقاء تتضمن ث
يق الربح على المدى البعيد، وهي الرضا الوظيفي للعاملين، وتحق المنظمةضرورية ضمن 

  .مع تلوث أقل ةقوي أنشطةو 
ولُه  جيدةسمعة  اكتسابها إن التزام المنظمة بالقضايا االجتماعية من الممكن أن يؤدي إلى

كانت سمعِة المنظمة سلبية  بالمقابل، إذا، على اتجاهات الموظفين نحو العمل تأثير إيجابي
تأثير ضار على اتجاهات  من الممكن أن يؤدي ذلك إلى ،االجتماعيفيما يتعلق باألداِء 

 أّثُر عكسيًا بارتباطهم بمنظمتهمتَقْد يالموظفين لدى ذات ال احترامالموظفين نحو العمل ألن 
)Peterson, 2004.( 

  الرضا الوظيفي واألداء 3-6- 2 
الدراسات و الوظيفي باألداء إحدى أكثر المواضيع التي تناولتها األبحاث  تمثل عالقة الرضا

أداءه  وبالتالي فمستوى لكون العنصر البشري هو المسؤول عن أداء كافة وظائف المنظمة
منه على مستوى وظيفته، األمر الذي يعني  يحدد مدى تحقيقه لألهداف المطلوبةهو الذي 

تمثل  تراتيجيتها والتيهدافها الموضوعة مسبقا في اسفي النهاية مدى وصول المنظمة أل
  الرئيسي لمدى نجاحها أو فشلها. المقياس

لم يكن هناك  على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت العالقة بين هذين المتغيرين لكن
وتحديد  هاأنهم اجمعوا على صعوبة قياس بل .اتفاق بين الباحثين حول طبيعة هذه العالقة
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) أن إحدى أكثر المواضيع تحديًا أو Mirderikvandi, 2000( يرىفبعضهم  ،نوعها
الكثير من  مع أنو . هي عالقتُه باألداء للعاملين الرضا الوظيفي موضوع صعوبة في

 وادرس )Latham,1990) و(Schneider,1980(و )Vroom, 1964(األبحاث مثل 
 ذات داللة معنوية يوجد عالقة إيجابية إلى أنهُ  واالعالقة بين الرضا الوظيفي واألداء وتوصل

 وجدت نتائج مختلفة مثل دراسة أبحاث أخرىفإن هناك  ،)Morad, 2012( بينهما
)Laffaldano and Muchinsky,1985وغير دالة  ) التي أظهرت عالقة ضعيفة

) التي Brayfield and Crockett,1955( بين الرضا الوظيفي واألداء، ودراسة إحصائياً 
) Babin and Boles,1996( واألداء، بينما دراسة عالقة بين الرضا الوظيفيأي  لم تجد

  ).Chongho, 2012( الحالة المدروسة بحسب بين المتغيرين وجدت عالقات متنوعة
بين الرضا الوظيفي  أبحاث أخرى أنجزت من قبل عدة باحثين وأكدت العالقة اإليجابية

 ,Chen, colin) و(lee, Javalgi, Olivia, 2010) و(Yi Han, 2008( واألداء مثل:
  .)Morad, 2012) (Zimmerman, Todd, 2009) و(2008

سلوك العاملين في  فيتعتبر الحاجات والدوافع من األمور الرئيسية التي لها دور مؤثر 
المنظمة، وبالتالي بقدر ما تشبع المنظمة هذه الحاجات والدوافع لدى موظفيها بقدر ما تولد 

 )Chongho, 2012( بينرغبة في بذل الجهد وتقديم أداء مرتفع في وظائفهم. فقد لديهم ال
 . في نفس السياق أوضحأن الدافع عندما يشبع سيؤثر بشكل إيجابي على األداء التنظيمي

)Morad, 2012(  ،أن الدافعية المرتفعة أو الحوافز المرتفعة تعني توجه إيجابي نحو العمل
 فيفالمكافآت ال ترفع األداء فقط بل أيضًا تؤثر ، والعكس بالعكسوبالتالي أداء مرتفع 

أذ وجد أن الدافعية للعمل ترتبط بشكل  )Pool, 1997( الرضا الوظيفي. ويتفق مع ذلك
مباشر بالرضا الوظيفي وأن هذا االرتباط إيجابي فكلما ارتفعت الدافعية للعمل سيرتفع الرضا 

  الوظيفي أيضًا.
اية الرئيسة ألية منظمة هي إنجاز أهدافها، وبما أن المورد البشري هو يرى الباحث أن الغ

الذي يقوم بتنفيذ كافة وظائف المنظمة فإن مستوى أداءه هو الذي يحدد مدى إنجاز هذه 
األهداف، وبالتالي تحديد مستوى أداء المنظمة ككل، وكلما كان هذا المورد البشري متمتعًا 

فآته ومحتوى عمله وعالقته مع زمالءه ورؤساءه وفرصة بمستوى عالي من الرضا عن مكا
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تفاع أداء المنظمة واستمرار ر بالتقدم والنمو كلما ازدادت دافعيته إلنجاز وظيفته وبالتالي ا
  وازدهارها.نموها 

يمكن إيجاز نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء على مستوى 
رئيسية، األولى تقول بارتباط الرضا الوظيفي للفرد باإلنتاجية، بينما  وجهات نظرالفرد بثالث 

واألداء، فيما توصلت الثالثة إلى أن  ال ترى الثانية أي عالقة مباشرة بين الرضا الوظيفي
الرضا هو نتيجة أو محصلة للعوائد والمكافآت المادية والمعنوية التي يحصل عليها الفرد 

  نتيجة إداءه العالي.

  في األداء للمنظمة أثر المسؤولية االجتماعية 2-3-7
تنوعت نتائج األبحاث والدراسات السابقة التي بحثت في طبيعة العالقة بين المسؤولية 
االجتماعية واألداء أو أثر المسؤولية االجتماعية في األداء، فبعض هذه األبحاث لم يجد 

، )Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985(عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين 
 ,Cochran & Wood(بينما بعضها األخر وجد عالقة تتدرج من الضعيفة إلى القوية 

1984; Waddock  &Graves, 1994; Waddock & Graves, 1997; 

Orlitzky,Schmidt & Rynes, 2003; Callan & Thomas, 2009( بينما توصلت ،
 Demetriadesماعية ترتبط بعالقة سلبية مع األداء (دراسات أخرى إلى أن المسؤولية االجت

and Auret, 2014.(  
) درس العالقة بين المسؤولية االجتماعية Margolis and Walsh, 2003في بحث ل (

) دراسات حيث عوملت المسؤولية االجتماعية كمتغير 109قام بمراجعة ( المنظمةوأداء 
أظهرت عالقة  دراسة )54بين هذه الدراسات ( استنتج أن منو مستقل واألداء كمتغير تابع، 

توصلت إلى عدم وجود عالقة  دراسة )28رت نتائج متضاربة، و(ظهأ دراسة )20إيجابية، و(
الحظ أن من األسباب المحتملة ي وجدت عالقة سلبية. دراسات )7ذات داللة إحصائية، و(

 اس، والمنهجية المتبعةلعدم اإلجماع في هذه الدراسات تتضمن عوائق تتعلق بقضايا القي
)Otgontsetseg and Venkateswaran, 2013.(  

) أن هذا التضارب في نتائج الدراسات Aupperle, 1991(وقد اشارت العديد من الدراسات
 Goll and( للمنظمةالسابقة ربما يكون ناشئ من صعوبة قياس المسؤولية االجتماعية 
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Rasheed, 2004 التي تعمل في البيئة األوربية  لمنظماتا). وطبعًا هذه الصعوبات في
وفق مساهماتها في المجال االجتماعي تي توجد فيها هيئات أو جهات تصنفها واألمريكية وال

التي تعمل في تللك الدول قطعت اشواطًا كبيرة  المنظماتبحسب معايير معينة، وأيضا هذه 
تطور والتراكم الكبير في في االفصاح عن المؤشرات التي تخص أدائها االجتماعي بحكم ال

والمجتمعات التي تعمل بها، أما في الدول النامية والتي تنتمي عينة هذه الدراسة إلى ها خبرات
التي تعمل في هذه الدول ال تفصح  المنظماتإحدى دولها فاألمر مختلف جدًا من حيث أن 

امة ال تنفع عن شيء يخص أدائها في المجال االجتماعي وأن فعلت فبجملة أو عبارات ع
  الصعوبات الرئيسية لهذه الدراسة.في قياس أدائها االجتماعي وهذا األمر مثل إحدى 

) أشار إلى أن االفصاح عن المسؤولية Subanidja, 2013مع العلم أن بعض الباحثين (
التي تتميز بربحية  المنظماتله أثر إيجابي في رفع قيمتها، كما بين أن  للمنظمةاالجتماعية 

ال تعتبر المسؤولية  المنظماتة غالبا لديها ميزانية مسؤولية اجتماعية مرتفعة، وهذه مرتفع
 المنظماتواستثماراتها، بالمقابل  هااالجتماعية نفقة أو مصروف تتحمله بل كجزء من حاجات

التي لديها ميزانية مسؤولية اجتماعية منخفضة لديها مستوى ربحية منخفض، وهذا النوع من 
  لمسؤولية االجتماعية كعبء إضافي.ى اير  المنظمات

يمكن أن تحقق العديد من المنافع من االفصاح عن المسؤولية  المنظمةكما بين أن 
االجتماعية وتنفيذها، من هذه المنافع تقوية االتصال مع أصحاب المصلحة، وتحقيق 

ية تحسينات ، ويمكن أن تدخل المسؤولية االجتماعالمنظمةالتناسق بين رؤية ورسالة ومبادئ 
مثل تخفيض المخاطر وحماية سمعة  المنظمةمستمرة على أنشطة وممارسات العمل في 

 ,Porter & Kramerبورتر وكرامير (. وفي نفس السياق يرى بعض الباحثين كالمنظمة

ينبغي على أن تستخدم كفرصة للنجاح، وبالتالي  أن المسؤولية االجتماعية يمكن )2006
بها  تحللص المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية بنفس الطريقة التي أن تحلل الفر  المنظمة

، وبهذه الطريقة يمكن أن تكون المسؤولية االجتماعية مصدر االخيارات الرئيسية لعمله
عدم التركيز على نقاط التوتر بينها  المنظماتينبغي على  وبالتالي لإلبداع والميزة التنافسية.

لمواجهتها، وتضع  معينة ار قضايا اجتماعيةيختوااط التقاطع، د نقيتحد وٕانماوبين المجتمع، 
عملية إلى بعد اجتماعي ك المسؤولية االجتماعية لنفسها جدول اعمال اجتماعي، وٕاضافة

  ).Demetriades and Auret, 2014( خلق القيمة لديها
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ة بين ) عالقة ارتباط إيجابي ذو داللة إحصائيDucassy, 2013كما أظهرت نتائج دراسة (
 المنظماتواألداء المالي خالل األزمات في عينة من  للمنظمةالمسؤولية االجتماعية 

تعاني أقل من  المنظماتأن المستوى الجيد لمسؤولية االجتماعية يجعل  تبين الفرنسية، حيث
يبدو أن المستثمرين يعطون أهمية ألنشطة المسؤولية كما  التأثيرات السلبية لألزمات المالية.

على جهودها فيما يتعلق  اعتمادابشكل مختلف  المنظماتيتعاملون مع و جتماعية اال
هذه الدراسة فكرة الحفاظ على القيمة بدًال من خلق القيمة  تقدم بالمسؤولية االجتماعية.

  بواسطة األداء االجتماعي الجيد.
بعض ي المالحظ ف أداء المنظمة فيالتأثير الكبير للمستوى الجيد لألداء االجتماعي 

لالستثمار في المسؤولية االجتماعية خصوصًا  المنظماتينبغي أن يشجع  الدراسات السابقة
أن االلتزام  حيُث تبينبيئة مضطربة.  المنظمات تواجهفي أوقات عدم التأكد عندما 

 ، بل بالعكس يؤسس لميزة تنافسية.للمنظمةبالمسؤولية االجتماعية ال يؤذي الموقع التنافسي 
استثمار  على أنهفي المسؤولية االجتماعية  هاستثمار ال المنظمةعندما تنظر بالتالي 

استراتيجي، من خالل هذا االستثمار تخلق لنفسها الشرعية، والسمعة الجيدة، والميزة 
في  لهاولد رأسمال أخالقي إيجابي تيمكن أن  للمنظمة االجتماعية المسؤولية، فالتنافسية

  ).Ducassy, 2013المرتبطين بها ( ين أصحاب المصالحالمجتمعات التي تعمل بها وب
أنشطة  المنظمة) أنه عندما تطبق Michelon et al, 2013أظهرت نتائج دراسة (

ومبادرات المسؤولية االجتماعية التي ترتبط بتفضيالت أصحاب المصالح وتخصص الموارد 
 ر إيجابي يقوي أدائها.لهذه المبادرات على نحو استراتيجي، فإن ذلك ينعكس على شكل تأثي

لمصالح، يمكن أن يزيد والموظفين، كمجموعة من أصحاب ا المنظمةالعالقة السليمة بين ف
وهذا يقود  التي يبذلونها والجهود رضاهمعلى جذب واالحتفاظ بالموظفين وزيادة  تهاقدر 

وعة من والزبائن، كمجم المنظمةبين  القويةالعالقة كما أن  لتحسين الكفاءة واإلنتاجية.
عالمة البشكل مستقر، ويحسن قيمة  هاب همأصحاب المصالح، يمكن أن يؤسس الرتباط

والمجتمع المحلي، كمجموعة من أصحاب  المنظمةبين  الجيدةالعالقة و  .لهاالتجارية 
بالمجتمع المحلي مما يوفر لها البنية التحتية والدعم  ماسهامصالح، يمكن أن يؤسس النغال

 .وهااالزم لنم
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مختلف عما يفعل و بشكل أفضل  للمنظمةإدارة مبادرات أو أنشطة المسؤولية االجتماعية إن 
المنافسون يمكن أن يسهم في النجاح التنافسي بنفس الطريقة التي تفعل بها ذلك األوجه 

 Porter and Kramer, 2006.( )Michelon et(للشركة  األخرى لالستراتيجية التنافسية

al, 2013.(  
الميزة التنافسية لم تعد ترتبط فقط بخفض التكاليف وتحسين أن  )2011 (خضور،يرى 

عن غيرها يمكن أن  المنظمةالجودة، بل هناك معايير أخرى أخالقية، وبشرية وقيمية تميز 
لتشمل معايير أخرى أخالقية  للمنظمةتترجم الحقًا أداًء كميًا، وبهذا تتسع الميزة التنافسية 

وتنميتها يكون  للمنظمة، فخلق القيمة المنظماتعن غيرها من  ومجتمعية وبيئية تميزها
نتيجة تفاعل المعايير المادية والمعايير ذات الطابع االجتماعي، رغم صعوبة قياسها أحيانًا 

  .المنظمةلتحديد مقدار مساهمتها في خلق وتنمية قيمة 
هذا التأثير مقدار رغم أن ئها لها تأثير في أدا للمنظمة يرى الباحث أن المسؤولية االجتماعية

منها ما يتعلق بالمنظمة ومدى قدرتها على االندماج في المجتمع  ،يرتبط بعوامل متعددة
أو  ،الذي تعمل به واختيار المجاالت التي تستطيع من خاللها تنفيذ استراتيجيتها االجتماعية

يرًا في عمل أصحاب المصلحة األكثر تأث والتفاعل مع تحديدعلى  قدرتها بعبارة أخرى
ومنها ما يتعلق بمستوى التطور الذي وصل إليه المنظمة ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، 

المجتمع الذي تعمل به المنظمة ومدى أخذه بعين االعتبار قيامها أو عدم قيامها بمسؤوليتها 
  االجتماعية عند التعامل مع منظمة دون غيرها.

  الخالصة 2-3-8
حيُث تم تقديم تعاريف مختلفة لُه وبيان أهميته،  الرضا الوظيفيفهوم م تناول المبحث السابق

التعرف على  جرى، أيضًا ونظرياته المختلفة أبعاد الرضا الوظيفي وكذلك جرى التطرق إلى
الرضا الوظيفي وعالقة  للعاملين الرضا الوظيفيب للمنظمة المسؤولية االجتماعيةعالقة 

  .أدائهافي  للمنظمة الجتماعية، وبيان أثر المسؤولية ااألداءب

  

  

  



  الثالث الفصل

  الميدانيةالدراسة 

  

  عيّنة الدراسةو  مجتمع 3-1

    البيانات والمعلومات مصادر 3-2

  للدراسة كأداة تطويرها ومراحل االستبانة 3-3

  الدراسة أداة اختبارات 3-4

  قياس المتغيرات 3-5

  مقياس التحليل 3-6

  تهاتحليل أسئلة الدراسة ومناقش 3-7

  اختبار فرضيات الدراسة 3-8
 



95 
 
 

  الثالث الفصل
  الميدانيةالدراسة 

  
عرضت  ه(بعض فقرات الدراسة في الجانب الميداني إيضاح إلى الفصل هذا يهدف       

 طرق ،الدراسة وعّينة مجتمع حيث من وذلك، بالتفصيل في فصل االطار العام للدراسة)
 الخاّصة واالختبارات منها تكونت التي واألجزاء راسةالد أداة تطوير مراحل، البيانات جمع
 تحديد ثم المتغيرات قياس إلى باإلضافة، األداة وثبات بصدق والمتعلقة الدراسة بأداة

  .التحليل ومقياس، البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائّية األساليب

  عينة الدراسةو مجتمع  3-1
  عي لعّينة الدراسة وعدد االستبانات الموزعة والمستردة.) التوزيع القطا1-3ُيبّين الجدول رقم (

) 1-3جدول رقم (  
الموزعة والمستردة. االستباناتالتوزيع القطاعي لعينة الدراسة وعدد   

 القطاع
عدد 

 الشركات
 الكلي

الشركات 
 المدروسة

الموزعة االستباناتعدد  المستردة االستباناتعدد    

المسؤولية 
االجتماعية 

المدراء)واألداء(  

الرضا 
 الوظيفي(الموظفين)

المسؤولية 
االجتماعية 

 واألداء(المدراء)

الرضا 
 الوظيفي(الموظفين)

 -  -  -  -  0 1 الصناعة
 3 2 7 2 1 2 الخدمات
 147 76 215 123 9 14 البنوك
 55 22 120 29 4 6 التأمين
 6 3 6 3 1 1 الزراعة
 211 103 348 157 15 24 المجموع

  إعداد الباحث المصدر: من  
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في  اإلدراجوتاريخ  التأسيسوتاريخ  عينة الدراسة ) اسماء الشركات2-3ُيبّين الجدول رقم (
  وعدد االستبانات الموزعة والخاضعة للتحليل في كل شركة. سوق دمشق لألوراق المالية

  )2-3الجدول رقم (
  الموزعة والخاضعة للتحليل اسماء الشركات وتاريخ التأسيس وتاريخ اإلدراج وعدد االستبانات

عدد االستبانات الخاضعة   عدد االستبانات الموزعة  تاريخ اإلدراج  تاريخ التأسيس  الشركة  التسلسل
  للتحليل

 المسؤولية        
 االجتماعية واألداء

  (المدراء)

 الرضا الوظيفي
  (الموظفين)

المسؤولية 
 االجتماعية واألداء

  (المدراء)

 الرضا الوظيفي
  (الموظفين)

بنك قطر   1
  سورية-الوطني

2009  2010 14  22  10  13  

 14 8 22  13  2010  2006  بنك سورية والخليج  2

بنك سورية الدولي   3
  اإلسالمي

2007  2009  13  30 8 20 

المصرف الدولي   4
  للتجارة والتمويل

2003  2009  14  23 8 17 

 15 8 22  13  2011  2008  سوريا-فرنسبنك  5

 14 8 22  14  2014  2006  بنك الشام  6

 17 8 22  14  2010  2008  سورية-بنك األردن  7

بنك سورية   8
  والمهجر

2003  3009  15  30 10 20 

 17 8 22  13  2009  2005  بنك عودة سوريا  9

السورية الدولية   10
  للتأمين

2006  2010  9  40  7  16  

الشركة المتحدة   11
  للتأمين

2006  2009  7  27  5  13  

شركة العقيلة   12
  افليللتأمين التك

2007  2010  6  27  4  13  

الشركة السورية   13
  الوطنية للتأمين

2006  2010  7  26  6  13  

  6  3  6  3  2009  1988  نماء  14
المجموعة المتحدة   15

واإلعالن  للنشر
  والتسويق

2004  2008  2  7  2  3  

  211  103  348  157      المجموع  
  المصدر: من إعداد الباحث
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  :والمعلومات البيانات مصادر 3-2
  :والمعلومات البيانات على للحصول مصدرين على الدراسة اعتمدت

درست  التي السابقة والدراسات واألبحاث والمقاالت الكتب وتتكون من :الثانوية المصادر*
  متغيرات الدراسة وهي المسؤولية االجتماعية، والرضا الوظيفي، واألداء.

 الشركات تنشرها التي السنوّية اريرالتق خالل من البيانات بعض على الحصول إلى باإلضافة
 سيتم والتي الدراسة هذه في المستخدمة المالّية المؤشرات لحساب وذلك ،الدراسة عّينة

 قوائم على رئيسي بشكل االعتماد جرى حيث المتغيرات قياس عن الحديث عند توضيحها
  .الشركات لهذه السنوية والميزانيات الدخل

 من خالل أداة الدراسة والتي تم تطويرها ُجمعتلبيانات التي وتتمثل با :األولية المصادر*
بالمسؤولية االجتماعية،  تتعلق التي البيانات لجمع كأداة السابقة الدراسات على باالعتماد

 باإلضافة إلى إجراء بعض المقابالت مع أفراد عينة الدراسة. والرضا الوظيفي، واألداء.
  :للدراسة ةكأدا رهايتطو  ومراحل االستبانة 3-3

في الشركات المدروسة  االستبيانات، األول موجه للمديرين استخدمت الدراسة نوعين من
ويتعلق باألبعاد الخاصة بالمسؤولية االجتماعية واألداء، والثاني موجه للعاملين في الشركات 

  المدروسة ويتضمن األبعاد الخاصة بقياس الرضا الوظيفي.
)، 2006باسردة، ( وباالعتماد على الدراسات السابقة قام الباحث االستبانة األولى:

لقياس  االستبانة) واإلطار النظري بتطوير هذه 2012الزريقات، ) و(2003الحمدي، (
  مستوى المسؤولية االجتماعية واألداء في الشركات المدروسة.

على مجموعة من المحكمين من ضت مع الدكتور المشرف، ثم عر  ُعدلتو  االستبانة نوقشت
قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد بجامعة دمشق، ومعهد  أعضاء الهيئة التدريسية في

وبعد إجراء التعديالت التي طلبوها  ).3( في الملحق رقمالتنمية اإلدارية والمذكورة اسمائهم 
  :التالية جزاءاألتكونت من و   جاهزة للتوزيع االستبانةأصبحت 

وهي  بأبعاد المتغير األول المسؤولية االجتماعية الفقرات الخاصة: يتضمن الجزء األول
   .الخيرة المسؤولية األخالقية، والمسؤوليةالمسؤولية االقتصادية، والمسؤولية القانونية، و 
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وهو األداء  االستبانةيتضمن الفقرات الخاصة بأبعاد المتغير الثاني في هذه : الجزء الثاني
التنظيمي، وجودة المنتجات والحصة السوقية، والتي تكونت من األداء البيئي، واألداء 
  ومحور العمليات الداخلية، ومحور العمالء.

وهي المسّمى  االستبانة: يتضمن معلومات عاّمة عن الشخص الذي يقوم بملء الجزء الثالث
  .)1ملحق رقم ( المؤّهل العلمي، والعمرو سنوات الخبرة، و الوظيفي، 

على سبيل  الدراسات السابقة مجموعة من العتماد علىقام الباحث وبا االستبانة الثانية:
واإلطار ، )2006، ملحم( ودراسة )،1995، الحليم عبدو  العدوان( المثال ال الحصر دراسة
لقياس مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات  االستبانةالنظري بتطوير هذه 

األولى، وتكونت  االستبانةة في بنفس اإلجراءات المذكور  االستبانةالمدروسة. وقد مرت هذه 
  من األجزاء التالية:

الراتب : يتضمن الفقرات الخاصة بأبعاد المتغير الثالث الرضا الوظيفي وهي الجزء األول
التقدير ، و العالقات مع والرؤساء، و العالقات مع الزمالء، و وواجباته العمل مهام، و والمكافآت

  ، وفرص التقدم الوظيفي.واحترام الذات
وهي الحالة  االستبانة: يتضمن معلومات عاّمة عن الشخص الذي يقوم بملء جزء الثانيال

  .)2ملحق رقم ( االجتماعية، والجنس، وسنوات الخبرة، والمؤّهل العلمي، والعمر
  اختبارات أداة الدراسة: 3-4
  :)Instrument Validity( األداة صدق 3-4-1
  (الصدق الظاهري) صدق المحكمين- 
 من مجموعة على )2رقم ( ملحق الثانية واالستبانة) 1رقم ( ملحق األولى ستبانةاال ترضعُ 

 عددهم والبالغ لتنمية اإلداريةالعالي ل معهدالو  ،األعمال إدارة قسم في المتخصصين األساتذة
 بعض واجريت ا،مفقراته مناسبة من والتأّكد املتدقيقه وذلك ،)3ملحق رقم ( محكمين ستة

 أكثر تصبح حتى لبعضها صياغة إعادة أوحذف  من االستبانتين راتفق على التعديالت
  .الدراسة ألهداف وتحقيقا وضوحا
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  الصدق البنائي (البناء الداخلي)- 
 وبعدها فقرة كل بين االرتباط معامل حساب أيضا تم الدراسة أداة صدق استخراج بهدف

البعد الذي تقيسه، عبر عرض  قياس على مدى قدرة العبارات ) والذي يبينللثالثة متغيرات(
  كما يلي: )التي تقيسهالفقرات( والعبارات داةمصفوفة االرتباط بين كل بعد من أبعاد األ

  بة لمتغير المسؤولية االجتماعيةبالنسأوًال: 
أن ارتباط كل سؤال مع البعد الذي يقيسه  وتبينب معامل االرتباط بين كل فقرة وبعدها ُحس

جميع األسئلة ولم يتم رفض أي منها حيث أن نسب االرتباط الجيدة جيد لذلك قبل الباحث ب
كما أن معامالت دليل على مدى قدرة كل سؤال في تفسير وقياس البعد الذي يقيسه بوضوح. 

 0.474( تراوحت بين االرتباط بين كل عبارة من عبارات األداة وبين مجموع العبارات
وجميع معامالت االرتباط  ض تطبيق الدراسة،) وهي معامالت ارتباط مقبولة ألغرا0.811و

هذا يؤكد ثبات األداة كما يدل على صدقها أيضًا. و ) 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى داللة
) بناًء على حجم 0.05( ) أقل قيمة مقبولة عند مستوى معنوية0.220( حيث تمّثل القيمة

  يوّضح ذلك. )3- 3( والجدول رقم ).2007(الكيالني والشريفين،  العّينة
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  ) قائمة االتساق الداخلي لعبارات المسؤولية االجتماعية وأبعادها3-3( الجدول رقم     

قيمة االرتباط   البعد
Spearman  

قيمة االرتباط   البعد  الداللة
Spearman  

  الداللة

  المسؤولية االخالقية  المسؤولية االقتصادية

 0.000  **0.577  ل الثالث عشرالسؤا  0.000  **0.557  السؤال األول

  0.000  **0.579  السؤال الرابع عشر  0.000  **0.760  السؤال الثاني

  0.000  **0.578  السؤال الخامس عشرة  0.000  **0.740  السؤال الثالث

  0.000  **0.591  السؤال السادس عشرة  0.000  **0.712  السؤال الرابع

  0.000  **0.687  شرالسؤال السابع ع 0.000  **0.780  السؤال الخامس

 0.000  **0.691  السؤال الثالث عشر 0.000  **0.707  السؤال السادس

  0.000  **0.677  السؤال الثامن عشر  المسؤولية القانونية

  المسؤولية الخيرة 0.000  **0.594  السؤال السابع

  0.000  **0.564  السؤال التاسع عشر 0.000  **0.811  السؤال الثامن

  0.000  **0.564  السؤال العشرون 0.000  **0.637  السؤال التاسع

  0.000  **0.676  السؤال الحادي والعشرون 0.000  **0.790  السؤال العاشر

  0.000  **0.690  السؤال الثاني والعشرون 0.000  **0.603  السؤال الحادي عشر

  .0.01**االرتباط معنوي عند 
  .0.05*االرتباط معنوي عند 

  0.000  **0.474  السؤال الثالث والعشرون

  0.000  **0.562  السؤال الرابع والعشرون

  .  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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  ثانيًا: بالنسبة لمتغير الرضى الوظيفي
  ) يوّضح ذلك.4-3( تم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة وبعدها والجدول رقم

  داخلي لعبارات الرضا الوظيفي وأبعاده) قائمة االتساق ال4-3( الجدول رقم

قيمة االرتباط   البعد
Spearman  

قيمة االرتباط   البعد  المعنوية
Spearman  

  الداللة

  بعد العالقات مع الرؤساء  بعد الراتب والمكافآت
  0.000  **0.607  السؤال الخامس عشر  0.000  **0.665  السؤال األول
  0.000  **0.717  ادس عشرالسؤال الس  0.000  **0.700  السؤال الثاني
  0.000  **0.624  السؤال السابع عشر  0.000  **0.620  السؤال الثالث
  0.000  **0.721  السؤال الثامن عشر  0.000  **0.680  السؤال الرابع

  0.000  **0.559  السؤال التاسع عشر 0.000  **0.540  السؤال الخامس
  0.000  **0.646  السؤال العشرون 0.000  **0.621  السؤال السادس

  بعد التقدير واحترام الذات وواجباته العمل مهام بعد
  0.000  **0.630  السؤال الواحد والعشرون 0.000  **0.696  السؤال السابع
  0.000  **0.721  السؤال الثاني والعشرون 0.000  **0.575  السؤال الثامن
  0.000  **0.674  السؤال الثالث والعشرون 0.000  **0.698  السؤال التاسع
  0.000  **0.727  السؤال الرابع والعشرون 0.000  **0.707  السؤال العاشر

  0.000  **0.690  السؤال الخامس والعشرون  بعد العالقات مع الزمالء
  فرص التقدم الوظيفي 0.000  **0.748  السؤال الحادي عشر
  0.000  **0.614  السؤال السادس والعشرون  0.000  **0.854  السؤال الثاني عشر

  0.000  **0.651  السؤال السابع والعشرون  0.000  **0.731  ل الثالث عشرةالسؤا
  0.000  **0.665  السؤال الثامن والعشرون  0.000  **0.827  السؤال الرابع عشرة

  .0.01**االرتباط معنوي عند 
  0.000  **0.620  السؤال التاسع والعشرون  .0.05*االرتباط معنوي عند 

  .SPSSادًا على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحث اعتم
الحظ أن ارتباط كل سؤال مع البعد الذي يقيسه جيد لذلك قبل الباحث من الجدول السابق يُ 

بجميع األسئلة ولم يتم رفض أي منها حيث أن نسب االرتباط الجيدة دليل على مدى قدرة 
تباط بين كل كل سؤال في تفسير وقياس البعد الذي يقيسه بوضوح. كما أن معامالت االر 

) وهي 0.854و 0.540( عبارة من عبارات األداة وبين مجموع العبارات تراوحت بين
وجميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا  ،معامالت ارتباط مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

حيث تمّثل  هذا يؤكد ثبات األداة كما يدل على صدقها أيضًا.و ) 0.05( عند مستوى داللة
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 ) بناًء على حجم العّينة0.05( ) أقل قيمة مقبولة عند مستوى معنوية0.220( القيمة
  ).2007 ،(الكيالني والشريفين

  ثالثًا: بالنسبة لمتغير األداء
  ) يوّضح ذلك.5-3( والجدول رقمامل االرتباط بين كل فقرة وبعدها تم حساب مع

  ) قائمة االتساق الداخلي لعبارات األداء5-3( الجدول رقم

قيمة االرتباط   البعد
Spearman  

قيمة االرتباط   البعد  المعنوية
Spearman  

  الداللة

  محور العمليات الداخلية  األداء البيئي
  0.000  **0.766  السؤال السادس عشر  0.000  **0.781  السؤال األول
  0.000  **0.691  السؤال السابع عشر  0.000  **0.605  السؤال الثاني
  0.000  **0.762  السؤال الثامن عشر  0.000  **0.747  السؤال الثالث
  0.000  **0.575  السؤال التاسع عشر  0.000  **0.748  السؤال الرابع

  العمالء الداخليين األداء التنظيمي
  0.000  **0.513  السؤال العشرون 0.000  **0.625  السؤال الخامس
  0.000  **0.441  السؤال الحادي والعشرون 0.000  **0.526  السؤال السادس

  0.000  **0.519  السؤال الثاني والعشرون 0.000  **0.748  سؤال السابعال
  0.000  **0.477  السؤال الثالث والعشرون 0.000  **0.732  السؤال الثامن
  0.000  **0.790  السؤال الرابع والعشرون 0.000  **0.431  السؤال التاسع
  0.000  **0.636  السؤال الخامس والعشرون 0.000  **0.644  السؤال العاشر

  0.000  **0.658  السؤال السادس والعشرون 0.000  **0.492  السؤال الحادي عشر
  0.000  **0.605  السؤال السابع والعشرون  جودة المنتجات والحصة السوقية

  0.000  **0.782  السؤال الثامن والعشرون 0.000  **0.652  السؤال الثاني عشر
 0.000  **0.602  السؤال الثالث عشر

  .0.01معنوي عند **االرتباط 
  0.000  **0.758  السؤال الرابع عشر  .0.05*االرتباط معنوي عند 

  0.000  **0.746  السؤال الخامس عشرة
  .  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن ارتباط كل سؤال مع البعــد الــذي يقيســه جيــد لــذلك قبــل الباحــث الحظ من الجدول السابق يُ 
يع األســئلة ولــم يــتم رفــض أي منهــا حيــث أن نســب االرتبــاط الجيــدة دليــل علــى مــدى قــدرة بجم

كمــا أن معــامالت االرتبــاط بــين كــل كــل ســؤال فــي تفســير وقيــاس البعــد الــذي يقيســه بوضــوح. 
) وهــــي 0.790و 0.431( تراوحــــت بــــين عبــــارة مــــن عبــــارات األداة وبــــين مجمــــوع العبــــارات

وجميــع معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائيًا  ،تطبيــق الدراســةمعــامالت ارتبــاط مقبولــة ألغــراض 
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هــذا يؤكــد ثبــات األداة كمــا يــدل علــى صــدقها أيضــًا. حيــث تمثّــل و ) 0.05( عند مستوى داللة
 ) بنــــاًء علــــى حجــــم العّينــــة0.05( ) أقــــل قيمــــة مقبولــــة عنــــد مســــتوى معنويــــة0.220( القيمــــة

  ).2007(الكيالني والشريفين، 
  ):Instrument Reliability( األداة ثبات 2- 3-4 

يعني الحصول على نفس نتائج الدراسة باستخدام نفس أداة القياس عند إعادة الدراسة شريطة 
 إبقاء نفس ظروف القياس. ولتعذر القيام بذلك ألسباب عملّية ولتجنب مشكلة الحساسّية

)Sensitivity problem(  تم حساب والمتعّلقة بميل المبحوثين جعل إجاباتهم منسجمة
لكل بعد من أبعاد األداة  (Cronbach Alpha) معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا

وجرى أيضًا حساب  وذلك من أجل التحقق من ثبات أداة الدراسة، ولجميع عبارات األداة،
  وكانت النتائج كما يلي: معامل الصدق والذي يساوي الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ

  متغير المسؤولية االجتماعية:بالنسبة ل- 1
 لمسؤولية االجتماعيةا لمتغير يبّين الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )6- 3( رقم جدول              

 متغيرات الدراسة
  ودرجتها الكلية

المسؤولية 
  االقتصادية

المسؤولية 
  القانونية

المسؤولية 
  االخالقية

المسؤولية 
  الخيرة

الدرجة 
  الكلية

  0.838  0.719  0.762  0.821  0.724  ألفا كرونباخ
 0.915 0.848 0.873 0.906 0.851  معامل الصدق

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

أن األداة تتمتع  ةهذه القيمتدل ). 0.838( يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات
 %) فأكثر60( هذا المقياسبدرجة جيدة من الثبات. حيُث ُتعد القيمة المقبولة إحصائيًا ل

)Sekaran, 2003() وتشير إلى صدق أداة الدراسة.0.915، وبلغت قيمة معامل الصدق (  
  بالنسبة لمتغير الرضى الوظيفي:- 2

  يبّين الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للرضا الوظيفي )7- 3( رقم جدول
متغيرات الدراسة 

  ودرجتها الكلية
الراتب 

  والمكافآت
 العمل مهام
  جباتهووا

العالقات مع 
  الزمالء

العالقات مع 
  الرؤساء

التقدير 
  واحترام الذات

فرص التقدم 
  الوظيفي

الدرجة 
  الكلية

  0.900  0.700  0.794  0.773  0.864  0.761  0.790  ألفا كرونباخ
 0.949 0.837 0.891 0.879 0.930 0.872 0.889  معامل الصدق

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
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إلى أن األداة  تشير ة). وهذه القيم0.900( من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات يتبين 
 %) فأكثر60( تتمتع بدرجة جيدة من الثبات. حيُث ُتعد القيمة المقبولة إحصائيًا لهذا المقياس

)Sekaran, 2003() وتشير إلى صدق أداة الدراسة.0.949، وبلغت قيمة معامل الصدق (  
  ة لمتغير األداء:بالنسب- 3

 يبّين الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لألداء )8-3( رقم جدول
متغيرات الدراسة 

  ودرجتها الكلية
األداء   األداء البيئي

  التنظيمي
محور العمليات   محور التعلم والنمو

  الداخلية
محور 
  العمالء

الدرجة 
  الكلية

  0.777  0.780  0.665  0.705  0.746  0.745  ألفا كرونباخ
 0.881 0.883 0.815 0.840 0.864 0.863  مل الصدقمعا

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

أن األداة تتمتع  ةهذه القيمتدل ). 0.777( الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات ُيشير
 %) فأكثر60( بدرجة جيدة من الثبات. حيُث ُتعد القيمة المقبولة إحصائيًا لهذا المقياس

)Sekaran, 2003() وتشير إلى صدق أداة الدراسة.0.881، وبلغت قيمة معامل الصدق (  
  حساب معامل الثبات أيضًا بطريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج كما يلي: جرى
  بالنسبة لمتغير المسؤولية االجتماعية:- 1

اة، وكانت قيمة تم حساب معامل االرتباط بين الفقرات الفردية والزوجية التي تتكون منها األد
  التالي: من الجدولكما يتضح  )0.712(** معامل االرتباط

  للمسؤولية االجتماعية بين الفقرات الفردية والزوجية )Spearman( ) معامل االرتباط9-3الجدول رقم (
  الفقرات الزوجية المتغير

قيمة معامل االرتباط   الفقرات الفردية
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.712**  معنوي 0.000 
  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

  بالنسبة لمتغير الرضى الوظيفي:-2
معامل االرتباط بين الفقرات الفردية والزوجية التي تتكون منها األداة، وكانت قيمة معامل  ُحسبَ 

  التالي: من الجدولكما يتضح  )0.769(** االرتباط
  للرضا الوظيفي بين الفقرات الفردية والزوجية )Spearman( ط) معامل االرتبا10-3الجدول رقم (

  الفقرات الزوجية المتغير

قيمة معامل االرتباط   الفقرات الفردية
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.769**  معنوي 0.000 
  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
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  بالنسبة لمتغير األداء:- 3
بين الفقرات الفردية والزوجية التي تتكون منها األداة، وكانت قيمة  حساب معامل االرتباط جرى

  التالي: من الجدولكما يتضح  )0.744(** معامل االرتباط
  لألداء الفقرات الفردية والزوجيةبين  )Spearman( ) معامل االرتباط11- 3الجدول رقم (

  الفقرات الزوجية المتغير

قيمة معامل االرتباط   الفقرات الفردية
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.744**  معنوي 0.000 
  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

أن  دلوهذا ي). 0.70( تجاوزت معامل الثبات أن قيم ةالسابق الثالثة ولايتضح من الجد
  األداة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات.

  المتغيرات قياس 3-5
  ولية االجتماعيةالمسؤ اوًال: 

األولى، وتوزعت  االستبانة الموجودة في الجزء األول من فقراتالمن خالل  هذا المتغير َس قي
هذه الفقرات على األبعاد األربعة التي تكون منها هذا المتغير وهي المسؤولية االقتصادية، 

غالبًا  بعاد األربعة ُترىاألفهذه  .والمسؤولية القانونية، والمسؤولية األخالقية، والمسؤولية الخيرة
كمجاالت يمكن من خاللها أن ُتالحظ نتائج مبادئ وسياسات الشركة المتعلقة بالمسؤولية 

 )Caroll, 1979( كارول نموذجواعتمد الباحث على  ).Peterson, 2004( االجتماعية
  في تبّنيه لهذه األبعاد. )Caroll, 1991( دراسة كارولوعلى 

ذج بديله، النموذج وعدد من الباحثين قدم نما لهذا االنتقادات وجهت نْ بالرغم من أن عدد مِ و 
الحظة في هذه المقاييس المبنية على النتائج المُ  استمرت ابحاث كثيرة باالعتماد عليه، ألن

رى على نحو واسع كطريقة مفيدة لإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية األصناف األربعة تُ 
كما  .)Peterson, 2004( بالمتغيرات األخرى سؤولية االجتماعيةالمولتحري كيفية ارتباط 

اجرى الباحث مقابالت مع المدراء في المنظمات المدروسة لمعرفة واقع المسؤولية 
  االجتماعية على مستوى التطبيق.

  ).1( ملحق األولى االستبانةفقرات في  بستِ  وقيَس  المسؤولية االقتصادية البعد األول:
  ).1( ملحق األولى االستبانةفقرات في  بخمسِ قياسه وتم المسؤولية القانونية  البعد الثاني:
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  ).1( ملحق األولى االستبانةفقرات في  بسبعِ قياسه  وجرىالمسؤولية األخالقية  البعد الثالث:
  ).1(ملحق  األولى االستبانةفقرات في  بستِ  وقيَس  المسؤولية الخيرة البعد الرابع:

  داءاألثانيًا: 
 األولى، وتوزعت االستبانةمن  الموجودة في الجزء الثاني هذا المتغير من خالل الفقرات َس قي

األداء البيئي، واألداء : التي تكون منها هذا المتغير وهي هذه الفقرات على األبعاد الخمسة
عمليات ، ومحور ال(محور التعلم والنمو) التنظيمي، وجودة المنتجات والحصة السوقية

بطاقة األداء  نموذج األدبيات النظرية وعلى واعتمد الباحث على ومحور العمالء.الداخلية، 
  المتوازن في تبّنيه لهذه األبعاد.

  ).1(ملحق  األولى االستبانةبأربع فقرات في  وقيَس  األداء البيئي البعد األول:
  ).1(ملحق  األولى االستبانةبسبِع فقرات في  وقيَس  األداء التنظيمي البعد الثاني:
  ).1(ملحق  األولى االستبانةوتم قياسه بأربِع فقرات في  محور التعلم والنمو البعد الثالث:
  ).1(ملحق  األولى االستبانةبأربِع فقرات في  وقيَس  محور العمليات الداخلية البعد الرابع:

  ).1(ملحق  األولى االستبانةقياسه بتسِع فقرات في  وجرى محور العمالء البعد الخامس:
  :المؤشرين التاليينوجرى قياسه من خالل  األداء المالي البعد السادس:

إجمالي األصول وتم حسابه لكّل سنة من  /= صافي الربحROA_العائد على األصول 
) ومن ثّم إيجاد المتوسط الحسابي لها. وهو مؤشر لقياس 2013-2010سنوات الدراسة (

في  ةمستثمر  وحدة نقديةحقق كل يمكن أن تلمستثمرة أي إلى أي مدى مدى ربحّية األصول ا
 Buchholtz et(). وقد استخدم في الدراسات التالية: 2008األصول أرباحا (عبد الرحيم, 

al,1998 (,)Core et al, 1998(, )Ho, 2005(, )Ajlouni, 2007(.  
وتم حسابه لكل سنة من حقوق الملكّية  /= صافي الربحROEالعائد على حقوق الملكّية _
ُتظهر هذه ) ومن ثم إيجاد المتوسط الحسابي لها. حيث 2013-2010نوات الدراسة (س

تم استخدام هذا ). 2008النسبة مقدرة أموال المساهمين على تحقيق األرباح (عبد الرحيم, 
 )Ho, 2005(, )Ezzamel and Watson, 1997(المؤشر في الدراسات التالية: 

,)Finkelstein and Daveni, 1994(, )Gadhoum, 1999(, )Short and 

Keasey, 1997(, )Rechner and Dalton, 1991(, )Ajlouni, 2007(.  
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  الرضا الوظيفيثالثًا: 
)، وتوزعت 2( رقم ملحق الثانية االستبانةهذا المتغير من خالل الفقرات الموجودة في  َس قي

، الراتب والمكافآتبعد  هذه الفقرات على األبعاد الستة التي تكون منها هذا المتغير وهي
التقدير واحترام ، و العالقات مع والرؤساء، و العالقات مع الزمالء، و وواجباته العمل مهامو 

 ,Smith et al( واعتمد الباحث على الدراسات التالية. ، وفرص التقدم الوظيفيالذات

في  ) Porter et al, 1974(، و)Jurgenson, 1978(، و)Locke, 1976(و ،)1969
  يه لهذه األبعاد:تبنّ 

  ).2( رقم ملحقالثانية  االستبانةفقرات في  بستِ وتم قياسه  الراتب والمكافآت البعد األول:
  ).2رقم ( ملحق الثانية االستبانةفقرات في  أربعِ بوقيَس  وواجباته العمل مهام البعد الثاني:
  ).2( رقم ملحق الثانية ةاالستبانبأربِع فقرات في  وقيَس  العالقات مع الزمالء البعد الثالث:
 رقم ملحق الثانية االستبانةفقرات في  ستِ وتم قياسه ب العالقات مع والرؤساء البعد الرابع:

)2.(  
 ملحق الثانية االستبانةفقرات في  خمسِ قياسه ب وجرى التقدير واحترام الذات البعد الخامس:

  ).2( رقم
 رقم ملحق الثانية االستبانةِع فقرات في وتم قياسه بأرب فرص التقدم الوظيفيالبعد السادس: 

)2.(  
  مقياس التحليل: 3-6

اعتمدت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي لقياس األبعاد المتعلقة بمتغيرات الدراسة المستقلة 
  .والتابعة

تبدأ من الواحد وليس من  متدنيةدرجات مقياس ليكرت على النحو التالي: حيث أّن  تبسوحُ 
وعند تقسيم  ،)5-4( ،)4-3( ،)3-2( ،)2-1لدينا أربع فئات هي( وعندها تصبحر، الصف

وتصبح  ،)0.8أي قيمة كل فئة هي: ( 0.8=4/5عدد الفئات على درجات اإلجابة الخمس: 
 :اآلتيقيم اإلجابات على النحو 

  ).1.8( ) وتنتهي بأقل من1( : تبدأ منمتدنية-
 ).2.6( ) وتنتهي بأقل من1.8( : تبدأ منقليلة-
 ).3.4( ) وتنتهي بأقل من2.6( : تبدأ منطةتوسم-
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 ).4.2( ) وتنتهي بأقل من3.4( : تبدأ منكبيرة-
 ).5( ) وتنتهي ب4.2( : تبدأ منكبيرة جداً -

األهمية النسبية لكل سؤال بتقسيم المتوسط الحسابي على عدد درجات مقياس  تبسحُ كما 
  .ة النسبية لهُ على األهميلكل سؤال بناء  تقدير وضعو  ،)5(أي على  ليكرت

التحليل على أساسه بناءًا على قيم المتوسط  جرى) المعيار الذي 12-3( ويبّين الجدول رقم
 الحسابي.

  المتوسطات واألهمية النسبية والتقديرات ألسئلة االستبيان )12-3الجدول رقم(
 التقدير األهمية النسبية المتوسط
 متدني %52أقل من  )2.60(أقل من

 منخفض %68% وأقل من 52من  )3.40(وأقل من) 2.60بين( ما
 متوسط %84% وأقل من 68من  )4.20() وأقل من3.40بين( ما
 مرتفع % فأكثر84من  ) فأكثر4.20(من

  )2008 ،عزالمصدر: (
أما بالنسبة لالنحرافات المعيارية فإذا كانت منخفضة فإنها تدل على توافق المستجيبين حول 

  والعكس صحيح. ،فيهاإجاباتهم وعدم وجود تشتت 

  تحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها 3-7
 البيانات كانت إذا ما اختبار إلجراء داعي فال) n>30( نسبياً  كبير البحث عينة حجم أن بما

 المركزي الحد نظرية حسب ألنه"  ،)Test of Normality( الطبيعي التوزيع تتبع
 توزيعها شكل فإن مفردة،) 30( من ثرأك وأصبح العينة حجم ازاد كلما: الرياضي لإلحصاء

  ).31: 2014 وزمالءه، حميدان" (الطبيعي المنحنى توزيع شكل من يقترب
تحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالتعرف على مدى يتضمن هذا الجزء 

دراسة، محل ال الشركات المساهمة السوريةومستوى األداء في  ممارسة المسؤولية االجتماعية
  ومستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين فيها.

  
  
  



109 
 
 

  ما مدى ممارسة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السورية؟السؤال األول: 
السؤال تم حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  هذا بهدف اإلجابة عن أوًال:

 اختبار تطبيق تم كما ،والمتغير ككل تماعية)المستقل (المسؤولية االج المتغير جميع أبعادل
)One Sample T-test(  الجدول رقمو )يوّضح ذلك )13-3.  

  )1- 4( الجدول رقم
  ألبعاد المسؤولية االجتماعية ) T-test( ت اختبار ونتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية

الوسط   البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 يةاألهم
  النسبية

  قيمة  التقدير  الترتيب
  (ت)

الداللة 
  اإلحصائية

  0.000 11.735  متوسط  1 %80.6  0.54  4.03  القانونية المسؤولية
  0.000  11.389  متوسط  2 %78.4  0.46  3.92  االقتصادية المسؤولية
  0.000  5.790  متوسط  3 %73.4  0.47  3.67  األخالقية المسؤولية
  0.005  2.877-  منخفض  4 %65.2  0.49  3.26  الخيرة المسؤولية

  0.000  8.989  متوسط  - %74.4  0.361  3.72  المقياس الكلي للمسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية أن جميع المتوسطات الحسابّية ألبعاد ) 13-3( الجدول رقمظهر من يَ 
 الجدول ظهريُ  كما ،باستثناء بعد المسؤولية الخيرة كان بتقدير منخفض متوسطبتقدير كانت 
 تراوحتو  .)α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائّياً  داّلة) ت(قيم  جميع أن نفسه

 -%65.2( ، وبأهمية نسبية تراوحت بين)4.03 -  3.26بين ( المتوسطات الحسابّية
ويمكن أن . المسؤولية الخيرةوأدناها ُبعد  قانونيةال المسؤوليةوكان أبرزها ُبعد  )80.6%

الحالي أثرت في  روف األزمة التي يمر بها االقتصاد المحلي في الوقتيفسر ذلك بأن ظ
التحتية  لخدمة المجتمع المحلي ودعم البنية قدرة هذه الشركات على تقديم مساهمات كبيرة

المتوسط الحسابي للمسؤولية  انخفاضانعكس على  ي، األمر الذوزيادة مساهماتها الخيرية
الذين  المدراء أحد ويقول ،)3.67ولية األخالقية والذي بلغ (والمسؤ  )3.26والذي بلغ ( الخيرة

 والتبرعات االجتماعية النشاطات من الكثير لنا كان" الخصوص هذا في جرت مقابلتهم
 في ولكن المجتمع وتنمية البيئة تحسين في تساهم التي الجوانب من العديد في والمساهمات

  ".النوع هذا من اطنش بأي نقم لم شفافية وبكل األخيرة السنوات
) 0.36وبلغ االنحراف المعياري الكلي ( )0.54 - 0.46بين ( االنحرافات المعيارية تراوحت

  وتدل هذه القيم على قرب إجابات أفراد العينة من المتوسط وقلة تشتتها.
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) التي توصلت إلى أن الشركات تقدم 1998تتفق هذه النتيجة مع دراسة (التويجري، 
فيما تبين أن الشركات تتبع قياسًا بالقدرات المالية والخبرات اإلدارية لها. محدودة  مساهمات

األنظمة والقوانين السارية في الدولة والمجتمع والذي اتضح من خالل المتوسط الحسابي 
)، فيما جاء المتوسط 4.03وبلغ ( للمسؤولية القانونية والذي كان األعلى من بين بقية األبعاد

) وهذا يؤكد سعي 3.92سؤولية االقتصادية في المرتبة الثانية وبلغ (الحسابي لبعد الم
المنظمات المدروسة للوصول إلى مستويات عالية من الكفاية في العمل وتحقيق الربح وخلق 
فرص عمل جديدة، ويمكن أن يشير ارتفاع المتوسط الحسابي لبعدي المسؤولية القانونية 

 وليةؤ لمرتبة األولى والثانية إلى أن النمط السائد للمسوالمسؤولية االقتصادية وورودهم في ا
في الشركات المدروسة هو المسؤولية االقتصادية والتي تعني أن الشركات ترى  االجتماعية

أن مسؤوليتها االساسية هي تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح لمالكها وتقديم السلع 
وبلغ  .وانين المعمول بها في المجتمعوالخدمات للمجتمع أو لعمالئها في ظل احترام الق

مما ) %74.4( وبأهمية نسبية) 3.72( ككل األبعادالمتوسط الحسابي للمجموع الكلي أو 
تتم بدرجة متوسطة  المدروسةفي الشركات  المسؤولية االجتماعيةيدل على أن ممارسة 

ل بعد من لمتوسط الحسابي لكل ) يوضح األهمية النسبية1 -3( والشكل رقم .بشكل عام
  المسؤولية االجتماعية:أبعاد 

المسؤولية االجتماعيةللمتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد األهمية النسبية ): 1- 3الشكل(  

  Excelباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

المسؤولية الخيرةالمسؤولية ا�خ@قيةالمسؤولية ا'قتصاديةالمسؤولية القانونية

4.03%3.92%3.67%

3.26%

المسؤولية القانونية المسؤولية ا'قتصادية المسؤولية ا�خ@قية المسؤولية الخيرة
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واألهمية النسبية إلجابات  وفيما يلي عرض للمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية
  :)المسؤولية االجتماعية( مفردات عينة الدراسة عن جميع فقرات المتغير المستقل

  لفقرات المسؤولية االجتماعيةفات المعيارية واألهمية النسبية ) يبين المتوسطات الحسابية واالنحرا14- 3( الجدول رقم

الوسط  العبارة الرقم
  الحسابي

ا'نحراف 
  المعياري

ا�ھمية 
  %النسبية

  تقديرال  الترتيب

 القوانين مع تتوافق التي ا�عمال بممارسة المنظمة تلتزم 7
  السارية في الدولة والمجتمع. المحلية

  مرتفع  1 88.8 72. 4.44

 في الكفاية من أعلى مستوى إلى للوصول المنظمة تھدف 2
  .العمل

  رتفعم  2 86.4 59. 4.32

 ابقيتط الذي ا�خ@قي والتعامل السلوك على المنظمة تؤكد 14
  السائدة. القوانين وا�نظمة مع

  رتفعم  3 86 84. 4.3

  رتفعم  4 84.8 56. 4.24 مشروعة. بأساليب الربح تحقيق على المنظمة تحرص 5
تلتزم المنظمة بتطبيق متطلبات الصحة والس@مة أثناء أداء  9

 العمل.
  رتفعم  5 84.2 77. 4.21

ككل  المحلي المجتمع أفراد تجاه مسؤوليتھا المنظمة تتحمل 8
  تمييز. دون

  متوسط  6 80.4 74. 4.02

  متوسط  7 79.4 86. 3.97 المنظمة با�نظمة الخاصة بحماية البيئة. تلتزم 10
  متوسط  8 78.2 89. 3.91 .والوطني المحلي ا'قتصاد دعم في المنظمة تساھم 1
  سطمتو  9 76.4 86. 3.82  للجميع. وعادلة متكافئة وظيفية فرص المنظمة توفر 15
 للمجتمع الكريمة الحياة مصادر توفير في المنظمة تساھم 3

  .المحلي
  متوسط  10 76 78. 3.8

  متوسط  11 75.8 81. 3.79 تروج المنظمة �عمالھا وفق أخ@قيات المھنة. 12
 با�ساليب المنظمات ا�خرى عن التميز إلى المنظمة تسعى 6

  .المشروعة
  متوسط  12 75.6 80. 3.78

 ا�ضرار من والتخفيف المشاكل حل في لمنظمةا تساھم 23
  .ا�زمات أثناء المحلي تحل بالمجتمع التي

  متوسط  13 73.8 79. 3.69

 المؤسسات لدعم أرباحھا من جزء المنظمة تخصص  20
المسنين  ودور الطفولة (كمراكز الخيرية وا'جتماعية

 المعاقين). رعاية ومراكز
  توسطم  14 71.2 92. 3.56

 ا�خ@قية القيم مع يتوافق بأسلوب أعمالھا المنظمة تنجز 13
 للمجتمع المحلي.

  متوسط  15 71 86. 3.55

  متوسط  16 70.4 82. 3.52 ثقافة المنظمة. مرتكزات أھم من البيئة حماية تعد 11
  متوسط  17 69.4 1.0 3.47 تخلق المنظمة فرص عمل جديدة. 4
 لجميع لنواضح ومع أخ@قي عمل دليل المنظمة تمتلك 18

 . لديھا العاملين
  متوسط  18 69.4 80. 3.47

ً  نظاماً  المنظمة تمتلك 17   متوسط  19 68.6 70. 3.43 ا9داري. لمحاربة الفساد صارما
 منھا للمرأة إيماناً  عمل فرص توفير في المنظمة تساھم 24

 وتحسين الدخول للمواطنين مستويات زيادة في بدورھا
 . معيشتھم

  نخفضم  20 67.8 89. 3.39

  نخفضم  21 66.8 79. 3.34 تتوافق أھداف المنظمة مع قيم المجتمع. 16
 المحلي للمجتمع التحتية البنى دعم في المنظمة تساھم 21

 وغيرھا). والمدارس الصحية كالطرق والمراكز(
  منخفض  22 62 76. 3.1

 ا'حتياجات لذوي عمل فرص توفير في المنظمة تساھم 22
 .الخاصة

  منخفض  23 60.4 89. 3.02

(كالتعليم  المحلي المجتمع لدعم وھبات منح المنظمة تقدم 19
  والصحة).

  نخفضم  24 56 85. 2.8

  متوسط  - 74.4% 36.  3.72  المقياس الكلي للمسؤولية ا'جتماعية 

  SPSSباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 
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لفقرات المتغير المستقل (المسؤولية  ّيةالحساب ) أن المتوسطات14-3( يظهر من الجدول رقم
 )%88.8- %56( بين تراوحت ) وبأهمية نسبية4.44-2.8( تراوحت بين االجتماعية)

 0.56بين ( االنحرافات المعياريةتراوحت و  ،وبتقدير تباين بين المنخفض والمتوسط والمرتفع
إجابات أفراد العينة  ) وتدل هذه القيم على قرب0.36وبلغ االنحراف المعياري الكلي ( )1 -

  من المتوسط وقلة تشتتها.
التي تنص  )7رقم ( للفقرة حسب إجابات مفردات عينة الدراسة توسط حسابيكان أعال م 

السارية في الدولة  المحلية القوانين مع تتوافق التي األعمال بممارسة المنظمة تلتزم" على:
وهذا يدل على أن  )%88.8( بلغت ) وبأهمية نسبية4.44( " وبمتوسط حسابي بلغوالمجتمع

، وهذا ما المنظمات المدروسة لديها درجة عالية من االلتزام بالقوانين التي تخص عملها
 األخالقي والتعامل السلوك على المنظمة تؤكدالتي تنص على:" ) 14رقم (الفقرة  عززتهُ 
الثالثة حيث بلغ جاءت في المرتبة التي و  "السائدة. القوانين واألنظمة مع يتطابق الذي

في المرتبة الثانية  فيما جاءت. )%86(ا ) وبأهمية نسبية مقداره4.3( المتوسط الحسابي لها
 في الكفاية من أعلى مستوى إلى للوصول المنظمة تهدف "التي تنص على:) 2رقم (الفقرة 
مما يؤكد حرص  )%86.4( قدرها وبأهمية نسبية) 4.32( بمتوسط حسابي بلغ "العمل
وهذا ما أكدتُه  مات المدروسة على تحقيق أهدافها االقتصادية ورفع كفاية العمل لديهاالمنظ

 "مشروعة. بأساليب الربح تحقيق على المنظمة تحرص ) التي تنص على "5الفقرة رقم (
) وبأهمية نسبية 4.24( حيث بلغ المتوسط الحسابي لها رابعةبة الجاءت في المرتالتي و 

  . )%84.8(ا مقداره
 تجاه مسؤوليتها المنظمة تتحملالتي تنص على:"  )8رقم ( ت في المرتبة السادسة الفقرةجاء
بلغت  وبأهمية نسبية) 4.02( وبمتوسط حسابي" تمييز. ككل دون المحلي المجتمع أفراد

 تساهم" التي تنص على: )21رقم ( الفقرة الثانية والعشرين . وجاءت في المرتبة)80.4%(
 والمدارس الصحية كالطرق والمراكز ( المحلي للمجتمع التحتية ىالبن دعم في المنظمة
وهي مرتبة متأخرة  )%62( قدرها وبأهمية نسبية) 3.1( بمتوسط حسابي بلغ "وغيرها).

وبتقدير منخفض وهذا يشير إلى ضعف مساهمات الشركات المدروسة في دعم البنية التحتية 
ها الخيرية المقدمة للمؤسسات في هذا للمجتمعات المحلية المحيطة بها وضعف مساهمات

التي تنص  ) والتي19المجتمع كالمدارس والمراكز الصحية، وهذا ما عززتُه الفقرة رقم (
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 والتي جاءت" (كالتعليم والصحة). المحلي المجتمع لدعم وهبات منح المنظمة تقدمعلى:" 
 قدرها ية نسبية) وبأهم2.8بمتوسط حسابي بلغ ( وبتقدير منخفض في المرتبة األخيرة

 تساهم التي تنص على:" )22رقم ( الفقرة ما قبل األخيرة وجاءت في المرتبة .)56%(
) 3.02( بمتوسط حسابي بلغ ".الخاصة االحتياجات لذوي عمل فرص توفير في المنظمة

وهذا يدل أيضًا على ضعف المساهمات التي تقدمها الشركات  )%460.( وبأهمية نسبية
  .من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المدروسة للتخفيف

 المتغير المستقل (المسؤولية االجتماعية) فقراتالمتوسط الحسابي الكّلي لجميع  وبلغ     
تتم بدرجة  ات المدروسةفي الشرك المسؤولية االجتماعية) وهذا يشير إلى أن ممارسة 3.72(

تمي لبعدي المسؤولية الخيرة بشكل عام مع التأكيد على أن بعض الفقرات التي تن متوسطة
منخفض، فيما تميزت الفقرات التي تنتمي لبعدي  تميزت بمتوسط حسابيواألخالقية 

المسؤولية القانونية واالقتصادية بمتوسط حسابي مرتفع بشكل عام، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه 
  .ظمات المدروسةسابقًا بأن النمط االقتصادي للمسؤولية االجتماعية هو النمط السائد في المن

  ثانيًا: تحليل البيانات النوعّية التي جمعت من خالل المقابلة:
لجمع  المستخدمةاألداة الثانية  عتبرتالتي المقابلة،  أسئلةيناقش هذا الجزء نتائج تحليل 

 "الدراسةمن أسئلة  األولعن السؤال بشكل رئيسي وتجيب المقابلة  ،في هذه الدراسة البيانات
  ".؟سة المسؤولية االجتماعية في الشركات المساهمة السوريةما مدى ممار 

الغرض االساسي من هذه المقابالت معرفة وجهات نظر المدراء في الشركات عينة الدراسة 
حول مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمة وبعض القضايا المرتبطة به، والتي من خاللها 

ع هذا المفهوم على مستوى تنتج واقوباستخدام منهجية تحليل المضمون يمكن أن نس
  .وعالقته بالمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة وأسئلتها األساسية التطبيق،

 المقابلة الموجهة من خالل أسئلة محددة مغلقة ومفتوحة لجمع البيانات تخدمستُ وقد اُ 
 بعض مع تالمقابال وُاجريتالضرورية التي يصعب الحصول عليها بواسطة االستبانة، 

القضايا ) سؤاال تدور في مجملها حول 14، وتتكون من (المدراء في الشركات المدروسة
الجوهرية ومبادئ المسؤولية االجتماعية الواردة في المواصفة الدولية الخاصة بالمسؤولية 

  ).ISO 26000االجتماعية (
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من هذه  علمًا أن الباحث استفاد) عرض مفصل لهذه األسئلة، 15-3وُيظهر الجدول رقم ( 
سة التي تم تحليلها رافي تفسير ومناقشة بيانات الدالمقابالت في أماكن اخرى في البحث 

تعمد الباحث استخدام المقابلة وتحليلها كيفّيًا  سة. حيثراالد من مجتمع ُجمعتكميًا، والتي 
قدر ومحاكاة بين البيانات للخروج بنتائج دقيقة  حوار راءإج للجمع بين الكيفي والكمي عبر

  .اإلمكان
  25. ن=المقابلةالتي جمعت من خالل  االسميةتحليل البيانات  )15- 3الجدول رقم (

  النسبة المئوية  التكرار  السؤال
 %72  18  نعم  المسؤولية االجتماعية للشركات؟هل لديك فكرة عن مصطلح 

  %28  7  ال
عتبار عند بعين اال للشركة هل تعتقد أن العمالء يأخذون المسؤولية االجتماعية

  التعامل مع شركة دون غيرها؟
 %24  6  نعم

 %76  19  ال

 %60  15  نعم  هل تطبق الشركة نشاط معين يخص المسؤولية االجتماعية؟

 %40  10  ال

 %20  5  نعم  ) خاصة بالمسؤولية االجتماعية؟ISOهل سمعت بمواصفة دولية (

 %80  20  ال

لديها مسؤولية اجتماعية أفضل من هل تعتقد أن النتائج المالية للشركات التي 
  أداء الشركات التي ليس لديها مسؤولية اجتماعية؟

 %36  9  نعم

 %64  16  ال

هل تعتقد أن الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات التي لديها مسؤولية 
اجتماعية أفضل من الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات التي ليس لديها 

  مسؤولية اجتماعية؟

 %64  16  نعم

 %36  9  ال

 %84  21  نعم  هل يوجد لجنة للحوكمة المؤسسية في مجلس إدارة الشركة؟

 %16  4  ال

 %84  21  نعم  هل يوجد دليل للحوكمة المؤسسية في الشركة؟

 %16  4  ال

 %92  23  نعم    هل يوجد نظام للصحة والسالمة المهنية في الشركة؟

 %8  2  ال

توظيف وترقية العمال، والعقوبات معينة ل هل تتبع الشركة سياسات وممارسات
  والشكاوي، نقل وتغيير مواقع العمل، وٕانهاء العمل؟ 

 %100  25  نعم

 %0  0  ال

 %0  0  نعم  ) خاصة بالبيئة؟ISOهل حصلت الشركة على مواصفة دولية (

 %100  25  ال

 %40  10  نعم  هل هناك مساهمة معينة للشركة في مجال البيئة؟

 %60  15  ال

هناك مشاركة للشركة في نشاط معين، أو جمعية، أو فعالية تسهم في هل 
  تنمية المجتمع وتسعى لتعزيز الصالح العام؟

 %60  15  نعم

 %40  10  ال

هل تعتقد أن هناك منافسة عادلة واتباع للسلوك األخالقي في تعامل الشركات 
  ؟ومع الجهات األخرى المدرجة بالبورصة مع بعضها البعض

 %72  18  نعم

 %28  7  ال

  المصدر: من اعداد الباحث
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- 3يظهر من الجدول رقم ( هل لديك فكرة عن مصطلح المسؤولية االجتماعية للشركات؟-1
) 18( فكرة عن مصطلح المسؤولية االجتماعية للشركات ) أن عدد المدراء اللذين لديهم15

ن مصطلح المسؤولية فكرة ع %)، أما عدد المدراء اللذين ليس لديهم72مدير بنسبة بلغت (
%). وهذا يدل على أن أغلب المديرين في 28) مدراء بنسبة بلغت (7( االجتماعية للشركات

الشركات المدروسة لديهم فكرة عن مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات رغم أن قسم كبير 
منهم يرى أن هذه المسؤولية تقتصر على المفهوم التقليدي باإلضافة إلى تقديم بعض 

  التبرعات أو المساهمات الخيرية.
 ألبعاد واضح فهم لديهم يكن المدراء لم بعضكما الحظ الباحث من خالل المقابالت أن 

 ال بأنهم قالوا من نسبة خالل من يتضح وهذا أدبياتها، في ذكرت كما االجتماعية المسؤولية
  %.28 بلغت والتي االجتماعية المسؤولية مصطلح عن فكرة يملكون

بعين االعتبار عند التعامل  للشركة تعتقد أن العمالء يأخذون المسؤولية االجتماعيةهل -2
) 6أن عدد المديرين اللذين يعتقدون ذلك ( )15-3(ُيبين الجدول رقم  مع شركة دون غيرها؟
) مدير بنسبة 19%)، أما عدد المدراء اللذين ال يعتقدون ذلك (24مدراء بنسبة بلغت ( 

  %).76بلغت (
 االجتماعية بالمسؤولية تتعلق مجتمع ثقافة يوجد ال" قاله أحد المدراء بهذا الخصوصومما 

 االجتماعي الجانب يأخذون من% 1 تتعدى ال ربما العمالء من جداً  قليلة نسبة وبالتالي
  ".أخر دون مصرف مع التعامل عند االعتبار بعين

 )15-3(شــير الجــدول رقــم يُ  هل تطبق الشركة نشاط معين يخص المسؤولية االجتماعيــة؟-3
) مــدير بنســبة 15إلى أن عدد المدراء اللذين بينــوا أن شــركاتهم تقــوم بنشــاط فــي هــذا المجــال (

%)، أمـــا عـــدد المـــدراء اللـــذين بينـــوا أن شـــركاتهم ال تقـــوم بنشـــاط فـــي هـــذا المجـــال 60بلغـــت (
 الــذين لمــدراءا بعــضوتعتبر النسبة األخيــرة مرتفعــة ويبــرر  %).40) مدراء بنسبة بلغت (10(

 فـــي أمـــا المتطـــورة المجتمعـــات فـــي تطبيقهـــا يمكـــن االجتماعيـــة المســـؤولية أن مقـــابلتهم جـــرت
 ويقــول. الطــرح هــذا واقعيــة عــدم يــرون وبالتــالي لتطبيقهــا إمكانيــة هنــاك لــيس المحلــي المجتمع

 بمــا االجتماعيــة المســؤولية بتطبيــق الشــركات ُتطالــب عنــدما" الخصــوص هــذا فــي المــدراء أحــد
 ال فـــاألمر وأســـرهم بالعـــاملين واالهتمـــام المحليـــة المجتمعـــات وتنميـــة للبيئـــة حمايـــة مـــن عنيـــةت

 وبيئــة وقوانينهــا، والدولــة المجتمــع، بثقافــة تتعلــق أخــرى جوانــب هنــاك ألن وحــدها بهــا يتعلــق
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 كــل فــي المتبعــة والسياســات التنظيميــة الثقافــة أهميــة مــن الــرغم علــى تطورهــا ومــدى االعمــال
  ."شركة

يّتضح من الجدول رقم  ) خاصة بالمسؤولية االجتماعية؟ISOهل سمعت بمواصفة دولية (-4
%)، أما عدد 20) مدراء بنسبة بلغت (5أن عدد المديرين اللذين أجابوا بنعم ( )3-15(

  %).80) مدير بنسبة بلغت (20المديرين اللذين أجابوا بال (
ـــة للشـــركات التـــي لـــديه-5 ـــد أن النتـــائج المالي ا مســـؤولية اجتماعيـــة أفضـــل مـــن أداء هـــل تعتق

ـــديها مســـؤولية اجتماعيـــة؟ ـــيس ل أن عـــدد  )15-3(يظهـــر مـــن الجـــدول رقـــم  الشـــركات التـــي ل
%)، أمــا عــدد المــدراء اللــذين ال يــرون 36) مــدراء بنســبة بلغــت (9المدراء اللــذين يــرون ذلــك (

  %).64) مدير بنسبة بلغت (16ذلك (
 فائدة المسؤولية االجتماعيــة على اتفاقهم عدمالمدراء استنتج الباحث من خالل المقابالت مع 

 وفــي المجتمــع فــي الســائدة الثقافــة ســياق فــي التطبيقيــة الناحية من اواقعيته عدم أو لمنظماتهم
  ".الغربية البيئة يناسب مفهوم إنها"  بالقول البعض عنه عبر ما وهذا. المحلية االعمال بيئة

ملين في الشركات التــي لــديها مســؤولية اجتماعيــة أفضــل هل تعتقد أن الرضا الوظيفي للعا-6
ُيبــين الجــدول  من الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات التي لــيس لــديها مســؤولية اجتماعيــة؟

%)، أمــا عــدد 64) مــدير بنســبة بلغــت (19أن عــدد المــدراء اللــذين يــرون ذلــك ( )15-3(رقم 
  %).36ت () مدراء بنسبة بلغ9المدراء اللذين ال يرون ذلك (

- 3(يظهر من الجدول رقم  هل يوجد لجنة للحوكمة المؤسسية في مجلس إدارة الشركة؟-7
يوجد في مجلس إدارتها لجنة مختصة بالحوكمة  المدروسة الشركات غالبيةأن  )15

%)، أما عدد 84بنسبة بلغت ( مدير بنعم عن هذا السؤال) 21( حيث أجاب المؤسسية
  %).16بنسبة بلغت ( مدراء) 4( المدراء اللذين أجابوا بال

أن عدد  )15-3(يّتضح من الجدول رقم  هل يوجد دليل للحوكمة المؤسسية في الشركة؟-8
مدير بنعم ) 21( حيث أجابيوجد فيها دليل للحوكمة المؤّسسّية  المدروسةالشركات غالبية 

بنسبة  مدراء )4( المدراء اللذين أجابوا بال%)، أما عدد 84بنسبة بلغت ( عن هذا السؤال
وهذا يتفق مع السؤال السابق إذ أن وجود لجنة للحوكمة المؤسسية في  %).16بلغت (

  مجلس اإلدارة يؤدي إلى وجود دليل لها في الشركة متاح لكافة أصحاب المصالح.
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أن  )15-3(هل يوجد نظام للصحة والسالمة المهنية في الشركة؟ يّتضح من الجدول رقم -9
%)، أما عدد 92بنسبة بلغت ( مدير) 23( ن أجابوا بنعم على هذا السؤالالمدراء اللذيعدد 

  %).8بنسبة بلغت (مديرين ) 2( المدراء اللذين أجابوا بال على هذا السؤال
هل تتبع الشركة سياسات وممارسات معينة لتوظيف وترقية العمال، والعقوبات -10

  والشكاوي، نقل وتغيير مواقع العمل، وٕانهاء العمل؟
أن جميــع المــدراء فــي الشــركات المدروســة يعتقــدون أن شــركاتهم  )15-3(بــين الجــدول رقــم يُ 

  لديها مثل هذه الممارسات والسياسات.
  ) خاصة بالبيئة؟ISOهل حصلت الشركة على مواصفة دولية (-11

أن جميـــع المــدراء فـــي الشــركات المدروســـة أجــابوا بـــال علــى هـــذا  )15-3(ُيبــين الجـــدول رقــم 
  السؤال.

  هل هناك مساهمة معينة للشركة في مجال البيئة؟-12
) 10( المدراء اللذين أجابوا بنعم على هذا السؤالأن عدد  )15-3(يّتضح من الجدول رقم 

مدير ) 15( المدراء اللذين أجابوا بال على هذا السؤال%)، أما عدد 40بنسبة بلغت ( مدراء
  %).60بنسبة بلغت (

شاط معين، أو جمعية، أو فعالية تسهم في تنمية هل هناك مشاركة للشركة في ن-13
  المجتمع وتسعى لتعزيز الصالح العام؟

) 15( المدراء اللذين أجابوا بنعم على هذا السؤالأن عدد  )15-3(يّتضح من الجدول رقم 
مدراء ) 10( المدراء اللذين أجابوا بال على هذا السؤال%)، أما عدد 60بنسبة بلغت ( مدير

  %).40بنسبة بلغت (
هل تعتقد أن هناك منافسة عادلة واتباع للسلوك األخالقي في تعامل الشركات المدرجة -14

  ؟ومع الجهات األخرى بالبورصة مع بعضها البعض
) مــدير بنســبة بلغــت 18أن عــدد المــدراء اللــذين يــرون ذلــك ( )15-3(يظهر من الجــدول رقــم 

  %).28اء بنسبة بلغت () مدر 7%)، أما عدد المدراء اللذين ال يرون ذلك (72(
الــذي يعــرض تحليــل البيانــات النوعّيــة أن  )15-3(نالحــظ مــن خــالل الجــدول رقــم          

ممارســة المســؤولية االجتماعيــة فــي الشــركات المدروســة كانــت عاليــة فيمــا يتعلــق بوجــود لجنــة 
للصــحة  نظامووجود  للحوكمة في مجلس اإلدارة، ووجود دليل للحوكمة المؤّسسّية في الشركة،
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، ومــن حيــث ممارســات إدارة المــوارد البشــرية حيــث كانــت النســب والسالمة المهنية في الشــركة
ــــة لتــــوفر هــــذه الممارســــات فــــي الشــــركات المدروســــة   -%92 -%84 -%84 -%72المئوّي

  % على الترتيب.100
فيما جاءت هذه الممارسة متوسطة فيما يتعلق بوجود إدراك لمفهوم المسؤولية         

جتماعية، ومن حيث المنافسة والسلوك األخالقي، والمشاركة في أنشطة وفعاليات اال
، حيث كانت النسب المئوّية لتوفر هذه الممارسات في تسهم في تنمية المجتمع اجتماعية

  % على الترتيب.60 -%72 -%72الشركات المدروسة 
ي ويتضح ذلك من النسبة فيما جاءت هذه الممارسة ضعيفة فيما يتعلق بالجانب البيئ        

المنخفضة لعدد المدراء اللذين أجابوا بنعم فيما يتعلق بالمساهمات البيئية والحصول على 
مواصفة خاصة بالبيئة، كذلك تبين أن عدد قليل من أفراد العينة سمع بالمواصفة الخاصة 

% على 20 -%0 -%40بالمسؤولية االجتماعية، حيث كانت النسب المئوّية لهذه الجوانب 
  الترتيب.

يتبين مما سبق أن أغلب المديرين في الشركات المدروسة لديهم فكرة عن مفهوم المسؤولية 
االجتماعية للشركات رغم أن قسم كبير منهم يرى أن هذه المسؤولية تقتصر على المفهوم 

  التقليدي باإلضافة إلى تقديم بعض التبرعات أو المساهمات الخيرية.
ود استراتيجية للمسؤولية االجتماعية تطبق في الشركة فلم يكن هناك أي أما فيما يتعلق بوج

من الشركات لديها مثل هذه االستراتيجية، وهذا ما افصح عنه الكثير من المدراء الذين جرت 
أن العمالء ال يأخذون  وعلق مدير في إحدى شركات التأمين على ذلك قائًال"مقابلتهم، 

بعين االعتبار عند التعامل مع شركة تأمين دون أخرى وٕانما  المسؤولية االجتماعية للشركة
يركزون على مدى التزام الشركة بتعاقداتها وعلى سرعة تنفيذ التزاماتها بغض النظر عن 
مساهماتها االجتماعية أو البيئية، وكذلك على تجارب الشركة السابقة فيما يتعلق بقدرتها 

  ."الي ال داعي لوجود مثل هذه االستراتيجيةعلى تنفيذ تعاقداتها مع عمالئها، وبالت
عدم وجود ثقافة مجتمع  في مع ما ذهب إلية المدير السابق في أحد المصارفواتفق مدير 

% حسب رأيه من 1تتعلق بالمسؤولية االجتماعية وبالتالي نسبة قليلة جدًا ربما ال تتعدى 
ه صرف دون أخر، رغم تأكيديأخذون الجانب االجتماعي بعين االعتبار عند التعامل مع م

أن النشاطات االجتماعية للبنك مستمرة ولم تتأثر  مع عدد من المدراء في ذلك المصرف"
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بالظروف الحالية وعددوا الكثير من المساهمات االجتماعية على شكل تبرعات لجمعيات 
د خيرية في مختلف المجاالت، وكذلك مساهمات بيئية مثل رعاية حملة تشجير بمناسبة عي

  ."الشجرة وفعالية بيئية تتعلق بالدراجات الهوائية
اللذين اوضحوا أن ظروف األزمة التي  كثير من المدراء في باقي الشركاتواختلف مع ذلك ال

ل كبير على المساهمات والنشاطات االجتماعية لشركاتهم فاألمور يمر بها البلد أثرت بشك
يًا، ويرى الباحث من خالل ما ذهب إليه قبل األزمة اختلفت بشكل كبير عما هي عليه حال

هؤالء المدراء أنهم يرون أن الوضع المالي الجيد لشركاتهم هو الدافع لتبني المسؤولية 
االجتماعية وٕانها تتقلص وقت األزمات والظروف الصعبة، وهذا دليل على ضعف في فهم 

األوقات الصعبة  صًة فيكافة األوقات وخا جوهر المسؤولية االجتماعية والتي يتم تبنيها في
التي تمر بها المجتمعات وليس العكس ويكون مردودها بمكافئة المجتمع والعمالء لهذه 
الشركات التي وقفت بجانبه وقت االزمة بزيادة التعامل معها وتفضيلها على غيرها وبالتالي 

ليس  هُ أخرون أن مدراء حمايتها من االفالس واالنهيار مما يؤمن بقائها واستمرارها. بينما أكد
  هناك نشاطات اجتماعية أو بيئة لشركاتهم تدخل في نطاق المسؤولية االجتماعية.

يمان هؤالء المدراء بان المسؤولية االجتماعية تؤدي لتحسين االداء في إ قلةوهذا يؤكد 
ة شركاتهم فالنسبة الكبيرة منهم ترى أن النتائج المالية للشركات التي لديها مسؤولية اجتماعي

ليست أفضل من النتائج المالية للشركات التي ال تقوم بنشاطات اجتماعية وهذا ما ذهب إليه 
أن النتائج المالية للبنك تتأثر بجوانب أخرى أكثر من تأثرها  أحد المصارف قائًال"مدير في 

أن قيام البنك ببعض النشاطات االجتماعية الموجهة  "رغم تأكيده ".بالمسؤولية االجتماعية
ويرى  ".لموظفين يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي لديهم وانخفاض معدالت الغياب والشكاويل

االداء من خالل زيادة الرضا  فيالباحث في ذلك تأثير غير مباشر للمسؤولية االجتماعية 
الوظيفي للعاملين وهذا ربما ال يدركه الكثير ممن جرى مقابلتهم واللذين يرون تأثير 

مديرين في  وهذا ما أكدُه عدةالرضا الوظيفي للعاملين في شركاتهم  فيماعية المسؤولية االجت
أن مساهمات البنك الخيرية لها أثر كبير على رضا الموظفين  "بينوا إذ أحد المصارف

ويرى الباحث من هذا  ".واللذين لهم دور في نشر السمعة الطيبة للبنك داخل المجتمع
زيادة عمالء البنك من خالل  إلىبشكل غير مباشر  تقود التوضيح أن المسؤولية االجتماعية

  الرضا الوظيفي للموظفين وما يساهمون به من نشر للسمعة الجيدة له داخل المجتمع.
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كما الحظ الباحث من خالل الدراسة الميدانية التي قام بها وتواجده في الشركات المدروسة 
سبة كبيرة من التعامالت وتواجد عدد ومراقبته لسير العمل فيها ان شركات معينة تشهد ن

كبير من العمالء بشكل ملحوظ مقارنة مع شركات أخرى ولدى البحث عن خلفيات هذا 
التميز يمكن أن يفسر الباحث ذلك بطبيعة هذه الشركات حيث جزء منها بنوك اسالمية او 

اقع أن لديها مساهمات ملحوظة في المجال االجتماعي الحظها الباحث من خالل المو 
االلكترونية لهذه الشركات، رغم أن هذه النشاطات ال تكون محددة بأرقام انفاق معينة او 
مفصح عنها في القوائم المالية للشركات المدروسة ولم يتمكن الباحث في الحصول على 

  ص مقدار االنفاق في هذه الجوانب.معلومات تخ
بقة يتبين لنا أن ممارسة المسؤولية وبالتالي وفقًا لتحليل البيانات الكمية والنوعية السا

  االجتماعية في الشركات المساهمة السورية تتم بدرجة متوسطة بشكٍل عام.

   السؤال الثاني: ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الشركات المساهمة السورية؟
ة لجميع نحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابّية واال ُحسبتالسؤال  هذا بهدف اإلجابة عن

 One( اختبار تطبيق تم كما ،والمتغير ككل (الرضا الوظيفي) الوسيط المتغير أبعاد

Sample T-test(،  ظهر من الجدول رقميَ و )عند إحصائّياً  داّلة) ت(قيم  جميع أن )16-3 
  . )α ≤ 0.05( الداللة مستوى

) 0.38ري الكلي (وبلغ االنحراف المعيا )0.58- 0.45بين ( االنحرافات المعياريةتراوحت 
  وتدل هذه القيم على قرب إجابات أفراد العينة من المتوسط وقلة تشتتها.

تراوحت بين  الرضا الوظيفيأن المتوسطات الحسابّية ألبعاد  نفسه الجدول ُيظهر كما
وكان أبرزها ُبعد  )%77.2 -%66.4( ، وبأهمية نسبية تراوحت بين)3.86 - 3.32(

وأدناها  ).%77.2) وبأهمية نسبية قدرها (3.86سط حسابي بلغ (بمتو  وواجباته العمل مهام
فيما  .)%66.4) وبأهمية نسبية قدرها (3.32بمتوسط حسابي بلغ ( ُبعد الراتب والمكافآت

) وبأهمية نسبية 3.70بمتوسط حسابي بلغ ( حل بعد التقدير واحترام الذات في المرتبة الثانية
بمتوسط حسابي بلغ  ة مع الزمالء في المرتبة الثالثة). بينما جاء بعد العالق%74قدرها (

 وجاء بعد العالقة مع الرؤساء في المرتبة الرابعة ).%73.8) وبأهمية نسبية قدرها (3.69(
وجاء بعد فرص التقدم  ).%73.2) وبأهمية نسبية قدرها (3.66بمتوسط حسابي بلغ (

). %71.2وبأهمية نسبية قدرها () 3.56بمتوسط حسابي بلغ ( الوظيفي في المرتبة الخامسة
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ما عدا  متوسطةالرضا الوظيفي كانت وهذا يشير إلى أن جميع المتوسطات الحسابّية ألبعاد 
ويدل هذا على أن أكثر العوامل المسببة لعدم  كانت درجته منخفضة ُبعد الراتب والمكافآت

أن يفسر ذلك  الرضا الوظيفي لدى العاملين في المنظمات المدروسة هو المرتب ويمكن
بارتفاع مستوى االسعار وزيادة متطلبات المعيشة وعدم تناسب الزيادة في المرتبات مع 

وبلغ المتوسط الحسابي للمجموع الكلي أو . الزيادة في األسعار وارتفاع تكاليف المعيشة
الرضا مستوى مما يدل على أن ) %72.6( قدرها وبأهمية نسبية) 3.63( ككل األبعاد

  بشكل عام.متوسط  كان المدروسةفي الشركات لعاملين ل الوظيفي
  ألبعاد الرضا الوظيفي )T-test( ت اختبار ونتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية)16-3الجدول رقم(

الوسط  البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  قيمة  التقدير  الترتيب
  (ت)

الداللة 
  اإلحصائية

  0.000 12.943  متوسط  1 %77.2  0.50  3.86 وواجباته العمل مهام بعد
  0.000  9.030  متوسط  2 %74  0.48  3.70  بعد التقدير واحترام الذات
  0.000  7.169  متوسط  3 %73.8  0.58  3.69  بعد العالقات مع الزمالء
  0.000  8.226  متوسط  4 %73.2  0.45  3.66  بعد العالقات مع الرؤساء

  0.000  4.400  متوسط  5 %71.2  0.51  3.56  م الوظيفيفرص التقد
  0.017  2.399-  نخفضم  6 %66.4  0.47  3.32 بعد الراتب والمكافآت

المقياس الكلي للرضا 
  الوظيفي

  متوسط  -  72.6%  0.38  3.63
8.596  0.000  

  :الرضا الوظيفي) يوضح األهمية النسبية للمتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد 2- 3( الشكل رقم
الرضا الوظيفي) يوضح األهمية النسبية للمتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد 2- 3(الشكل رقم  

 
  Excelباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 
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واألهمية النسبية إلجابات  وفيما يلي عرض للمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية
  :)الرضا الوظيفي( غير المستقلمفردات عينة الدراسة عن جميع فقرات المت

) يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لفقرات الرضا الوظيفي17- 3( رقمالجدول   

 الرقم
الوسط  العبارة

  الحسابي
ا�نحراف 
  المعياري

ا ھمية 
  %النسبية

  التقدير  الترتيب

8 
مة من قبل واضحة ودقيقة ومفھو العمل في المطلوبة المھام

  الجميع.
  متوسط  1 83.2 75. 4.16

  متوسط  2 78.8 75. 3.94  ھناك توافق بين مؤھ@تي ومتطلبات الوظيفة التي اشغلھا. 9
  متوسط  3 77 71. 3.85  احترم كفاءة وإمكانيات رئيسي المباشر. 16
  متوسط  4 76.2 73. 3.81  العمل في المنظمة مصدر تقدير من العائلة. 22
  متوسط  5 74.8 71. 3.74  اون وتفاعل بين الزم@ء في تنفيذ ا�عمال.ھناك تع 11
  متوسط  6 74.6 76. 3.73  .يحظى العمل في المنظمة باحترام ا�صدقاء واZخرين 23
  متوسط  7 74.4 68. 3.72  توجد ع@قات ودية وغير رسمية مع الزم@ء في العمل. 13
  متوسط  8 73.8 73. 3.69  البعض.بمشك@ت بعضھم  في المنظمة يھتم الموظفون 14
  متوسط  9 73.8 77. 3.69  تبدي ا9دارة اھتماماً واضحاً بآرائنا وافكارنا. 18
  متوسط  10 73.6 76. 3.68  يتبنى رئيسي المباشر اسلوب الحوار والمناقشة معنا. 17
  متوسط  11 73.6 71. 3.68  .مرموقاً للموظفين اجتماعياً  مركزاً  المنظمة في العمل يوفر 24

7 
يتم توزيع ا�عمال بين أفراد التنظيم في ا�قسام والوحدات 

   بشكل عادل.
  متوسط  12 73.4 75. 3.67

15 
يتيح الرؤساء في الشركة فرص النقاش والتشاور وتقديم 

  المقترحات.
  متوسط  13 73.4 75. 3.67

  توسطم  14 73 75. 3.65  يحقق لي عملي الشعور با9نجاز وا�ھمية. 10
  متوسط  15 73 88. 3.65  تعتمد المنظمة على أسس واضحة للترقية. 28

21 
 مجال في المبذولة اZخرين جھود في المنظمة الزم@ء يقدر

  .العمل
  متوسط  16 72.8 65. 3.64

25 
على ما  الحصول من المنظمة الموظفين في يمكن العمل

  يستحقون من تقدير.
  توسطم  17 72.8 73. 3.64

  متوسط  18 72.6 76. 3.63  ظمة التعلم والترقية.تتيح لنا المن 27
  توسطم  19 72 88. 3.6  ھناك تقدير واحترام متبادل مع زم@ء العمل في الشركة. 12
  متوسط  20 71.8 65. 3.59  تمتاز أوامر رئيسي المباشر بالدقة والوضوح. 20
  متوسط  21 71.8 81. 3.59  .تقدم لي الوظيفة فرصة التعلم واكتساب معارف جديدة 26

19 
يعتمد رئيسي المباشر على الرقابة والمتابعة المستمرة في 

  العمل.
  متوسط  22 69.6 76. 3.48

  نخفضم  23 67.8 69. 3.39  أشعر بأن عملي يتناسب مع المرتب الذي أحصل عليه 2
  نخفضم  24 67.6 76. 3.38 .الصحية للرعاية توفر المنظمة للموظفين برنامجاً  5
  منخفض  25 67.6 70. 3.38  ة على مكافأة الموظفين المتميزين.تعمل المنظم 6

29 
أشعر أن نظام الترقيات يناسب طموحاتي المھنية 

  وا'جتماعية.
  منخفض  26 67.2 81. 3.36

  منخفض  27 66.8 77. 3.34 مجزية. لي المقدمة السنوية الع@وات 4

3 
 أعتقد أن نظام الرواتب (أو ا�جور) المعتمد في المنظمة

  عادل.
  منخفض  28 64 77. 3.2

  منخفض  29 63.6 73. 3.18  .احتياجاتي يسد عليه أحصل الذي المرتب 1
  متوسط  - 72.6 38. 3.63  المقياس الكلي للرضا الوظيفي 

  SPSSباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 
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  ) ما يلي:17-3( يتضح من الجدول
وقد  للعاملين في المنظمات المدروسة الرضا الوظيفي) 29( لى) إ1( تقيس العبارات من

بأهمية نسبية تراوحت بين  )4.16(و) 3.18( وحت قيمة المتوسطات الحسابية بينترا
مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في  ويشير ذلك إلى أن ،%)83.2%) و(63.6(

للرضا كلي مستوى متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي ال السورية الشركات المساهمة
 ي قدرهوبانحراف معيار  ،) وهي درجة قريبة من الدرجة المنخفضة نوعًا ما3.63( الوظيفي

  ).%72.6( وحققت العينة أهمية نسبية قدرها ،)0.38(
) 0.38وبلغ االنحراف المعياري الكلي ( )0.88- 0.65بين ( االنحرافات المعياريةتراوحت 

  لعينة من المتوسط وقلة تشتتها.وتدل هذه القيم على قرب إجابات أفراد ا
 المهام: " أن التي تنص على) و 8(رقم  فقرةين الإدراكًا من قبل العامل فقراتكانت أكثر ال

 حيث بلغ متوسطها الحسابي ،."واضحة ودقيقة ومفهومة من قبل الجميع العمل في المطلوبة
 ويدل هذا على ،وأقرب للمرتفعة وهي درجة متوسطة %)83.2وأهميتها النسبية ( )4.16(

للجميع وكل عامل يعرف عمله بشكل جيد مما يدل على اهتمام  ةأن مهام العمل موضح
وٕاخضاع العاملين للدورات التدريبية المتعلقة بعملهم ولو  وأساليبهِ  العمل مهام اإلدارة بتوضيح

افق هناك تو  ":أن التي تنص على )9رقم ( الفقرةوعززت هذه النتيجة  كانت بدرجة متوسطة.
بمتوسط في المرتبة الثانية  والتي حلت" بين مؤهالتي ومتطلبات الوظيفة التي اشغلها.

). وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة التي %78.8( قدرها ) وبأهمية نسبية3.94( حسابي بلغ
) وبأهمية 3.85( بمتوسط حسابي بلغ "احترم كفاءة وٕامكانيات رئيسي المباشر. تنص على:"

ويشير ذلك إلى رضا العاملين بشكل عام عن طبيعة اإلشراف والعالقة  )%77( بلغت نسبية
والتي تبين أنها ال تعتمد على  في المنظمات المدروسة واإلدارة بشكل عام مع رؤسائهم

الرقابة المباشرة والمتابعة المستمرة في العمل وتمنح الفرصة للنقاش والحوار مع العاملين 
التي و ) 18م فيما يخص إنجاز العمل وهذا ما عززتُه الفقرة رقم (وتهتم بآرائهم ومقترحاته

" تبدي اإلدارة اهتمامًا واضحًا بآرائنا وافكارنا.تنص على:" و حلت في المرتبة التاسعة 
والتي حلت  )17والفقرة رقم ( ).%73.8( بلغت ) وبأهمية نسبية3.69( بمتوسط حسابي بلغ

" رئيسي المباشر اسلوب الحوار والمناقشة معنا. يتبنىفي المرتبة العاشرة وتنص على:" 
) والتي 19وأكدتُه الفقرة رقم ( ).%73.6( بلغت ) وبأهمية نسبية3.68( بمتوسط حسابي بلغ
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يعتمد رئيسي المباشر على الرقابة جاءت بمرتبة متأخرة وأقرب للمنخفضة وتنص على:" 
 قدرها ) وبأهمية نسبية3.48( بمتوسط حسابي بلغ "والمتابعة المستمرة في العمل.

)69.6%.(  
العمل في المنظمة مصدر ) التي تنص على أن:" 22جاءت في المرتبة الرابعة الفقرة رقم (

وهذا يشير  )%76.2( بلغت ) وبأهمية نسبية3.81( بمتوسط حسابي بلغ" تقدير من العائلة.
ن من قبل إلى أن العمل في المنظمات المدروسة يوفر مركز اجتماعي مقبول للعاملي

عائالتهم واألصدقاء والمجتمع بشكل عام األمر الذي ينعكس على ارتفاع مشاعر التقدير 
واحترام الذات لدى العاملين، وربما يفسر ذلك بأن المنظمات المدروسة معروفة من قبل 
المجتمع وتتصدر الواجهة االقتصادية في منظمات القطاع الخاص ويتميز أغلبها بالعمل 

وف جيدة من حيث بيئة العمل المادية عالوة على ووجودها في مدينة دمشق. المكتبي وظر 
) والتي جاءت في المرتبة السادسة ونصت على أنُه:" 23الفقرة رقم ( وهذا ما ذهبت إليه

) 3.73( بمتوسط حسابي بلغ" .يحظى العمل في المنظمة باحترام األصدقاء واآلخرين
 .)%74.6( بلغت وبأهمية نسبية

 المرتبالتي تنص على أن:" ) و 1(رقم  فقرةمن قبل العاملين ال إدراكاً  فقراتانت أقل الكفيما  
وبأهمية نسبية  )3.18( حيث بلغ متوسطها الحسابي ."احتياجاتي يسد عليه أحصل الذي

وهذا يدل على أّن العاملين يحصلون على مرتبات  ،وهي درجة منخفضة %)63.6مقدارها (
 األسعار بشكل كبير وقلة الزيادات في رواتبهم ارتفاعيشية في ظل المع ال تسد احتياجاتهم

أعمال إلى يلجؤون  قد لذلك األمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي لديهم
، أو إلى ترك المنظمة إذا سنحت لهم فرصة عمل أفضل، وهذا األمر من الممكن أن أخرى

عند  في ظل النتائج التي تم التوصل إليهامستوى األداء في المنظمة  انخفاضيؤدي إلى 
في  وجود عالقة ارتباط طردية بين مستوى األداء اختبار فرضيات الدراسة والتي بينت

رقم  وجاءت في المرتبة ما قبل األخيرة الفقرة .للعاملين فيها ومستوى الرضا الوظيفي المنظمة
  "المعتمد في المنظمة عادل.أعتقد أن نظام الرواتب (أو األجور)  التي تنص على:" )3(

لتؤكد عدم رضا العاملين عن المرتبات الممنوحة لهم وشعورهم بعدم عدالتها في ظل ما 
 تهاأهميلغت ) وب3.2( حسابيال هامتوسطيبذلونُه من جهد في خدمة منظماتهم، إذ بلغ 

) 2م (وعززت هذه النتيجة الدرجة المنخفضة التي حصلت عليها الفقرة رق .)%64نسبية (ال
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والتي عبرت  ."أشعر بأن عملي يتناسب مع المرتب الذي أحصل عليهالتي تنص على:" 
عن رأي العاملين بعدم التوافق بين مقدار العمل الذي ينجزونُه والمرتب الذي يتقاضونُه، إذ 

. وأكدتها أيضًا الدرجة )%67.8نسبية (ال تهاأهميلغت ) وب3.39( حسابيال هامتوسطبلغ 
 لي المقدمة السنوية العالوات) التي تنص على:" 4تي حصلت عليها الفقرة رقم (المنخفضة ال

  .)%66.8نسبية (ال تهاأهميلغت ) وب3.34( حسابيال هامتوسط، إذ بلغ "مجزية.

  : ما مستوى األداء في الشركات المساهمة السورية؟السؤال الثالث
لجميع االنحرافات المعيارّية المتوسطات الحسابّية و  ُحسبتالسؤال  هذا بهدف اإلجابة عن

  .يوّضح ذلك )18- 3( الجدول رقمو والمتغير ككل،  التابع (األداء) المتغير أبعاد

  ألبعاد األداء النسبية ) يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية18- 3( الجدول رقم

الوسط   البعد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  التقدير  يبالترت

  متوسط  1 %77.4  0.52  3.87  العمالءمحور 
  متوسط  2 %73  0.47  3.65 األداء التنظيمي

  متوسط  3 %72.2  0.60  3.61  محور العمليات الداخلية
  متوسط  4 %68  0.56  3.40  محور التعلم والنمو

  منخفض  5 %66.8  0.62  3.34 األداء البيئي
  متوسط  -  %71.6  0.33  3.58  المقياس الكلي لألداء

  SPSSباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 

 3.34تراوحت بين ( األداء) أن المتوسطات الحسابّية ألبعاد 18-3( يظهر من الجدول رقم
 محور وكان أبرزها ُبعد )%77.4 - %66.8( ، وبأهمية نسبية تراوحت بين)3.87 -

األداء ُبعد وأدناها  ).%77.4قدرها () وبأهمية نسبية 3.87بمتوسط حسابي بلغ ( العمالء
األداء فيما حل بعد  .)%66.8) وبأهمية نسبية قدرها (3.34بمتوسط حسابي بلغ ( بيئيال

). %73) وبأهمية نسبية قدرها (3.65بمتوسط حسابي بلغ ( في المرتبة الثانية التنظيمي
) 3.61حسابي بلغ (بمتوسط  في المرتبة الثالثة محور العمليات الداخليةبينما جاء بعد 

بمتوسط  في المرتبة الرابعة محور التعلم والنمووجاء  ).%72.2وبأهمية نسبية قدرها (
أن جميع المتوسطات  ويتضح مما سبق. )%68) وبأهمية نسبية قدرها (3.40حسابي بلغ (

ل ويد ،كانت درجته منخفضةاألداء البيئي ُبعد ما عدا  متوسطةكانت  األداءالحسابّية ألبعاد 
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المنظمات المدروسة تتمتع بأداء مرتفع من وجه نظر إداراتها فيما يخص  هذا على أن
عمالئها سواء كانوا الداخليين أو الخارجيين، بينما ال تولي االهتمام المناسب للجانب البيئي 

وهذا ما اظهرتُه المقابالت التي  ولذلك كان أقل المتوسطات الحسابية لبعد االداء البيئي
، وتتفق هذه النتيجة ع المدراء والتي بينت أن النشاطات البيئية منخفضة بشكل عاماجريت م

) التي بينت أن الشركات تعطي أهمية قليلة لألمور 1997مع دراسة (عبد الرحمن، 
  .المرتبطة بالبيئة

قدرها  وبأهمية نسبية) 3.58( ككل األبعادوبلغ المتوسط الحسابي للمجموع الكلي أو 
، بشكل عام متوسط المدروسةفي الشركات  األداء مستوى يدل على أنمما ) 671%.(
) 0.33وبلغ االنحراف المعياري الكلي ( )0.62- 0.47بين ( االنحرافات المعياريةتراوحت و 

  وتدل هذه القيم على قرب إجابات أفراد العينة من المتوسط وقلة تشتتها.

  :األداء لحسابي لكل بعد من أبعاد) يوضح األهمية النسبية للمتوسط ا3-3( والشكل رقم

األداء) يوضح األهمية النسبية للمتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد 3- 3الشكل رقم (  

 
  Excelمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات المصدر: 

واألهمية النسبية إلجابات  وفيما يلي عرض للمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية
  :(األداء) الدراسة عن جميع فقرات المتغير التابعمفردات عينة 
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  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لفقرات األداء )19- 3( رقمالجدول 
الوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي
ا�نحراف 
 المعياري

ا ھمية 
%النسبية  

 التقدير الترتيب

  مرتفع  1 85.4 819. 4.27  .بأنھا صديقة للبيئةتتميز منتجات (أو خدمات) المنظمة   2
يحرص العاملون على الحفاظ على دوامھم و' يتغيبون إ'   21

�سباب ضرورية.  
  مرتفع  2 84 677. 4.20

قنوات التواصل واضحة بين المنظمة ووحداتھا ا9نتاجية على   6
  المعلومات وتبادلھا.

  متوسط  3 83.4 687. 4.17

 من سمات ھي وا9دارة العاملين بين لمتبادلةا والثقة ا'نسجام  9
  منظمتنا.

  متوسط  4 82.6 681. 4.13

  متوسط  5 81.6 860. 4.08  ھناك انخفاض مستمر في معدل شكاوي العاملين.  24
  متوسط  6 80.2 810. 4.01  .ھناك انخفاض مستمر في معدل تعطل اZ'ت  19
  متوسط  7 78.2 898. 3.91  يقدم العاملون مقترحات لتطوير أساليب العمل.  22
  متوسط  8 78 846. 3.90  ھناك زيادة لو'ء عم@ء المنظمة مقارنة بالمنافسين.  28
ھناك اھتمام كبير من العم@ء بتقديم مقترحات لتطوير المنظمة   26

  ومخرجاتھا.
  متوسط  9 77.6 953. 3.88

  متوسط  10 76 984. 3.80  ھناك زيادة مستمرة في عدد عم@ء المنظمة مقارنة بالمنافسين.  25
لدى العاملين القدرة على تفھم التغييرات التي تجري على   8

  إجراءات تنفيذ العمل.
  متوسط  11 75.8 800. 3.79

يظھر العاملون في المنظمة درجة عالية من الحماسة أثناء   20
  العمل.

  متوسط  12 75.4 866. 3.77

  متوسط  13 74 938. 3.70  ھناك انخفاض مستمر في عدد شكاوي العم@ء.  27
تجري المنظمة تغييرات شاملة(استحداث أو إلغاء أقسام) في   5

  ھيكلھا التنظيمي.
  متوسط  14 72.4 806. 3.62

ھناك انخفاض مستمر في معدل مخالفات العاملين لسلوكيات   23
  العمل.

  متوسط  15 72.4 830. 3.62

تتناسب بادرت المنظمة إلى طرح منتجات (أو خدمات) جديدة   13
  وحاجات زبائنھا.

  متوسط  16 72 832. 3.60

اتبعت المنظمة سياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت   7
  والترقيات والتدريب وغيرھا.

  متوسط  17 70.8 861. 3.54

  متوسط  18 70.2 979. 3.51  ھناك نمو مستمر في إنتاجية العاملين في المنظمة.  16
وقت ا9نجاز الفعلي للمنتج (أو  ھناك انخفاض مستمر في معدل  18

  الخدمة).
  متوسط  19 70 862. 3.50

في تدريب وتأھيل وتعليم الموارد  كبيًرا جھًدا المنظمة تبذل  10
  البشرية.

  متوسط  20 69.2 764. 3.46

  متوسط  21 68.6 787. 3.43  ھناك نمو مستمر في معدل الطاقة ا9نتاجية Z'ت المنظمة.  17
  منخفض  22 67.4 741. 3.37  دد المنتجات أو الخدمات المقدمة وتنوعھا.ھناك نمو في ع  15
  منخفض  23 67 737. 3.35  لھا قدمت المنظمة برامج جديدة تزيد من و'ء الزبائن  12
ھناك نمو وزيادة في القيمة المضافة لمنتجات (أو خدمات)   14

  الشركة.
  منخفض  24 65.4 769. 3.27

  منخفض  25 62.2 803. 3.11 بيئية. حدوث كوارث حالة في للطوارئ خطة المنظمة لدى  3
تملك المنظمة مرونة التكيف مع مختلف الظروف البيئية التي   1

  تواجھھا.
  منخفض  26 62 880. 3.10

 على في المحافظة الع@قة ذات الجھات مع المنظمة تساھم  4
 المدن. ونظافة تحسين

  منخفض  27 58 798. 2.90

  منخفض  28 57.4 1.109 2.87 براءات اختراع تزيد من إبداعھا. حصلت المنظمة على  11
  متوسط  - 71.54 33. 3.58  ل,داءالمقياس الكلي   

  SPSSباالعتماد على مخرجات  الباحثمن إعداد المصدر: 
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  يلي: ) ما19-3(رقم  يتضح من الجدول
 بين لها بية) األداء وقد تراوحت قيمة المتوسطات الحسا28( ) إلى1( تقيس العبارات من

 أن وهذا يشير إلى ،%)85.4) و(%57.4وأهميتها النسبية بين ( )4.27(و) 2.87(
حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي  السورية في الشركات المساهمة متوسط داءاأل مستوى
وحققت  ،)0.33( وبانحراف معياري قدره ،بشكل عام متوسطة ) وهي درجة3.58( لألداء

  ).%5471.( غتبلالعينة أهمية نسبية 
) 0.33وبلغ االنحراف المعياري الكلي ( )1.11- 0.67بين ( االنحرافات المعياريةتراوحت 

 وقلة تشتتها. الحسابي وتدل هذه القيم على قرب إجابات أفراد العينة من المتوسط

 تتميز:" والتي تنص على أنهُ  )2(رقم  فقرةال أفراد العينةإدراكًا من قبل  فقراتكانت أكثر ال
) 4.27( سابيحيث بلغ متوسطها الح ،"منتجات (أو خدمات) المنظمة بأنها صديقة للبيئة.

 منظمات المدروسةمنتجات ال أغلبأي أن  ،وهي درجة مرتفعة%) 85.4وأهميتها النسبية (
هي و  هذه المنظمات ذات طابع خدمي ، ويمكن أن يفسر ذلك بأن أغلبصديقة للبيئة

  .ات ليس لها تأثير سلبي على الجانب البيئيي تقدم خدموبالتال مصارف وشركات تأمين
يحرص العاملون على الحفاظ  ":أنهُ  التي تنص على )21رقم ( يليها في المرتبة الثانية الفقرة

) وبأهمية نسبية 4.20( " بمتوسط حسابي بلغعلى دوامهم وال يتغيبون إال ألسباب ضرورية.
 التي تنص على )6رقم ( المرتبة الثالثة الفقرة. وجاءت في وهي درجة مرتفعة أيضاً  )84%(

 "قنوات التواصل واضحة بين المنظمة ووحداتها اإلنتاجية على المعلومات وتبادلها. :"أن
، ويمكن أن يفسر ذلك )%83.4(مقدارها  ) وبأهمية نسبية4.17( بمتوسط حسابي بلغ

ات في المنظمات المدروسة بوجود استخدام للتكنولوجيا الحديثة ولشبكات االتصال والمعلوم
وهذا منطقي لكون طبيعة عمل المنظمات المدروسة من مصارف وشركات تأمين تستلزم هذا 
االستخدام الذي يسهل التعامل مع المعلومات وتبادلها بين مختلف الفروع التابعة لنفس 

 والثقة االنسجام:" أن التي تنص على )9رقم ( وحلت في المرتبة الرابعة الفقرة .المنظمة
) 4.13( بمتوسط حسابي بلغ" منظمتنا. من سمات هي واإلدارة العاملين بين المتبادلة

وهذا يؤكد ما جاء في االستبيان الخاص بالعاملين والذي  )%82.6( بلغت وبأهمية نسبية
بينت بعض فقراته رضا العاملين عن اإلشراف أو أسلوب اإلدارة في المنظمات المدروسة 

انخفاض في معدالت الغياب والشكاوي والتأخر عن العمل لدى العاملين  والذي انعكس على
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التي  )24وٕاظهارهم الحماس تجاه العمل، وهذا ما أكدتُه بعض الفقرات األخرى كالفقرة رقم (
مستمر في معدل شكاوي هناك انخفاض  ونصت على أن:" الخامسةجاءت في المرتبة 

 هي درجةو  )%81.6( قدرها وبأهمية نسبية )4.08( حيث بلغ متوسطها الحسابي "العاملين
هناك انخفاض مستمر في معدل مخالفات :" أن التي تنص على )23رقم ( الفقرةو  .متوسطة

 ).%72.4( قدرها ) وبأهمية نسبية3.62( بمتوسط حسابي بلغ" العاملين لسلوكيات العمل.
لمنظمة درجة عالية من يظهر العاملون في ا) التي نصت على أنُه:" 20وكذلك الفقرة رقم (

وبتقدير  )%75.4( نسبيةال تها) وأهمي3.77حسابي (ال هامتوسطوبلغ  "الحماسة أثناء العمل.
إلى  وتأتي نتيجة هذه الدراسة متفقة مع الكثير من األدبيات النظرية التي أشارت .متوسط

جيين وهذا ما انعكاس رضا العاملين أو العمالء الداخليين للمنظمة على رضا العمالء الخار 
هناك زيادة ) والتي نصت على أن:" 28أكدتُه إجابات مفردات عينة الدراسة على الفقرة رقم (

وأهميتها ) 3.90( سابيحيث بلغ متوسطها الح "لوالء عمالء المنظمة مقارنة بالمنافسين.
هناك زيادة ) والتي نصت على أن:" 25( والفقرة رقم .متوسطةوهي درجة %) 78النسبية (

) 3.80( سابيحيث بلغ متوسطها الح "ستمرة في عدد عمالء المنظمة مقارنة بالمنافسين.م
والتي نصت على أن:"  )27( والفقرة رقم متوسطة.وهي درجة %) 76وأهميتها النسبية (

) 3.70( سابيحيث بلغ متوسطها الح "هناك انخفاض مستمر في عدد شكاوي العمالء.
  متوسطة.ة وهي درج%) 74وأهميتها النسبية (

حصلت المنظمة على :" ) وهي11(رقم  فقرةإدراكًا من قبل العاملين ال فقراتكانت أقل الفيما 
 وبأهمية نسبية )2.87( حيث بلغ متوسطها الحسابي ،".تزيد من إبداعها براءات اختراع

تملك أي  الالمدروسة وهذا يدل على أّن الشركات  ،نخفضةهي درجة مو  )%57.4( قدرها
، وأيضًا يمكن أن يفسر ذلك بطبيعة عمل أغلب الشركات المدروسة ذو اختراعبراءات 

 وجاءت في المرتبة ما قبل األخيرة الفقرة .الطابع الخدمي باعتبارها مصارف وشركات تأمين
 على في المحافظة العالقة ذات الجهات مع المنظمة تساهم :"أنهُ  التي تنص على )4رقم (

وهي  )%58( بلغت ) وبأهمية نسبية2.90( سط حسابي بلغبمتو  "المدن. ونظافة تحسين
درجة منخفضة، وتدل على ضعف مساهمة المنظمات المدروسة فيما يتعلق باالهتمام 
بالجانب البيئي، ويمكن تفسير ذلك على أن المنظمات المدروسة َترى أن مثل هذه 

ن من نمط المسؤولية المساهمات عبارة عن تكاليف ال تساهم في تحقيق األرباح وفق ما تبي
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، وهذا ما تم استخالصه من االجتماعية السائد في هذه المنظمات وهو النمط االقتصادي
كما تبين أن المنظمات المدروسة ال تملك أي خطة  .بعض المدراء اللذين جرت مقابلتهم

 طوارئ في حال حدوث كوارث بيئة وهذا ما تبين من إجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرة
 "بيئية. حدوث كوارث حالة في للطوارئ خطة المنظمة لدى) والتي نصت على أنُه:" 3رقم (

%) وهي درجة منخفضة. 62.2) وأهميتها النسبية (3.11والتي بلغ متوسطها الحسابي (
األداء البيئي للمنظمات المدروسة حيُث بلغ متوسطها  انخفاض) على 1كما دلت الفقرة رقم (

تملك المنظمة مرونة التكيف %) ونصت على أنُه:" 62هميتها النسبية () وأ3.10الحسابي (
  وهي درجة منخفضة. "مع مختلف الظروف البيئية التي تواجهها.

  اختبار فرضيات الدراسة 3-8
  األولى الرئيسية الفرضيةاختبار 

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية واألداء في الشركات 
  .اهمة السوريةالمس

باختبار كل من فرضياتها الفرعية على قام الباحث أوًال  األولى الرئيسية الختبار الفرضية
  التالي:النحو 

 المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال: اختبار الفرضية الفرعية األولى
 .السورية المساهمة الشركات في واألداء االقتصادية

لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلتم إجراء  تبار هذه الفرضيةالخ
  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة بين المسؤولية االقتصادية واألداء ارتباطية

  االقتصادية واألداء بين المسؤولية )Spearman( االرتباط) معامل 20- 3الجدول رقم (
 المسؤولية االقتصادية المتغير

الشركات  في داءاأل

  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.345**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماقيمة موجبةوهي  )0.345( االرتباطقيمة معامل أن  )20-3( يتضح من الجدول
توجد عالقة  أنهُ  أي )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
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الشركات  في األداءو بين المسؤولية االقتصادية  ذات داللة معنوية ضعيفة ارتباطية طردية
  .المساهمة السورية

 بين إحصائية داللة تذا عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"
ونقبل الفرضية البديلة التي  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء االقتصادية المسؤولية

 الشركات في واألداء االقتصادية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد تقول
  .السورية المساهمة

 القانونية المسؤولية بين إحصائية لةدال ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء

لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة واألداء القانونية المسؤوليةبين  ارتباطية

  بين المسؤولية القانونية واألداء) Spearman(عامل االرتباط ) م21- 3الجدول رقم (
 المسؤولية القانونية المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.198*  معنوي 0.045 

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.198( االرتباطأن قيمة معامل  )21-3( دوليتضح من الج
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.045قيمة المعنوية 

 الشركات في واألداء القانونية المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية طردية (ضعيفة) ارتباطية
 .السورية المساهمة

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال نرفض فرضية العدم القائلة"وبناء على ما سبق 
ونقبل الفرضية البديلة التي  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء القانونية المسؤولية

 المساهمة الشركات في واألداء القانونية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد تقول
  .السورية

 األخالقية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال ة الفرعية الثالثة:اختبار الفرضي
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء
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لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
أن قيمة  )22-3(م رق من الجدول يتبينو  ،ومدى قوة تلك العالقة بين المتغيرين ارتباطية
) وهي 0.000( Sigأن قيمة المعنوية  ، كماوهي قيمة موجبة )0.475( االرتباطمعامل 

ذات داللة  طردية )ضعيفة( أي توجد عالقة ارتباطية )0.05( أصغر من مستوى الداللة
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء األخالقية المسؤوليةبين  معنوية

  بين المسؤولية االخالقية واألداء) Spearman(عامل االرتباط ) م22- 2الجدول رقم (
 المسؤولية االخالقية المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.475**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية    

  SPSSاعتمادًا على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحث 

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"
ونقبل الفرضية البديلة التي  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء األخالقية المسؤولية

 الشركات في األداءو  األخالقية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد تقول
  .السورية المساهمة

 الخيرة المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء

لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( طاالرتبا تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
 ،ومدى قوة تلك العالقة السورية المساهمة الشركات في واألداء الخيرة وليةالمسؤ بين  ارتباطية

  كما في الجدول التالي:
  واألداء الخيرةبين المسؤولية  )Spearman( ) معامل االرتباط23- 3الجدول رقم (

  المسؤولية الخيرة المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

لمعنويةا  الداللة 

0.570**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.570( االرتباطأن قيمة معامل  )23-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( الداللة) وهي أصغر من مستوى Sig )0.000قيمة المعنوية 
 الشركات في واألداء الخيرة المسؤولية بين ذات داللة معنويةمقبولة  ارتباطية طردية

  .السورية المساهمة

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"
 ونقبل الفرضية البديلة التي تقول ،".ةالسوري المساهمة الشركات في واألداء الخيرة المسؤولية

 المساهمة الشركات في واألداء الخيرة المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد
  .السورية

 بين رتباطيةاالعالقة ال قوةلمعرفة  )Spearman( طاالرتبا تحليل بإجراء الباحث قام كما
  :التالي بالجدول موضح هو كما داءاألو  أبعاده بمختلف كلي كمتغير االجتماعية المسؤولية

  واألداء االجتماعيةبين المسؤولية  )Spearman( ) معامل االرتباط24- 3الجدول رقم (
  االجتماعيةالمسؤولية  المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.50**  معنوي 0.000 
.0.01نوية عند درجة معنوية ** االرتباط مع  

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

، وهي قيمة موجبة )0.499( االرتباطأن قيمة معامل  )24-3( يتضح من الجدول  
أي توجد  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000أن قيمة المعنوية  كما

 في واألداء االجتماعية المسؤولية بين ات داللة معنويةذ طردية مقبولة عالقة ارتباطية
  .السورية المساهمة الشركات

  تحليل العالقة بين المسؤولة االجتماعية واألداء المالي
األداء المالي للشركات المدروسة من خالل معدل العائد على األصول ومعدل العائد  َس قي

دة أربع سنوات والجدول التالي يوضح على حقوق الملكية، وجرى حساب هاتين النسبتين لم
  ذلك:
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  )25-3الجدول رقم (
  الوحدة: ل. س-)2013- 2010( د على حقوق الملكية للشركات المدروسة ألربع سنواتالعائو يبين العائد على االستثمار 

 ROA ROE حقوق الملكية إجمالي ا�صول صافي الربح  السنة الشركة
البنك 

  االسالمي

2010 751085915 77484737487 5966111259 0.00969334  0.125892 
2011 873331906 63321816693 8858628961 0.013791959 0.098585 
2012 539287939 87559022160 9417349604 0.006159136 0.057265 
2013 194372881 92089000348 9584258645 0.002110707 0.02028 

بنك سورية 
  والخليج

2010 -203410589 15759130722 2469718089 -0.01290747 -0.08236 
2011 257893204 22355899759 2726997305 0.011535801 0.09457 
2012 -184344255 26083406798 2542653050 -0.00706749 -0.0725 
2013 -425806812 30196900945 2116846238 -0.01410101 -0.20115 

 0.006414 0.003971907 14525339683 23455568438 93163345 2010  بنك قطر
2011 1178307142 21835950480 15703646825 0.053961798 0.075034 
2012 2750045612 24130524273 18453692437 0.113965432 0.149024 
2013 8659699755 35475599320 27113392192 0.244102987 0.319388 

الدولي 
للتجارة 
  والتمويل

2010 914474357 78293635020 7319296918 0.01168006 0.12494 
2011 1009017399 61466770126 7828314317 0.016415657 0.128893 
2012 661752851 57218783962 8488865645 0.011565308 0.077955 
2013 2645104 65222323828 8491510749 4.05552E-05 0.000311 

-فرنسبنك
  سوريا

2010 5229532 23690035188 1527772344 0.000220748 0.003423 
2011 150373123 31113079904 4037131624 0.004833116 0.037248 
2012 98103786 33798545201 4135235410 0.002902604 0.023724 
2013 185939092 42663366793 4403886402 0.004358285 0.042222 

 0.024335 0.006446316 4433260653 16735768051 107884052 2010  بنك الشام
2011 382547268 13047426360 4844925401 0.029319749 0.078958 
2012 347165737 26109153661 5200424837 0.013296706 0.066757 
2013 2360128496 56935160783 7560553330 0.041452917 0.312163 

بنك ا�ردن 
  سوريا

2010 17603161 16171067852 2859754667 0.001088559 0.006155 
2011 103962887 17729470082 2963717554 0.005863846 0.035079 
2012 -359869629 17085878325 2593701952 -0.02106240 -0.13875 
2013 -165163689 18153934066 2417454313 -0.00909795 -0.06832 

بنك سورية 
  روالمھج

2010 723977598 92140639302 5116253131 0.00785731 0.141505 
2011 531634573 69493736681 5646207704 0.007650108 0.094158 
2012 86512932 56754214379 5732720636 0.001524344 0.015091 
2013 159443346 91885560152 5892163982 0.001735238 0.02706 

بنك عودة 
  سورية

2010 737569639 93789025879 6863687692 0.007864136 0.10746 
2011 107219194 63431757340 6967585636 0.001690308 0.015388 
2012 72694996 49674901693 7040280632 0.001463415 0.010326 
2013 244071302 54405701935 7284351934 0.004486135 0.033506 

السورية 
ة الدولي

  للتأمين

2010 137430352 2734001837 1185992195 0.050267103 0.115878 
2011 135069818 2941461186 1261062013 0.045919293 0.107108 
2012 76990485 3101391605 1278052498 0.024824496 0.06024 
2013 109526655 3320673631 1387579153 0.032983264 0.078934 

الشركة 
متحدة ال

  للتأمين

2010 150616804 2442779148 1060074606 0.06165797 0.142081 
2011 152365503 2655004036 1101940109 0.057388049 0.13827 
2012 104860270 3051194042 1113300379 0.034366962 0.094189 
2013 83905442 3584380288 1112205821 0.023408633 0.075441 

ة الوطني
  للتأمين

2010 148398159 2951558708 1199835445 0.050277895 0.123682 
2011 117497700 3065611885 1228133145 0.03832765 0.095672 
2012 101262957 3172734668 1240196102 0.031916617 0.081651 
2013 391556012 3512334904 1330052114 0.111480261 0.294391 

 0.065253 0.042328466 2158143848 3326960901 140825151 2010العقيلة 
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للتأمين 
  التكافلي

2011 -142822713 2962709002 1881194664 -0.04820679 -0.07592 
2012 26658377 3432341507 1907853041 0.00776682 0.013973 
2013 311657612 3752005762 2219510653 0.083064268 0.140417 

 0.077564 0.048184732 216596154 348658160 16800000 2010  ماءن
2011 24759165 364075121 216906861 0.068005649 0.114147 
2012 13706196 379186779 215379499 0.036146292 0.063637 
2013 -64234053 297228688 141345446 -0.21610987 -0.45445 

المجموعة 
المتحدة 

  للنشر

2010 121317090 1332725291 626136605 0.09102933 0.193755 
2011 -53207320 1192668293 442429285 -0.04461200 -0.12026 
2012 -163118990 1075296150 279310295 -0.15169680 -0.58401 
2013 -50368366 990826615 228941930 -0.05083469 -0.22 

  Excelتمادًا على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد الباحث اع

بعد ذلك جرى حساب المتوسط الحسابي للسنوات األربع لكل شركة من الشركات المدروسة 
  كما يتضح من الجدول التالي:

  )26-3(ول رقمالجد
  )2013- 2010(د على حقوق الملكية للشركات المدروسة ألربع سنواتيبين متوسط العائد على االستثمار ومتوسط العائ

 متوسط العائد على حقوق الملكية متوسط العائد على ا�ستثمار  لشركةا
 0.0755058 0.007939  البنك ا'س@مي

 0.065361- 0.00564-  بنك سورية والخليج
 0.1374651 0.104001  بنك قطر

 0.0830251 0.009925  الدولي للتجارة والتمويل
 0.026654 0.003079  سوريا-فرنسبنك
 0.1205535 0.022629  بنك الشام

 0.041459- 0.0058-  سورية-بنك ا�ردن
 0.0694536 0.004692  بنك سورية والمھجر

 0.0416699 0.003876  بنك عودة سوريا
 0.09054 0.038499  السورية الدولية للتأمين
 0.1124952 0.044205  الشركة المتحدة للتأمين

 0.148849 0.058001  الوطنية للتأمين
 0.0359305 0.021238  أمين التكافليالعقيلة للت

 0.049775- 0.01594-  نماء
 0.18263- 0.03903-  المجموعة المتحدة للنشر

  Excelالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

ومتوسط العائد على  )ROA(جرى ترتيب الشركات المدروسة تنازليا حسب متوسط العائد على االستثمار
  :، كما هو موضح في الجدول التالي)ROE(كيةحقوق المل
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  ) 27-3الجدول رقم (
   ومتوسط العائد على حقوق الملكية يبين الترتيب التنازلي للشركات المدروسة حسب  متوسط العائد على االستثمار

  الشركة
متوسط العائد على 

 )ROA(ا�ستثمار
متوسط العائد على 

 )(ROE حقوق الملكية

 الترتيب
 وفق

)ROA(  

 الترتيب
 وفق

)ROE(  
  2  1 0.1374651 0.104001  بنك قطر

  1  2 0.148849 0.058001  الوطنية للتأمين
  4  3 0.1124952 0.044205  الشركة المتحدة للتأمين
  5  4 0.09054 0.038499  السورية الدولية للتأمين

  3  5 0.1205535 0.022629  بنك الشام
  10  6 0.0359305 0.021238  العقيلة للتأمين التكافلي

  6  7 0.0830251 0.009925  الدولي للتجارة والتمويل
  7  8 0.0755058 0.007939  البنك ا'س@مي

  8  9 0.0694536 0.004692  بنك سورية والمھجر
  9  10 0.0416699 0.003876  بنك عودة سوريا

  11  11 0.026654 0.003079  سوريا-فرنسبنك
  14  12 0.065361- 0.00564-  بنك سورية والخليج

  12  13 0.041459- 0.0058-  سورية-بنك ا�ردن
  13  14 0.049775- 0.01594-  نماء

  15  15 0.18263- 0.03903-  المجموعة المتحدة للنشر
  Excelالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

ي للمسؤولية حسب المتوسط الحسابترتيب الشركات المدروسة تنازليا ب بعد ذلك قام الباحث
(جرى حسابه لكل شركة بقسمة مجموع المتوسطات الحسابية لالستبانات الموزعة  االجتماعية

  كما هو موضح في الجدول التالي: في كل شركة على عددها)،
  المتوسط الحسابي للمسؤولية االجتماعية الترتيب التنازلي للشركات المدروسة حسب ) يبين28-3الجدول رقم (

  الترتيب  سط الحسابي للمسؤولية ا'جتماعيةالمتو  الشركة
  1  3.94  بنك قطر
  2  3.935  بنك الشام

  3  3.908333  الوطنية للتأمين
  4  3.88  بنك سورية والخليج

  5  3.8525  العقيلة للتأمين التكافلي
  6  3.774  الشركة المتحدة للتأمين

  7  3.7675  الدولي للتجارة والتمويل
  8  3.76  البنك ا'س@مي

  9  3.74125  سوريا-نسبنكفر
  10  3.693333  نماء

  11  3.671  بنك سورية والمھجر
  12  3.63  المجموعة المتحدة للنشر

  13  3.62625  سورية-بنك ا�ردن
  14  3.38  السورية الدولية للتأمين

  15  3.205  بنك عودة سوريا

  Excelالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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مقارنة المتوسطات الحسابية الثالثة لكل شركة من الشركات المدروسة لمعرفة  بعد ذلك جرى
فيما إذا كان هناك عالقة بين األداء المالي مقاسًا بمعدل العائد على االستثمار ومعدل العائد 
على حقوق الملكية والمسؤولية االجتماعية مقاسة بالمتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة 

ستبيان الموزع في كل شركة، ويبين الجدول التالي الترتيب التنازلي للشركات الدراسة على اال
  المدروسة تبعًا لكل متوسط من المتوسطات الثالثة:

  الثالثة اتالمتوسط الترتيب التنازلي للشركات المدروسة حسب ) يبين29-3الجدول رقم (
الشركات المدروسة مرتبة حسب   الرقم

  متوسط العائد على ا�ستثمار
الشركات المدروسة مرتبة 
حسب متوسط العائد على 

  حقوق الملكية

الشركات المدروسة مرتبة حسب 
المتوسط الحسابي للمسؤولية 

  ا�جتماعية
  بنك قطر  الوطنية للتأمين  بنك قطر  1
  بنك الشام  بنك قطر  الوطنية للتأمين  2
  الوطنية للتأمين  بنك الشام  الشركة المتحدة للتأمين  3
  بنك سورية والخليج  الشركة المتحدة للتأمين  الدولية للتأمين السورية  4
  العقيلة للتأمين التكافلي  السورية الدولية للتأمين  بنك الشام  5
  الشركة المتحدة للتأمين  الدولي للتجارة والتمويل  العقيلة للتأمين التكافلي  6
  مويلالدولي للتجارة والت  البنك ا'س@مي  الدولي للتجارة والتمويل  7
  البنك ا'س@مي  بنك سورية والمھجر  البنك ا'س@مي  8
  سوريا-فرنسبنك  بنك عودة سوريا  بنك سورية والمھجر  9

  نماء  العقيلة للتأمين التكافلي  بنك عودة سوريا  10
  بنك سورية والمھجر  سوريا-فرنسبنك  سوريا-فرنسبنك  11
  تحدة للنشرالمجموعة الم  سورية-بنك ا�ردن  بنك سورية والخليج  12
  سورية-بنك ا�ردن  نماء  سورية-بنك ا�ردن  13
  السورية الدولية للتأمين  بنك سورية والخليج  نماء  14
  بنك عودة سوريا  المجموعة المتحدة للنشر  المجموعة المتحدة للنشر  15

  Excelالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

ك تقارب أو انسجام في بعض الشركات من حيث ترتيبها أن هناول السابق ديظهر من الج
الدولي للتجارة والتمويل، و  ،بنك الشام الوطنية للتأمين،و بنك قطر، المتوسطات الثالث (وفق 

وبالتالي يمكن القول أن  ،العقيلة للتأمين التكافلي)و سورية، -بنك األردنو البنك االسالمي، و 
بينما لم  ومؤشرات األداء المالي في هذه الشركات. هناك عالقة بين المسؤولية االجتماعية

، بنك عودة سورياو ، السورية الدولية للتأمينيظهر هذا االنسجام بالنسبة لشركات أخرى (
حيُث يالحظ أن السورية الدولية للتأمين جاءت في المرتبة الرابعة من  )بنك سورية والخليجو 

ا قبل األخيرة بالنسبة للمسؤولية االجتماعية، حيث المؤشرات المالية فيما حلت في المرتبة م
كذلك جاء بنك عودة سورية في المرتبة التاسعة من حيث المؤشرات المالية بينما حل في 
المرتبة األخيرة بالنسبة للمسؤولية االجتماعية، أما بنك سورية والخليج فحصل على ترتيب 
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نه جاء في المراتب األخيرة بالنسبة مرتفع فيما يخص المسؤولية االجتماعية على الرغم من أ
. أما بقية الشركات المدروسة أظهرت مؤشراتها الثالثة انسجام ضعيف وهذا للمؤشرات المالية

 سوريا،-ينطبق على حاالت مثل (الشركة المتحدة للتأمين، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك
  لمجموعة المتحدة للنشر).ا ،نماء

لعالقة بين األداء المالي للشركات المدروسة والمسؤولية وللوصول إلى تحليل أكثر دقة ل
  االجتماعية قام الباحث باختبار الفرضيتين التاليتين:

  الفرعية الخامسة الفرضيةاختبار 
مقاسا  المالي أدائهاو  للمنظمة االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال

  .السورية المساهمة اتالشرك في بمعدل العائد على االستثمار
لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 

ومدى  مقاسا بمعدل العائد على االستثمار المالي واألداءاالجتماعية بين المسؤولية  ارتباطية
  كما في الجدول التالي: ،قوة تلك العالقة

  معدل العائد على االستثمارو  االجتماعيةبين المسؤولية  )Spearman( باط) معامل االرت30-3الجدول رقم (
االجتماعيةالمسؤولية  المتغير  

العائد على االستثمار 
)ROA(  

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

 معنوي 0.040 *0.535
  0.05ة* االرتباط معنوية عند درجة معنوي                                  

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

بين المسؤولية االجتماعية ومعدل  االرتباطأن قيمة معامل  )30-3( يتضح من الجدول
) 0.040( Sigأن قيمة المعنوية  ، كماوهي قيمة موجبة )0.535(العائد على االستثمار 

ذات  مقبولة توجد عالقة ارتباطية طردية أنهُ  أي )0.05( وهي أصغر من مستوى الداللة
 المالي مقاسا بمعدل العائد على االستثمار األداءو  االجتماعيةبين المسؤولية  داللة معنوية

  .الشركات المساهمة السورية في
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"

 في مقاسا بمعدل العائد على االستثمار المالي أدائهاو  نظمةللم االجتماعية المسؤولية
 داللة ذات عالقة يوجد ونقبل الفرضية البديلة التي تقول ،".السورية المساهمة الشركات
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 في مقاسا بمعدل العائد على االستثمار واألداء المالي االجتماعية المسؤولية بين إحصائية
  .السورية المساهمة الشركات
  الفرعية السادسة فرضيةالاختبار 

مقاسا  المالي وأدائها للمنظمة االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال
  .السورية المساهمة الشركات في حقوق الملكيةبمعدل العائد على 

لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
 حقوق الملكيةمقاسا بمعدل العائد على  المالي واألداءاالجتماعية بين المسؤولية  ارتباطية

  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة
  معدل العائد على حقوق الملكيةو  االجتماعيةبين المسؤولية  )Spearman( ) معامل االرتباط31-3الجدول رقم (

االجتماعيةالمسؤولية  المتغير  

على حقوق الملكية العائد 
)ROE(  

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

 غير دال 0.052 0.510
  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

بين المسؤولية االجتماعية ومعدل  االرتباطأن قيمة معامل  )31-3( يتضح من الجدول
) 0.052( Sigقيمة المعنوية  ، لكنوهي قيمة موجبة )0.510(العائد على حقوق الملكية 

بين  ذات داللة معنويةتوجد عالقة ارتباطية  أنُه ال أي )0.05( من مستوى الداللة أكبروهي 
الشركات  فيمقاسا بمعدل العائد على حقوق الملكية  المالي األداءو  االجتماعيةالمسؤولية 

  .المساهمة السورية
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال ضية العدم القائلة"فر  نقبلوبناء على ما سبق 

 الشركات في حقوق الملكيةمقاسا بمعدل العائد على  واألداء المالي االجتماعية المسؤولية
 إحصائية داللة ذات عالقة يوجد الفرضية البديلة التي تقول رفضون ،".السورية المساهمة

 في حقوق الملكيةمقاسا بمعدل العائد على  ليواألداء الما االجتماعية المسؤولية بين
  .السورية المساهمة الشركات

حول سؤال  اللذين جرى مقابلتهم تلتقي هذه النتيجة مع مناقشة الباحث لبعض أفراد العّينة
المساهمات ضر بها (من خالل تالشركات المساهمة أم  المسؤولية االجتماعيةخدم تهل 

  أرباحها أم مصاريفها؟ يدز ت) وهل والبيئية والتبرعات واالنشطة االجتماعية
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تخدم الشركات المساهمة كنتائج  ال المسؤولية االجتماعيةإجابات بأن  هناكحيث كانت 
هذه النشاطات. ويفسر المصاريف من خالل  تزيدتزيد أرباحها، بل على العكس  مالية وال

ا إنفاق فقط وليست استثمار الباحث ذلك بأن المدراء ينظرون للمسؤولية االجتماعية على أنه
  يمكن أن يؤدي إلى عوائد مستقبلية، ويقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

واشار أحد المدراء إلى ما يلخص أو يدل على ما سبق بقوله" أنا لدي إيمان بأهمية 
المسؤولية االجتماعية للمنظمة كقيمة اجتماعية ولكنني غير مقتنع أنها ستقود إلى أداء 

  أفضل لمنظمتي."
لم تقطف بعد ثمار  المدروسةهذا يمكن أن يفسر من وجهة نظر الباحث بأن الشركات 

االنطالق في عملها ومن ثم جاءت ظروف ، فهي ال تزال في مرحلة أنشطتها االجتماعية
  مقابلتهم من قبل الباحث. جرىكما أكد البعض ممن  األزمة

ثمار  بوجود هذه الشركات قتنعأن يختلف الوضع وت وبالتالي من الممكن في المرحلة المقبلة 
وبالتالي في الدراسات المستقبلّية التي ، وتبدأ النتائج اإليجابّية بالظهور ألنشطتها االجتماعية

قد تتفق نتائجها مع الدراسات العالمّية في هذا المجال والتي طبقت وتطورت  سورياتجرى في 
خالل فترة طويلة من النضج والتطور الطبيعي  تماعيةالمسؤولية االج وممارسات فيها مبادئ

  مبادئ قبل أن تصبح قوانين ملزمة.هذه الوالذي قادها لالقتناع بشكل إرادي بتطبيق 
خالل فترة  المبادئ والممارساتأصبحت مطالبة بهذه  المدروسةقد يكون األمر أن الشركات 

إلى التطبيق الشكلي لبعض هذه  قصيرة ودون االقتناع بفائدتها األمر الذي دفعها ربما
أو االلتفاف عليها بشكل أو بأخر مما يفرغها من مضمونها األساسي  المبادئ والممارسات

والتي تبين  وجود لجنة للحوكمة المؤسسية في مجلس اإلدارةونضرب مثال على ذلك مسألة 
 شكل جديها لجنة شكلية وال تمارس مهامها المفترضة بأن من خالل المقابالت للباحث

، وهذا قلل من انعكاس هذه وبالتالي فرغ المبدأ من المضمون أو الهدف الذي وضع من أجلة
  .المبادئ والممارسات على النتائج المالية للشركات

  األولىالرئيسية خالصة الفرضية 
ال يوجد عالقة ذات داللة  "فإننا نرفض فرضية العدم القائلة:من االختبارات السابقة 

لفرضية " ونقبل ا.ن المسؤولية االجتماعية واألداء في الشركات المساهمة السوريةإحصائية بي
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية واألداء في  "البديلة القائلة:
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رغم أن هذه العالقة جاءت ضعيفة في بعض المتغيرات  .".الشركات المساهمة السورية
ماعية، فقد كانت معامالت االرتباط للمسؤولية االقتصادية والقانونية الفرعية للمسؤولية االجت

 وجودكما تبين  ) على الترتيب،0.570، 0.475، 0.198، 0.345واألخالقية والخيرة (
مقاسا بمعدل العائد  واألداء المالي االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة

بمعدل  مقاسا واألداء المالي االجتماعية المسؤولية نبي على االستثمار، وعدم وجود عالقة
  حقوق الملكية.العائد على 

وتتفق هذه الدراسة مع دراسات أخرى ربطت بين المسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرات 
) التي أشارت إلى وجود عالقة ضعيفة بين المسؤولية 2001كدراسة (الغالبي والعامري، 
معلومات في عينة من المصارف. كما تتفق نتيجة هذه الدراسة االجتماعية وشفافية نظم ال

) التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين تبني مفهوم المسؤولية 2006، عمرمع دراسة (
  االجتماعية وأداء المستشفى مقاسًا بالكفاءة النسبية.

أي ) لم تجد Belu and Manescu, 2013, p 2762بينما هناك دراسات أخرى كدراسة (
  عالقة بين المسؤولية االجتماعية واألداء االقتصادي للشركة.

  الثانية الرئيسية الفرضيةاختبار 
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي واألداء في الشركات المساهمة  

  .السورية
  التالي:قام الباحث أوًال باختبار كل من فرضياتها الفرعية ك عند اختبار الفرضية الثانية

 المرتب الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية األولى:
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء للعاملين الممنوحة والمكافآت

لمعرفة إن كان هناك عالقة  )Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة ينبين المتغير  ارتباطية

  بين المرتب والمكافآت واألداء )Spearman( ) معامل االرتباط32 - 3الجدول رقم (
  المرتب والمكافآت المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.526**  معنوي 0.000 
.0.01رتباط معنوية عند درجة معنوية ** اال  

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.526( االرتباطأن قيمة معامل  )32-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 

 الممنوحة والمكافآت المرتب الرضا عنبين  ذات داللة معنوية طردية مقبولة ارتباطية
 .السورية المساهمة الشركات في واألداء للعاملين

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال "ما سبق نرفض فرضية العدم القائلةوبناء على 
 ،".السورية همةالمسا الشركات في واألداء للعاملين الممنوحة والمكافآت المرتب الرضا عن

 المرتب الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"ونقبل الفرضية البديلة التي تقول
  "..السورية المساهمة الشركات في واألداء للعاملين الممنوحة والمكافآت

 مهام الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال :اختبار الفرضية الفرعية الثانية
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء جباتهووا العمل

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة بين المتغيرين ارتباطية

  ته واألداءبين مهام العمل وواجبا )Spearman( ) معامل االرتباط33 - 3الجدول رقم (
  مهام العمل وواجباته المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.338**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.338( االرتباطأن قيمة معامل  )33-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 في واألداء وواجباته العمل مهام الرضا عنبين  ذات داللة معنوية ضعيفة ارتباطية طردية

 .السورية المساهمة الشركات
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال بق نرفض فرضية العدم القائلة"وبناء على ما س

ونقبل الفرضية  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء وواجباته العمل مهام الرضا عن
 وواجباته العمل مهام الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"البديلة التي تقول

  "..السورية المساهمة الشركات في واألداء
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 العالقة الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء الزمالء مع

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
  كما في الجدول التالي: ،تلك العالقة ومدى قوة بين المتغيرين ارتباطية

  بين العالقات مع الزمالء واألداء )Spearman( ) معامل االرتباط34 - 3الجدول رقم (
  العالقات مع الزمالء المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.488**  معنوي 0.000 
0.01ط معنوية عند درجة معنوية با** ا'رت  

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.488( االرتباطأن قيمة معامل  )34-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 في واألداء الزمالء مع العالقة الرضا عنبين  ذات داللة معنوية بولةمقشبة  ارتباطية طردية

  .السورية المساهمة الشركات
 الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"

 يوجد :"لة التي تقولونقبل الفرضية البدي ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء الزمالء مع العالقة
  "..السورية المساهمة الشركات في واألداء الزمالء مع العالقة الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة

 العالقة الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
   .السورية المساهمة الشركات في واألداء الرؤساء مع

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( االرتباط تحليلهذه الفرضية تم إجراء  الختبار
ومدى  السورية المساهمة الشركات في واألداء الرؤساء مع العالقة الرضا عنبين  ارتباطية

  :كما في الجدول التالي ،قوة تلك العالقة
  لرؤساء واألداءبين العالقات مع ا )Spearman( ) معامل االرتباط35 - 3الجدول رقم (

  العالقات مع الرؤساء المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

 معنوي 0.000  ** 0.569
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.569( االرتباطأن قيمة معامل  )35-3( جدوليتضح من ال
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 في واألداء الرؤساء مع العالقة الرضا عنبين  ذات داللة معنوية مقبولة ارتباطية طردية

  .السورية المساهمة الشركات
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال "ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة وبناء على
ونقبل الفرضية  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء الرؤساء مع العالقة الرضا عن

 الرؤساء مع العالقة الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"البديلة التي تقول
  .".السورية همةالمسا الشركات في واألداء

 الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
  .السورية المساهمة الشركات في واألداء الذات واحترام التقدير

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( االرتباط تحليل الختبار هذه الفرضية تم إجراء
  كما في الجدول التالي: ،دى قوة تلك العالقةومبين المتغيرين ارتباطية 

  واألداء التقدير واحترام الذاتبعد بين ) Spearman() معامل االرتباط 36- 3الجدول رقم (
  التقدير واحترام الذات المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.717** يمعنو  0.000   
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.717( االرتباطأن قيمة معامل  )36-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 

 واألداء الذات واحترام التقدير الرضا عنبين  ذات داللة معنوية جيدة جداً  ة طرديةارتباطي
  .السورية المساهمة الشركات في

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"
ونقبل الفرضية  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء الذات واحترام التقدير الرضا عن

 الذات واحترام التقدير الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"البديلة التي تقول
  .".السورية المساهمة الشركات في واألداء
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 الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية السادسة:
  .السورية اهمةالمس الشركات في واألداء الوظيفي التقدم فرص

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( االرتباط تحليلالختبار هذه الفرضية تم إجراء 
ومدى  السورية المساهمة الشركات في واألداء الوظيفي التقدم فرص الرضا عنبين  ارتباطية

  كما في الجدول التالي: ،قوة تلك العالقة
  فرص التقدم الوظيفي واألداء بعد بين) Spearman() معامل االرتباط 37 - 3الجدول رقم (

  فرص التقدم الوظيفي المتغير

الشركات  في األداء
  المساهمة السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.665**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSبرنامج المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.665( االرتباطأن قيمة معامل  )37-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 في واألداء الوظيفي التقدم فرص الرضا عنبين  ذات داللة معنوية جيدة ارتباطية طردية

  .السورية ةالمساهم الشركات
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال وبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة"

ونقبل الفرضية  ،".السورية المساهمة الشركات في واألداء الوظيفي التقدم فرص الرضا عن
 الوظيفي التقدم فرص الرضا عن بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"البديلة التي تقول

  .".السورية المساهمة الشركات في داءواأل
 بين رتباطيةاالعالقة ال قوةلمعرفة  )Spearman( طاالرتبا تحليل بإجراء الباحث قام كما

 موضح هو كما األداءو  أبعاده بمختلف كلي كمتغير الرضا الوظيفي المتغير المستقل
  :التالي بالجدول

  واألداءالرضا الوظيفي بين  )Spearman( ) معامل االرتباط38- 3الجدول رقم (
  الرضا الوظيفي المتغير

الشركات المساهمة  في األداء
  السورية

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.728**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.728( االرتباطأن قيمة معامل  )38-3( جدوليتضح من ال
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 الشركات في واألداء الرضا الوظيفيبين  ذات داللة معنويةجيدة جدًا  ارتباطية طردية

  .السورية المساهمة

  ثانيةال يةالرئيس خالصة الفرضية
ال يوجد عالقة ذات داللة  "فإننا نرفض فرضية العدم القائلة:من االختبارات السابقة 

" ونقبل الفرضية .إحصائية بين الرضا الوظيفي واألداء في الشركات المساهمة السورية
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي واألداء في الشركات  البديلة القائلة:"

  .".اهمة السوريةالمس
ة إيجابية بين وجدت عالق التي )Kevin et al, 2008دراسة (تتفق نتيجة هذه الدراسة مع 

  داء التنظيمي.الرضا الوظيفي واأل

ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية  :الثالثة الرئيسية اختبار الفرضية
  .ساهمة السوريةاالجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين في الشركات الم

  قام الباحث أوًال باختبار كل من فرضياتها الفرعية كالتالي: عند اختبار الفرضية الثالثة
 المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية األولى:

  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا االقتصادية
لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( ضية تم إجراء اختبار االرتباطالختبار هذه الفر 

 السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا االقتصادية المسؤوليةبين  ارتباطية
  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة

  قتصادية والرضا الوظيفيبين المسؤولية اال )Spearman( ) معامل االرتباط39- 3الجدول رقم (

  المسؤولية االقتصادية المتغير

قيمة معامل االرتباط  الرضا الوظيفي
Spearman  

 الداللة المعنوية

0.629**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.629( االرتباطن قيمة معامل أ )39-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 للعاملين الوظيفي والرضا االقتصادية المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية جيدة ارتباطية طردية

 .السورية المساهمة الشركات في

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد الق نرفض فرضية العدم القائلة" وبناء على ما سب
"، ونقبل .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا االقتصادية المسؤولية

 االقتصادية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"الفرضية البديلة التي تقول
  "..السورية المساهمة لشركاتا في للعاملين الوظيفي والرضا

 القانونية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( الختبار هذه الفرضية تم إجراء اختبار االرتباط
 السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا القانونية المسؤوليةبين ة ارتباطي

  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة
  بين المسؤولية القانونية والرضا الوظيفي) Spearman() معامل االرتباط 40- 3الجدول رقم (

 المسؤولية القانونية المتغير

مل االرتباط قيمة معا  الرضا الوظيفي
Spearman 

 الداللة المعنوية

 غير معنوي 0.000 0.467

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.467( االرتباطأن قيمة معامل  )40-3( يتضح من الجدول
توجد عالقة  أي )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 للعاملين الوظيفي والرضا القانونية المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية ضعيفة ارتباطية طردية

 .السورية المساهمة الشركات في
ويمكن أن يفسر ذلك بأن تحمل الشركات لمسؤولياتها القانونية واحترامها للقوانين واألنظمة 

ملين في هذه الشركات األمر الذي يرفع يؤدي للحفاظ على حقوق العاالسارية في المجتمع 
 مستوى الرضا الوظيفي لديهم.
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 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد الفرضية العدم القائلة"  نرفضوبناء على ما سبق 
ونقبل  "..السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا القانونية المسؤولية

 والرضا القانونية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد:" الفرضية البديلة التي تقول
  "..السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي

 المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا األخالقية

لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( الفرضية تم إجراء اختبار االرتباطالختبار هذه 
 السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا األخالقية المسؤوليةبين  ارتباطية

  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة
  الخالقية الرضا الوظيفيبين المسؤولية ا )Spearman( ) معامل االرتباط41-3(الجدول رقم

 المسؤولية االخالقية المتغير

قيمة معامل االرتباط   الرضا الوظيفي
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.474**  معنوي 0.005 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.474( االرتباطقيمة معامل  أن )41-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 للعاملين الوظيفي والرضا األخالقية المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية ضعيفة ارتباطية طردية

 .السورية المساهمة الشركات في

 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد النرفض فرضية العدم القائلة"  وبناء على ما سبق
"، ونقبل .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا األخالقية المسؤولية

 األخالقية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"الفرضية البديلة التي تقول
  "..السورية المساهمة كاتالشر  في للعاملين الوظيفي والرضا

 الخيرة المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا
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لمعرفة إن كان هناك عالقة ) Spearman( الختبار هذه الفرضية تم إجراء اختبار االرتباط
 السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا الخيرة المسؤوليةبين  ارتباطية

  كما في الجدول التالي: ،ومدى قوة تلك العالقة
  ) معامل االرتباط بين المسؤولية الخيرة والرضا الوظيفي42- 3الجدول رقم (

  المسؤولية الخيرة المتغير

 في الرضا الوظيفي
  الشركات المساهمة السورية

عامل االرتباط قيمة م
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.622**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.622( االرتباطأن قيمة معامل  )42-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000قيمة المعنوية 
 في للعاملين الوظيفي والرضا الخيرة المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية جيدة ارتباطية طردية

 .السورية المساهمة الشركات
 بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد الوبناء على ما سبق نرفض فرضية العدم القائلة" 

"، ونقبل الفرضية .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي والرضا يرةالخ المسؤولية
 الوظيفي والرضا الخيرة المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد :"البديلة التي تقول

  "..السورية المساهمة الشركات في للعاملين
 بين رتباطيةاالعالقة ال قوةلمعرفة  )Spearman( طاالرتبا تحليل بإجراء الباحث قام كما

 هو كما والرضا الوظيفي أبعاده بمختلف كلي كمتغير االجتماعية المسؤولية المتغير المستقل
  :التالي بالجدول موضح

  والرضا الوظيفي االجتماعيةبين المسؤولية  )Spearman( ) معامل االرتباط43- 3الجدول رقم (
  االجتماعيةالمسؤولية  المتغير

قيمة معامل االرتباط   الرضا الوظيفي
Spearman 

 الداللة المعنوية

0.741**  معنوي 0.000 
.0.01** االرتباط معنوية عند درجة معنوية   

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 
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أن  ، كماوهي قيمة موجبة )0.741( االرتباطأن قيمة معامل  )43-3( يتضح من الجدول
أي توجد عالقة  )0.05( ) وهي أصغر من مستوى الداللةSig )0.000 قيمة المعنوية

 الوظيفي والرضا االجتماعية المسؤوليةبين  ذات داللة معنوية جيدة جداً  ارتباطية طردية
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين

  الثالثة الرئيسية خالصة الفرضية
ال يوجد عالقة ذات داللة "  :القائلةمن االختبارات السابقة فإننا نرفض فرضية العدم 

إحصائية بين المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين في الشركات المساهمة 
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية  ":" ونقبل الفرضية البديلة القائلة.السورية

  .".ريةاالجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين في الشركات المساهمة السو 
) التي Aharon et al, 2011تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة (

أظهرت أن المسؤولية االجتماعية للشركات ترتبط بشكل إيجابي بالرضا الوظيفي للعاملين. 
) من وجود عالقة Tamm et al, 2010وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة (

 للوجوه بالنسبة الموظفين تقييم أنو المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي،  إيجابية بين
 االجتماعية مسؤوليتها تتحمل التي الشركات في ملحوظ بشكل أعلى كان لعملهم المختلفة

  .وخارجها الشركة داخل المصالح أصحاب تجاه أفضل بشكل

  اختبار فرضيات األثر
ابقة توصلت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بما أن الفرضيات الثالث الرئيسية الس

البسيط  تحليل االنحدار متغيرات الدراسة، يجري األن اختبار فرضيات األثر باستخدام
)Simple Regression Model(  و) تحليل االنحدار المتعددMultiple Regression 

Model.(  
)، وذلك من Linearityعالقة خطية (والبد من التأكيد أن العالقة بين متغيرات الدراسة هي 

  ).4الملحق رقم () المبينة في Scatterplotخالل رسم لوحة االنتشار (
  رابعة:ال الرئيسية الفرضيةاختبار 

  السورية.المساهمة ممارسة المسؤولية االجتماعية في أداء الشركات ل يوجد تأثير معنويال 
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حث أوًال باختبار كل من فرضياتها الفرعية قام البا الرئيسية الرابعةعند اختبار الفرضية 
  كالتالي:
 في االقتصادية المسؤولية ممارسةل يوجد تأثير معنويال  :األولى الفرعية الفرضية اختبار

  .المساهمة السورية الشركات أداء
المسؤولية الختبار تأثير  الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط

  كما هو موضح بالجدول التالي: داءاأل في االقتصادية
 األداء في القتصاديةالمسؤولية ا) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 44- 3( الجدول رقم

المتغير 

 التابع

)R (

  االرتباط

)�
�( 

معامل 

  التحديد

F 

  المحسوبة

DF 

درجة 

  الحرية

Sig* 

مستوى 

  الداللة

ß  معامل

 االنحدار

t 

  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  داللةال

 0.000 9.585 2.568         الثابت

  0.000  3.785  0.257  0.000  1  14.357  0.124  0.353  األداء
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  SPSS المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات

األداء، إذ بلغ معامل  في قتصاديةلمسؤولية االل) وجود تأثير 44-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.353اط االرتب

%) من 124( ). أي أن ما قيمته0.124( ) بلغ�
ناتج عن التغيرات في  (المتغير التابع) غيرات في أداء الشركات المساهمة السوريةتال

، كما بلغت قيمة (المتغير المستقل الفرعي األول) وهي نسبة ضعيفة قتصاديةاالالمسؤولية 
. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام بالمسؤولية )ß )0.257درجة التأثير 

  .)0.257( يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة قتصاديةاال
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 14.357( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  في تمثيل العالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد 
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى3.785( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000.(  
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 أداء في معنويا القتصاديةا المسؤولية ممارسة تؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 ممارسة تؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا االقتصادية المسؤولية

 ءأدا في القانونية المسؤولية ممارسةل يوجد تأثير معنويال  :الثانية الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات

 المسؤولية القانونيةالختبار تأثير  سيطالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الب
  كما هو موضح بالجدول التالي: األداء في

 األداء في القانونيةالمسؤولية ) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 45- 3( الجدول رقم
المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط

)�
�( 

معامل 
  التحديد

F 
  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار
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  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 12.271 2.970         الثابت
  0.013  2.531  0.150  0.000  1  6.404  0.060  0.244  داء ا 
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  SPSS باحث با'عتماد على مخرجاتالمصدر: من إعداد ال

األداء، إذ بلغ معامل  في القانونيةلمسؤولية ل) وجود تأثير 45-3( نالحظ من الجدول رقم
R( ومعامل التحديد R =0.244االرتباط 

%) 0.06( ). أي أن ما قيمته0.060( ) بلغ�
المسؤولية  عن ناتج (المتغير التابع) لمساهمة السوريةغيرات في أداء الشركات اتمن ال

، كما بلغت قيمة درجة التأثير (المتغير المستقل الفرعي الثاني) وهي نسبة ضعيفة القانونية
ß )0.150 يؤدي  قتصاديةاال). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام بالمسؤولية

  .)0.150( إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 6.404( حسوبة والتي بلغتالم Fقيمةتشير 

  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى2.531( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.013.(  



153 
 
 

 أداء في معنويا القانونية المسؤولية ممارسة تؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 ممارسة تؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات
  "..المساهمة لسوريةا الشركات أداء في معنويا القانونية المسؤولية

 أداء في األخالقية المسؤولية ممارسةل يوجد تأثير معنويال  :الثالثة الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات

لمسؤولية لوجود تأثير  والذي بين الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط
R( معامل التحديدو  R =0.457باط األداء، إذ بلغ معامل االرت في األخالقية

 ) بلغ�
 في أداء الشركات المساهمة السورية غيرت%) من ال209( ). أي أن ما قيمته0.209(

(المتغير المستقل الفرعي الثالث)  األخالقيةفي المسؤولية  يعزى للتغير (المتغير التابع)
). وهذا يعني أن ß )0.327، كما بلغت قيمة درجة التأثير بافتراض ثبات المتغيرات األخرى

يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات  األخالقيةالزيادة بدرجة واحدة في االهتمام بالمسؤولية 
  .)0.32( المساهمة السورية بقيمة

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 26.635( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  طي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخ

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى5.161( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
  كما هو موضح بالجدول التالي: )0.000(

 األداء في المسؤولية األخالقيةنحدار البسيط الختبار تأثير ) تحليل اال46- 3( الجدول رقم
المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط
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�( 

معامل 
  التحديد
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  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 
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  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار
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  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 10.136 2.370         الثابت
  0.000  5.161  0.327  0.000  1  26.635  0.209  0.457  ا داء
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 أداء في معنويا األخالقية المسؤولية ممارسة تؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 ممارسة تؤثر "ُه:رضية البديلة التي تنص على أنونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا األخالقية المسؤولية

 أداء في الخيرة المسؤولية ممارسةل يوجد تأثير معنويال  :الرابعة الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات

 في المسؤولية الخيرةر الختبار تأثي الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط
  كما هو موضح بالجدول التالي: األداء

  
 األداء في الخيرةالمسؤولية ) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 47- 3( الجدول رقم

المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط

)�
�( 

معامل 
  التحديد

F 
  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار

t 
  لمحسوبةا

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 12.747 2.394         الثابت
  0.000  6.371  0.363  0.000  1  40.593  0.287  0.535  ا داء
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  SPSS المصدر: من إعداد الباحث با'عتماد على مخرجات

ذ بلغ معامل األداء، إ في الخيرةلمسؤولية ل) وجود تأثير 47-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.535االرتباط 

%) 28.7( ). أي أن ما قيمته0.287( ) بلغ�
في  رناتج عن التغي(المتغير التابع) في أداء الشركات المساهمة السورية  غيرتمن ال

، كما (المتغير المستقل الفرعي الرابع) بافتراض ثبات المتغيرات األخرى الخيرةالمسؤولية 
). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام ß )0.363قيمة درجة التأثير بلغت 

  .)0.36( يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة الخيرةبالمسؤولية 
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 40.593( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج 
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى6.371( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  
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 أداء في معنويا الخيرة المسؤولية ممارسة ؤثرت ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 ممارسة تؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا الخيرة المسؤولية

اعية كمتغير كما قام الباحث بإجراء تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر المسؤولية االجتم
) وجود تأثير للمسؤولية 48- 3( نالحظ من الجدول رقم، و كلي بمختلف أبعاده في األداء

R( معامل التحديدو  R =0.539األداء، إذ بلغ معامل االرتباط  فياالجتماعية 
� (

%) من التغيرات في األداء في الشركات المساهمة 29( ). أي أن ما قيمته0.290بلغ(
 ßالتغير في المسؤولية االجتماعية، كما بلغت قيمة درجة التأثير  السورية ناتج عن

). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام بالمسؤولية االجتماعية يؤدي إلى 0.503(
  .)0.503( الزيادة في األداء بقيمة

 وهذا يدل )0.000( دالة عند مستوى أنها) 41.326( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى6.428( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 األداء في ) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير المسؤولية االجتماعية48-3الجدول رقم(

المتغير 

 التابع
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  االرتباط

)�
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معامل 

  التحديد

F 

  المحسوبة

DF 

درجة 

  الحرية

Sig* 

مستوى 

  الداللة

ß  معامل

 االنحدار
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  المحسوبة

Sig* 

مستوى 

  الداللة

 0.000 5.825 1.704         الثابت

  0.000  6.428  0.503  0.000  1  41.326  0.290  0.539  األداء
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  SPSS المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات

 المستقلة الجزئية المتغيرات من أي لمعرفة المتعدد االنحدار تحليل بإجراء الباحث قام كما
 موضح هو كما الشركة بأداء يتمثل لذيا التابع المتغير في تأثيراً  أكثر االجتماعية للمسؤولية

  :التالي الجدول في
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  بين أبعاد المسؤولية االجتماعية واألداء ) نتائج تحليل االنحدار المتعدد49-3الجدول رقم (
  

 المتغيرات
 الشركة أداء

 الد�لة P المحسوبة tقيمة  معامل ا�نحدار

 دال 0.000 5.995 1.794 الثوابت

  غير دال  0.267  1.117  0.086  المسؤولية ا�قتصادية

  دالغير   0.630  0.483  0.030  المسؤولية القانونية

 دال 0.040 2.083 0.153 المسؤولية ا�خDقية

  دال  0.002  3.178  0.234  الخيرةالمسؤولية 

 0.28045الخطأ المعياري =   ، R2  =0.336معامل التحديد 

 0.000المعنوية =  ، 12.404المحسوبة =   Fقيمة 

  .  SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

 والمسؤولية الخيرة للمسؤولية كان األكبر الجوهري التأثير أن السابق الجدول من يالحظ
 الشركة أداء في) 0.234( قيمته بما الخيرة المسؤولية تؤثر حيث الشركة أداء في األخالقية

 الشركة أداء في) 0.153( قيمته بما األخالقية المسؤولية وتؤثر العوامل باقي ثبات حال في
 التي التغييرات من%)  33.6( مجتمعة المتغيرات وتفسر العوامل، باقي ثبات حال في

 االقتصادية المسؤولية( من كالً  أن التحليل أظهر كما فقط، الشركة أداء في تحصل
 الباحث قام وقد المتغيرات، من غيرها مع كانت إذا الشركة أداء في تؤثر ال) والقانونية
 y=1.794+0.153x3+0.234 x4 :السابق على بناءً  التالي النموذج بصياغة

قيمة المتغير المستقل  x4قيمة المتغير المستقل (المسؤولية األخالقية)،  x3حيُث أن: 
الثابت تمثل قيمة  1.794، قيمة التنبؤ بالمتغير التابع (أداء الشركة) y(المسؤولية الخيرة)، 

  .بالمعادلة

ال تؤثر  من االختبارات السابقة فإننا نرفض فرضية العدم القائلة: " خالصة الفرضية الرابعة:
" ونقبل الفرضية  ممارسة المسؤولية االجتماعية معنويا في أداء الشركات السورية المساهمة

الشركات السورية تؤثر ممارسة المسؤولية االجتماعية معنويا في أداء  البديلة القائلة: "
  ." المساهمة
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) Dominique and Sabran, 2014, p 68تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة (
 للشركة االجتماعية المسؤولية بين عالقة أو معنوية داللة ذو تأثير وجدي ال بأنهُ  بينتالتي 
  .العمليات وأداء

التي توصلت إلى أن المسؤولية  )Erhemjamts et al, 2013, 407بينما تتفق مع دراسة (
كما  أداء الشركة بغض النظر عن مقاييس هذا األداء. فياالجتماعية توثر بشكل إيجابي 

) التي بينت أن الزيادة في مستوى Huang and Lien, 2012, 271تتفق مع دراسة (
سة أن المسؤولية االجتماعية يحسن صورة الشركة واألداء التنظيمي لها. أيضًا وجدت الدرا

  األداء التنظيمي بواسطة صورة الشركة. فيالمسؤولية االجتماعية للشركة يمكن أن تؤثر 
  :خامسةال الرئيسية الفرضيةاختبار 

  مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في أداء الشركات السورية المساهمة.ل يوجد تأثير معنويال 
ل من فرضياتها الفرعية على النحو باختبار كقام الباحث أوًال  الخامسةعند اختبار الفرضية 

  التالي:

 والمكافآت المرتب الرضا عن يوجد تأثير معنوي لمستوىال  :األولى الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات أداء في للعاملين الممنوحة

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي
  

  
 األداء في المرتب والمكافآت) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 50- 34( الجدول رقم

المتغير 
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ß  معامل
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  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 10.400 2.239         الثابت
  0.000  6.265  0.392  0.000  1  39.254  0.280  0.529  داءا 
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  SPSS المصدر: من إعداد الباحث با'عتماد على مخرجات

 في للمرتب والمكافآت الممنوحة للعاملين) وجود تأثير 50-3( نالحظ من الجدول رقم
R( التحديدمعامل و  R =0.529األداء، إذ بلغ معامل االرتباط 

). أي أن 0.280( ) بلغ�
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ناتج عن  (المتغير التابع) في أداء الشركات المساهمة السورية غيرت%) من ال28( ما قيمته
(المتغير المستقل الفرعي األول) بافتراض  المرتب والمكافآت الممنوحة للعاملينفي  التغير

). وهذا يعني أن الزيادة ß )0.392، كما بلغت قيمة درجة التأثير ثبات المتغيرات األخرى
يؤدي إلى الزيادة في أداء  بالمرتب والمكافآت الممنوحة للعاملينبدرجة واحدة في االهتمام 

  .)0.39( الشركات المساهمة السورية بقيمة
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 39.254( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج وأن 
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى6.265( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 الممنوحة والمكافآت المرتب الرضا عن يؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
رضية البديلة التي تنص على ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا للعاملين

 السورية الشركات أداء في معنويا للعاملين الممنوحة والمكافآت المرتب الرضا عن يؤثر "أنُه:
  "..المساهمة

مهام العمل  الرضا عن وجد تأثير معنوي لمستوىيال  :الثانية الفرعية الفرضية اختبار
  وواجباته في أداء الشركات السورية المساهمة.

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي

 األداء  في وواجباته مهام العمل) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 51- 3( الجدول رقم
غير المت

 التابع
)R (

  ا�رتباط

)�
�( 

معامل 
  التحديد

F 
  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار

t 
  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 11.447 2.535         الثابت
  0.000  4.748  0.258  0.000  1  22.547  0.182  0.427  ا داء
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، إذ بلغ معامل داءاأل في مهام العمل وواجباتهل) وجود تأثير 51-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.427االرتباط 

%) 18.2( ). أي أن ما قيمته0.182( ) بلغ�
مهام في  ناتج عن التغير ر التابع)(المتغي في أداء الشركات المساهمة السورية غيرتمن ال

بافتراض ثبات المتغيرات  وهي نسبة ضعيفة (المتغير المستقل الفرعي الثاني) العمل وواجباته
). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ß )0.258، كما بلغت قيمة درجة التأثير األخرى

 لشركات المساهمة السورية بقيمةيؤدي إلى الزيادة في أداء ا مهام العمل وواجباتهباالهتمام 
)0.258(.  

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 22.547( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى4.748( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

مهام العمل وواجباته معنويا في أداء  الرضا عنال يؤثر  "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 الرضا عنيؤثر  "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" الشركات السورية المساهمة.

  ".مهام العمل وواجباته معنويا في أداء الشركات السورية المساهمة.

العالقة مع  الرضا عن يوجد تأثير معنوي لمستوىال  :الثالثة الفرعية الفرضية اختبار
  .ي أداء الشركات السورية المساهمةالزمالء ف

  :و موضح بالجدول التاليالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما ه

 داء األ في العالقة مع الزمالء) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 52-3الجدول رقم(
المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط

)�
�( 

معامل 
  التحديد

F 
  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار

t 
  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 13.147 2.449         تالثاب
  0.000  6.124  0.292  0.000  1  37.506  0.271  0.520  ا داء
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، إذ بلغ معامل األداء في للعالقة مع الزمالء) وجود تأثير 52-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.520االرتباط 

%) من 271( ). أي أن ما قيمته0.271( ) بلغ�
العالقة مع  في لتغيرل يعزى (المتغير التابع) في أداء الشركات المساهمة السورية غيرتال

، كما بلغت قيمة (المتغير المستقل الفرعي الثالث) بافتراض ثبات المتغيرات األخرى الزمالء
العالقة مع بيعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام  ). وهذاß )0.292درجة التأثير 

  .)0.29( يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة الزمالء
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 37.506( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  العالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل 
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى6.124( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

ي أداء معنويا ف العالقة مع الزمالء الرضا عنال يؤثر  "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 الرضا عنيؤثر  "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف." الشركات السورية المساهمة
  .".ي أداء الشركات السورية المساهمةالعالقة مع الزمالء معنويا ف

 مع العالقة الرضا عن يوجد تأثير معنوي لمستوىال  :الرابعة الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات أداء في الرؤساء

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي

 األداء في العالقة مع الرؤساء) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 53- 3( الجدول رقم
المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط

)�
�( 

معامل 
  التحديد

F 
  المحسوبة

DF 

درجة 
  الحرية

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

ß  معامل
 ا�نحدار

t 
  المحسوبة

Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 8.535 1.785         الثابت
  0.000  8.629  0.488  0.000  1  74.460  0.424  0.651  ا داء
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، إذ بلغ معامل األداء في للعالقة مع الرؤساء) وجود تأثير 53-3( قمنالحظ من الجدول ر 
R( معامل التحديدو  R =0.651االرتباط 

%) من 424( ). أي أن ما قيمته0.424( ) بلغ�
 العالقة ناتج عن التغيرات في (المتغير التابع) غيرات في أداء الشركات المساهمة السوريةتال

وهي درجة  ل الفرعي الرابع) بافتراض ثبات المتغيرات األخرى(المتغير المستق الرؤساء مع
). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ß )0.488، كما بلغت قيمة درجة التأثير متوسطة

 يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة الرؤساء معالعالقة باالهتمام 
)0.488(.  

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 74.460( ي بلغتالمحسوبة والت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى8.629( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 أداء في معنويا الرؤساء مع العالقة الرضا عن يؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
 الرضا عن يؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا الرؤساء مع العالقة

 واحترام التقدير الرضا عن يوجد تأثير معنوي لمستوىال  :الخامسة الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات أداء في الذات

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي
 داء األ في التقدير واحترام الذات بعد الختبار تأثير ) تحليل االنحدار البسيط54- 3( لجدول رقما

المتغير 
 التابع

)R (

  ا�رتباط
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معامل 
  التحديد
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  المحسوبة
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درجة 
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Sig* 
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ß  معامل
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Sig* 

مستوى 
  الد�لة

 0.000 9.126 1.697         الثابت
  0.000  10.186  0.508  0.000  1  103.753  0.507  0.712  ا داء
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، إذ بلغ معامل األداء في للتقدير واحترام الذات) وجود تأثير 54-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.712االرتباط 

%) من 507( ). أي أن ما قيمته0.507( ) بلغ�
التقدير واحترام  بعد غيرات في أداء الشركات المساهمة السورية ناتج عن التغيرات فيتال

(المتغير المستقل الفرعي الخامس) وهي درجة متوسطة بافتراض ثبات المتغيرات  الذات
). وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ß )0.508، كما بلغت قيمة درجة التأثير األخرى

 يؤدي إلى الزيادة في أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة التقدير واحترام الذاتبمام االهت
)0.50(.  

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 103.753( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (كما يتبين 
 ) وهي دالة عند مستوى10.186( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 في معنويا الذات واحترام التقدير الرضا عن يؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
الرضا  يؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة يةالسور  الشركات أداء
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا الذات واحترام التقدير عن

 التقدم فرص الرضا عن يوجد تأثير معنوي لمستوىال  :السادسة الفرعية الفرضية اختبار
  .المساهمة السورية الشركات أداء في الوظيفي

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي

 األداء  في فرص التقدم الوظيفي) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 55-3( الجدول رقم
المتغير 
 التابع
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Sig* 
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 0.000 11.203 1.971         الثابت
  0.000  9.218  0.462  0.000  1  84.978  0.457  0.676  ا داء
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، إذ بلغ معامل االرتباط األداء في ص التقدم الوظيفيلفر ) وجود تأثير 55- 3( نالحظ من الجدول رقم
R =0.676  معامل التحديدو )R

غيرات في أداء ت%) من ال457( ). أي أن ما قيمته0.457( ) بلغ�
(المتغير  بعد فرص التقدم الوظيفي ناتج عن التغيرات في(المتغير التابع) الشركات المساهمة السورية 
 ).0.462( ß، كما بلغت قيمة درجة التأثير فتراض ثبات المتغيرات األخرىالمستقل الفرعي السادس) با

يؤدي إلى الزيادة في  فرص التقدم الوظيفيبوهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام 
  .)0.46( أداء الشركات المساهمة السورية بقيمة

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 84.978( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى9.218( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 في معنويا الوظيفي التقدم فرص الرضا عن يؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
الرضا  يؤثر "رضية البديلة التي تنص على أنُه:ونقبل الف" .المساهمة السورية الشركات أداء
  "..المساهمة السورية الشركات أداء في معنويا الوظيفي التقدم فرص عن

ليل االنحدار البسيط الختبار أثر الرضا الوظيفي كمتغير كلي كما قام الباحث بإجراء تح
  كما هو موضح بالجدول التالي:بمختلف أبعاده في األداء 
 األداء في الرضا الوظيفي) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 56- 3الجدول رقم(

المتغير 
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DF 
 درجة
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Sig* 
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Sig* 
مستوى 
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 0.000 6.116 1.300         الثابت
  0.000  10.776  0.616  0.000  1  116.128  0.535  0.731  األداء
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األداء، إذ بلغ معامل  في للرضا الوظيفي) وجود تأثير 56-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.731االرتباط 

%) من 535( ). أي أن ما قيمته0.535( ) بلغ�
، كما الرضا الوظيفيالتغيرات في األداء في الشركات المساهمة السورية ناتج عن التغير في 
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ذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام ). وهß )0.616بلغت قيمة درجة التأثير 
   .)0.616( يؤدي إلى الزيادة في األداء بقيمة بالرضا الوظيفي

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 116.128( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى10.776( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 المستقلة الجزئية المتغيرات من أي لمعرفة المتعدد االنحدار تحليل بإجراء الباحث قام كما
 في موضح هو كما الشركة بأداء يتمثل الذي التابع المتغير في تأثيراً  األكثر لوظيفيا للرضا

  :التالي الجدول
  بين أبعاد الرضا الوظيفي واألداء ) نتائج تحليل االنحدار المتعدد57-3الجدول رقم (

  
 المتغيرات

 الشركة أداء

 الد�لة P المحسوبة tقيمة  معامل ا�نحدار

 دال 0.000 5.506 1.086 الثوابت

  دال  0.046  2.019  0.122  المرتب والمكافآت

  دالغير   0.840  0.203  0.010  مھام العمل وواجباته

 دالغير  0.513 0.656 0.038 العDقات مع الزمDء

  دالغير   0.379  0.884  0.086  العDقات مع الرؤساء

  دال  0.000  4.565  0.295  التقدير واحترام الذات

  دال  0.000  4.661  0.247  يفيفرص التقدم الوظ

 0.20361الخطأ المعياري =   ،R2  =0.657معامل التحديد 

 0.000المعنوية = ، 30.677 المحسوبة =  Fقيمة 

  .SPSSالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات برنامج 

 أداء في الذات واحترام للتقدير كان األكبر الجوهري التأثير أن يالحظ السابق الجدول من
 وتفسر العوامل، باقي ثبات حال في الشركة أداء في) 0.295( قيمته بما يؤثر حيث الشركة

 أظهر كما فقط، الشركة أداء في تحصل التي التغييرات من%) 65.7( مجتمعة المتغيرات
 إذا تؤثر ال)  الرؤساء مع والعالقة الزمالء مع والعالقة وواجباته، العمل مهام( أن التحليل
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: السابق على بناءً  التالي النموذج بصياغة الباحث قام وقد. المتغيرات من غيرها مع نتكا
y=1.086+0.122x1+0.295x5+0.247x6 

التقدير قيمة المتغير المستقل ( x5)، المرتب والمكافآتقيمة المتغير المستقل ( x1حيُث أن: 
قيمة التنبؤ بالمتغير  y ،)فيفرص التقدم الوظيقيمة المتغير المستقل ( x6 )،واحترام الذات

  تمثل قيمة الثابت بالمعادلة. 1.086، التابع (أداء الشركة)

ال  من االختبارات السابقة فإننا نرفض فرضية العدم القائلة:" خالصة الفرضية الخامسة:
" ونقبل يؤثر مستوى الرضا الوظيفي للعاملين معنويا في أداء الشركات السورية المساهمة.

يؤثر مستوى الرضا الوظيفي للعاملين معنويا في أداء الشركات  لبديلة القائلة:"الفرضية ا
  ."السورية المساهمة

  :سادسةال الرئيسية الفرضيةاختبار 
ممارسة المسؤولية االجتماعية في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في ليوجد تأثير معنوي ال 

  الشركات المساهمة السورية.
قام الباحث أوًال باختبار كل من فرضياتها الفرعية  لرئيسية السادسةاعند اختبار الفرضية 

  كالتالي:
 في االقتصادية المسؤولية ممارسةيوجد تأثير معنوي لال  :األولى الفرعية الفرضية اختبار
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى

  :دار البسيط كما هو موضح بالجدول التاليالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنح
 في الرضا الوظيفي االقتصاديةالمسؤولية ) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 58- 3( الجدول رقم
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 0.000 5.733 1.471         الثابت
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0.655  0.430  76.076  1  0.000  0.567  8.722  0.000  
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، إذ لوظيفيفي الرضا ا للمسؤولية االقتصادية) وجود تأثير 58-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.655بلغ معامل االرتباط 

 ). أي أن ما قيمته0.430( ) بلغ�
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(المتغير  الشركات المساهمة السورية للعاملين في في الرضا الوظيفيغيرات ت%) من ال43(
(المتغير المستقل الفرعي األول)  المسؤولية االقتصادية ناتج عن التغيرات في التابع)

). وهذا يعني أن ß )0.567، كما بلغت قيمة درجة التأثير اض ثبات المتغيرات األخرىبافتر 
 الرضا الوظيفييؤدي إلى الزيادة في  المسؤولية االقتصاديةبالزيادة بدرجة واحدة في االهتمام 

  .)0.56( الشركات المساهمة السورية بقيمة للعاملين في
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 76.076( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.
) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ة عند مستوى) وهي دال8.722( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 في معنويا االقتصادية المسؤولية ممارسة تؤثر ال "القائلة وبالتالي نرفض فرضية العدم
رضية البديلة ونقبل الف" .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى

 الوظيفي االرض مستوى في معنويا االقتصادية المسؤولية ممارسة تؤثر "التي تنص على أنُه:
  "..السورية المساهمة الشركات في للعاملين

 في القانونية المسؤولية ممارسةيوجد تأثير معنوي لال  :الثانية الفرعية الفرضية اختبار
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى

  :بالجدول التاليالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح 
 في الرضا الوظيفي المسؤولية القانونية) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 59- 3( الجدول رقم
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، إذ بلغ في الرضا الوظيفي القانونيةللمسؤولية ) وجود تأثير 59-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.570تباط معامل االر 

 ). أي أن ما قيمته0.325( ) بلغ�
 الشركات المساهمة السورية للعاملين في في الرضا الوظيفيغيرات ت%) من ال32.5(

(المتغير المستقل الفرعي الثاني)  القانونيةالمسؤولية  ناتج عن التغيرات في (المتغير التابع)
). وهذا يعني أن ß )0.417، كما بلغت قيمة درجة التأثير ىبافتراض ثبات المتغيرات األخر 

 الرضا الوظيفييؤدي إلى الزيادة في  القانونيةالمسؤولية بالزيادة بدرجة واحدة في االهتمام 
  .)0.41( الشركات المساهمة السورية بقيمة للعاملين في

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 48.565( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى6.969( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 مستوى في معنويا القانونية المسؤولية ممارسة تؤثر ال "القائلة لتالي نرفض فرضية العدموبا
رضية البديلة التي تنص ونقبل الف" .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا

 في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى في معنويا القانونية المسؤولية ممارسة تؤثر "على أنُه:
  "..السورية المساهمة كاتالشر 

 في األخالقية المسؤولية ممارسةيوجد تأثير معنوي لال  :الثالثة الفرعية الفرضية اختبار
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي
 في الرضا الوظيفي المسؤولية األخالقية) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير 60- 3( الجدول رقم
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، إذ في الرضا الوظيفي األخالقيةللمسؤولية ) وجود تأثير 60-34( نالحظ من الجدول رقم
R( يدمعامل التحدو  R =0.422بلغ معامل االرتباط 

 ). أي أن ما قيمته0.178( ) بلغ�
 الشركات المساهمة السورية في الرضا الوظيفي للعاملين فيغيرات ت%) من ال17.8(

(المتغير المستقل الفرعي الثالث)  األخالقيةالمسؤولية  ناتج عن التغيرات في (المتغير التابع)
). وهذا يعني أن ß )0.359ثير ، كما بلغت قيمة درجة التأبافتراض ثبات المتغيرات األخرى

الرضا الوظيفي يؤدي إلى الزيادة في  األخالقيةبالمسؤولية الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام 
  .)0.359( الشركات المساهمة السورية بقيمة للعاملين في

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 21.905( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  يق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين.على جودة توف

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى4.680( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 مستوى في معنويا األخالقية المسؤولية ممارسة تؤثر القائلة" ال وبالتالي نرفض فرضية العدم
ونقبل الفرضية البديلة التي تنص " .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا

 في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى في معنويا األخالقية المسؤولية ممارسة تؤثر "على أنُه:
  "..السورية المساهمة الشركات

 مستوى في الخيرة المسؤولية ممارسةيوجد تأثير معنوي لال  :الرابعة الفرعية الفرضية ختبارا
  .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا

  :الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو موضح بالجدول التالي
  في الرضا الوظيفي المسؤولية الخيرةط الختبار تأثير ) تحليل االنحدار البسي61- 3( الجدول رقم
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، إذ بلغ في الرضا الوظيفي الخيرةللمسؤولية ) وجود تأثير 61-3( نالحظ من الجدول رقم
R( معامل التحديدو  R =0.549معامل االرتباط 

 قيمته). أي أن ما 0.302( ) بلغ�
(المتغير  الشركات المساهمة السورية في الرضا الوظيفي للعاملين في غيرت%) من ال30.2(

(المتغير المستقل الفرعي الرابع) بافتراض ثبات  الخيرةالمسؤولية  في ناتج عن التغير التابع)
ة ). وهذا يعني أن الزيادة بدرجß )0.442، كما بلغت قيمة درجة التأثير المتغيرات األخرى

 الرضا الوظيفي للعاملين فييؤدي إلى الزيادة في  الخيرةبالمسؤولية واحدة في االهتمام 
  .)0.44( الشركات المساهمة السورية بقيمة

وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 43.637( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 
  عالقة بين المتغيرين.على جودة توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل ال

) وهو أقل من 0.000كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (
 ) وهي دالة عند مستوى6.606( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

 مستوى في امعنوي الخيرة المسؤولية ممارسة تؤثر الالقائلة"  وبالتالي نرفض فرضية العدم
ونقبل الفرضية البديلة التي تنص " .السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا

 في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى في معنويا الخيرة المسؤولية ممارسة تؤثر "على أنُه:
  "..السورية المساهمة الشركات

أثر المسؤولية االجتماعية كمتغير  كما قام الباحث بإجراء تحليل االنحدار البسيط الختبار
  كما هو موضح بالجدول التالي:كلي بمختلف أبعاده في الرضا الوظيفي 

 الرضا الوظيفي في) تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير المسؤولية االجتماعية 62-3الجدول رقم(
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الرضا الموظفين، إذ  في) وجود تأثير للمسؤولية االجتماعية 62-3( جدول رقمنالحظ من ال
R( معامل التحديدو  R =0.753بلغ معامل االرتباط 

 ). أي أن ما قيمته0.566( ) بلغ�
ناتج عن  الشركات المدروسة%) من التغيرات في الرضا الوظيفي لدى العاملين في 56.6(

). وهذا يعني أن ß )0.834ة، كما بلغت قيمة درجة التأثير التغير في المسؤولية االجتماعي
الزيادة بدرجة واحدة في االهتمام بالمسؤولية االجتماعية يؤدي إلى الزيادة في الرضا الوظيفي 

  .)0.834( لدى العاملين بقيمة
وهذا يدل  )0.000( دالة عند مستوى أنها) 131.942( المحسوبة والتي بلغت Fقيمةتشير 

  توفيق النموذج وأن النموذج الخطي جيد في تمثيل العالقة بين المتغيرين. على جودة
) وهو أقل من 0.032كما يتبين من الجدول أن مستوى المعنوية المتعلق بالثوابت بلغ (

 ) وهي دالة عند مستوى11.487( المحسوبة tكما بلغت ) مما يدل على معنويتها، 0.05(
)0.000(.  

تؤثر ممارسة دم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنُه: وبالتالي نرفض فرضية الع
  .في مستوى الرضا الوظيفي للعاملينالمسؤولية االجتماعية معنويا 

 المستقلة الجزئية المتغيرات من أي لمعرفة المتعدد االنحدار تحليل بإجراء الباحث قام كما
 للعاملين الوظيفي بالرضا يتمثل الذي التابع المتغير في تأثيراً  األكثر االجتماعية للمسؤولية

  :التالي الجدول في موضح هو كما السورية المساهمة الشركات في
  بين أبعاد المسؤولية ا�جتماعية والرضا الوظيفي نتائج تحليل ا�نحدار المتعدد )63- 3الجدول رقم (

  
 المتغيرات

 الرضا الوظيفي

 الد�لة P المحسوبة tقيمة  معامل ا�نحدار

 دال 0.040 2.047 0.576 لثوابتا

  دال  0.000  4.297  0.310  المسؤولية ا�قتصادية

  دال  0.001  3.581  0.208  المسؤولية القانونية

 دال 0.050 1.921 0.133 المسؤولية ا�خDقية

  دال  0.010  2.550  0.176  الخيرةالمسؤولية 

 0.26343,  الخطأ المعياري =   R2  =0.584معامل التحديد 

 0.000,  المعنوية =    34.367المحسوبة =     Fيمة ق

  . SPSSباحث اعتماداً على مخرجات برنامجالمصدر: من إعداد ال
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 الرضا في االقتصادية للمسؤولية كان األكبر الجوهري التأثير أن يالحظ السابق الجدول من
 قيمته بما قتصاديةاال المسؤولية تؤثر حيث السورية المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي

 مجتمعة المتغيرات وتفسر العوامل، باقي ثبات حال في الوظيفي الرضا في) 0.310(
 المساهمة الشركات في للعاملين الوظيفي الرضا في تحصل التي التغييرات من%) 58.4(

  :السابق على بناءً  التالي النموذج بصياغة الباحث قام وقد فقط، السورية
 y=0.576+0.310x1+0.208x2+0.133x3+0.176x4 

قيمة المتغير المستقل  x2)، المسؤولية االقتصاديةقيمة المتغير المستقل ( x1حيُث أن: 
قيمة المتغير  x4، )المسؤولية األخالقيةقيمة المتغير المستقل ( x3 )،المسؤولية القانونية(

تمثل  0.576، )لوظيفيالرضا اقيمة التنبؤ بالمتغير التابع ( y ،)المسؤولية الخيرةالمستقل (
  قيمة الثابت بالمعادلة.

ال  من االختبارات السابقة فإننا نرفض فرضية العدم القائلة: " خالصة الفرضية السادسة:
تؤثر ممارسة المسؤولية االجتماعية معنويا في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات 

تؤثر ممارسة المسؤولية االجتماعية  ة: "" ونقبل الفرضية البديلة القائل المساهمة السورية.
  ."معنويا في مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات المساهمة السورية.

) التي بينت أن المسؤولية Nilgün and Ibrahim, 2014تتفق هذه النتيجة مع دراسة (
ي، وأن االجتماعية ببعديها األخالقي واالقتصادي تؤثر بشكل إيجابي على الرضا الوظيف

المسؤولية االجتماعية يمكن أن تكون طريقة فاعلة في الحفاظ على عالقة إيجابية بين 
) التي اشارت إلى أن االستثمار Ching et al, 2013الشركة وموظفيها. وتتفق مع دراسة (

  بالمسؤولية االجتماعية يؤثر على الرضا الوظيفي للعاملين.
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  ة:السابع الرئيسية الفرضيةاختبار 
  .ال يتوسط الرضا الوظيفي للعاملين العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها

) نموذج الختبار أثر المتغير الوسيط في Frazier et al, 2004قدم فرايزر وزمالءه (
العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع بناًء على مراجعة العديد من األبحاث التي 

 ,Baron & Kenny, 1986; Judd & Kenny, 1981; Kennyاألثر ( اختبرت هذا

Kashy, & Bolger, 1998) نفذ بثالث تُ )، ويتكون هذا النموذج من أربع خطوات اساسية
  ) وهي:معادالت انحدار

للمتغير المستقل في المتغير التابع  الخطوة األولى: أن يكون هناك أثر ذو داللة معنوية
)path c.(  

للمتغير المستقل في المتغير الوسيط  انية: أن يكون هناك أثر ذو داللة معنويةالخطوة الث
)path a.(  

للمتغير الوسيط في المتغير التابع  الخطوة الثالثة: أن يكون هناك أثر ذو داللة معنوية
)path b) عند التحكم ،(controlling ،بتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع (

  االنحدار المتعدد الختبار هذا الخطوة.ويستخدم تحليل 
 انعدمت أو أن يظهر أن قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع: األخيرةالخطوة 

 pathاالنحدار المتعدد (مقارنة  انخفضت بشكل مهم عند ادخال المتغير الوسيط إلى نموذج

c  معpath c1(. 

فإن العالقة بين المتغير  )full mediation( تأثير كامل للمتغير الوسيطكان هناك  إذا
. وٕاذا النموذجالمستقل والمتغير التابع سوف تختفي نهائيًا بعد ادخال المتغير الوسيط إلى 

، فإن العالقة بين المتغير )partial mediation( تأثير جزئي للمتغير الوسيطهناك  كان
كن لمتغير الوسيط إلى النموذج و المستقل والمتغير التابع سوف تكون أقل عند إدخال ال

  ، وترتفع القوة التفسيرية للنموذج.سوف تبقى أكبر من الصفر
  ويبين الشكل التالي مخطط المسارات في النموذج الوسيط:
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  )4- 3شكل رقم (
  مخطط المسارات في النموذج الوسيط

  
Path c = .503*  
المتغير التابع                      المتغير المستقل                                        

  (المسؤولية االجتماعية)                                                         (األداء)
  0.05معنوي عند مستوى  *           

 

Path c1  

  
  

  المتغير التابع           Path bالمتغير الوسيط                            Path aالمتغير المستقل               
  (المسؤولية االجتماعية)                            الرضا الوظيفي                                     (األداء)

  )Frazier et al, 2004, p 126( المصدر:

- 3جرى التحقق من الخطوة األولى عند اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة (جدول 
�(وكانت)  155:ص48

�
� )، والخطوة الثانية جرى التحقق منهما B=.503و( )290.

�() وكانت169: ص62-3عند اختبار الفرضية الرئيسية السادسة (جدول 
�
� .566( 

  ).B=.834و(
  والختبار الخطوة الثالثة ُأستخدم تحليل االنحدار المتعدد المُيبين في الجدول التالي:

  األداء والرضا الوظيفي في المسؤولية االجتماعيةالختبار تأثير  المتعددالنحدار ) تحليل ا64- 3( الجدول رقم
  

 المتغيرات
 الرضا الوظيفي

 الدbلة P المحسوبة tقيمة  معامل ا�نحدار

 دال 0.000 5.461 1.330 الثوابت

  غير دال  0.797  0.257  0.025  المسؤولية اbجتماعية

  دال  0.000  7.257  0.633  الرضا الوظيفي

 0.23232,  الخطأ المعياري =   R2  =0.535معامل التحديد 
 0.000,  المعنوية =    57.560المحسوبة =     Fقيمة 

  SPSS المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات
يتضح من الجدول السابق ارتفاع القوة التفسيرية للنموذج عند إدخال الرضا الوظيفي كمتغير 

 R2= 0.290عالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها حيث كانت وسيط على ال
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(بعد إدخال  R2= 0.535(قبل إدخال المتغير الوسيط على النموذج) وأصبحت قيمة 
، ويالحظ %24.5المتغير الوسيط على النموذج) أي ارتفعت القوة التفسيرية للنموذج بمقدار 

قبل  B= 0.503للمنظمة في األداء قد انخفضت من ن قيمة تأثير المسؤولية االجتماعية أ
بعد إدخال المتغير الوسيط في  B= .025إدخال المتغير الوسيط في نموذج االنحدار إلى 

 =sigحيث كانت قيمة  0.05نموذج االنحدار، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

لوظيفي للعاملين) في المتغير ، كما يالحظ أن قيمة تأثير المتغير الوسيط (الرضا ا0.797
حيث كانت  0.05، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.633التابع (األداء) تعادل 

 full، وهذا يعني تحقق الخطوة الثالثة، وهذا يشير إلى تأثير كامل (sig= 0.000قيمة 

mediationة للمنظمة ) للرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين المسؤولية االجتماعي
  واألداء.

ويبين الشكل التالي مخطط المسارات في النموذج الوسيط بعد إدخال المتغير الوسيط على 
  نموذج االنحدار.

  )5- 3شكل رقم (
  مخطط المسارات بعد إدخال المتغير الوسيط على نموذج االنحدار.

  
Path c1= 0.025  

  
  

  المتغير التابع           *Path b= 0.633تغير الوسيط      الم       *Path a=0 .834المتغير المستقل         
  (المسؤولية االجتماعية)                            الرضا الوظيفي                                     (األداء)

  0.05معنوي عند مستوى  *

ال " : القائلةبناًء على التحليل السابق نرفض فرضية العدم  خالصة الفرضية السابعة:
، ونقبل ."يتوسط الرضا الوظيفي للعاملين العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها

يتوسط الرضا الوظيفي للعاملين العالقة بين المسؤولية " الفرضية البديلة التي تقول: 
  ."االجتماعية للمنظمة وأدائها
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات

  

يها الدراسة والتي بناًء عليها صل إلى تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليهدف هذا الف
  مجموعة من التوصيات. ُقدمت

  النتائج 5-1
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

بدرجة متوسطة، حيُث  ة االجتماعية في الشركات المساهمة السوريةتمارس المسؤولي-1
 ، وبأهمية نسبية تراوحت بين)4.03-3.26( بين تراوحت المتوسطات الحسابية ألبعادها

وكلها جاءت بتقدير متوسط باستثناء بعد المسؤولية الخيرة كان  )80.6%-65.2%(
 ككل األبعادوبلغ المتوسط الحسابي للمجموع الكلي أو ، متوسطه الحسابي بتقدير منخفض

  ).%74.40( وبأهمية نسبية قدرها) 3.72(
 ،بشكل عاممتوسط  المساهمة السوريةفي الشركات ملين للعا الرضا الوظيفي مستوى كان-2

، وبأهمية )3.86-3.32( تراوحت بين الرضا الوظيفيأن المتوسطات الحسابّية ألبعاد إذ 
وكلها جاءت بتقدير متوسط باستثناء بعد الراتب  )%77.2-%66.4( نسبية تراوحت بين

سط الحسابي للمجموع الكلي أو وبلغ المتو ، والمكافآت كان متوسطه الحسابي بتقدير منخفض
  ).%72.60( وبأهمية نسبية قدرها) 3.63( ككل بعادألل
أن المتوسطات إذ  بشكل عام،متوسط  المدروسةفي الشركات  األداءمستوى أن  تبين-3

 ، وبأهمية نسبية تراوحت بين)3.87-3.34( تراوحت بين األداءالحسابّية ألبعاد 
ر متوسط باستثناء بعد األداء البيئي كان متوسطه وكلها جاءت بتقدي )77.40%-66.8%(

) 3.58( ككل بعادأللوبلغ المتوسط الحسابي للمجموع الكلي أو ، الحسابي بتقدير منخفض
  ).%71.6( وبأهمية نسبية قدرها

ذات داللة إحصائية بين المسؤولية  جيدة عالقة ارتباط توصلت الدراسة إلى وجود-4
بلغ معامل االرتباط  حيثُ ، ات المساهمة السوريةالشرك في االجتماعية واألداء



176 
 
 

)Spearman( بينهما )وجاءت عالقة كل بعد من أبعاد المتغير المستقل 0.499 .(
  (المسؤولية االجتماعية) مع المتغير التابع (األداء) على النحو التالي:

على ) ويدل 0.345جاء بمعامل ارتباط وقدره ( يبعد المسؤولية االقتصادية: الذ-4-1
ية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة معنو  مقبولةوجود عالقة طردية 

  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.92( الدراسة على هذا البعد بمقدار
) ويدل على وجود 0.198جاء بمعامل ارتباط وقدره ( يبعد المسؤولية القانونية: الذ-4-2

مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة  معنوية الداللة ضعيفةعالقة طردية 
  .) وهو يدل على مستوى متوسط4.03( على هذا البعد بمقدار

) ويدل على وجود 0.475جاء بمعامل ارتباط وقدره ( يبعد المسؤولية األخالقية: الذ-4-3
دراسة على معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة ال جيدةعالقة طردية 

  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.67هذا البعد بمقدار(
) ويدل على وجود 0.570جاء بمعامل ارتباط وقدره ( يبعد المسؤولية الخيرة: الذ-4-4

معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على  جيدةعالقة طردية 
  .ستوى منخفض) وهو يدل على م3.26( هذا البعد بمقدار

 الرضا الوظيفيذات داللة إحصائية بين  قوية عالقة ارتباط توصلت الدراسة إلى وجود-5
بين هذين ) Spearmanبلغ معامل االرتباط ( حيثُ ، الشركات المساهمة السورية في واألداء

) الرضا الوظيفي). وجاءت عالقة كل بعد من أبعاد المتغير المستقل (0.728(المتغيرين 
  متغير التابع (األداء) على النحو التالي:مع ال

) ويدل على وجود 0.526جاء بمعامل ارتباط وقدره ( ي: الذبعد المرتب والمكافآت -5-1
معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على  جيدةعالقة طردية 

  .مستوى متوسط منخفض) وهو يدل على 3.32هذا البعد بمقدار(
) ويدل على 0.338جاء بمعامل ارتباط وقدره ( ي: الذبعد مهام العمل وواجباته -5-2

معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة  جيدةوجود عالقة طردية 
  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.86على هذا البعد بمقدار(
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) ويدل على وجود 0.488ل ارتباط وقدره (جاء بمعام ي: الذبعد العالقة مع الزمالء -5-3
معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على  جيدةعالقة طردية 

  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.69( هذا البعد بمقدار
) ويدل على وجود 0.569جاء بمعامل ارتباط وقدره ( ي: الذبعد العالقة مع الرؤساء -5-4

طردية قوية معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على عالقة 
  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.66( هذا البعد بمقدار

) ويدل على 0.717جاء بمعامل ارتباط وقدره ( ي: الذبعد التقدير واحترام الذات -5-5
ء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة وجود عالقة طردية قوية معنوية الداللة مع األداء. وجا

  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.70( على هذا البعد بمقدار
) ويدل على 0.665جاء بمعامل ارتباط وقدره ( ي: الذبعد فرص التقدم الوظيفي -5-6

وجود عالقة طردية قوية معنوية الداللة مع األداء. وجاء متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة 
  .مستوى متوسط) وهو يدل على 3.56( لبعد بمقدارعلى هذا ا

المسؤولية ذات داللة إحصائية بين  قوية عالقة ارتباط توصلت الدراسة إلى وجود-6
بلغ معامل  حيثُ ، الرضا الوظيفي للعاملين فيهاو  في الشركات المساهمة السورية االجتماعية
 األولد من أبعاد المتغير ). وجاءت عالقة كل بع0.741( بينهما )Spearmanاالرتباط (

  ) على النحو التالي:الرضا الوظيفي( الثاني) مع المتغير المسؤولية االجتماعية(
) ويدل على 0.629بعد المسؤولية االقتصادية: الذي جاء بمعامل ارتباط وقدره ( -6-1

  وجود عالقة طردية قوية معنوية الداللة مع الرضا الوظيفي.
) ويدل على وجود 0.467ونية: الذي جاء بمعامل ارتباط وقدره (بعد المسؤولية القان -6-2

  عنوية الداللة مع الرضا الوظيفي.م جيدةعالقة طردية 
) ويدل على وجود 0.474بعد المسؤولية األخالقية: الذي جاء بمعامل ارتباط وقدره ( -6-3

  معنوية الداللة مع الرضا الوظيفي. جيدةعالقة طردية 
) ويدل على وجود 0.622الخيرة: الذي جاء بمعامل ارتباط وقدره ( بعد المسؤولية -6-4

  عنوية الداللة مع الرضا الوظيفي.م جيدةعالقة طردية 
أثبتت كافة النتائج بين أبعاد المسؤولية االجتماعية واألداء بأن هناك أثر معنوي للمتغير -7

R(يُث بلغ المستقل (المسؤولية االجتماعية) في المتغير التابع (األداء) ح
�( )0.29 (
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وقبول الفرضية  الفرضية الرئيسية الرابعة رفض) وبالتالي تم 0.503ومعامل االنحدار (
األداء في  فييوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية التي تنص على:  البديلة

ؤولية المسوجاء أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل ( الشركات المساهمة السورية.
  ) في المتغير التابع (األداء) على النحو التالي:االجتماعية

R(للمسؤولية االقتصادية في األداء حيُث بلغ  ضعيف هناك أثر معنوي-7-1
�( )0.124 (

  ).0.257ومعامل االنحدار (
R(معنوي للمسؤولية القانونية في األداء حيُث بلغ  ضعيف جداً  هناك أثر-7-2

�( 
  ).0.150مل االنحدار () ومعا0.060(
R(هناك أثر معنوي للمسؤولية األخالقية في األداء حيُث بلغ -7-3

) ومعامل 0.209( )�
  ).0.327االنحدار (

R(هناك أثر معنوي للمسؤولية الخيرة في األداء حيُث بلغ -7-4
) ومعامل 0.287( )�

  ).0.363االنحدار (
واألداء بأن هناك أثر معنوي للمتغير  ظيفيلرضا الو أثبتت كافة النتائج بين أبعاد ا-8

R() في المتغير التابع (األداء) حيُث بلغ لرضا الوظيفي(ا الوسيط
) ومعامل 0.535( )�

التي  وقبول الفرضية البديلة الفرضية الرئيسية الخامسة رفض) وبالتالي تم 0.616االنحدار (
في الشركات المساهمة  للعاملين لرضا الوظيفيليوجد أثر ذو داللة إحصائية تنص على: 

) في لرضا الوظيفيوجاء أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل (ا .داءاأل في السورية
  المتغير التابع (األداء) على النحو التالي:

R(هناك أثر معنوي لبعد المرتب والمكافآت في األداء حيُث بلغ -8-1
�( )0.280 (

  ).0.392ومعامل االنحدار (
R(لبعد مهام العمل وواجباته في األداء حيُث بلغ  ضعيف ناك أثر معنويه-8-2

�( 
  ).0.258) ومعامل االنحدار (0.182(
R(هناك أثر معنوي لبعد العالقة مع الزمالء في األداء حيُث بلغ -8-3

�( )0.271 (
  ).0.292ومعامل االنحدار (

R(داء حيُث بلغ هناك أثر معنوي لبعد العالقة مع الرؤساء في األ-8-4
�( )0.424 (

  ).0.488ومعامل االنحدار (
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R(هناك أثر معنوي لبعد التقدير واحترام الذات في األداء حيُث بلغ -8-5
�( )0.507 (

  ).0.508ومعامل االنحدار (
R(هناك أثر معنوي لبعد فرص التقدم الوظيفي في األداء حيُث بلغ -8-6

�( )0.457 (
  ).0.462ومعامل االنحدار (

مسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي للعاملين في لأثبتت كافة النتائج بين أبعاد ا-9
مسؤولية االجتماعية) ل(ا المستقلالشركات المساهمة السورية بأن هناك أثر معنوي للمتغير 

R() حيُث بلغ لرضا الوظيفي(ا الوسيطفي المتغير 
) ومعامل االنحدار 0.566( )�

التي تنص  وقبول الفرضية البديلة الفرضية الرئيسية السادسة رفضتالي تم ) وبال0.834(
الرضا الوظيفي للعاملين في  فييوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية على: 

(المسؤولية  األولوجاء أثر كل بعد من أبعاد المتغير  الشركات المساهمة السورية.
  ) على النحو التالي:لرضا الوظيفيا( الثانياالجتماعية) في المتغير 

R(هناك أثر معنوي للمسؤولية االقتصادية في الرضا الوظيفي حيُث بلغ -9-1
�( 

  ).0.567) ومعامل االنحدار (0.430(
R(هناك أثر معنوي للمسؤولية القانونية في الرضا الوظيفي حيُث بلغ -9-2

�( )0.325 (
  ).0.417ومعامل االنحدار (

R(ثر معنوي للمسؤولية األخالقية في الرضا الوظيفي حيُث بلغ هناك أ-9-3
�( )0.178 (

  ).0.359ومعامل االنحدار (
R(هناك أثر معنوي للمسؤولية الخيرة في الرضا الوظيفي حيُث بلغ -9-4

�( )0.302 (
  ).0.442ومعامل االنحدار (

 االجتماعية سؤوليةالم بين إحصائية داللة ذات عالقة توصلت الدراسة إلى وجود-10
بلغ  حيثُ  ،السورية المساهمة الشركات في مقاسا بمعدل العائد على االستثمار واألداء المالي

  )0.535) بينهما (Spearmanمعامل االرتباط (
مقاسا  واألداء المالي االجتماعية المسؤولية بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال-11

  .السورية المساهمة الشركات في حقوق الملكيةبمعدل العائد على 

  .يتوسط الرضا الوظيفي للعاملين العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمة وأدائها-12
  



180 
 
 

  المقابالت من المستخلصة النتائج 5-2
 المسؤولية مفهوم عن فكرة لديهم المدراء من مقابلتهم جرى ممن األكبر النسبة أن-1

 واقعيته عدم أو لمنظماتهم فائدته على اتفاقهم عدم من الرغم على للمنظمة االجتماعية
 االعمال بيئة وفي المجتمع في السائدة الثقافة سياق في التطبيقية الناحية منحسب تعبيرهم 

  .المحلية
 كما ومبادئها االجتماعية المسؤولية ألبعاد المدراء بعض لدى واضح فهم هناك يكن لم-2

 مصطلح عن فكرة يملكون ال بأنهم قالوا من نسبة لخال من يتضح وهذا أدبياتها، في ذكرت
  ..%28 بلغت والتي االجتماعية المسؤولية

 في الشركات عينة الدراسة األداء لتحسين كاستراتيجية االجتماعية المسؤولية تستخدم ال-3
 جرت ممن، ولكن القليل كنظرية المفهوم مع يتفق من المدراء الكثير أن من الرغم على

 المالي واألداء االجتماعية المسؤولية تطبيق بين وقوية مباشرة عالقة هناك أن ىير  مقابلتهم
  .للمنظمة

 في تطبيقها يمكن االجتماعية المسؤولية أن مقابلتهم جرت الذين المدراء بعض اوضح-4
 عدم يرون وبالتالي لتطبيقها إمكانية هناك ليس المحلي المجتمع في أما المتطورة المجتمعات

  .الطرح اهذ واقعية
 على اتفاق بينهم إلى المدروسة الشركات في المدراء مع جرت التي المقابالت تصل لم-5

 العمالء أن من المدراء بعض قالهُ  ما خالل من يظهر ما وهذا االجتماعية، المسؤولية أهمية
 غيرها دون شركة مع التعامل عند االعتبار بعين االجتماعية المسؤولية موضوع يأخذون ال
  ..%76 نسبتهم غتوبل
 بأهمية البعض وٕايمان تقبل وجود من الرغم على أنهُ  ،أيضاً  الباحث يستنتج أن يمكن-6

 بمنظماتنا الفعلي للتطبيق قابلة غير أنها تصور لديهم ولكن ،كمفهوم االجتماعية المسؤولية
 من زءكج االجتماعية للمسؤولية استراتيجية إلى يترجم أن دون اإليمان هذا بقي وبالتالي

 عدم هو مقابلتهم جرت من لدى لذلك كثيراً  تكررت التي التبريرات ومن. الشركة استراتيجية
 االجتماعية، بمسؤوليتها القيام عد أو القيام اساس على الشركات بين العمالء تفريق

  .الشركات على البلد بها يمر التي األزمة تركتها التي السلبية المالية األثار وموضوع
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  :وصياتالت 5-3
  :توصي الدراسة بما يلي السابقة في ضوء النتائج

يمكن أن يكون لهذه الدراسة نتائج تطبيقية على مستوى الشركات المدروسة بالرغم من -1
، حيُث بينت وجود تأثير ذو داللة معنوية للمسؤولية االجتماعية للشركة في الرضا محدداتها

لوظيفي واألداء، وبالتالي وجود تأثير للمسؤولية الوظيفي للعاملين، ووجود عالقة بين الرضا ا
االجتماعية في أداء الشركات المساهمة السورية، ومن هنا نوصي هذه الشركات بإعطاء 

  االهتمام الكافي لتطبيق أنشطة المسؤولية االجتماعية وتبنيها كجزء من استراتيجية الشركة.
هتمام فيما يتعلق بدعم المجتمع أن تعطي الشركات المساهمة السورية المزيد من اال-2

والمساهمة  ،والبنية التحتية ،والمؤسسات الخيرية ،والصحة ،التعليم مثل المحلي في مجاالت
. حيُث بينت األزمات أثناء تحل بالمجتمع التي األضرار من والتخفيف المشاكل حلفي 

  .الحسابي منخفض كان متوسطهُ   الخيرة بعد المسؤوليةالنتائج أن 
تعمل الشركات المدروسة على مراعاة ارتفاع المتطلبات المعيشية، فتعمل على تحقيق أن -3

لذك من أثر على للعاملين لديها. لما  ةالممنوح زن بين هذه المتطلبات وبين األجورالتوا
وكذلك  وجود عالقة بين الرضا الوظيفي واألداء ، في ظل النتائج التي بينتالرضا الوظيفي

كانت درجته  ُبعد الراتب والمكافآتيفي على أداء هذه الشركات. إذ تبين أن تأثير الرضا الوظ
  منخفضة.

الجانب البيئي والمساهمة في المحافظة على  أن تعمل الشركات المدروسة على مراعاة -4
البيئة ونشر ثقافة التوعية البيئية من خالل بعض األنشطة التي يمكن أن تقوم بها 

أن  من نتائج الدراسة إذ تبينالمدن التي تمارس أنشطتها فيها،  كالمساهمة بتحسين ونظافة
  كانت درجته منخفضة. ألداء البيئيُبعد ا

أن تعمل الشركات المدروسة على رفع مستوى المسؤولية االجتماعية لديها، إذ تبين من -5
وعلى  نتائج الدراسة التأثير اإليجابي لذلك على الرضا الوظيفي للعاملين في هذه الشركات،

  األداء.
رفع  لعاملين فيها، لما لُه من أثر فيزيادة اهتمام الشركات المدروسة بالرضا الوظيفي ل-6

  مستوى أداء هذه الشركات.
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أن تعمل الشركات المساهمة السورية على اإلفصاح عن نشاطاتها ومساهماتها في مجال -7
معتها االجتماعية، األمر المسؤولية االجتماعية، لما لُه من أثر على تحسين صورتها وس

  الذي يمكن أن ينعكس على ارتفاع مستوى أدائها.
أن تعمل الشركات المدروسة على دمج البيانات الخاصة بممارستها للمسؤولية االجتماعية -8

(التكاليف االجتماعية) مع البيانات الخاصة بممارستها لألنشطة االقتصادية (تكاليف 
االجتماعية كاستراتيجية للمنظمة واإليمان بأهمية دورها في التشغيل)، واعتماد المسؤولية 

  تحسين األداء.
والتعاون مع الباحثين وأن  أن تعطي الشركات المساهمة السورية المزيد من االهتمام-9

تعتبر ذلك جزءًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع، إذ وجد الباحث صعوبة كبيرة جدًا في 
  .جراء الدراسةإل الحصول على البيانات المطلوبة

ة تتناول موضوع -10 ضرورة إقرار مساقات تدريسّية تدرس في الجامعات الحكومّية والخاص
والذي من شأنه أن يخلق المزيد من  ،مجتمعوأهميتها وأثرها على ال المسؤولية االجتماعية

  .الوعي بأهمية هذا الموضوع وانعكاساته على التنمّية االقتصادّية واالجتماعّية
  الدراسات المستقبلية المقترحة 5-4

  فيما يتعلق بالدراسات المستقبلية يقترح الباحث:
بمتغيرات أخرى وعالقتها  المسؤولية االجتماعيةإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع -1

، حيث تبين أن هناك نقص واضح في تناول هذا الموضوع في كاألداء والرضا الوظيفي
  .الدراسات العربّية

في أنواع أخرى من الشركات والمنّظمات  المسؤولية االجتماعيةء دراسات حول إجرا-2
  .كالشركات العائلّية أو المشاريع الصغيرة والمنظمات الحكومّية

وذلك من  للمسؤولية االجتماعيةإجراء المزيد من الدراسات حول مدى تبني الشركات -3
مين والحكومة والدائنين والمجتمع وجهة نظر أصحاب المصالح كالموظفين والزبائن والمساه

  .باألداءالمحلي....الخ، وعالقتها 
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  قسم إدارة األعمال
  

  تبانةاس

  السيدة المديرة المحترمة/السيد المدير المحترم

أثر المسؤولية االجتماعية  "بعنوان علمي بحث إلنجاز االستبيان هذا أيديكم بين نضع تحية طيبة وبعد: 
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  ال داعي لذكر اسمكم أو اسم الشركة.

ستخدم شاكرين لكم حسن اهتمامكم وٕاسهامكم في خدمة البحث العلمي، علمًا أن هذه االستبانة ست 

  ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل كافة المعلومات المتضمنة فيها بسرية تامة.
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  الدكتور يونس عواد                                     قدري عثمان ابراهيم                
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 منظمات قبل من المستمر االلتزام هي) Corporate Social Responsibility: (للمنظمةالمسؤولية االجتماعية 
 الظروف نوعية تحسين على البيئة والعمل وحماية االقتصادية التنمية تحقيق في والمساهمة أخالقًيا بالتصرف الاألعم

  األطراف. هذه لجميع الحياة جودة تحسين ككل بهدف والمجتمع المحلي والمجتمع للعاملين، المعيشية

أمام كل عبارة خمسة  ا يتعلق بشركتكم؟ حيث يوجدالجزء األول: ما هي درجة موافقتكم على كل من العبارات التالية فيم
  خيارات لإلجابة. الرجاء قراءة العبارات المذكورة ووضع دائرة      حول الخيار الذي يمثل رأيكم.

  

  درجة الموافقة    االقتصادية المسؤولية
كبيرة 

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  1  2  3  4  5 .نيوالوط المحلي االقتصاد دعم في المنظمة تساهم-1
  1  2  3  4  5  .العمل في الكفاية من أعلى مستوى إلى للوصول المنظمة تهدف-2
 للمجتمع الكريمة الحياة مصادر توفير في المنظمة تساهم-3

  .المحلي
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 تخلق المنظمة فرص عمل جديدة.-4
  1  2  3  4  5 مشروعة. بأساليب الربح تحقيق على المنظمة تحرص-5
 باألساليب المنظمات األخرى عن التميز إلى المنظمة تسعى-6

  .المشروعة
5  4  3  2  1  

  القانونية المسؤولية
 المحلية القوانين مع تتوافق التي األعمال بممارسة المنظمة تلتزم-7

  السارية في الدولة والمجتمع.
5  4  3  2  1  

 دونككل  المحلي المجتمع أفراد تجاه مسؤوليتها المنظمة تتحمل-8
  تمييز.

5  4  3  2  1  

تلنزم المنظمة بتطبيق متطلبات الصحة والسالمة أثناء أداء -9
 العمل.

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5 المنظمة باألنظمة الخاصة بحماية البيئة. تلتزم- 10
  1  2  3  4  5 ثقافة المنظمة. مرتكزات أهم من البيئة حماية تعد- 11

  األخالقية المسؤولية
  1  2  3  4  5 عمالها وفق أخالقيات المهنة.تروج المنظمة أل- 12
 األخالقية القيم مع يتوافق بأسلوب أعمالها المنظمة تنجز- 13

 للمجتمع المحلي.
5  4  3  2  1  

 مع يتطابق الذي األخالقي والتعامل السلوك على المنظمة تؤكد- 14
  السائدة. القوانين واألنظمة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  للجميع. وعادلة متكافئة وظيفية فرص المنظمة توفر- 15
  1  2  3  4  5 تتوافق أهداف المنظمة مع قيم المجتمع.- 16
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  1  2  3  4  5 اإلداري. لمحاربة الفساد صارماً  نظاماً  المنظمة تمتلك- 17
 العاملين لجميع واضح ومعلن أخالقي عمل دليل المنظمة تمتلك- 18

 . لديها
5  4  3  2  1  

  الخيرة المسؤولية
(كالتعليم  المحلي المجتمع لدعم وهبات نحم المنظمة تقدم- 19

  والصحة).
5  4  3  2  1  

الخيرية  المؤسسات لدعم أرباحها من جزء المنظمة تخصص - 20
 المعاقين). رعاية المسنين ومراكز ودور الطفولة (كمراكز واالجتماعية

5  4  3  2  1  

كالطرق  المحلي( للمجتمع التحتية البنى دعم في المنظمة تساهم- 21
 وغيرها). والمدارس الصحية كزوالمرا

5  4  3  2  1  

 االحتياجات لذوي عمل فرص توفير في المنظمة تساهم- 22
 .الخاصة

5  4  3  2  1  

 التي األضرار من والتخفيف المشاكل حل في المنظمة تساهم- 23
  .األزمات أثناء المحلي تحل بالمجتمع

5  4  3  2  1  

 بدورها منها اً للمرأة إيمان عمل فرص توفير في المنظمة تساهم- 24
 . معيشتهم وتحسين الدخول للمواطنين مستويات زيادة في

5  4  3  2  1  

  
  

  هل لديكم أية مقترحات لتحسين ممارسة المسؤولية االجتماعية في منظمتكم؟
1-......................................................................................................  

2-......................................................................................................  

3-......................................................................................................  

4-......................................................................................................  

5-......................................................................................................  
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  الجزء الثاني: يرجى وضع عالمة(    ) حول الرقم الذي تعتقد أنُه أكثر مالءمة إلجابتك:-
  

  درجة الموافقة    األداء البيئي: - أوالً 
كبيرة 

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

تملك المنظمة مرونة التكيف مع مختلف الظروف البيئية التي  -1
  تواجهها.

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  تتميز منتجات (أو خدمات) المنظمة بأنها صديقة للبيئة. -2
  1  2  3  4  5 بيئية. وث كوارثحد حالة في للطوارئ خطة المنظمة لدى-3
 تحسين على في المحافظة العالقة ذات الجهات مع المنظمة تساهم-4

 المدن. ونظافة
5  4  3  2  1  

  األداء التنظيمي -ثانياً 
تجري المنظمة تغييرات شاملة(استحداث أو إلغاء أقسام) في هيكلها -5

  التنظيمي.
5  4  3  2  1  

وحداتها اإلنتاجية على قنوات التواصل واضحة بين المنظمة و -6
  المعلومات وتبادلها.

5  4  3  2  1  

اتبعت المنظمة سياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت -7
  والترقيات والتدريب وغيرها.

5  4  3  2  1  

لدى العاملين القدرة على تفهم التغييرات التي تجري على إجراءات -8
  تنفيذ العمل.

5  4  3  2  1  

 من سمات هي واإلدارة العاملين بين ادلةالمتب والثقة االنسجام-9
  منظمتنا.

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  في تدريب وتأهيل وتعليم الموارد البشرية. كبيًرا جهًدا المنظمة تبذل- 10
  1  2  3  4  5 حصلت المنظمة على براءات اختراع تزيد من إبداعها.- 11
  محور التعلم والنمو -ثالثاً 
  1  2  3  4  5  تزيد من والء الزبائن لها.قدمت المنظمة برامج جديدة - 12
بادرت المنظمة إلى طرح منتجات (أو خدمات) جديدة تتناسب - 13

  وحاجات زبائنها.
5  4  3  2  1  

هناك نمو وزيادة في القيمة المضافة لمنتجات (أو خدمات) - 14
  الشركة.

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  هناك نمو في عدد المنتجات أو الخدمات المقدمة وتنوعها.- 15
  محور العمليات الداخلية:-رابعاً 
  1  2  3  4  5  هناك نمو مستمر في إنتاجية العاملين في المنظمة.- 16
  1  2  3  4  5  هناك نمو مستمر في معدل الطاقة اإلنتاجية آلالت المنظمة. - 17
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هناك انخفاض مستمر في معدل وقت اإلنجاز الفعلي للمنتج (أو - 18
  الخدمة).

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  انخفاض مستمر في معدل تعطل اآلالت. هناك - 19
  محور العمالء:-خامساً 

  العمالء الداخليين:-أ
  1  2  3  4  5  يظهر العاملون في المنظمة درجة عالية من الحماسة أثناء العمل.- 20
يحرص العاملون على الحفاظ على دوامهم وال يتغيبون إال ألسباب - 21

  ضرورية.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  ملون مقترحات لتطوير أساليب العمل.يقدم العا- 22
هناك انخفاض مستمر في معدل مخالفات العاملين لسلوكيات - 23

  العمل.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  هناك انخفاض مستمر في معدل شكاوي العاملين. - 24
  العمالء الخارجيون:-ب

  1  2  3  4  5  .هناك زيادة مستمرة في عدد عمالء المنظمة مقارنة بالمنافسين- 25
هناك اهتمام كبير من العمالء بتقديم مقترحات لتطوير المنظمة - 26

  ومخرجاتها.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  هناك انخفاض مستمر في عدد شكاوي العمالء.- 27
  1  2  3  4  5  هناك زيادة لوالء عمالء المنظمة مقارنة بالمنافسين.- 28

  الجزء الثالث: معلومات عامة 

         مدير فرع                                                   مدير عام               :  وظيفيالمسمى ال -1

                                                     مدير قسم                                                    نائب مدير فرع                              

  سنوات الخبرة في الوظيفة أو المستوى الحالي: .................................................-2

  معھد                                             المؤھل العلمي:            ثانوية عامة فأقل     -3

         دراسات عليا                                  جامعة                                              

  سنة         50إلى  41سنة                 من 40إلى  30من      سنة           30أقل من     العمر:       -4

  سنة   50أكثر من                     

  كمـتعاونــراً لـكـش
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هة للموظفينالدراسة الموج استبانة): 2( ق رقمملح  

    جامعة دمشق                         
  كلية االقتصاد

  قسم إدارة األعمال

  

  استبانة

  السيدة الموظفة المحترمة/السيد الموظف المحترم

أثر المسؤولية االجتماعية  "بعنوان علمي بحث إلنجاز االستبيان هذا أيديكم بين نضع تحية طيبة وبعد:

 في الدكتوراه درجة على الحصول بغرض ".لى الشركات المساهمة السوريةدراسة تطبيقية ع األداء: في

  إدارة االعمال.

ومع تقديري النشغالكم ووقتكم الثمين، أرجو منكم التكرم بملء االستبانة بمنتهى الحرص والدقة علمًا بأنه 

  ال داعي لذكر اسمكم أو اسم الشركة.

بحث العلمي، علمًا أن هذه االستبانة ستستخدم شاكرين لكم حسن اهتمامكم وٕاسهامكم في خدمة ال 

  ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل كافة المعلومات المتضمنة فيها بسرية تامة.

  المشرف                                                             طالب الدكتوراه     

  الدكتور يونس عواد                                      قدري عثمان ابراهيم               

  قسم إدارة األعمال/ جامعة دمشق                           قسم إدارة األعمال/ جامعة دمشق     

  0993469853رقم الهاتف: 

 kfeb150@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
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 والتوقعات الرغبات والحاجات والسعادة إلشباع واالرتياح بالقناعة النفسي ): الشعورJob satisfactionالرضا الوظيفي(
  للعمل. والوالء واالنتماء بالثقة ومن العالقات مع الزمالء والرؤساء مع الشعور العمل بيئة وظروف نفسه العمل من

أمام كل عبارة خمسة خيارات لإلجابة.  الجزء األول: ما هي درجة موافقتكم على كل من العبارات التالية؟ حيث يوجد
  .ملرجاء قراءة العبارات المذكورة ووضع دائرة      حول الخيار الذي يمثل رأيكا

  درجة الموافقة    بعد الراتب والمكافآت-أ
كبيرة 

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  1  2  3  4  5  .احتياجاتي يسد عليه أحصل الذي المرتب-1
  1  2  3  4  5  أشعر بأن عملي يتناسب مع المرتب الذي أحصل عليه.-2
  1  2  3  4  5  أعتقد أن نظام الرواتب (أو األجور) المعتمد في المنظمة عادل.-3
  1  2  3  4  5 مجزية. لي المقدمة السنوية العالوات-4
  1  2  3  4  5 .الصحية للرعاية توفر المنظمة للموظفين برنامجاً -5
  1  2  3  4  5  تعمل المنظمة على مكافأة الموظفين المتميزين.-6
  وواجباته عملال مهام بعد-ب
يتم توزيع األعمال بين أفراد التنظيم في األقسام والوحدات بشكل – 7

   عادل.
5  4  3  2  1  

واضحة ودقيقة ومفهومة من قبل  العمل في المطلوبة المهام- 8
  الجميع.

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  هناك توافق بين مؤهالتي ومتطلبات الوظيفة التي اشغلها.-9
  1  2  3  4  5  عور باإلنجاز واألهمية.يحقق لي عملي الش- 10
  بعد العالقات مع الزمالء -ج

  1  2  3  4  5  هناك تعاون وتفاعل بين الزمالء في تنفيذ األعمال.- 11
  1  2  3  4  5  هناك تقدير واحترام متبادل مع زمالء العمل في الشركة.- 12
  1  2  3  4  5  توجد عالقات ودية وغير رسمية مع الزمالء في العمل.- 13
  1  2  3  4  5  بمشكالت بعضهم البعض. في المنظمة يهتم الموظفون- 14

  بعد العالقات مع الرؤساء-د
يتيح الرؤساء في الشركة فرص النقاش والتشاور وتقديم -15

  المقترحات.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  احترم كفاءة وٕامكانيات رئيسي المباشر.-16
  1  2  3  4  5  معنا.يتبنى رئيسي المباشر اسلوب الحوار والمناقشة -17
  1  2  3  4  5  تبدي اإلدارة اهتمامًا واضحًا بآرائنا وافكارنا.-18
يعتمد رئيسي المباشر على الرقابة والمتابعة المستمرة في -19

  العمل.
5  4  3  2  1  
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  1  2  3  4  5  تمتاز أوامر رئيسي المباشر بالدقة والوضوح.-20
  بعد التقدير واحترام الذات-ه

 مجال في المبذولة اآلخرين جهود المنظمة في الزمالء يقدر-21
  .العمل

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  العمل في المنظمة مصدر تقدير من العائلة.- 22
  1  2  3  4  5  يحظى العمل في المنظمة باحترام األصدقاء واآلخرين.- 23
  1  2  3  4  5  .مرموقًا للموظفين اجتماعياً  مركزاً  المنظمة في العمل يوفر- 24
على ما  الحصول من المنظمة الموظفين في عمليمكن ال -25

  يستحقون من تقدير.
5  4  3  2  1  

  فرص التقدم الوظيفي-و
  1  2  3  4  5  تقدم لي الوظيفة فرصة التعلم واكتساب معارف جديدة.- 26
  1  2  3  4  5  تتيح لنا المنظمة التعلم والترقية.- 27
  1  2  3  4  5  تعتمد المنظمة على أسس واضحة للترقية.- 28
  1  2  3  4  5  أشعر أن نظام الترقيات يناسب طموحاتي المهنية واالجتماعية.- 29
  

  الجزء الثاني: معلومات عامة 
    الحالة االجتماعية:     متزوج                     أعزب                            -1

  .......................سنوات الخبرة في الوظيفة أو المستوى الحالي: ..........................-2

  المؤهل العلمي:            ثانوية عامة فأقل                                                       معهد          -3

  جامعة                                                              ماجستير                                        

  دكتوراه                                                             غير ذلك يرجى ذكره........                                 

  

  سنة         50إلى  41سنة                 من 40إلى  30سنة                        من  30العمر:           أقل من -4

  سنة   50أكثر من                     

    أنـــــثى                      ذكـــر    الجنس:          -5

  

  شـكـرًا لــتعاونـكم
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  )3(قم ق ر ملح
  استبيانات الدراسة قائمة بأسماء محكمي

  الوظيفة  االسم  الرقم
  أستاذ في قسم إدارة األعمال بجامعة دمشق  طارق الخير .أ.د  1
  أستاذ في معهد التنمية اإلدارية بجامعة دمشق  سنيةسليم الح .أ.د  2
  أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال بجامعة دمشق  د. يونس عواد  3
  أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال بجامعة دمشق  د. جمال اليوسف  4
  أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال بجامعة دمشق  د. زكوان قريط  5
  مساعد في قسم إدارة األعمال بجامعة دمشق أستاذ  د. بسام التزة  6
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  )4ملحق رقم (
  متغيرات الدراسة ) بينScatterplotلوحة االنتشار (

  

  )- الشكل رقم (
  ) بين المسؤولية االجتماعية واألداءScatterplotلوحة االنتشار (

 
  
  

  )- الشكل رقم (
  االجتماعية والرضا الوظيفي) بين المسؤولية Scatterplotلوحة االنتشار (
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  )- الشكل رقم (
  ) بين الرضا الوظيفي واألداءScatterplotلوحة االنتشار (
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Abstract 
This study attempts to answer the following main question, what is the 

impact of social responsibility and job satisfaction on performance of the 

Syrian Shareholding Companies? And therefore its results can help these 

companies to clarify the practices that lead to improve its 

competitiveness, by increasing their compatibility with their employees 

and the community in which they operate. 

The study aimed at investigating the extent to which corporate social 

responsibility exists in Syrian shareholding companies. And determine 

the level of job satisfaction for their employees, and determining 

whether there is correlation between corporate social responsibility and 

performance. The study also examined the relationship between 

corporate social responsibility and employees’ job satisfaction, and their 

impact on performance. and investigating whether job satisfaction of 

employees mediates the relationship between social responsibility of 

organization and its performance. 

In order to achieve these objectives the researcher used a correlation 

approach, And constructed an index of corporate social responsibility 

consisting of four dimensions. The economic responsibility, legal 

responsibility, ethical responsibility, and philanthropy responsibility. 

And an index of performance consisting of five dimensions. A 

questionnaire was designed to measure the dimensions of corporate 

social responsibility and performance. A sample of (103) managers of 

Syrian shareholding companies  was chosen. 

 As for job satisfaction the researcher used an index consisting of six 

dimensions. The dimension of salary and bonuses, dimension of work 

tasks and duties, dimension of relations with colleagues, dimension of 

relations with superiors, dimension of appreciation and self-esteem and 

the dimension of opportunities for career advancement. 

A questionnaire was designed to measure the six dimensions of job 

satisfaction. A sample of (211) employees of Syrian shareholding 

companies  was chosen. 

The researcher Also used qualitative methodology through interviews 

with (25) directors in the studied companies. 

The study concluded that Syrian Shareholding Companies exercise a 

moderate level of social responsibility in the dimensions of economic 

responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, whereas they 

exercise a lower level of social responsibility in the dimension of 

philanthropy  responsibility. The overall average of these dimensions 



ii 

 

was (3.72) with relative importance of (74.40%) which is considered 

relatively medium. 

The study also concluded that the employees had a moderate level of job 

satisfaction in the dimensions of work tasks and duties, relations with 

colleagues, relations with superiors, appreciation and self-esteem and the 

dimension of opportunities for career advancement, whereas they had a 

lower level of job satisfaction in the dimension of salary and bonuses. 

The overall average of these dimensions was (3.63) with relative 

importance of (72.60%) which is considered relatively medium. 

The study also found a positive relationship between:  
1. social responsibility and job satisfaction 

2. job satisfaction and performance.  

3. social responsibility and performance.  

It was also found that there is a statistically significant Impact of:  

1. Social Responsibility on job satisfaction. 

2. job satisfaction on performance.  

3. social responsibility on performance. 

The study also concluded that job satisfaction mediates the relationship 

between social responsibility of organization and its performance. 

The study recommended that Syrian Shareholding Companies should be 

more concerned about support of the local community in areas such as 

education, health, and charitable institutions, infrastructure, especially 

during the crisis period. Where results showed a low level of social 

responsibility in the dimension of philanthropy  responsibility. 

The study recommended the Syrian Shareholding Companies to increase 

their attention to their employees, in light of the results that shown the 

impact of job satisfaction on the performance of these companies. 

The study recommended that Syrian Shareholding Companies should be 

more concerned about their social responsibility, because its positive 

impact on job satisfaction and performance. 

Key words:  Corporate Social Responsibility, Performance, Job 

Satisfaction, Syrian Shareholding Companies. 
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