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، فإن مل ا .... فإن مل تستطع فكن متعلما، فإن مل تستطع فأحب العلماءكن عامل ''

  '' تستطع فال تبغضهم

جل على  و ، حنمد هللا عزواجتهاد تكللت 1جناز هذا البحث بعد رحلة حبث وجهد

و عمال حبديث نبينا  نيب الرمحة عليه افضل  ، Dا علينا فهو العلي القدير نعمه اليت منّ 

 انظم عقد الشكرأن  يشرفين ﴾من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ﴿الصالة و السالم 

له قدم السبق يف العلم و من كان '' عيداين حممداألستاذ الفاضل '' س اىل و العرفان

عوa لنا يف إجناز هذا توجيهاته ونصائحه القيمة اليت كانت ل ذلك نظريا ، والتعليم

  . البحث

االمتنان إىل كل من زرع  اطيب مشاعر لشكر وdمسى عبارات اأتوجه  يسعدين ان كما

لنا يد املساعدة والتسهيالت و املعلومات وأخص iلذكر  التفاؤل يف دربنا وقدم

  ''معالش عبد الرزاق'' السيد

  ''رمزيفروي ''و الدكتور '' شليل عبد اللطيف''  و االستاذ

  و نشكر ايضا كل اعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم iثراء هذا العمل

ا الكثري وحتمل من الشعور ، نشكركم كلمة تعين لناقلوبنا على ألسنتنشكرا تنطقها 

   ال ننسى هذا املكان الذي مجعنا مبقاعده وأبوابه حىت فنائه إىل كل جزء به و الكثري

   لكم ولن ننساكم أبدا ضلن ننسى ف
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 الرمحن الرحيم هللابسم 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾  ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى ا َّ

  العظيم هللاصدق 

َدَرَجاْت" والصالة  بسم هللا واحلمد ; الذي علم العلم ورفع أهل العلماء فقال: "يـــَـْرَفُع هللاُ اْلِذيَن آَمُنوْا َو اْلِذيَن ُأوُتوْا الِعْلمَ 
يدS والسالم على من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ،صاحب اخلُلق العظيم والقدر الفخيم َمن أرسلته رمحة للعاملني س

  حممد وعلى آله وصحبه .
 تطيب بطاعتك .. وال يل إال بشكرك وال يطيب النهار إالإهلي ال يطيب الل

  اللحظات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب اجلنة إال برؤيتك
  احلمد ; محدا كثريا

سنة نبوية، وَمْظهر حب، ومبعث أُْنس، تـُقرِّب البعيد، وتصل املقطوع، وتشق طريق الدعوة إىل النفوس، وتفتح مغاليق  اهلدية
  :   القلوب، وتبذر احملبة بني الناس، حيث قال احلبيب عليه أفضل الصالة و السالم يف هذا الشأن

" من أراد الدنيا فعليه yلعلم، ومن أراد  : عليه أفضل الصالة و السالم ( wََاُدوا َحتَابُّوا ) و أي هدية أعظم من العلم فعن قوله
  اآلخرة فعليه yلعلم، ومن أرادمها معاً فعليه yلعلم "

  و عليه، أهدي مثرة عملي و جهدي :  
عن دريب ليمهد إىل من جرع الكأس فـارغا ليسقيين قطرة احلب � من كلت أSمله ليقدم لنا حلظة سعادة، إىل من حصد األشواك 

يل طريق العلم إىل من علمين التحدي والصمود والدروس األوىل لتخطي الصعاب، إىل القـلب الكبري � من أمحل امسك بكل فخر 
واعتزاز أرجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي �ا اليوم ويف الغد 

 بد...وإىل األ

  " أيب الغايل "إليك 
إىل مشعة  ،إىل من ال ميكن للكلمات أن تويف حقها ،إىل من ال ميكن لألرقـام أن حتصي فضائلها، إىل من كان دعائها سر جناحي

ة � متقدة تنري ظلمة حيايت، إىل من أرضعتين احلب واحلنان إىل رمز احلب وبلسم الشفـاء، إىل القـلب الناصع yلبياض ومنبع الرمح
  من أحبتين دون شروط ومقـابل، ومل تبخل علي يوما بعطفها وصلواwا ودعائها. 

 إليك" � أمجل أم يف الدنيا "

إىل القـلب الطاهر والنفس الربيئة إىل جوهر ورحيانة حيايت، من تطلعت لنجاحي بنظرات األمل إىل سندي يف الدنيا و اليت ال 
  احصي هلا فضلها و مساعدwا يل

  إليك "أخيت الغالية أحالم"

 إىل عائليت بلقايد و بن أمحد الكرميتني
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  عامة: مقدمة

ما يشهده العامل من تغريات بنيوية تعكس مبجملها  اليتاحلديثة جمموعة من املفاهيم اجلديدة  االقتصادية يف األدبياتاألخرية  يف اآلونةلقد بدأ يظهر 

  و أخالقيات األعمال. االجتماعيةو حتوالت فكرية واسعة النطاق .فكل يوم تظهر يف األفق مصطلحات حديثة كاملسؤولية  جذرية

قد  تتسبب فيها هذه األنشطة على  اليت االنعكاساتو  االهتمام UآلTركانت معظم الشركات متارس أعماهلا املختلفة حبرية كبرية دون   املاضييف 

دور إجتماعى  ^يمتارس فيه  هذه املنظمات  حيث كان  يقتصر دور هذه  املؤسسات على أساس تعظيم الربح و فقط دون أن تقوم  لذي ا احمليط

تزايدة  بعد ختلى العديد  من هذا الدور اإلجتماعى يف معظم الدوألمهية  م اكتسبنطاق صالحياcا  و لكن مع مرور  الزمن  خارجألنه يقع 

lخذ  يف عني  االجتماعيةمنها و اخلدماتية  حيث بدأت هذه الشركات يف  تبين برامج فعالة للمسؤولية  االقتصاديةعن أدوارها التقليدية احلكومات 

حتسني حياة اnتمع  من خالل  إىل ساسية دورا مهما  يهدف  بصفة أ االجتماعيةيواجهها اnتمع  حيث تلعب املسؤولية  اليتالتحدmت االعتبار 

على التأثري على أداء املوارد  البشرية و حتفيزها  االجتماعيةا .  كما تعمل املسؤولية هلدراسة مشكالت معينةيف  بيئة معينة  و إجياد  حلول عملية 

ملسؤولية للقيام Uملهام املوكلة إليها xتقان مما ينعكس إجياU على املؤسسة و اnتمع على حد  سواء. ولكن ال ميكننا  التطرق   إىل مصطلح ا

بعكس واقع االقتصاد و عامل  أن روحي يهتم  بعامل املثالياتيعطي انطباعا على أنه ش يالذو  دون التطرق إىل أخالقيات األعمال  االجتماعية

  يبيح استعمال كل شيء أي عدم وجود حمددات أخالقية من أجل حتقيق اهلدف األساسي للمنظمة وهو الربح و فقط. يو الذ  االعمال

املعايري الغري الشفافة  أصبح موضوع أخالقيات  يف خضم ما يقع  من فضائح مالية  و أخالقية و النقد السليب املوجه إلدارة األعمال  و لكن 

 األعمال من املواضيع اليت حتظى Uالهتمام املتزايد يف السنوات األخرية  حيث أصبحت املؤسسات مضطرة  إىل وضع مواثيق  و قوانني صارمة

ديرين و املوظفني و كذلك تعمل املؤسسات إىل تنظيم لألخالقيات من شأ�ا إرشاد  سلوك كافة املنتمني إىل الشركة يف ما ذلك جملس اإلدارة و امل

لتعزيز  أخالقي ألفرادها و تعزيز الثقة . كما تعمل  فقا للقيم األخالقية  كما أ�ا مدعوة ووإعادة تشكيل ثقافتها  األخالقيةؤى أعماهلا وفقا للر 

  املوضوعية.ء زUئنها  و من أبرز هذه القواعد النزاهة الشفافية املؤسسات على تفعيل القواعد األخالقية  يف أنشطتها كافة و حتقيق رضا و وال

أو معنوm و ذالك من خالل كان مادm    سواءمصدرا للربح  اعتبارهاكن ميكن لفااللتزام Uجلانب األخالقي ال يعىن Uلضرورة حتمل تكاليف إضافية  و 

  حتقيق الرضا.التأثري اإلجيايب على أداء املوارد البشرية مما يؤدي إىل 

  

  أوال:   إشكالية الدراسة

املعاصرة  و  االقتصاديةمل تعد املسؤولية االجتماعية  و أخالقيات األعمال من املواضيع اهلامشية بل  أصبحت من األطروحات اجلادة يف الساحة 

  منهم. ممكن فراد الستخراج أحسن أداءو االقتصادية و كذالك للتأثري اإلجيايب على األملعاجلة و مكافحة الفضائح املالية  جاءتالتي
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املسؤولية  االجتماعية و أخالقيات األعمال يف  الرفع  هل تساهم: و بناءا على ما تقدم ميكن حصر مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل  

  ؟من أداء املوارد البشرية يف  املؤسسة 

  :التاليةمن خالل التساؤل الرئيسي السابق ميكن طرح التساؤالت الفرعية

  ؟و اخالقيات االعمال اليوم للشركات االجتماعيةاملسؤولية  ملاذا  

 و املسؤولية االجتماعية يف جماالت املنظمة و علوم التسيري؟ لألخالقيات يعطى أن ميكن تعريف أي  

 املنظمة ؟ و املسؤولية االجتماعيةيف ما مدى تبىن األخالقيات  

 ما هي طبيعة برامج املسؤولية االجتماعية اليت متارسها املؤسسات حمل الدراسة؟ 

 ت أهم هي ماmو املسؤولية االجتماعية؟ األعمال أخالقيات من كل  يف الواردة النظر 

 ألداء تربطها اليت غرياتامل ماهي و األخالقياتاملسؤولية االجتماعية و  أبعاد هي ماU ؟املؤسسة تسيري عملية يف  

  أداء املوارد  البشرية يف املؤسسة؟   مهملتحسنيدور أخالقيات األعمال و املسؤولية االجتماعية   هل  

 هل توجد عالقة بني املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال ؟ 

 ما هي العراقيل اليت حتول دون ممارسة املنظمات عينة الدراسة ملسؤوليتها االجتماعية و االخالقية اجتاه املوارد البشرية؟  

  2نيا:   فرضيات  الدراسة 

اشكال  أهم توضيح و بتحديد لنا تسمح اليت الفرضيات بعض بصياغة قمنا قد سابقا املطروحة التساؤالت ولإلجابةعلىاملطروحة ملعاجلة اإلشكالية 

 مرتبط هو الفرضيات هذه من التحقق أن كما  ،اداء مواردها البشرية رفع خالهلا من املؤسسة تستطيع اليتاملسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال 

  .اجلزائرية املؤسسات بعض دراسة خالل من وذلك الحقا به نقوم سوف الذي التحليل على احلال بطبيعة

- الفرضية الرئيـــسية األوىل: ألبعاد املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني ( التوظيف , التكوين , التقييم ,ظروف العمل , األجور و املكافآت,التحفيز 

)اءة , روح الفريق و الوالء املواظبة يف العمل , اجلودة و الكف (دور يف الرفع من اداء املوارد البشرية  )غري النقدي ,حقوق املوظف,الرعاية الصحية   

 وتنبثق عن هذه الفرضية فرضيات فرعية:

  التوظيف و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك:1-1* 

  التوظيف وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك :1-2* 

  التوظيف و روح الفريق و والء العاملني . بني موجبة عالقة هناك: 1-3* 

  التكوين و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك: 4- 1* 

  التكوين وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك:5- 1* 
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  التكوين و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك:6- 1* 

  التقييم و املواظبة يف العمل  . بني موجبة عالقة هناك:7- 1* 

  التقييم وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك:8- 1* 

  التقييم و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك:9- 1* 

  ظروف العمل و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك:10- 1* 

  ظروف العمل وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك: 11- 1* 

  ظروف العمل و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك :12- 1*

  األجور و املكافآت و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك :13- 1*

  األجور و املكافآت وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك :14- 1*

  األجور و املكافآت و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك :15- 1*

  العمل.الرعاية الصحية و املواظبة يف  بني موجبة عالقة هناك :16- 1*

  الرعاية الصحية وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك :17- 1*

  الرعاية الصحية و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك :18- 1*

  حقوق املوظف و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك :19- 1*

  وجودة و كفاءة العاملني.حقوق املوظف  بني موجبة عالقة هناك :20- 1*

  حقوق املوظف و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك :21- 1*

  التحفيز غري النقدي و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك :22- 1*

  التحفيز غري النقدي وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك :23- 1*

  التحفيز غري النقدي و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك: 24- 1*

 (دور يف الرفع من اداء املوارد البشرية )االستقامة املوضوعية, النزاهة,الصدق و العدالة  (ألخالقيات منظمة األعمال الفرضية الرئيــــــــــسية الثانية: -

  . )املواظبة يف العمل , اجلودة و الكفاءة , روح الفريق و الوالء 



 مقدمة عامة

 

 
 ث 

  : وتنبثق عن هذه الفرضية فرضيات فرعية

  االستقامة و املواظبة يف العمل. موجبةبني عالقة هناك:2-1*

  االستقامة وجودة و كفاءة العاملني. موجبةبني عالقة هناك:2- 2*

  روح الفريق و والء العاملني.االستقامة و  موجبةبني عالقة هناك: 3- 2*

  املوضوعية و املواظبة يف العمل. موجبةبني عالقة هناك:4- 2*

  املوضوعية و كفاءة العاملني.. بني موجبة عالقة هناك:2-5*

  املوضوعية و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك: 6- 2*

  النزاهة و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك:7- 2*

  النزاهة وجودة و كفاءة العاملني. بني موجبة عالقة هناك:8- 2*

  النزاهة و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك: 9- 2*

  الصدق و العدالة و املواظبة يف العمل. بني موجبة عالقة هناك:10- 2*

  العدالة وجودة و كفاءة العاملني.الصدق و  بني موجبة عالقة هناك:11- 2*

  الصدق و العدالة و روح الفريق و والء العاملني. بني موجبة عالقة هناك: 12- 2*

  2لثا:  أمهية الدراسة 

  . يليو املتمثلة فيما  التييكتسبهاجاء اختيار موضوع هذا البحث بناءا على األمهية العلمية و التطبيقية 

   السوق.  اقتصادنظام للدولة بسبب تبيناالجتماعي للشركات عقب تقلص الدور  االجتماعيةتكمن أمهية التطرق ملوضوع املسؤولية  

 البيئيو ممارستها خاصة  مع تسبب العديد من املؤسسات الصناعية يف التلوث  يق ثقافة املسؤولية  االجتماعية من الضروري تشجيع  تطب 

ليت تتضمن يف  طياcا البعد مما يتوجب عليها إصالح ما تسببت فيه أثناء  lدية نشاطاcا و ذالك من خالل املسؤولية  االجتماعية و ا

  . البيئى

  عبارة عن مساعدات و أ�ا للمسؤولية  االجتماعية .فهناك من يعتقد  يهلذا املوضوع  من خالل توضيح املفهوم احلقيقتتبع األمهية العلمية

مباشرة وفقا خلطة  طرافااجتاه حقيقي   التزامإعا£ت مالية تضخ للفقراء عرب فرتات زمنية خمتلفة  و لكن احلقيقة أبعد  من ذالك  فهي 

  حمكمة.
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 ح ميكن من خالهلا  بل إضافية عية ليست عبارة عن مصاريف و تكاليف املسؤولية  االجتماUان حتصل املؤسسة على ار

  اىب على أداء األفراد.جيالتأثري اإلاضافية بواسطة 

  يكتسب هذا البحث أمهية كبرية من خالل تعرضنا ملوضوع أخالقيات العمل و الذيmاالستغناء عنهألنه ال ميكن للمنظمات  أصبح ضرور

  اليت حتضي Uهتمام كبري نتيجة انتشار الفضائح األخالقية. أصبح من املواضيع

   تمع اإلجاىب لألخالقيات على أداء  األفر  التأثريتتبع أمهية املوضوع يفnألخالق و السلوك احلسن ينعكس إجيابيا على اU اد  فإلزام املوظفني

  و املؤسسة.

 التجارية. ت االستثمار و املعامالخاصة مع انتشار أمهية أخالقيات األعمال و  إبراز  

  رابعا :  أهداف  الدراسة 

  يلي براز ماإمن خالل هذه الدراسة للوصول إىل جمموعة من األهداف لغرض التأكد من صحة الفرضيات و  نسعى  

   هي  حباجة إىل املزيد   اليتاالداريةو التطبيقي خاصة  انه  يعترب من املفاهيم  النظريتقدمي مفهوم شامل للمسؤولية االجتماعية من اجلانب

  من البحث

  املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال من املفاهيم احلديثة يف اإلدارة نأحيث  احلاصلة يف  املنامجنت احلديثات مواكبة التغري  

  معرفة دور املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال يف الرفع من أداء املوارد البشرية  

  تقدمي دليل علمي للباحثني  خيص املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال يف الشركات  

  تماعية  و أخالقيات األعمال و مداملسؤولية االجاملؤسسات اجلزائرية يف تطبيق  التزاممعرفة مدىªملفهومني  ستجابتهاU للربامج املرتبطة  

  لقواعد    االلتزاماملعايري القانونية و  احرتامتغري نظرة املؤسسات اجلزائرية اللىت تنظر ألخالقيات األعمال من زاوية إدارية حمصورة  تتمثل يفU

  و القوانني الداخلية 

 لفائدة على قطاع   األعمال يف اجلزائر و التشجيع على تبين املسؤولية االجتماعية و أخالقيات   استخالصU  نتائج و توصيات تعود

  األعمال .

  املوضوع اختيارخامسا :  أسباب 

  يعود اختيار£ هلذا املوضوع لعدة اعتبارات من أمهها :

 ذين  املفهومني هلحديث الساعة و كذالك  تبىن جمموعة كبرية  من املنظمات  أصبح موضوع املسؤولية االجتماعية  و أخالقيات األعمال  

 للغات األجنبيةU لغة العربية مقارنةU  قلة البحوث و املذكرات املتعلقة ^خالقيات األعمال و املسؤولية االجتماعية  

  أال وهو عدم تطبيق املسؤولية االجتماعية  و  رئيسيتعود  إىل سبب  االقتصادية اليتتفشي ظاهرة الفساد و حدوث  العديد من الفضائح

  أخالقيات األعمال 
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 و معرفة النقائص و السلبيات   أخالقيات األعماليف تطبيق املسؤولية االجتماعية  و  التزامهاعلى واقع املؤسسات اجلزائرية و مدى  االضطالع

  ذالك  أمكنو عرض حلوهلا إن 

 ب املU لكن كشكل من أشكال الثقافة مارسةو تقريب مفهوم املسؤولية االجتماعية  و أخالقيات األعمال من املنظمات اجلزائرية ليس من

  التنظيمية 

  سادسا :  منهجية الدراسة 

صحة الفرضيات و إجياد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا يف دراستنا اختبار  كي نتمكن من من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة و ل         

  على :  Uالعتمادعلى املزج  بني املنهجني  الوصفي و التحليلي و ذالك  

 إلضافة إىل املقاالت :يف  اجلانب النظريU و  مجع  املعلومات و البيا£ت من خمتلف املراجع و املصادر سواء  العربية أو األجنبية

  التخرج مع استعمال املسح اإللكرتوين عن طريق شبكة االنرتنت.اnالت العلمية  و مذكرات 

 منا بتوزيعه على العديد من املؤسسات اجلزائرية و اعتمد£ لقد  اجتهنا  إىل استعمال االستبيان  و الذي ق :   يف  اجلانب التطبيقي 

 SMART PLSبر£مج   عن طريقيف حتليل النتائج احملصل عليها على املعادالت البنائية 

  سابعا :  هيكلة  الدراسة 

Uلفرضيات اليت ينطلق منها البحث، سيتم تقسيم هده حسب اإلشكالية العامة للدراسة، ومن أجل اإلجابة على التساؤالت املرتتبة عنها، ومع األخذ 

 الدراسة إىل ثالث فصول.

  لتأصيل النظري للمسؤولية اإلجتماعية و االول  يف  الفصلU ذلك من و أخالقيات األعمال سنتعرض بشكل دقيق اىل كل اجلوانب املتعلقة

 خالل ثالثة مباحث:

 : للمسؤولية االجتماعية و قسمناه اىل ثالثة مطالب:صيصه للتاصيل النظري مت ختاملبحث االول 

  الثاين: و فيه سنعرض الفوائد اإلقتصادية و اإلجتماعية للشركات و من خالل طلباملاألول: التطور التارخيي للمسؤولية االجتماعية أما  طلبامل

 تقييم ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات.على الثالث ، نركز  طلبامل

     مطالب سنتطرق بشكل مفصل اىل اإلطار العام  ألخالقيات األعمال و ذلك من خالل ثالثة فالثاين  املبحث أما: 

 ت فنخصصه الثاين املطلب أما. العمل ألخالقيات التارخيية املرجعية و العمل أخالقيات ماهية: األول املطلبmممارسة مداخل و لنظر 

  .املؤسسة أداء و األعمال أخالقيات عن نتحدث الثالث املطلب اما العمل أخالقيات

 مطالب لىثالثة وقسمناها البشرية املوارد اداء اىل التطرق مت:الثالث املبحث اما:  

 املطلب اما البشري االداء من الرفع و تقييم: الثاين املطلب,ومعوقاته االداء كمحددات وكدا البشري االداء حول مفاهيم: األول املطلب 

  . البشرية املوارد اداء من الرفع يف االعمال اخالقيات و االجتماعية املسؤولية لدور سنخصصه: الثالث
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 مشلت اليت و االعمال اخالقيات و االجتماعية املسؤولية ملوضوع تعرضت واليت السابقة الدراسات من لىمجموعة سنتطرق  الثاين فصلال يف 

 . الدراسات من جمموعة الحقا سنعرض و واالجنليزية الفرنسية, العربية Uللغات اطروحات و ومداخالت تعلمية مقاال

  موعة من املؤسسات يف الغرب  اجلزائري و سنعتمد يف هذه الدراسة بشكل كبري على فسوف يكون دراسة أما الفصل الثالثn حالة

استقصاء ارا ء و افكار العينة حمل الدراسة و حىت نتمكن من نفي او ³كيد االستبيان كوسيلة رئيسة جلمع املعلومات املستعملة يف الدراسة و 

 .SMART PLSبر£مج  حنلل النتائج Uالعتماد على املعادالت البنائية عن طريق الفرضيات و 

 يتم عرض نتائج البيا£ت و مناقشتها أما يف املبحث الثاين منهجية الدراسة ، سوف نتطرق إىليف املبحث األول 
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صيل النظري و املفاهيمي للمسؤولية االجتماعية   املبحث االول: التا

  مقدمة املبحث األول:

إعتماد معظم الشركات العاملية على اقتصاد السوق يؤدي اىل ظهور العديد من  الفضائح األخالقية أنالية و كذا لقد برهنت األزمات اإلقتصادية و امل

كز على حتقيق أقصى ها على هذا االجتاه جعلها تر عتمادالكوارث اليت مشلت خمتلف اجلوانب سواءا كانت إقتصادية ، اجتماعية أو حىت سياسية فا

نب أخرى تعترب ذو أمهية Uلغة هي األخرى حيث ميكن ارجاع هذا اإلمهال إىل غياب نوع من الرقابة سواءا كانت العوائد املالية دون اإللتفات اىل جوا

  ذاتية أو خارجية أو غياب الوازع الديين أو األخالقي مما أدى إىل اإلبتعاد عن حتملها ملسؤوليتها اإلجتماعية

خرية تطورا ملحوظا و مستمرا حيث حقق قفزة نوعية و ذلك من خالل التطرق اليه بصفة عرف يف السنوات األ االجتماعيةاال أن مصطلح املسؤولية 

  دقيقة يف العديد من البحوث اجلامعية و امللتقيات التكوينية مما لفت انتباه مسريي املؤسسات هلذا املفهوم من أجل التوسع فيه.

بني ية و انتقلت لتكون من يئو الب االجتماعيةية طوعية يف املؤسسات و محاية احلقوق فاملسؤولية االجتماعية ابتعدت من كو�ا القيام مببادرات اجتماع

  األدوار املهمة اليت يقوم ¶ا مسريو هذه املؤسسات من أجل حتقيق األهداف املرغوبة لشركاcم 

  :طالبية و ذلك من خالل ثالثة مسنتعرض بشكل دقيق اىل كل اجلوانب املتعلقة Uلتأصيل النظري للمسؤولية اإلجتماع بحثيف هذا امل

و فيه سنعرض نشأة، تعريف و تطور املسؤولية اإلجتماعية  للشركات مث سنتطرق اىل املفاهيم  االجتماعيةاألول: التطور التارخيي للمسؤولية  طلبامل 

  ة اإلجتماعية نشر فكرة املسؤوليالقريبة من مفهوم املسؤولية اإلجتماعية و كذلك مسامهة املبادرات الدولية يف

إختالف دوافع للشركات كما سنعرض  ين املسؤولية اإلجتماعية للشركات و فيه سنعرض الفوائد اإلقتصادية و اإلجتماعيةبالثاين: فوائد ت طلبأما امل

  .منظمات االعمال حنو ممارسة املسؤليةاإلجتماعية

  .و نركز على املواقف املختلفة اجتاه تبين املسؤولية اإلجتماعية سنعرض امهية املسؤولية االجتماعية الثالث طلبو من خالل امل

  : التطور التارخيي للمسؤولية اإلجتماعيةاألول طلبامل

لإلستجابة الحتياجات بينتها فاقات اليت مست العديد من املؤسسات من خالل عدم قدرcا سؤولية اإلجتماعية nموعة من االخيعود ظهور فكرة امل

متسكها  و كذلك مجيع مصاحل األطراف املرتبطة ¶ا مما نتج عن ذلك مشكالت و أزمات عديدة  نظرا لتخلي هذه الشركات عن أدوارها التقليدية و



 اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات االعمالالفصل االول 

 

 
9 

كرد فعل إلمهال و cميش حىت و لو كان ذلك على حساب اnتمع الذي تعمل فيه. فاملسؤولية اإلجتماعية برزت   بتحقيق مصلحتها الذاتية 

  .اإلجتماعية و كذلك األخالقيةمن  منظمات األعمال لواجباcاالعديد

  التطور-التعريف- النشاة–الفرع االول: املسؤولية االجتماعية يف الشركات 

  املراحل املصاحبة لتبين الشركات لفكرة املسؤولية اإلجتماعية: -1

ل إن مصطلح املسؤولية االجتماعية ليس ذا طابع جامد بل عكس ذلك فهو يتميز بصفات الديناميكية أي القابلية للتطور و التغري و ذلك من أج 

أن تطرأ عليها لكن Uلرغم  ذلك فمن الصعوبة xمكان حتديد مراحل دقيقة مواكبة املتغريات االجتماعية و االقتصادية و السياسية اليت  من املمكن 

 لتطور مفهوم املسؤولية اإلجتماعية و ذلك من خالل تشعب األحداث فيما بينها و التأثريات املتبادلة غري أن املالحظ لتطور هذه األحداث

  1املسؤولية اإلجتماعيةUستطاعته أن مييز إضافات و تغريات ذات أمهية أدت إىل بروز مفهوم 

يد من املشاريع يرجع العديد من الباحثني أن  فكرة نشوء املسؤولية اإلجتماعية يعود يف الفرتة اليت عرفت Uلثورة الصناعية و هي عبارة عن انشاء العد

املؤسسات تعظيم أرUحها و حتسني أدائها الصناعية من خالل استخدام أبرز املخرتعات العلمية اليت شهدcا تلك الفرتة و اليت كان فيها هدفهذه 

وارد اإلقتصادي و املايل لكن بدون األخذ بعني اإلعتبار جوانب أخرى غري اجلوانب اإلقتصادية، فعرفتهذه الفرتة استنزاف غري عقالين لكل امل

ظروف العمل و عدم احرتام املواقيت و كذلك  سواءاكانت طبيعية أو بشرية من خالل انتشار عمالة األطفال و كافة أشكال العمل اجلربي و تدهور

ائد و لتعظيم دفع أجور زهيدة للعمال ال توازي اnهودات املبذولة. فاملستنتج هنا أن املستفيدين الوحيدين مها املالكون من خالل ما حيققونه من عو 

  سني األجور.األرUح و الرفع من اإلنتاج ، ظهرت حبوث عملت على دراسة احلركة و الوقت مقابل حت

  فيمكن القول أنه خالل هذه الفرتة كان هناك وعي و لو كان بسيط Uملسؤولية اإلجتماعية من خالل حتسني األجور.

" حتدث العديد من املسريين علنا حول اإلجتاه 1920مل يتوقف احلديث عن طبيعة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات عند هذه النقطة ففي بداية سنة 

على  انت احلوارات املتعلقة Uملسؤولية اإلجتماعية يف تلك الفرتة ترتكز على  الدالالت الدينية ملفهوم اخلدمة العامة و الوصاية اليت تنصاجلديد و ك

  2فكرة العقد الضمين الذي مييز العالقة بني املنظمة و اnتمع

                                                           
 طاهر حمسن منصور الغاليب,مهدي حمسن العامري,املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال,ص1.54

2Acquier A GOND JP aux sources de la responsabilite sociale de l’entreprise aladecouverte d’un ouvrage fondateur social 

responsabilties of  thebusinessman d’howardbowen.revue finance control strategie.volume10.n2.juin2007.p:10.  
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مة على حتسني العالقات العامة و التواصل و املتمثلة يف األنشطة اخلريية و كما قامت املؤسسات خالل هذه الفرتة على إنشاء العديد من الربامج القائ

و ما ميزها من ا�يار للشركات الصناعية و تسريح العديد من العمال و الذين أصبحت  1929التربعات إال أن هذا التقدم وصل إىل �ايته يف سنة 

دخل الفوري للحكومة إلعادة التوازن اإلقتصادي و ذلك من خالل إجياد فرص عمل بديلة عائالcم بدون دخل  فانتشر الفقر و اnاعة مما تطلب الت

  للمواطنني و يف مثل هذا الظروف أصبحت املسؤولية اإلجتماعية ظاهرة حتمية و ليست اختيارية.

             ية و ذلك من خالل ا�يار العديد من األنظمة السياسية و تعترب مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية من بني املراحل اجلدية النطالق املسؤولية اإلجتماع

  و انتشار الدميقراطية الصناعية مما مسح للعديد من مسريي منظمات األعمال التعبري علنا عن مسؤوليتهم اإلجتماعية.

  و من بني األسباب اليت تربز ذلك 1950بداية من سنة  كما يعترب العديد من الباحثني أن مفهوم املسؤولية اإلجتماعيةشهد تطورا مميزا يف الو.م .أ

و الذي يعترب األب الروحي  1953) الصادر يف ( Howard R.Bowenظهور كتاب ( املسؤولية اإلجتماعية لرجال األعمال) ل -

 1للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات

  ) يف التمهيد للعديد من الدراسات اهلامةBowen.حيث يعود الفضل لـ(

  املالكني. مصلحة تقتصر املسؤولية اإلجتماعية على ضمان ال انتشار فصل امللكية عن اإلدارة يف معظم املؤسسات األمريكية و ان -

) من خالل تقدميه لفكرة القانون Keith Davisيف سنوات الستينات و السبعينات عرفت ظهور العديد من البحوث و الدراسات كمسامهة ( 

حيث ينص هذا القانون على ضرورة اإللتزام Uملسؤولية اإلجتماعية و يف حالة عدم تطبيقها طوعيا تكون  2إلجتماعية" احلديدي للمسؤولية ا

  املؤسسات جمربة على تطبيقها قانو£.

ملني العمالء و متيزت هذه الفرتة أيضا بظهور نظرية أصحاب املصاحل و اليت أصبحت تشمل مجيع من له عالقة مع منظمات األعمال على غرار العا

  غريهم.

دخول و يف بداية التسعينيات و خصوصا مع ظهور مفاهيم جديدة و تطورها و نقصد بذلك مفهوم التنمية املستدامة ^بعادها املختلفة جنم عن ذلك 

  ية و التمكن من انعكاساcم.املسؤولية اإلجتماعية ملرحلة جديدة و متطورة من خالل الفهم و التحكم العميق بقضاm اnتمع و البيئة و التنم

                                                           
1Pasquero jean la responsabilite sociale de l’entreprise comme objet de science de gestion un regard historique conference  

internationale. 
2agle de leur partenariat avec les ONG mémoire de fin Emmanuel dollet la responsabilite sociale des entreprises sous l’

d’etude .université de paris-sorbonne-ufr de science politique.DESSdeveloppement et cooperation 

internationale ?Novembre2002:p-p24-25. 
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  1و من خالل ما ذكر£ه ميكننا  أن نوضح نشأة و تطور املسؤولية اإلجتماعية من خالل ثالث مراحل و هي:

وذلك من خالل اختاذ اجتاه احملكة الذاتية حيث كان لرجال األعمال هدف واحد ووحيد ): 1920- 1800مرحلةتعظيم األرdح( 1-1

  هم للمجتمع)و تطويره فيما بعد ماهو جيد يل جيد للبلد مل شعار ( ما هو مهم يلهو تعظيم الربح ال سواه و مح

صاية( 1-2 ) برزت كرد فعل ملوجة اإلنتقادات املوجهة للمؤسسات Uعتمادها على تعظيم الربح كهدف وحيد 1960-1920مرحلة الو

  ساعات الشغل( ماهو جيد للشركات جيد للبلد.من خالل ظهور أطراف تنادي بتأمني السالمة و األمن يف العمل و تقليص 

  اىل يومنا هذا): 1960مرحلة نوعية احلياة ( 1-3

املقدمة  عرفت هذه املرحلة انتقال املسؤولية اإلجتماعية اىل مستوى Uحتوائها للبيئة و متغريcا الواسعة أي العمل على حتيني السلع و اخلدمات

احلياة و كذلك منع الغش يف السلع و التالعب يف األسعار.فأصبح الفرد يعترب أهم من النقود ( ماهو للفرد و حماولة حتقيق نوع من الرفاهية يف 

  جيد للمجتمع جيد للبلد)

  مفهوم املسؤولية اإلجتماعية- 2

موضوع املسؤولية اإلجتماعية اهتماما متزايدا يوما بعد يوم جراء التغريات اجلوهرية اليت متسه فهو عبارة عن تركيب معقد و ليس مفهوم  ييكتس

ه يف ركن واحد هذا األمر الذي برر عدم وجود تعريف موحد بسيط و ذلك بسسب احتوائه على جوانب ثقافية ، دينية، جتعل من الصعب وضع

  اع على الرغم من العديد من الدراسات و البحوت العلمية و اجلامعية اليت تعرضت هلذا املفهوم.لقي اإلمجي

  تعريف  dحثي اإلدارة ملفهوم املسؤولية اإلجتماعية: 1- 2

) و ( Howard.Bowenاذا أرد£ تقدمي تعاريف للمسؤولية اإلجتماعية فعلينا البدأ بتعريف األب الروحي للمسؤولية اإلجتماعية أال و هو 

  2الذي عرفها " مسؤولية رجال األعمال يف متابعة السياسات و اختاذ القرارات و القيام Uألنشطة اليت تتالئم مع أهداف و قيم اnتمع"

  3أساس")  ^�ا الفلسفة التسويقية املعرب عنها سياسات اإلجراءات و األفعال و اليت حتقق رفاهية اnتمع كهدف rtzBoone&kuعرفها (

  ) " أ�ا التزام مستمر من قبل منظمات األعمال UلتصرفWattsetallعرفها) 

                                                           

  128.1-127ص-,ص2006للنشر و التوزيع ,عمان ,االردن,الطبعة االوىل, جنم عبود جنم,اخالقيات االدارة و مسؤولية االعمال ,مؤسسة الوراق 

  . www.excellencemag.org (2010/02/02)منصور العور,املسؤولية اnتمعية للمؤسسات ماهيتها و ركائزها اخلمسة,موقع رسالة التميز 1

  
 بوبكر حممد احلسن,دوراملسؤولية االجتماعية يف حتسني اداء املنظمة,دراسةحالةملؤسسةنفطال وحدة Uتنة كلية العلوم االقتصادية التجارية و التسيري جامعة بسكرة,2014 ,ص: 3.7
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و العمل على حتسني النوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة و عائالcم و السكان احملليني و   أخالقيا و املسامهة يف حتقيق التنمية اإلقتصادية

  1اnتمع"

املسؤولية اإلجتماعية هي التزام من قبل املنظمات من أجل تعزيز lثريها اإلجيايب  و التقليل lثريها السليب على ) أن PrideetFerellويرى(

  2اnتمع"

  PE4(3) " املسؤولية اإلجتماعية هي اليت cتم بوضع برامج اجتماعية لتعظيم أرUح املنظم(Harold Johnson 1971و عرفها (

م أخالقي و انساين و أدبيتتحمله املنظمات اجتاه اnتمع املتواجدة فيه من خالل القيام مبجموعة كبرية من ) �Uا" التزاHolmesعرفها (

األنشطة اإلجتماعية على غرار حماربة الفقر و حتسني اخلدمات الصحية و مكافحة التلوث و خلق فرص عمل و حل مشاكل اإلسكان و 

  4غريها"

ماعية ^�ا "التزام املؤسسة اجتاه اnتمع العاملة به و من شان هذا اإللتزام ان يتسع Uتساع شرحية ) املسؤولية اإلجتDrucher1977يرى (

  5أصحاب املصاحل يف هذا اnتمع و تباين وجهاcم"

إلجتماعية  ) على ا�ا عبارة عن توقعات اnتمع ملسامهات املؤسسات يف عدة جماالت تقع ضمن أبعاد املسؤولية اStrier1979كما قدمها (

  6اليت تتحملها هذه املنظمات"

) " املسؤولية اإلجتماعية تعتمد على اعتبارات أخالقية مركزة على األهداف بشكل التزامات بعيدة األمد تفي ¶ا املؤسسة Robbinsو عرفها(

  7مبا يعزز صورcا يف اnتمع"

                                                           

ان,رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف ختصص ادارة االعمال,جامعة الريموك ,غري غادة عمر ابو الرشيد,املسؤولية االجتماعية و اثرها على االداء , دراسة ميدانية للمستشفيات اخلاصة يف مدينة عم
 منشورة,عمان,2006,ص: 1.12

، 2006معة املستنصرية، بغداد، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلا »األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وإنعكاساlا على رضا املستهلك«فؤاد حممد حسني احلمدي، 

 ص: 2.40

4Shafiqur RahmanEvaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility World Review of Business 

Research Vol. 1. No. 1. March 2011.P:168. 
 طاهر حمسن منصور الغاليب,مهدي حمسن العامري,,مرجعسابق,ص: 4.47

 حممد الصرييف، املسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 2007، ص:5.15

 غادة عمر ابو الرشيد,املرجعالسابق,ص: 6.12
 عبد هللا بن منصور، " إشكالية العالقة بني االقتصاد واألخالق"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري، جامعة .تلمسان، ,2008,ص: 7.241
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تبار األTر و النتائج املرتتبة عن القرارات املتخذة بطريقة تضمن ) "التزام املؤسسة األخذ بعني اإلعK.Davis et R.Blomstromعرفها(

  1حتقيق التوازن بني األهداف اإلجتماعية و اهلداف اإلقتصادية"

عمال و اnتمع من خالل منح اnتمع ) " املسؤولية اإلجتماعية هي عبارة عن عقد يربط منظمة االWoodward clyde1999عرفها (

  2للعمل مبقابل تلبية بعض الرغبات و حسن التصرف"للشركة ترخيص 

 نستنتج مما سبق أن هذه التعاريف التزمت و اتفقت على ذكر جممل اخلصائص اليت متيز مفهوم املسؤولية اإلجتماعية من خالل توضيح العالقة

و كذلك عالقتها مع البيئة و اإللتزاما³إلجتماعية و املوجودة بني املنظمة و اnتمع و ما للمؤسسة من واجبات Uعتبارها وحدة مستقلة بكيا�ا 

اإلنسانية اليت تقع على عاتق منظمة االعمال. لكن ما يعاب على هذه التعريفات عدم حتديد و توضيح من هم أصحاب املصاحل اليت متسهم 

  أشكال املسؤولية اإلجتماعية.

  :RSEتعريف املنظمات و اهليئات الدوليةل 2-2

املسؤولية اإلجتماعية " ^�ا التزام أصحاب النشاطات اإلقتصادية Uملسامهة و بدوافع ذاتية يف التنمية املستدامة من خالل  دويلالبنك العرفها 

  3العمل مع مكو£ت اnتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس مبا خيدم اإلقتصاد و التنمية معا"

الشركات بتضمني اإلعتبارا³إلجتماعية و البيئية يف نشاطاcا و يف تفاعلها مع أصحاب املصاحل  " سلوك تقوم على أساسهاإلحتاد األورويبو عرفها 

  4بشكل طوعي"

على ا�ا" التزام مثمر من قبل قطاع األعمال Uلتصرف اخالقيا و املسامهة يف التنمية و السعي   جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامةكما قدمها 

  5عيشية للعاملني و للمجتمعات احمللية و اnتمع ككل"لتحسني الظروف امل

  املنتدى الدويل لقادة االعمال"تعين املسؤولية اإلجتماعية للشركات ممارسات األعمال التجارية املتسمةUإلنفتاح و الشفافية 

                                                           

. إmد حممد عودة، " قياس التكاليف االجتماعية ومدى مسامهتها بتحقيق الرفاهية االجتماعية"،مشروع حبث لغاية استكمال متطلبات خترج ، سط للدراسات العليالرب£مج ماجستري احملاسبة، جامعة الشرق األو 

 2008 ، ص: 41
2ShafiqurRahman.op.cit.p:171. 

 
3Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée, la responsabilité d'entreprise, éditions la découverte, Paris, 

2007, p:23. 
 االسرج حسني,املسؤولية االجتماعية للشركات,جسرالتنمية,منشورات املعهد العريب للتخطيط,العدد الستون,شباط,2010,الكويت,ص:4.3

5World Business Council for Sustainable Development. http://www.wbcsd.org. WBCSD, 2009.. 
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ة مستدامة للمجتمع عامة Uإلضافة اىل و القائمة على مبادئ أخالقية و احرتام املوظفني و اnتمع و البيئة و صممت من اجل ا³حة قيم

  1املسامهني"

توسع املفهوم Uستخدام عبارة الشركات بروح املواطنة العاملية اليت تغطي كال من حقوق و مسؤولية الشركات عرب  منظمة األمم املتحدة"عرفتها 

  2الوطنية يف السياق الدويل"

  3أما الغرفة التجارية العاملية"مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع الشركات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات اخالقية و إجتماعية"

دة منظمة التعاون و التنمية يف امليدان اإلقتصادي" مسؤولية الشركات هي انعكاس لفعالية العمال املالئمة اليت تطورها اnتمعات املتواج و تعترب

  4فيها و العنصر األساسي ملسؤولية الشركات  هي أنشطتها"

عات املستهلكني و اإلهتمام العام nUتمع و اإلستمرارUجناز عرفتها مجعية اإلداريني األمريكيني"استجابة ادارة الشركات اىل التغيري يف توق

  5املسامهات الفريدة لألنشطة  التجارية اهلادفة اىل خلق الثروة اإلقتصادية"

  :وUختصار هلذه التعاريف ميكن أن نتبىن التعريف اجلامع التايل

 من و املصلحة أصحاب عليهم يطلق أطراف عدة حنو املسؤول التصرف و األخالقي االلتزام دلك هي األعمال منظمات يف االجتماعية املسؤولية

 االجتماعية املسؤولية مفهوم أن على يدل ما هذا و ، البيئة و اnتمع من كال  ندكر االجتماعية املسؤولية برامج تبين عليه تعود اليت األطراف أبرز

 جدية بصفة يشارك اجتماعي ككيان  أيضا إمنا اقتصادية منظمة Uعتبارها فقط ليس اnتمع يف املنظمات مكانة و دور تعزيز و الىتحسني هدف

  .البيئية الثروات على احملافظة و اnتمع ملشكالت اجيادحلول يف

  مفهوم املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف اإلسالم: 2-3

سواءا  أعطى اهتماما كبريا لألعمال اخلريية و للمسؤولية اإلجتماعية األحاديث النبوية على أن اإلسالم" لقد أوحت العديد من الدالئل القرآنية و 

تطوع يف على مستوى أصوله  النصية الثابتة أو فروعه اإلجتهادية املتغرية ابتغاء مرضاة هللا و ليس ألي غرض دنيوي فضال عما ميكن أن يناله امل

                                                           

ل األداء املتميز للمنضمات و احلكومات ، جامعة قاصدي مرUح ، ،ورقلة أmم عبد الرزاق موالي خلضر, أ. حسني شنيين ,اثر تبين املسؤولية االجتماعية على االداء املايل للشركات ، املتلقي الدويل الثاين حو د.
 -22 23 نوفمرب 2011, ص: 228 .1

 األمم املتحدة, مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية,كشف البيا£ت املتعلقة بتأثري الشركات على اnتمع االجتاهات والقضاm الراهنة منشورات األمم املتحدة 2004, ص: 28. 2
 االسرج حسني,املسؤولية االجتماعية للشركات,مرجع سابق,ص:3.4

 األمم املتحدة, مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية,كشف البيا£ت املتعلقة بتأثري الشركات على اnتمع االجتاهات والقضاm الراهنة,مرجعسابق,ص: 4.29
 حممد الصرييف، املسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 2007 ،ص : 5.1
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ة و سعادة روحية ال تقدر بثمن كما أن عمل اخلري و اشاعته و تثبيته من املقاصد الشريعة او الضرورات األصيلة احلياة من بركة و سكينة نفسي

، اليت مت  حصرها يف مخس و هي: احملافظة على الدين و على النفس و النسل و العقل و املال و زاد بعضهم سادسة و هي احملافظة على العرض 

اجتماعية و ان كان الفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية فعلى مستوى اجلماعات و الشركات و البنوك تكون املسؤولية  فحقوق املسلم كلها مسؤوليات

  1أعظم"

عكس فديننا احلنيف يؤكد على ضرورة حتلي املسلم بألخالق احلميدة و التصرفات النبيلة كاملصداقية و التسامح و التأخي و التعاون و اليت تن

  ة على اnتمع و منظمة األعمال.Uإلجياب Uلضرور 

  فاإلسالم ذكر اإلنسان بضرورة اإلتصاف ¶ذه األخالق سواءا يف القرآن الكرمي و السنة النبوية و سنعرض بعض الدالئل من القرآن الكرمي.

 )3سورة املائدة األية(" و تعاونوا على الرب و التقوى" 

 ) 184" فمن تطوع خريا فهو خريله " (سورة البقرة االية 

  )177" و آيت املال على حبه ذوي القرىب و اليتامى و املساكني و ابن السبيل"( سورة البقرة األية 

  )19" و يف أمواهلم حق للسائل و احملروم" (سورة الذارmت األية 

  )7األية " من يعمل مثقال ذرة خريا يره" سورة الزلزلة 

  بعض الدالئل من السنة النبوية 

مسلم كربة قال رسول هللا صل هللا عليه و سلم " املسلم أخو املسلم ال يظلمه و ال يسلمه و من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته و من فرج عن 

  فرج هللا عنه كربة يوم القيامة و من سار مسلما ساره هللا يوم القيامة"

و كلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس راع و هو مسؤول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته و هو مسؤول عن رعيته و  " أال كلكم راع

  يته"املرأة راعية على بيت زوجها وولده و هي مسؤولة عنهم و عبد الرجل راع على مال سيده و هو مسؤول عنه أال كلكم راع و كلكم مسؤول عن رع

  اس أنفعهم للناس"" خري الن

                                                           

علوم االقتصادية و التجارية و مقدم وهيبة,املسؤولية االجتماعية من منظور االنتماء االسالمي ,ورقة علمية مقدمة اىل امللتقى االول.املركز اجلامعي بغرداية,معهد ال  : االقتصاد االسالمي الواقع و رها£ت املستقبل 
 علوم التسيري يومي 20 و 21ربيع االول املوافق ل 23 و 24 قيقري 2011 ص 1.8
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  " ال ضرر و ال ضرار"

  النظرsت املفسرة لفكرة املسؤولية اإلجتماعية: - 3

من خالل اإلطالع على النظرmت اليت اهتمت بتوضيح فكرة املسؤولية اإلجتماعية نالحظ اختالف و تباين يف وجهات النظر من Uحث اىل آخر 

حول املسؤولية اإلجتماعية و بعد التدقيق ميكننا ان منيز بني توجهني رئيسيني: التوجه الكالسيكي و  حسب املدارس اإلدارية املختلفة فلكل اجتاه نظرته

عية الذي ال يعرتف بفكرة وجود املسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسات و على النقيض التوجه املعاصر و الذي يشجع فكرة تبين املسؤولية اإلجتما

  للشركات.

“Sharholder”  3 -1 -النظرية النيوكالسيكية منوذج  

ملنظمات  " و الذي يعترب رائد هذه النظرية أن اهلدف الرئيسي1970مريكي " ميلتون فرميان يرى أنصار هذا اإلجتاه و يف مقدمتهم اإلقتصادي األ 

وحيدة للمؤسسات lيت من خالل اختاذ أال و هو تعظيم األرUح و النمو و التوسع و أن املسؤولية اإلجتماعية ال حبث األعمال هو هدف اقتصادي

اهم اىل ان منظمات األعمال سالقرارات املوجهة لتحسني املردودية و الرحبية لفائدة املسامهني و هذا ما يؤدي اىل حتقيق الرفاه العام" تشري نظرية امل

 1ليست لديها مسؤولية اجتماعية، حىت و لو كانت سبب املشكلة املطروحة"

 فريدمان فالتوجه اىل املسؤولية اإلجتماعية هو حتطيم ألسس املنظمة احلرة فهو يرى أن على املسريين أن يعظموا قيمة األرUح للمسامهنيب فحس" 

  2فقط"

م حتديدهذه ان نظرية الوكالة هي نتيجة عالقة تنشأ بني الطرفني مها: األصيل أو املوكل من جهة و الوكيل من جهة Tنية و يتنظرية الوكالة:  -3-2

Uلنيابة  الوكالة من خالل شروط عقد صرحيةو ضمنية يقوم على أساسها الوكيل بتأدية أنشطة معينة لفائدة األصيل كما يسمح له Uختاذ بعض القرارات

واد هذه النظرية" تعمل هذه من ر و يعترب mنسن و ماكلينغ3باسناد مهام التسيري اىل املدراءعنه كما هو احلال Uلنسبة للمؤسسة عند قيام املسامهين

و املسامهني يف اطار حوكمة الشركات، كما ميكن أن تشمل هذه النظرية على جمموع اصحاب  النظرية على تفسري العالقة اليت جتمع بني املسريين

                                                           

ول: اإلقتصاد اإلسالمي، الواضح و الئل اسالمية للمسؤولية اإلجتماعية للشركات، دراسة موازنة بني النظامني اإلسالمي و الوضعي ورقة علمية مقدمة اىل امللتقى الدويل األزكية مقري و نعيمة حيياوي، د 1-

  3ص  2011فيفري 24و23املوافق  1432األول  ربيع 21و20رها£ت املستقبل، املركز اجلامعي بغدادية، معهد العلوم اإلقتصادية التجارية و علوم الرتبوي 
2;mémoire présenté pour l’obtention  ; le développement d’un cadre européen ;responsabilité sociale des entreprises Ivana rodie

d’un diplôme d’étude européennes ; genev ; avril 2007 p 17  

 د. بورحلة عالل "حتليل املنظمات" مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر 2006 ،ص803
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ع فئات عديدة من اجلهات الفاعلة املصاحل املتعاملني مع املؤسسةحيث تستند مسؤوليتها على املسريين Uعتبارهم وكالء تربطهم عالقات تعاقدية م

 1فحسب هذه النظرية فان أصحاب املصاحل هلم قدرة التاثري على القرارات اإلسرتاتيجية للمسريين"

:(Stakehoders) صحاب املصاحل -3-3 نظرية أ  

م و الذي عرفهم على ا�م "  1963اول تعريف مشل أصحاب املصاحل يعود اىل اجتماع جرى يف معهد ستانفورد لألحباث يف الوالmت املتحدة عام ان 

ال ان و بصفة أخرى هي تلك اجلماعات اليت تسمح ببقاء املنظمة و اذا غابت تؤدي اىل اندTرها.ا2اجلماعات اليت بدو�ا تتوقف املنظمة عن العمل" 

عات او التعريف الذي القا اإلمجاع و اتفق عليه أغلب الباحثني هو تعريف فرميان و الذي يعترب أبرز رواد نظرية أصحاب املصاحل و عرفها" اجلما

 3األفراد اليت ميكن ان تؤثر او تتأثر Uجنازات و أهداف املنظمة"

عن كل فرد له عالقة  بنشاطات و قرارات املؤسسة و يتأثر ¶ا سواء انشطت ام مل  و من خالل ما تبني فإننا نستنتج أن أصحاب املصلحة هو عبارة

امة و تنشط و تعمل نظرية أصحاب املصاحل على دمج األهداف اإلقتصادية  و اإلجتماعية للمنظمة و لكن ال ميكن مشلها على مستوى التنمية املستد

  سؤولية اإلجتماعية للمؤسسة"من هنا كانت متهيدا لربوز نظرية جديدة اال و هي " امل

 و برز نوعني أساسني من أصحاب املصاحل فالطرف األول اال و هم أصحاب املصلحة األساسيون و هم:

  ) اصحاب املصلحة االساسيون01الشكل رقم (

 الموردون

العاملون                                                 الزبائن                         

منظمة األعمال                                                            

                                                                                 

  )المالك(حملة                                                                            

 

Source ; didiercazalrse et parie prenante quels fondamenr conceptuels les cahiers de la recherche entrelillois 

d’analyseet de recherche sur l’evolution des entreprises mai 2005p5.  

أصحاب املصلحة الثانويني و الذي يكون lثريهم بطريقة غري مباشرة خبالف أصحاب املصلحة الرئيسيون اال ان حتديد منهم اما الطرف الثاين فهم 

  أصحاب املصلحة الثانويني ال يالقي امجاعا و خيتلف من Uحث اىل آخر.

                                                           

 ضيايف نوال، ماجستري املسؤولية اإلجتماعية و املوارد البشرية ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، ص141
2REdward freeman davidlred » stockholderrand stakeholders a new perspertive on corporate 60 

venance »californiamanagentbevicotheregents of the university of california vol2703 ;1983 ;p89 
3Yvonpesquex ; stakeholders inperspective ; coporal governance the international journal of business in society,vol5n°2 EABIS on 

DEFND;2005;p6 

 

 

 

 



 اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات االعمالالفصل االول 

 

 
18 

 ) اصحاب املصلحة الثانويون02الشكل رقم (

  الحكومة                                                                       الحكومات األجنبية 

  الموردون            

  البيئة            اإلعالم                                                                              

  العاملون                       منظمة األعمال                             الزبائن      

  الجمعيات المهنية                   السلطات المحلية                                                                                   

  المحليين                                          المنظمات الحكومية                                                     

  حملة األسهم               

                  الهيئات الماليةالمنظمات غير الحكومية                                                                                                                         

                                                                                                                

Source : Didier casal opat p06  

  أبعاد املسؤولية اإلجتماعية - 4

األبعاد اخلاصة ¶ا حتت تسميات متباينة و من بني احملاوالت العديد من الباحثني و الكتاب املختصني يف جمال املسؤولية اإلجتماية على حتديد قام 

  1) اللذان أشار اىل اربعة أبعاد أساسية و هيPride&ferrellنذكر (

: و ذلك من خالل قيام املؤسسات Uنتاج سلع و خدمات ذات  نوعية جيدة مع ضرورة ترشيد استخدام املوارد و العمل املسؤولية اإلقتصادية- 1

  مل  مسؤولية اقتصادية من خالل اإللتزام بعض املمارسات منها محاية حقوق املستهلك  و اإلستثمار األخالقي.لربح و Uلتايل  حتعلى حتقيق ا

                                                           

ل و املسؤولية اإلجتماعية، طلبة العلوم اإلقتصادية و علوم ويف و سفيان عبد العزيز lثري معايري املسؤولية اإلجتماعية على نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، امللتقى الدويل الثالث منظمات العماعبد السالم خمل

 التسيري جامعة بشار، ص71
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 : اي على منظمة األعمال احرتام القوانني و التشريعات املطبقة يف اnتمع العاملة به و اإلبتعاد عن األعمال الغري شرعية  واملسؤولية القانونية- 2

  به و من خالل هذا اإللتزام ستكتسب املنظمة احرتام اآلخرين يدالتق

: أن تلتزم منظمة األعمال بسلوكات و تصرفات و نشاطات مبنية على أسس أخالقية رفيعة سواء من حيث املعاملة أو املسؤولية اإلخالقية -3

  آلخرين.التصرف مما خيلق جوا من اإلحرتام و اإلبتعاد عن احلاق اآلذى و الضرر ل

: أي أن تعمل املؤسسة جاهدة على تنمية و تطوير اnتمع و حتقيق الرفاهية  و حتسني نوعية  حياة الفراد و اnتمع. أما املسؤولية اإلنسانية -4

قتصادي، البعد ) فأشار اىل أربعة أبعاد و اليت القت اإلمجاع و القبول من طرف Uحثي اإلدارة أال و هي: البعد اإلArchie carrollالباحث(

  األخالقي ، البعد القانوين   و أخريا البعد اخلري و سنوضحها يف اهلرم أد£ه: 

 ) ألبعاد املسؤولية اإلجتماعية.Carroll: هرم كارول()03رقم ( الشكل          

  

  " 33املصدر: د طاهر حمسن صاحل الغايل ،د صاحل مهدي حمسن العامري"املسؤوليةاإلجتماعية و أخالقيات األعمال"ص

  مبادئ املسؤولية اإلجتماعية للشركات  - 5

  1تعتمد املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال على تسعة مبادئ  رتينية تتمثل يف ما يلي

صالح البيئي: -1   ) EnvirommentalRestoration(احلماية و اعادة اإل

                                                           

فرحات عباس سطيف داء املستدام Uملؤسسات املتوسطة للصناعات الغذائية: مذكرة لنيل شهادة  ماجستري ، طلبة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري جبامعة عويرة معاد، دور األداء املتوازن يف قياس و تقييم األ1

  55، ص2017

المسؤولية 

الخيرة ذات 

التصرف 

لمواطن صالح  يفهم في 

تعزيز ا

لموارد في المجتمع تحسين نوعية الحياة

عنداها ترعى المنظمة : المسؤولية األخالقية
األخالق في قرارتها فانها تعمل ، ما هو صحيح 
و حق و عادل و تجنب الضرار بالفئات المختلفة

ن من خالل اإلمتثال للقوانين ألن القواني: المسؤولية القانونية
هي هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع و 

تمثل قواعد العمل األساسية

كون المنظمة تحقق ربحا فإن  يمثل قاعدة أساسية للوفاء :المسؤولية افقتصادية
بالمتطلبات
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نشطة و ينص على ضرورة قيام املنظمة بعملية اصالح البيئة و محايتها و كذلك اإلعتماد على التنمية املستدامة يف املنتجات و خمتلف اال

 العمليات اليت تقوم ¶ا بصفة يومية.

و ذلك من خالل تثبيت اإللتزام Uلتصرفات و السلوكيات املبنية على أسس أخالقية متينة  ) Ethics: ( القيم و املبادئ األخالقية -2

 تعلقة ىبالتعامل مع أصحاب احلق و املصلحة.امل

: من خالل اإلفصاح و الكشف عن املعلومات الضرورية و عدم اخفاء احلقائق و حماسبة من يقوم بعكس ذلك  و املسائلة و احملاسبة -3

 مسائلته.

)  ضرورة حتقيق التوازن بني األهداف اإلسرتاتيجية و كذلك اإلدارة اليومية ملصاحل العمالء Enpouvernert: (و تعزيز السلطات تقوية -4

 و املستثمرين.

)  من خالل اعطاء املسامهني عائد مايل حمرتم و منافس Financial performance and results(  األداء املايل و النتائج -5

 حتقيق منو املنظمة على املدى البعيد  على  حملافظة  على املمتلكات و األصول و العملبصفة دائمة مع ا

صفات موقع العمل -6 )  و ذلك من خالل حتسني ظروف العمل من حيث أمن و سالمة املوظفني  Workplace standards: ( موا

 و حتسني مناخ العمل و دفع أجور تنافسية من خالل استقطاب و اإلبقاء على أحسن املوظفني

 املؤسسة.) من خالل اإلتصاف Uلعدالة و األمانة و املساواة مع موظفي Collaborative relations: (العالقات التعاونية -7

) و ذلك من خالل حتديد احتياجات الزUئن و quality products andservices: (املنتوجات ذات اجلودة و اخلدمات -8

 اإلستجابة هلذه املتطلبات من خالل تقدمي منتجات و خدمات ذات نوعية جيدة لنيل رضا الزبون و احلرص على سالمته.

و ذلك من خالل إقامة عالقات مع اnتمع املتواجدة فيه و حتطيم احلواجز و )  Commintyinvolvent: (اإلرتباط ا�تمعي -9

 العوائق.

صر املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال:   - 6 من خالل اإلطالع على خمتلف اإلصدارات حول املسؤولية اإلجتماعية ، من  عنا

عناصر اليت تشكل حمتوى املسؤولية اإلجتماعية ، لكنهم اختلفوا  كتب و مقاالت علمية نالحظ أن الباحثني تكلموا  على عدد كبري من ال

يف ترتيب أولوmت هذه  العناصر و يرجع هذا التباين على حسب بيئة الدراسة و كذلك الزمن الذي اجريت فيه هذه الدراسة و كذلك 

 القطاع الذي مسته 

  ) عناصر املسؤولية االجتماعية01اجلدول رقم (

  

صر  التوقعات العنا

  حتقيق أكرب  عائد ممكن  -  املالكون

صورة املؤسسة و موقعها يف البيئة املتواجدة فيها -   حتسني 

 زsدة حجم املبيعات - 

 رفع قيمة السهم و املنظمة  ككل - 
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صول املؤسسة -   محاية أ

  احلصول على رواتب و أجور مرتفعة توازي العمل الذي يقومون به. -  العاملون

 على املستوى املهين.احلصول على فرص ترقية و تقدم  - 

 ظروف  عمل مناسبة - 

 احلصول على فرص تكوين مستمر للتطور - 

صحية. -   احلصول على �مني رعاية 

 توفري سكنات وظيفية لضمان استقرار العمل - 

 جر.احلصول على عطل مدفوعة اال - 

  أسعار يف املتناول -  الزdئن

 احلصول على منتجات تليب اإلحتياجات و ذات جودة - 

صحية -   منتجات 

 ضمان خدمات ما بعد البيع - 

  النزاهة و العدالة يف املنافسة -  املنافسون

 عدم جلب املوظفني من املؤسسات املنافسة بوسائل غري نزيهة - 

صحيحة و أم -   ةيناعطاءمعلومات 

  

  احرتام العقود -  املوردون

 التعامل مببدأ الثقة - 

 احرتامأجال التجهيز - 

 أسعار يف املتناول - 

 املاليةتسديد اإللتزامات  - 

 تطوير املنتجات و مواكبة التغريات - 

  احرتام عادات و تقاليد ا�تمع املتواجد فيه  -  ا�تمع 

صب عمل جديدة -   خلق فرص و منا

 تطوير البنية التحتية - 

صة -   توظيف ذوي افحتياجات اخلا

 دعم النشطة اإلجتماعية - 

  ترشيد استخدام املوارد -  البيئة

 احلد من خطر تلوث املياه و اهلواء - 

صيانة املساحات اخلضراءتش -   جيع عملية التصدير و 

صديقة للبيئة -   ابتكار منتجات 
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احرتام القوانني و التشريعات الصادرة من الدولة املسامهة  يف حل املشاكل  -  احلكومة

  اإلجتماعية.

 تسديد مجيع اإللتزامات الضريبية و الرسوم - 

 القضاء على البطالة - 

  عالقات جيدة مع مجعيات محاية املستهلكبناء  -  مجاعات الضغط اإلجتماعي

 احرتام دور النقاdت العمالية - 

 جدية التعامل مع الصحافة - 

  البنوك

  التأمينات

 املستثمرين

  سهمقيم اال - 

 فعالية و شفافية اإلدارة  ( احلكومة) - 

 شفافية  املعلومات - 

 مسؤولية  قانونية - 

 أخطار  مرتبطة dلنشاط - 

صرة املصدر: د طاهر حمسن  منصور  صاحل مهدي حمسن، املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال  " جملة البحوث املعا الغايل ، د 

  .1997، 2، عدد11جملة 

  املسؤولية االجتماعية و املوارد البشرية: - 7

صبح للمورد البشري مكانة مهمة و خاصة لدى  ميزة تنافسية  منظمات االعمال ملا حيققه من متيز للشركات اذ اصبح ها العنصر يشكلا

صلية للمنظمات ال ميكن تقليدها Uي طريقة كانت ما دفع Uملؤسسات الن تصب جل تركيزها على املورد البشريي من خالل حتملها  ا

  ملسؤوايتها االجتماعية اجتاهه Uعتباره ايضا من اهم اصحاب املصاحل يف املنظمة Uالعتماد على جمموعة من االساليب ميكن تلخيصها يف :

: تعترب من بني ابرز االساليب اليت ميكن ملنظمة االعمال ان تعتمدها ملمارسة مسؤوليتها االجتماعية و ذلك االستقطاب او التوظيف-1

  1من خالل : 

االختيار  يف إجراء اتباع عملية حبث سليمة و ³مني حقوق املرتشحني لشغل املنصب اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بشكل علين، النزاهة يف -

  املسابقات (البعد عن الرشاوى و الواسطة و استغالل النفوذ) ،  قبول الشكاوي و الطعن  التحقيق فيها.

مسابقات التوظيف جيب أن تتم على أسس علمية و موضوعية، و ليس بشكل عشوائي، و جيب أن توافق طبيعة العمل الذي ميتحن فيه          -

 املرتشح.

 م إمهال كل طلبات التوظيف اليت تصل إىل املنظمة سواء مت ذلك Uلتسليم املباشر أو عن طريق الربيد العادي أو الربيد االلكرتوين.عد       -

                                                           

عربية يف , حبث مقدم إىل امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال السياسات و برامج املسؤولية االجتماعية جتاه املوارد البشرية يف منظمات األعمال (دراسة حالة ثالثة شركات عربية)

 مقدم وهيبة, 1 (ظل االقتصادmت احلديثة يومي 14/13 ديسمرب 2011 ص 10,11. 
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 عدم سحب املوظفني بشكل عمدي من املنافسني اآلخرين بطرق غري قانونية و غري أخالقية.     -

 موضوعي لالحتياجات من خمتلف التخصصات من خمتلف التخصصات لشغل وظائف حقيقية.استناد عملية االستقطاب إىل حتديد دقيق و      -

 لعمال املنظمة.  قيةاملوازنة بني االستقطاب الداخلي و اخلارجي، حيث يفيد األول يف منح فرص الرت     -

  .عدم التحيز يف عملية اختيار العمال لصاحل جنس معني دون اآلخر -

  التدريب او التكوين: -2

و املنظمة ميكن ان تعتمد منظمات االعمال على التدريب و التكوين كاساليب ملمارسة مسؤوليتها االجتماعية ملا ترتكه من اTر اجيابية على العمال 

  1على حد سواء وما جيب الرتكيز عليه يتمثل يف :

 تطوير املهارات و القيادات املستقبلية -

 خلق فرص عمل ملتزمة و مبهارات عالية -

 فرص التكوين و التدريب جلميع العمال دون اقصاء اي فئة,و عدم استغالهلا كحجة لتبذير املوارد. اعطا -

 ان يتم تنظيم عملية التكوين ضمن نظام ممنهج وهادف ملسايرة التطور العلمي و التكنولوجي لتحيني معارف و معلومات العمال  -

االجتماعي من خالل العمل على حتسني ظروف العمل مما يسمح للعمال : ميكن ملنظمة االعمال ان جتسد التزامها ظروف العمل -3

  Uلعمل Uكثر ارحيية و ذلك من خالل:

  ضرورة توفري مجيع و سائل االمن و السالمة يف موقع العمل-

  تنظيم موقع العمل و تسهيل حركة العمال و االالت -

  القبعات و الواقية األحذية و القفازات و كالنظارات  العمل توفريمعدات -

  توفري جو و مناخ عمل سليم يشجع على االبداع.-

  االجور و مكافات العاملني: -4

اكثر   متثل االجور من ابرز الوسائل اليت تربز مدى جتسيد املنظمة لرباجمها االجتماعية و االخالقية كما تسمح هلا بتحفيز االفراد على العمل

ا ما ينعكس Uالجياب بتحقيق املنظمة للنتائج املرجوة  و من ابرز اجلوانب املتعلقة Uملسؤولية كما تزيد من والئهم و انتمائهم للمنظمة وهذ

  2االجتماعية من جانب االجور نذكر:

                                                           

 1.طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العمري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 264،.265

 املرجع السابق,ص ص :2.266,267
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 ان يتسم نظام االجور املعتمد يف املنظمة على املساواة و العدل و ان يتم اعداده وفقا السس سليمة حىت يستطيع حتفيز العمال -

 ور بني الرجل و املراة.عدم التمييز Uالج -

 اعتماد طرق و اساليب سليمة يف دفع االجور. -

 التقييم: -5 - 

  1ان متارس مسؤوليتها االجتماعية يف اطار عمليات التقييم تسمح هلا Uرضا مجيع االطراف Uلعتماد على:ملنظمة االعمال ميكن 

 معايري تقييم دقيقة.املوضوعية و النزاهة يف تقييم أداء العاملني، و استعمال  -

جيب أن ترتبط عملية التقييم Uإلجراء اإلداري و القانوين املوافق، ففي حالة األداء اجليد جيب أن حيصل العامل على مكافأة بغرض  -

 تشجيعه، و يف حال األداء السليب ميكن أن يتعرض العامل لعقاب حبسب درجة إمهاله.

حيص العامل على قدر كاف من التقدير و االحرتام نظري ما يقدمه من عمل متقن يف  عدم االكتفاء Uلتحفيز املادي، بل جيب أن -

 املنظمة.

 ال جيب أن تكون الرقابة على األداء رقابة لصيقة  مباشرة أل�ا ستؤدي إىل مضايقة العمال،  و سيصبح األمر أكثر استفزازا هلم. -

 عملية و ان يتميزوا بقدرة التعامل مع االخرينجيب ان متنح عملية التقييم الفراد ذوي خربة و ذراية Uل -

  ان ال تقتصر عملية التقييم على الفرتة احلديثة لالدا بل تشمل العملية كلها.   -

  .ESTEOتغطي املسؤولية اإلجتماعية عدة جماالت  حصرها يف ما يلي جماالت و اجتاهات املسؤولية اإلجتماعية للشركات:  - 8

  2جمال املسامهة العامة - 1

يف حيث تعمل منظمة األعمال على تدعيم املؤسسات العلمية  و الثقافية  و اخلريية  و كذلك املسامهة يف توفري العناية الصحية و املشاركة 

جيع توظيف األقليات ذوي احلاجات اخلاصة و توفري املواصالت لفائدة املوظفني و املشاركة برامج  احلد من األوبئة و األمراض و كذلك تش

  يف انشاء برامج سكنية 

  يف ما يلي بعض األنشطة يف جمال املسامهة العامة.

 ويل املؤسسات العلمية و مجعيات الثقافيةمبادرات انسانية: مت  

                                                           

 املرجع السابق,ص ص :268,2671
 حممد فالق و قدورUفلة، املسؤولية اإلجتماعية لشركات اإلتصاالت اجلزائر جيزي، موبليس، جنمة التحول من العمل اخلريي اىل العطاء  ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جامعة الشلف2
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 املواصالت و النقل: توفري حافالت لنقل املوظفني -

 برامج سكنية : انشاء سكنات وظيفية و سكنات مبختلف الصيغ -

 العناية الصحية: وضع برامج صحية للحد من األوبئة و األمراض و كذلك انشاء مستشفيات ملتابعة الوضعية الصحية للعاملني -

 ذوي احلاجات اخلاصة رعاية األطفال و ذوي احلاجات اخلاصة: و ذلك Uلتكفل Uلطفولة املسعفة و املسنني و كذلك األشخاص -

 :جمال األفراد او املوارد البشرية -2

لطويل و ذلك ان عنصر املوارد البشرية يعترب استثمارا حقيقيا ملنظمة األعمال هذا اإلستثمارمنه تستفيد املؤسسة من نتائجه على املدى املتوسط أو ا 

  من خالل اإلعتماد على

  القيام بربامج تكوينية للموظفني لزmدة مهاراcم -

 خلق فرص للتقدم و الرتقية يستفيد منها العاملون -

 ع نظام اجور و حوافز مشجع لتحفيزهماتبا  -

 خلق مناصب عمل متجددة -

 الشفافية و النزاهة يف عملية التوظيف -

 وضع نظام lمينات ذو مستوى متقدم -

 انشاء روضات ألطفال املوظفني -

 اقامة منتجعات صيفية و رحالت ترفيهية للعاملني و عائالcم -

- .mح مع املوظفني سنوUمشاركة نسبة من األر 

 املسؤولية البيئية و املوارد الطبيعية جمال -3
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فع كثريا و  ان ما يشهده العامل من تقدم و تطور تكنولوجي يف خمتلف القطاعات ال جيب أن ينسينا واقع بيئتنا فاستغالل املوارد الطبيعية  اصبح يرت 

ا مما يتطلب أن تلعب منظمات األعمال دورا Uرزا من خالل كذلك زmدة املخلفات الصناعية و األمسدة الكيماوية و ما هلا من أTر سلبية على بيئتن

  1حتملها املسؤولية اإلجتماعية و حتسني أدائها البيئيو استخدام تقنيات و أساليب حديثة للحد من التلوث

  استحداث منتجات صديقة للبيئة -

 اإلستعمال العقالين للموارد الطبيعية -

 شمسيةاجياد طاقات بديلة للمحروقات مثل الطاقة ال -

 التخلص من املخلفات الصناعية بطريقة بعيدة عن تسبب التلوث  -

  اعادة تدوير العلب و القارورات -

  2:جمال املنتوج و اخلدمات املقدمة -4

سياستها يشهد العامل اآلن تطورات و تغريات كثرية تشمل حاجات و رغبات املستهلكني و ملواكبة هذه التغريات جيب أن تركز منظمات األعمال على 

  التسويقية لتحديد هذه اإلحتياجات و مجع املعلومات للخروج Uملنتوج املرغوب فيه و من بني هذه األنشطة:

  اإلعالن و اإلشهار الصادق هلذه املنتجات و اخلدمات -

 توفري معلومات عن املنتج و اخلدمات و ترك اخليار للمستهلك  -

 دواعي اإلستعمال و خماطرهوضع بيا£ت على عبوة املنتج للتعرف على  -

 القيام بربامج اعالمية تعرف املستهلك خبصائص املنتوج و طرق استعماله -

 توفري برامج ما بعد البيع و خدمات الصيانة -

 اجتاهات املسؤولية اإلجتماعية:

  1ترتكز عملية نشر املسؤولية اإلجتماعية على ثالثة اجتاهات رئيسية و هي 

                                                           

ع اخلاص، و اnتمع املدين، اوراق عمل املؤمتر العريب الرابعلالدارة البيئية املنامة.البحرين بدون املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التنمية املستدامة  و اإلدارة اnتمعية،االدوار املستقبلية للحكومات املركزيةو احمللياتوالقطا  
 رقم الطبعة بدون سنة الطبع ص1.40

  حممد فالق، مرجع سابق ، ص7 .82
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حيظى هذا اإلجتاه بنوع من اإلهتمام املتزايد خاصة يف البلدان اليت بدأت cتم مبفهوم املسؤولية اإلجتماعيةحديثا : مسامهة ا�تمع التطوعية -

و يظهر هذا اإلهتمام على شكل هبات خريية و مساعدات على املدى الطويل يف جماالت حساسة كقطاع الصحة و التعليم و خمتلف 

  الربامج التطوعية و اخلريية

كار مسريي املنظمات و أرائهم أساسية لنشر املسؤولية اإلجتماعية  يف املنظمات ف: ان ا جلوهرية لألعمال و سلسلة القيمالعمليات ا -

د هذه املؤسسات و ذلك من خالل العمل على حتسني ظروف العمل و اإلهتمام Uلعمال و العمل على ترشيد استعمال املوارد رواUعتبارهم 

 خلفات بطريقة تسمح Uحلفاظ على البيئة.املالطبيعية و التقليل  من 

: تعمل ادارة املنظمات على وضع الرؤى و األفكار اليت تسمح بتهيئة حشد التأييد املؤسسي و حوار السياسات و البناء املؤسسي -

اخلي أما على املستوى اخلارجي األوضاع اليت تساهم يف حتقيق التوازن بني املتطلبات املتعارضة لتعظيم األرUح و املبادئ على املستوى الد

  فيسعى املدراء و املسريون على املشاركة يف الربامج التنموية و املبادرات التطوعية.

  االجتماعيةالثاين: املفاهيم القريبة من املفهوم املسؤولية  فرعال - 

قطاعات كالصناعة و املعلوماتية و الزراعةمن يعرف ميدان األعمال بتبديالت جذرية تطرأ عليه يف وقت وجيز و ذلك من خالل ما تشهده 

كد على ضرورة تطبيق املسؤولية ؤ اليت ت شيدةتطور. هذه التغريات  مسحت بربوز جمموعة من املصطلحات و املفاهيم و كذلك املمارسات الر 

 و من بني هذه املفاهيم نذكر:يف منظمات األعمال و ما هلا من امهية كبرية و فوائد تعود على املؤسسة جراء تطبيقها  االجتماعية

  و التنمية املستدامة: االجتماعيةاملسؤولية  1

 االسرتاتيجيةيف  1980اذا كانت التنمية املستدامة  مبفهوم يعترب قدمي فانه كمصطلح  يعد حديث النشأة حيث كان أول ظهور هلا يف عام 

  الذي اقرتح مبا يسمى 1986العاملية للبقاء مث يف روما يف سنة 

eco- developpement  قامت اللجنة الدولية حول  1987التفاعل بني اإلقتصاد و اإليكولوجيا يف دول الشمال و اجلنوب أما يف سنة

قدرة وند طالند "^ن التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون  املساومة على ر التنمية و البيئة اليت ترأستها الوزيرة األوىل النروجيية السابقة السيدة ب

و ذلك من خالل بروز  1992الرمسية للتنمية املستدامة يعود اىل قمة ريو Uلربازيل يف سنة  االنطالقةأما  2ة على تلبية حاجاcم "قبلاألجيال  امل

                                                                                                                                                                                                                  

فيفري  15، 14األعمال و املسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار ، بن مسعود نصر الدين، كنوش حممد، واقع أمهية و قيمة املسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسة اإلقتصادية، امللتقى الدويل الثالث حول منظمات 
 2012 ، ص 5، 1.6

 https://www.mstdama.com/2017/01/15.html2من املوقع االلكرتوين
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 "" التنمية هي التحركات Gomerhyrdalمجعيات غري حكومية مهتمة Uلبيئة، كما  يوجد تعريف آخر للتنمية املستدامة جاء  ¶ا "

اكل و املخاطر البيئية و cدف التنمية املستدامة اىل حتقيق حياة أفضل للسكان من خالل توعيتهم  Uملش 1التصاعدية للنظام اإلمجالية ككل"

أربعة أبعاد  الطبيعة كما  تسعى لتحقيق استقالل أمثل للموارد و ربط التكنو لوجيا احلديثة و املعاصرة و هلذا ترتكز التنمية املستدامة على احرتام 

  و هي: 

تربز التنمية املستدامة يف البلدان املتقدمة من خالل ترشيد استعمال الطاقات و املوارد الطبيعية أما يف الدول النامية هي  اإلقتصاد: -1

  2استغالل امثل للموارد  من أجل القضاء على الفقر و البطالة و الرفع من املستوى املعيشي لألفراد

لبعد تسعى اىل ضمان استقرار معدل النمو الدميوغرايف و كذلك العمل على حتسني اخلدمات الصحية و الرفع من يف هذا ا اجتماعيا: -2

 3االجتماعيةمستوى التعليم و حتقيق العدالة 

 العقالين للموارد الطبيعية و كذلك محاية البيئة من التلوث و التشجيع على االستغاللو  االستعمال: و ذلك من خالل ضمان بيئيا -3

 .الرتشيد أمهية

ة و غري الضارة للبيئة يف قطاع الصناعة و اليت ال تتطلب استخدام كبري للموارد نظيفذلك من خالل اإلعتماد على  الوسائل التكنولوجيا: و - 4

  4و ضارة و ال تؤدي اىل انبعاث غازات ملوثة و مضرة بطبقة األوزون الطبيعية و اليت ال ينتج عنها نفاmت سامة

خر و لديهما قواسم مشرتكة  كثرية بينهما مالن و كل واحد منهما خيدم األابطان و متكاو التنمية املستدامة مفهومان مرت   االجتماعيةتعد املسؤولية 

ان ممارسة املسؤولية يف حني  راف مثل اnتمع ، البلد،املستهلك ، الفرد طمة تتم ^حتمل نفس العناصر. أما اإلختالف املوجود، فالتنمية املستدا

  تم على مستوى منظمات األعمال ففي األخري املسؤوليةاإلجتماعية هي أداة تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة.تاإلجتماعية

  

  املسؤولية اإلجتماعية و حوكمة الشركات  - 2

                                                           
  د/عثمان حممد قنيم، ماجدة ابو زلط، التنمية املستدمية، دار بناء للنشر و التوزيع، عمان 2007، ص 61 اىل 1.65

  مقدم عبيدات، عبد القادر بلخضر، الطاقةو تلوث البيئة و املشاكل  البيئية العاملية، العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد 01، 2007 ص512

العلوم االقتصادية جامعة فرحات عباس جنيب اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة حالة اجلزائر ملتقى دويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستحدامية للموارد املتاحة كلية حممد بوضرة بن سديرة عمر "اإلستثمار اال 
 سطيف 08/07افريل 3.2008

 

  حممد الصاحل الشيخ، األTر اإلقتصادية و املالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها، مكتبة اإلشعاع الفنية اإلسكندرية ،2002، ص1134
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ة اليت حتدث بني املالك و اإلدارة وكالالشركات انتباه الكثري من الباحثني و الدارسني و ذلك من أجل اجياد حل ملشكلة ال حوكمةجذب مصطلح 

حوكمة IFCنذكر تعريف مؤسسة التمويل الدولية فكان من الصعب الوصول اىل تعريف  يلقى اإلمجاع حلوكمة الشركات و من بني التعاريف املميزة 

  الشركات ^�ا" النظام الذي يتم من خالله ادارة الشركات و التحكم يف أعماهلا."

ارة و إلد) ^�ا" جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على ادارة الشركة و جملس اOECDقتصادي و التنمية (إليف حني عرفتها منظمة التعاون ا

  1السهم و غريهم من املسامهني"محلة 

  2حوكمة املؤسسات �Uا"نظام مبقتضاه تدار املؤسسات و تراقب" 1992)  عام  cadbures(ووصفها تقرير  

ء و الوفا كما عرفها محاد  عبد العال ^�ا " النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة و مراقبتها على أعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها

  Uملعايري الالزمة للمسؤولية و النزاهة و الصراحة."

  3تكمن أمهية حوكمة الشركات يف كو�ا عملية ضرورية لضمان حتقيق أهداف الشركات و ترتكز حوكمة الشركات على ثالثة ركائز 

  و املبادئ األخالقية و الصفات احلميدة  شيدة: و ذلك من خالل اتباع القيم و السلوكيات الر ألخالقيالسلوك ا

على  الرقابة و املسائلة : حيث تعمل أليات احلوكمة بصفة رئيسية على ضمان و محاية حقوق املسامهني و ذلك من خالل أحكام الرقابة و السيطرة

  األداء

من خالهلا تتمكن املنظمة من معرفة املخاطر اليت cددها و ية اليت تعتمد عليها حوكمة الشركات  فسسا: و تعترب من بني الركائز األادارة املخاطر

  التعامل معها

  حوكمة الشركاتقواعد  و يوضح اجلدول األيت 

  

  : قواعد حوكمة الشركات )02رقم ( اجلدول  

                                                           
 جبار عبد الرزاق، اإللتزام مبنظماتلجنة Uزل كمدخل إلرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب حالة دول مشال افريقيا" جملة اقتصادmت مشال افريقيا، العدد السابع، اجلزائر،ص1.76

  طارق عبد العال محاد,حوكمة الشركات (املفاهيم,املبادئ, التجارب تطبيقات احلوكمة يف املصارف) الدار اجلامعية,مصر,بدون رقم طبعة,2005.ص2.3

  طارق عبد العال محاد ، نفس املرجع السابق، ص33
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 شرحها القاعدة

عن كل ما يدور يف املؤسسة، و هذا ما يؤدي اىل و حقيقية  تقدمي صورة واضحة و دقيقة  الشفافية

 زmدة الثقة و النزاهة و املوضوعية

وضع هيكل تنظيمي واضح حيدد نقاط السلطة و املسؤولية و حماسبة املسؤولني و   املسؤولية

 متخذي القرارات عن نتائج أفعاهلم

 حماسبة اصحاب القرارات و الذين ينفذون القرارات عن نتائج قراراcم و اعماهلم املسائلة

 املالية Uلشفافية و الوضوح عند اعدادها.تتميز التقارير  الوضوح

 تسمح هذه القاعدة من التقليل من حالة تضارب املصاحل اإلستقاللية

 ة كافضمان معاملة متساوية للمسامهني   العدالة

  1املصدر من اعداد الطالب

ستقالن عن من خالل الرتكيز على احلوكمة  و املسؤولية اإلجتماعية يربز لنا أن كل واحد منهما له معايريه و قواعده اخلاصة Uعتبارمها مصطلحان م

العكس وجود طرف ما يعزز الطرف األخر و فبعضهما البعض لكن الدراسة و التمعن يف أي طرف يؤدي بنا  ال حمالة اىل الطرف األخر و Uلتايل 

صحيح حيث يشدد البعض على ان "حوكمة املؤسسات وسيلة لزmدة قدرة املؤسسة على التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا . فاملؤسسة اليت cدف 

. ةألن تصبح مسؤولة اجتماعيا جيب ان يكون لديها نظام حوكمة املؤسسات ميكن املنظمة من توفري اشراف عام ووضع مبادئ املسؤولية اإلجتماعي

  2فاملسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة اإلقتصادية هي جزء من التزام املؤسسة بتطبيق حوكمة الشركات"

  املسؤولية اإلجتماعية و مواطنة الشركات-3

نقول عن مؤسسة ما أ�ا مواطنا صاحلا اذا عملت جاهدة على حتقيق مجيع مصاحل أصحاب املنفعة األخرين مثل: املستهلكني ، املديرين، 

ر ال يعين فقط القيام مهذا األفاملوظفني و البيئة اليت تعمل فيها Uإلضافة اىل أجهزة اإلعالم و اإلحتادات و النقاUت و اnتمع بصفة عامة 

U لعمال اخلريية بل يتعدى ذلك فاإلتصاف بصفة املواطنة و املسؤولية اإلجتماعية يتجلى من خالل املسامهة الفعالة يف خمتلف الربامج

التعليمية و الصحية و اإلجتماعية و احملافظة على البيئة و كذلك املشاركة الفاعلة على كافة املستوmت من أجل حتسني ظروف اnتمعات 

  3فيها اىل جانب العمل وفقا ملبادئ الشفافية و املسؤولية و انتاج السلع و اخلدمات األمنة ذات املواصفات اجليدةاليت تعمل 

                                                           

 Uإلعتماد على صديقي خضرة، املسؤولية اإلجتماعية يف ظل حوكمة الشركات، ملتقى منظمات األعمال و املسؤولية اإلجتماعية ، جامعة بشار، اجلزائر 20121

، 25، ورقلة قتصادية جامعة قاصدي مرUحالؤسسات و متطلبات حتقيق التنمية ابن ساسي الياس و اميان بن عزوز، احلوكمة و املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة اإلقتصادية امللتقى الدويل حول أليات حوكمة امل 

 26 نوفمرب2013، ص6262

  جون سوليفان و الكسندر شكولنيكوف  جون ليتمان، مواطنة الشركات مفهوم املواطنة و تطبيقاcا يف جمال األعمال، مركز املشروعات الدولية اخلاصة تقرير رقم410 بتاريخ20043/12/27
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صبح جزءا تة للشركات ممارسة منتظمة و دورية و ليست حدT فردm يتعلق Uلقيام بعمل نبيل كما جيب ان يمو جيب ان تصبح املواطنة  السل

من تقارب ملا ملسوه م البعض مفهوم  املسؤولية اإلجتماعية كمصطلحات مرادفة ملفهوم مواطنة الشركات و هذا استخد ال يتجزأ من املنظمة

  و تشابه يف العناصر و تطابق  شبه ³م 

  

  املسؤولية اإلجتماعية و أخالقيات العمل:  -4

يعتمد عليها مجيع أفراد اnتمع من أجل معرفة ما هو إن أخالقيات العمل هي عبارة عن جمموعة من القيم و املبادئ األخالقية اليت 

صحيح و ما هو خطأ. حيث عملت هذه اnتمعات على تطوير القيم و املعايري من أجل تشكيل وعاء حضاريعرب فرتات زمنية 

كما أشار هلا    و املبادئ اليت حتكم سلوك الفرد و اجلماعة"ري) " أن األخالق هي املعايRue et Bayresمتسلسلة  فقد عرف (

Slocum  إن األخالق لديهم هي جمموعة من القواعد األخالقية و القيم املبدئية اليت حتكم سلوك الفرد و اجلماعة بشأن الصحيح "

  و اخلطأ كما  ا�ا تضع املعايري عن ما هو جيد و سيئ يف التصرف و األفعال"

  معني " وقفمن القيم خالل القيام بسلوك معني يف م" األخالق هي تطبيق الفرد ملا يؤمن به Gardenكما عرفها 

أن هذه العالقة قد تؤدي إال أشك للحظة  عن وجود عالقة  قوية بينهما يان املالحظ ملصطلح أخالقيات األعمال و كذلك املسؤولية اإلجتماعية  ال 

باشر اىل التطرق  اىل الطرف  األخر و العكس صحيح. "  اىل نوع من التداخل و التصادم بني اإلثنني حيث أن الكالم عن طرف ما يؤدي بشكل م

  1دارة"كما أنه يف األدبيات املعاصرة يف جمال اإلدارة أشارت اىل وجود فصل منطي حيمل عنوا£ مشرتكا هو املسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات اإل

عتبار ان إلبعد أخالقي .  خاصة اذا أخذ£ بعني ا هوحد أبعادها ) منيز أن أCarrollبعاد اليت ذكرها (املسؤولية اإلجتماعية و األ فباحلديث عن

رب تال Uلنسبة للشركات اال ان هذا ال ينفي ان املسؤولية اإلجتماعية تعاnتمع تعرف على اخالقيات قبل التوجه حنو املسؤولية اإلجتماعية.و كذلك احل

  أكثر تعبريا و انسجاما من األخالقيات

أخر نالحظ وجود عالقة متداخلة بني هذين املفهومني و Uلتحديد يف بداmت ممارسة شكل من أشكال املسؤولية اإلجتماعية  و اذا نظر£ من جانب 

صبح منذ الثورة الصناعية و بداية القرن العشرين داخل املصانع و من خالل اإلهتمام بظروف و بيئة العمل و نوعيتها و هكذا و بعد السبعينيا ت ا

  1جتماعية بعد أخالقي جعلها تتداخل مع أخالقيات اإلدارة عموما"للمسؤولية اإل

                                                           

  جنم عبود جنم أخالقيات اإلدارة و مسؤولية العمال يف شركات العمال ، الطبعة األوىل ، عمان ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،2006،ص2161
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 املبادرات فاملسؤولية اإلجتماعية و اليت تعتمد على بعد قانوين من جهة  هي أيضا متتلك بعد أخالقي من جهة أخرى يتمثل يف املسامهة و املشاركة يف

    قانون مفروضالتطوعية اليت متيل اىل اجلوانب األخالقية أكثر من اإلمتثال ل

  : الثالث: مسامهة املبادرات الدولية يف نشر فكرة املسؤولية اإلجتماعية فرعال

ملت على وضع متثل  املبادرات الدولية  سببا رئيسيا يف نشر أمهية حتلي املؤسسات Uملسؤولية اإلجتماعية من خالل ابراز حماسن هذا املفهوم ، كما ع

  املفهوم مع خمتلف اسرتاتيجيات الشركاتأهم التدابري العملية  هلذا 

  ( امليثاق العاملي للمسؤولية اإلجتماعية) اإلتفاقية العامة لألمم املتحدة- 1

، حيث اقرتحت من طرف األمني العام لألمم املتحدة أنذاك أثناء القاء كلمته امام املنتدى 1999يعود صدور هذه اإلتفاقية العامة اىل سنة  

ة Uعتبارها مشاركة طوعية يف سياق التنمية ي. حيث نصت على ضرورة حتلي  الشركات بروح املواطنة املؤسس2تدي دافوس)نماإلقتصادي العاملي(

ت أي كان حجمها املستدامة و كذلك" املشاركة يف عملية  جما¶ة  حتدmت العوملة حيث اعترب امليثاق املسؤولية اإلجتماعية �Uا كل ما تقوم به الشركا

عملها طواعيا من أجل تعظيم قيمتها املضافة للمجتمع ككل و ان املسؤولية اإلجتماعية ال تقتصر على مدير واحد او ادارة واحدة بل تشمل   او جمال

افظة و احمل كل فرد ينتمي اىل الشركة. و تتمثل بداية املسؤولية اإلجتماعية من خالل احرتام املؤسسات القوانني خاصة تلك املتعلقة حبقوق املوظفني

اثنا انعقاد قمة القادة عندما تغهدجمموعة من رؤساء العمل حول العامل Uلتزامهم الشديد  2004حزيران  26و يف يوم 3على البيئة و اسقرار اnتمع"

لإلتفاق العاملي للمسؤولية يم املبادئ العشر يو مراعاcا و ميكن تقعلى مكافحة الفساد ادى اىل تعديل امليثاق من خالل اضافة مبدا عاشر جيباحرتامها

  4اإلجتماعية للمؤسسات اىل اربعة جمموعات

  حقوق اإلنسان1- 1

 هاري ث³ة دوليا ضمن نطاق ناحرتام محاية حقوق اإلنسان املعلو  دعم -

 ضمان عدم ضلوع الشركات يف أي انتهاكات حلقوق اإلنسان  - 

                                                                                                                                                                                                                  

نتسيب بعض مستشفيات مدينة ( املوصل) حبث علمي مقدم اىل املؤمتر ليث سعد هللا حسني و رمي سعيد اجلميل، املسؤولية اإلجتماعية جتاه العاملني و انعكاسها على أخالقيات العمل ( دراسة ألراء عينة من م 
 العلمي الثالث حتت عنوان " ادارة املنظمات" التحدmت العاملية املعاصرة" كلية اإلقتصاد و العلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ، األردن 27-29 نيسان 2009، ص1.11

يتالقى يف هذا املنتدى العديد من ممثلي الشركات  1971ال cدف اىل الربح يوجد مقرها يف جنيف بسويسرا أسست من طرف أستاذفياإلقتصاد " كالو س شواب" يف"متدي دافوس" منظمة غري حكومية 
 املتعددة اجلنسيات و القادة السياسيني من أجل مناقشة املشكالت اإلقتصادية و السياسية املتواجدة يف العامل2

   حسني عبد املطلب الربج، املسؤولية االجتماعية  للقطاع اخلاص و دورها يف التنمية املستدامة Uململكة العربية السعودية: 03 أبريل 2014، ص3.13

 25-24نة الشركات و املؤسسات، و املسؤولية اإلجتماعية" صنعاء،مواط هايت احلوراين ، حاكمية الشركات و مسؤوليتها اإلجتماعية يف ضوء مستجدات األزمة اإلقتصادية العاملية الراهنة، املؤمتر الثاين حول " 

 يونيو 2009، ص ص144-13
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  معايري العمل:2- 1

 اإلعرتاف الفعلي حبق ابرام الصفقات اجلماعيةاحلفاظ على حرية اختيار العالقات و  -

 القضاء على كافة أشكال العمل اجلربي -

 اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال -

 القضاء على التمييز بني الوظائف و املهن -

 احملافظة على البيئة:3- 1

 دعم �ج وقائي يتعلق Uلتحدmت اليت ستواجهها البيئة -

 جتاه البيئةااإلضطالع مببادرات لتشجيع املزيد من املسؤولية  -

 ة للبيئةصديقالتشجيع على تطوير و تعميم تقنيات  -

 مكافحة الفساد:4- 1

 العمل على حماربة الفساد بكافة أشكاله مبا يف ذلك اإلبتزاز و الرشوة. -

  1992مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية بريو دجيانريو  - 2

يف قمة ري واو قمة األرض يف الربازيل أدى اىل ترسيخ مفهوم التنمية املستدامة عند اجلميع   1992ان انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية و البيئة سنة 

منظمات األعمال ان تتبىن  ىلعو   السمة األساسية هلذا الرب£مج هو اإلهتمام Uلتنمية املتواصلة أي  21مما مسح اىل انبثاق ما يسمى Uجندة القرن 

نتاج و احملافظة مفاهيم محاية  البيئة من خالل  ترشيد   استغالل  املوارد الطبيعية و احلد من التلوث و احلد من النفاmت الصناعية و تطوير هياكل اإل

املسؤولية اإلجتماعية مع زmدة وعي األفراد على التوازن  البيئي و التنوع البيولوجي موازاة مع هذا ظهرت مرحلة جديدة  ساعدت يف نشر مفهوم 

ل مشاركتهم Uملشكالت البيئية القائمة و كذلك تنمية احساسهم Uملسؤولية اجتاهها و حثهم على املشاركة الفعالة يف اجياد حلول مناسبة هلا من خال

  و متابعة برامج و مشاريع التنمية املستدامة و تنفيديف اعداد 

  :عاملية حول املسؤولية اإلجتماعية للشركاتمبادئ سوليفان ال - 3

  تعترب هذه املبادرة من أقدم املبادرات اليت اهتمت بصياغة قواعد نشاط املؤسسات و اليت أصدرها القس "ليون سوليفان"
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 1999. حيث يف سنة و جاءت لتوضيح طريقة سري األعمال التجارية خصوصا يف ظل نظام الفصل العنصري اليت عرفته جنوUفريقيا 1977يف سنة 

ا العديد من منظمات األعمال الكربى  و بقبول مبادئ سوليفان العاملية "تقبل هذه cقام بتطوير ما يسمى ( مبادئ سوليفان العاملية) اليت اعتمد

  السالم و احرتام القانون و  دعم حقوق اإلنسان على النهوض بثقافةالشركات 

كومات و املوظفني بغية حتقيق املزيد من التفاهم و التسامح بني األفراد و من أمثلة عن الشركات اليت وافقت على و التعاون مع اnتمعات احمللية و احل

  1ل، جمموعة طاطا، شلوسونوكو"بUملوليف و بروكنور و ³م -هذه املبادئ نذكر شركة التعدين العمالقة ريوكنتو جنرال موتورز، كولغيت

  ) وايز 26000ايزو و معيار 14000(معيار  املنظمة العاملية للمعايرة - 4

على اصدار العديد من املقاييس و املعايري املهتمة Uلبيئة و اليت تعمل على احملافظة عليها و من أبرزها (ايزو  2عملت املنظمة الدولية للمواصفات (ايزو)

لتمكني املنظمة من  1996الرمسي هذا املعيار بعد صدوره عام ) اليت متثل نظم اإلدارة البيئية و قد اعتمد النص 14001خص (ايزو )و Uال14000

كل املنظمات   حتديد السياسة و اهلداف مع األخذ بعني اإلعتبار املتطلبات القانونية و اليت لديها عالقة  Uجلوانب البيئية فتطبق هذه املواصفة على

ملواصفات اليت تعمل على مساعدة املنظمات على القضاء على التلوث و ترشيد الراغبة يف حتسني نظام ادارcا البيئية فهي عبارة عن جمموعة من ا

) فهو يظهر املزيد من اإلهتمام Uملسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات من خالل 26000استعمال املوارد األولية  و املوارد الطبيعية أما معيار (ايزو 

عمال ؤوليةاإلجتماعية و طريقة تطبيقها كما يعمل هذا املعيارعلى مساعدة منظمات االمساعدة املنظمات على ختطيط اسرتاتيجية طويلة األجل للمس

  ت البيئية و التنمية املستدامة للمجتمعات.لسياسايف التعامل مع خمتلف القضاm سواءا من حيث القيام Uألعمال أو من حيث ا

  SA8000نظام املسائلة اإلجتماعية - 5

واحدة من أبرز املواصفات الدولية املتخصصة يف تقييم املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال جتاه   SA8000اإلجتماعيةنظام املسائلة ميثل 

  3اnتمعات املتواجدة فيها و اليت أصدرcا املنظمة الدولية للمحاسبة عن املسؤولية اإلجتماعية

                                                           

Lslammemo cc/2002/09/191941 html ?lang=en-us 
  دورات كات العاملية يف ازmد الفقر للعامل الثالث1

حكومية تضم هيئات أو أجهزة املواصفات و املقاييس يف الدول املختلفة و يشارك فيها عضو من كل دولة  lسست  و هي منظمة دولية غري ايزو هي اختصار لعبارة املنظمة الدولية للمواصفات و املقاييس 
 سنة1947 و مقرها جنيف تعمل على وضع مقاييس و مواصفات موحدة و مقبولة من كل الدول لتقييم جودة املنتوجات و اخلدمات املقدمة2

و تسعى اىل حتسني جمتمعات العمل من خالل الرتويج ملعايري اختيارية و القيام Uلفحص  1997ية اإلجتماعية هي منظمة غري حكومية ال cدف لربح lسست عام املنظمة الدولية للمحاسبة عن املسؤول 
 املستقل و اإلبالغ العام 3
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السائدة يف مكان العمل من £حية عمالة األطفال العمالة القسرية، شروط السالمة يف  للظروف ة"هذه املواصفة توضح للشركات كيفية التدقيق املناسب

  العمل.مكان العمل ، عملية التمييز العنصري التحرش و املضايقات، أوقات العمل، املرتبات، و كذلك توضيح دور اإلدارة يف توفري و حتسني ظروف 

صفة  صممت من أجل حتقيق نوع من اإللتزام جتاه الفراد بصفتها ركنا رئيسيا يف اركان الشركة و كذلك التدقيق بشكل  SA8000ان هذه املوا

  مستقل من املسؤولية اإلجتماعية.

و جذب و من املزاm اليت جتنيها املنظمات من خالل حصوهلا على هذه املواصفة احلصول على اسم جتاري و تعزيز مسعتها مما تؤدي اىل استقطاب 

  1زUئن جدد و كذلك احلصول على حصص يف أسواق جديدة"

  )GPIمبادرة التقرير  الدولية ( - 6

ستدامة من عمال و كذلك احلكومات على استعاب أTر العمال على قضاmاإلهي عبارة عن منظمة دولية مستقلة تعمل على مساعدة قطاعات اال"

يف مدينة بوسطن املريكية من طرف  جمموعة  1997حيث يرجع ³ريخ انشاء هذه املبادرة اىل سنة بينها: الفساد حقوق اإلنسان، التغيري املناخي 

حيث قامت هذه املبادرة بتطوير اطار عمل شامل إلعداد التقارير حول اإلستدامة الذي سيخدم على نطاق 2منظمات مهتمة Uملسؤولية اإلجتماعية"

جمموعة من املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير و اإلرشادات حول القطاعات و املوارد األخرى من أجل واسع حول العامل و يتضمن هذا اإلطار على 

  ي.وكمداء اإلقتصادي، البيئي اإلجتماعي او احلحتقيق  شفافية أكرب داخل املنظمات سواءا من حيث األ

  )ACCAمجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ( -7

من املنظمات العاملية الرائدة يف جمال احملاسبة املهنية املعرتف ¶ا و اكتسبت احرتام يف مجيع أقطار العامل و من بني أهم  تعترب هذه اجلمعية واحدة

هذا جعل عددا كبريا من املنظمات تتبع  و مسامهتها اصدار دليل ارشادي ألفضل املمارسات اخلاصة بتقارير اإلستدامةاإلجتماعية، و كذلك البيئية

  مسامهتها يف كثري من األحيان كما سامهت يف ترقية التقارير العاملية.

  مبادئ ادارة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون و التنمية يف امليدان االقتصادي - 8

                                                           

مداخلة يف مؤمتر دويل الثالث عشر حول دور املسؤولية  ية دراسة حالة املؤسسة اجلزائرية للسباكة بوهران جتماعية يف املؤسسة اجلزائر البلقاسم" واقع تطبيق املسؤولية ا محاري سفيان صالح الدين، مدين 

 افجتماعية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة ، جامعة مستغامن، اجلزائر بدون ³ريخ، ص101

 جريدة الغد  ابراهيم املبضني، تقرير اإلستدامة اخلامس لبنك العريب "يطبق احداث املبادئ ملبادرة  (20172/02/27
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املنظمات دائما حنو األحسن فعملت على اصدار جمموعة متفقة عليها تلعب منظمة التعاون و التنمية يف امليدان اإلقتصادي  دورا هاما يف توجيه سري 

حيث تتضمن هذه املبادئ يف فحواها توضيحات عن  مسؤولية الشركات حنو  1999من املبادئ دوليا إلدارة منظمات األعمال و ذلك يف سنة 

و هي أمشل جمموعة من   2000ملبادئ التوجيهية يف سنة اصحاب املصاحل و كذلك محلت األسهم." كما عملت املنظمة  على تنقيح جمموعة من ا

احل مبادئ توجيهية تعتمد  اعتمادا متعدد األطراف، و هي تغطي الكشف عن املعلومات و العمالة و العالقات الصناعية و البيئة و الرشوة و مص

  1املستهلكني و العلم و التكنولوجيا و القدرة على املنافسة و الضرائب."

ا ذا املبحث نصل اىل قناعة ان املسؤولية اإلجتماعية تبقى من املفاهيم  حديثة النشأة يف قطاع األعمال حيث ما يزال ينظر اليها على ا�يف ختام ه

روات البيئية الث جمموعة من املسامهات املعنوية و األدبية تقوم ¶ا الشركات طواعية من أجل الرفع من الرفاهية اnتمع و كذلك املشاركة يف احلفاظ على

ها لفكرة يأ�ا تربز نفسها من خالل ما جتنيه املنظمات من فوائد اقتصادية و اجتماعية من خالل تبنإال فحىت يف غياب نص قانوين يفرض تواجدها 

  املسؤولية اإلجتماعية.

  الثاين فوائد تبين املسؤولية اإلجتماعية للشركات طلبامل 

املسؤولية اإلجتماعية على ا�ا ممارسة طوعية من قبل املنظمات اجتاه اnتمعات املتواجدة فيها كما يتم حصرها على ا�ا ينظر يف كثري من األحيان اىل 

يعرف أن  حتمل تكاليف اضافية من قبل هذه املؤسسات و Uلتايل الرتكيز على  ثنائية الربح و اخلسارة لكن املدقق يف مفهوم املسؤولية اإلجتماعية

تصادية جتين منافع نتيجة ممارستها ملسؤوليتها فاذا متكنت املنظمات أثناء قيامها ^عماهلا من اجلمع بني التصرفات األخالقية و املكاسب اإلقاملؤسسات 

  فيمكن اجلزم �Uا حققت اهلدف من تواجدها يف األسواق

  األول:الفوائد اإلقتصادية و اإلجتماعية للشركات املسؤولة اجتماعيا  فرعال

العديد من منظمات األعمال متيل اىل ممارسة مسؤوليتها اإلجتماعية لعدة اسباب داخلية كانت ام خارجية و ختتلف من منظمة اىل  ان

اخرى و ذلك من خالل احساسهم Uمتالكهم إللتزامات اجتاه اnتمعات املتواجد ين فيها و هذا ما يعكس نوعا من هذه املؤسسات من 

  الناحية األخالقية  

  أسباب تبين املسؤولية اإلجتماعية - 1

                                                           

، رسالة نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم مقدم وهيبة: تقييم مدي استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية اإلجتماعية دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائري  
 اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، وهران اجلزائر 2014,ص,1.90
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ف اصبحت املسؤولية اإلجتماعية نعترب من أهم املواضيع األساسية اليت اكتسبت اهتماما متزايدا  و كبريا من طرف منظمات األعمال على اختال

يعتقد اجلميع Uن املسؤولية  ملكيتها و اليت  ادرجتها يف مقدمة أولوcmا على خالف ماكان سائدا يف السابق حيث كانةحجمها و طبيع

ي بدا يتالشى خصوصا مع أاإلجتماعية هي من اختصاص السلطات العمومية و احلكومات فقط و ليس هلا عالقة Uلقطاع اخلاص لكن هذا الر 

األعمال كل هذه املعطيات ألرUح و زmدة  رقم لتعاظم  منتج عنه نانتشار ظاهرة اخلصخصة  و ارتفاع عدد املوظفني يف هذا القطاع و ما 

فرضت على  القطاع العام التدخل اإلجتماعي  و ذلك من أجل تعويض تراجع و انسحاب و ختلي القطاع العام عن الدور اإلجتماعي  الذي  

  كان يقوم به و من اهم األسباب اليت جعلت الشركات تتبىن مسؤوليتها اإلجتماعية نذكر:

املؤسسات املئتني و اخلمسني الكربى  أصبحت تقوم بتحرير تقارير مستقلة و خاصة Uملسؤولية  أغلبية الشركات العمالقة و Uألخص -

معياري مما ادى اىل حذو الشركات األخرى نفس اإلجتاه اليت سلكته الشركات الكربى  كإجراءاإلجتماعية اجتاه اnتمع املتواجدة فيه  

  Uعتبارها شركات ذو خربة كبرية

 اإلستثمار اnتمعي بصفة أخالقية كما هلا ارتباط مباشر مع األداء طويل املدى للمؤسسات مما يؤثر اجياU على ممارسيهايري ا"تتسم مع-

ار اnتمعي هي صفة اساسية ملعرفة املنظمات اليت متتاز Uألداء ستثمايري اإلعهناك اعتقاد قوي من طرف بعض رجال األعمال على ان م -

   هلا اإلمكانيات للتموقع يف صدارة املنظمات مستقبالاإلداري العايل و اليت

عاب الثقافات املؤسساتية ملسألة الربط بني مسؤولية املؤسسات اجتاه اnتمع و اإلسرتاتيجيات املتبعة من قبل الشركات ميثل يان مسألة است -

يدهم للمنتوجات و اخلدمات و نمن خالل جتحتدm كبريا حيث أصبح رجال األعمال و العمالء اكثر خربة و اطالعا حيث ظهر ذلك

  1املؤسسات اليت متارس مسؤوليتها اإلجتماعية"

  

خالقية تتميز بوجود مناخ عمل يساعد العمال على اإلبداع و التفاين يف العمل ان منظمات األعمال اليت تتميز Uنتشار القيم اإلنسانية ، األ -

  رفع أدائها اىل أعلى املستوmت. و كذلك اإلرتقاء مبردودهم ما يسمح للمؤسسة من 

أصبحت الشركات تكتسي وز£ اقتصادm معتربا و كذلك lثريا أكرب على جمتمعاcا يف خمتلف اnاالت خصوصا البيئية و اإلجتماعية مما  -

 فرض عليها حتمل تبعات أنشطتها

                                                           

قياس األداء اإلجتماعي" مداخلة امللتقى الدويل الثالث حول منظمات د.عزاوي عمر/د.موالي خلضر عبد الرزاق ،أ.بوزيد سايح " دوافع تبين منظمات األعمال ابعاد املسؤولية اإلجتماعية و األخالقية كمعيار ل  
 األعمال و املسؤولية اإلجتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة بشار,ص1.12
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و كذلك حتسني جودة منتجاcم و خدماcم  املقدمة على نظمات على مسعة طيبة املحصول  هوان املهمة الرئيسية لرجال العمال و املالك  -

 ان ال يكون ذلك على حساب املكانة اإلجتماعية

صبح مرتبطا  - اتباعها للحاجات األخالقية و اإلجتماعية خصوصا مع التغريات  xمكانيةان مسألة بقاء الشركات و حفاظها على مكانتها ا

 اليت تشهدها رغبات األفراد يف اnتمع.

ظواهر الفساد و األزمات اإلقتصادية و كذلك املشكالت البيئية من تلوث، احنباس حراري ، جماعة، بطالة، عمالة األطفال،انتشار  تفشي -

 اشكال العمل اجلربي يتطلب اجياد حلول جذرية للقضاء عليها �ائيا و عدم تكررها أل�ا تشكل خماطر كبرية و عويصة.

و النقل التلفزيوين و األنرتنيت جعل امكانية بث األخبار احملرجة و املشاكل يف كل ربوع العامل ال  ان تطور شبكات اإلتصال و اإلعالم -

 ال مما يتطلب جتنب هذه املشاكل و مكافحتها بكل األشكال.ييستغرق اال ثواين حيث اصبحت مسألة اخفائها شبه مستح

 الفرع الثاين: فوائد املسؤولية اإلجتماعية

صورة  -1   املؤسسة و موقع عالمتها التجارية:حتسني 

 ان قيام الشركات مبمارسة املسؤولية اإلجتماعية يؤدي  ال حمالة Uرتقاء قيمة منتوجها و سلعها يف األسواق من خالل احتالله ملكانة يف

دد طريقة العمل حيث ان قوية مسعة هذه املؤسسة ففي اإلقتصاد احلديث  تعد السمعة هي اليت حتإىل تمقدمة هذه األسواق كما سيؤدي 

الكفاءة يسعون و جيتهدون من اجل اإلنضمام  ي ذو نياصحاب املصاحل يولون اهتماما كبريا Uملنظمات اليت لديها مسعة حسنة كما ان املوظف

بت جناحها.حيث ملثل هذه الشركات. و ميكننا اإلشارة اىل دراسة اكدت و اثبتت ان مسعة منظمة األعمال تعترب من اهم املعايري اليت تث

تقريبا ممن مشلتهم الدراسة يرون   %60شركة عامليةعظمى اىل ان  1000مدير يف اكثر من 1500"تشري النتائج هذه الدراسة اليت مشلت 

 ان السمعة اجليدة ميكن ان تسهم بنحو

صلة حتق  % 40   1يق األرUح و األداء اجليد"من القيمة السوقية ألسهم منظمات األعمال و تسهم ايضا يف قدرة املنظمة على موا

من املنظمات اليت كانت   % 73) تشري اىل " أن SAMو استنادا اىل  نتائج  دراسة اجنزت من طرف ادارة تقييم اإلستدامة األمريكية (

  2حمل الدراسة اكدت ان تعزيز السمعة كان احد الفوائد الرئيسية لإللتزام Uملسؤولية" 

  1و اذا ارد£ ابراز أثر املسؤولية اإلجتماعية على صورة و مسعة  املنظمة فهناك عدة أمثلة تؤكد  ذلك و من بينها نذكر."
                                                           

 - جون سوليفان و الكسندر شكولينكوف جون ليتمان، مرجع سابق ، ص191

) 01/05/2011املوقع اإللكرتوين nموعة عمل شركة سيب لألداء اإلجتماعي، خريطة األداء اإلجتماعي ( -  

www.seepnetwork.org2 
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اإلجتماعية و البيئية مما ادى اىل تشويه صورcا و ،خالقيةاأل هاات و اإلcامات ملعايري )  موجة انتقادthe body shopوجهت لشركة ( -

ضعفا كبريا خصوصا يف مواجهة  منافسيها يف هلا  اكتسا¶ا  مسعة سيئة مما جعل املستهلك و اnتمع ال يثق فيها و يف عالمتها مما سبب

  األسواق.

الصدارة يف ممارستها ملسؤوليتها اإلجتماعية و األخالقية حيث تفوقت على مجيع الشركات ) Johnson & Johnsonاحتلت شركة( -

) األمريكية حيث قامت املؤسسة Uصدار وثيقة حتت اسم (عقيدتنا) تربز fortunاألمريكية األخرى من خالل استفتاء قامت به جملة (

ىت و لو أدى ذلك اىل حتملها  لتكاليف اضافية ملنع ظهور سلع ذات جودة فيها تبنيها يف سياستها على اإلفصاح و الصراحة و الشفافية ح

 سيئة أو مسببة لضرر للمستهلك او اnتمع كما تساهم املنظمة أيضا يف برامج اجتماعية.

  األداء املايل و خفض تكاليف التشغيل:سنيحت -2

اإلجتماعية و املنظمات و الرحبية حيث ان هذا اإلختالف و عدم الوضوح اختلفت نتائج األحباث اخلاصة بتوضيح العالقة بني املسؤولية 

راجع لسبب رئيسي اال و هو عدم وجود معيار حقيقي لقياس األداء اإلجتماعي حيث أمنختلف األحباTعتمدت على قياس بعد أو بعدين 

النتائج و جعلها غري �ائية و دقيقة و خمتلفة و من هنا   على األكثر من أبعاد املسؤولية اإلجتماعية و تركت األبعاد األخرى مما أثر على

 2ميكن متييز ثالثة نظرmت:

 *نظرية عدم وجود عالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و الربح: يركز أنصار هذه النظرية على أنه ال ميكن lكيد وجود عالقة بني املسؤولية

  ددا و ال ميكن lكيدها و تفسريها احصائياصدفة صعبة احلدوث جماإلجتماعية و الرحبية و حىت لو وجدت فماهي اال حمض 

 * نظرية وجود عالقة عكسية بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية: تؤكد هذه النظرية على وجود عالقة عكسية تربط املسؤولية و الرحبية و

جتماعية و ليس العكس حيث من خالل توفر األموال ذلك من خالل أن تعظيم الربح هو الذي يدفع املنظمات على تبين مسؤوليتها اإل

  تستطيع الشركات القيام Uملمارسات اإلجتماعية املختلفة

 * نظرية وجود عالقة سلبية بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية: يرى أنصار هذا الرأي أن قيام املنظمات Uملمارسات اإلجتماعية سيضعف

ا لتكاليف اضافية يف األعمال اإلجتماعية من شا�ا أن تنعكس على زmدة أسعار السلع اليت تتعامل ¶ا من قوcا التنافسية من خالل تكبده

                                                                                                                                                                                                                  

 و يعمان مدينت يف األردين املستهلك منظور من ميدانية دراسة األردن يف اخللوية التصاالتلشركات  التجارية اإلعال£ت يف األخالقية و االجتماعية املسؤولية ممارسة مدى تقييمة.ينعدي  مجال البطا

 اربد,رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري,اجلامعةاالردنية,االردن ، ص371

ات األعمال و املسؤولية اإلجتماعية" ، جامعة بشار، الثالث" منظمبن سامل عامر و بلخضر حممد العريب ، " حتديد طبيعة العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية"، حبث علمي مقدم اىل ملتقى الدويل  -

 اجلزائر،14-15فيفري 2012، ص72
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و Uلتايل تنعكس سلبا على موقفها و قوcا يف السوق على  عكس املنظمات األخرى اليت ال تتبىن املسؤولية. حيث يؤكد أصحاب هذه 

انتهاج املسؤولية اإلجتماعية، فهي أقل من التكاليف اليت تصرف من خالل املمارسات النظرية حىت لو وجدت مكاسب اقتصادية من وراء 

  اإلجتماعية و هذا ما يؤدي اىل انقاص رحبيية املنظمة.

من خالل هذه النظرmت يتضح لدينا أن هناك حبوث عديدة اهتمت بدراسة العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و حتقيق الربح و من بني هذه 

  1وث و اليت صنفت اىل حبوث مسحية نذكر:البح

  دراسة 21مشل  1996) يف عام pava etkrauszمسح اجنز من طرف( -

 دراسة و برزت نتاجه متناقضة 62مشل حوايل  1997) يف عام griffine et mahonمسح اجنز من طرف (  -

نتائج هذه الدراسة عن وجود عالقة دراسة و اكدت  57مشل  1999) يف عام roman, haayibor et agleمسح اجنز من قبل ( -

 اجيابية بني املمارسات اإلجتماعية و الرحبية

دراسة اثبتت هي األخرى عن وجود عالقة اجيابية بني املسؤولية  122من خالل  2002) يف عام margolis et walshمسحقام به( -

 :اإلجتماعية و الربح و نتائج كل هذه الدراسات سنوضحها من خالل اجلدول األيت

 : العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية)03رقم ( اجلدول

 ـــــــــــــــجالنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عالقات متداخلة عالقة اجيابية غياب العالقة عالقات سلبية الدراسات املسحية

(Pava et Krausz)-2112        08         01      دراسة  

(Griffin et Malon) - 6233         09      20       دراسة  

(Roman-Hahibor et Agle)-5733          14       05    دراسة  

(Margolis et walsh)-12223     66       30         07    دراسة 

 )%2.8(23 )%55.2(144 )%23.4(61  )%12.6(33 خالصة النتائج

                                                           
1Allouche HOAULT I.SHMIDTG « responsabilité sociale des entreprises, la mesure de tourné ? » 15eme congres annuel de 

l’association francophone de GRH(AGRM), montereal,2004,p :2399 
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Source :AlloucheJhaultI.ShMIDTG : »responsabilité sociale des entreprises : la 

mesure detournée ?15eme congrés annuel de l’association francophone de 

PRN(AGRM) Monteral.2004.p2399  

لى وجود عالقة اجيابية بني تبين املسؤولية اإلجتماعية و تؤكد ع %55.2من خالل هذا اجلدول نالحظ أن النسبة الكبرية و املقدرة ب

 % 12.6تعظيم الربح، يف حني أن هناك دراسات أكدت على وجود عالقة سلبية بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية و النسبة £هزت 

املعتمدة، العالقات السببية و كذلك  " اال ان هذه الدراسات مل تسلم من اإلنتقادات و اليت مست عوامل اختيار العينة. القياسات

  1املؤثرات"

ة و هذا ال مينع من القول أن الدراسات اليت أكدت على وجود عالقة اجيابية و طردية بني املسؤولية اإلجتماعية واألداء املايل عديدة و كثري 

املسؤولية اإلجتماعية و جناح الشركة. حيث ) و اللذان أكدا على وجود " عالقة طردية بني Barka etalhatمن بني الدراسات نذكر (

كلما ركزت املنظمات على ممارسة املسؤولية اإلجتماعية اجاه اnتمع املتواجد به و موظفيها كلما ادى ذلك اىل جناحها و   هالحظ الباحثان ان

املسؤولية اإلجتماعية حتصل على أكرب حصة ) أكد فيها على ان املنظمات اليت تتبىن Owenتعظيم أرUحها  و هناك دراسة اخرى ل (

  2من السوق على خالف املنظمات اليت تتخلى على القيام Uملمارسات اإلجتماعية"

اذن كحوصلة �ائية فاملسؤولية اإلجتماعية تعمل على تعظيم األرUح و ذلك من خالل الرفع من اإلنتاجية و كذلك حتسني نوعية و جودة 

لرفع من حجم املبيعات و ختفيض تكاليف التشغيل نتيجة لوالء العاملني و املوظفني للمؤسسة و تفضيل العمالء و املنتوج مما يؤدي اىل ا

cئن و املستهلكني خلدماUا االزcو منتوجا  

  تقريب املسافات بني املنظمة و ا�تمع -3

ها التقرب من اnتمع املتواجد فيه و التخلص من املسافات ان العديد من منظمات األعمال تقوم بوضع برامج خاصة Uملسؤولية اإلجتماعية غايت

) و هي شركة كولومبية خمتصة يف جمال communicopiaاملوجودة بينها و من اهم املنظمات اليت تعمل على وضع هذه الربامج نذكر شركة (

ذلك من خالل اعتمادها على "مبادئ عمل أخالقية يف  اإلتصاالت عملت على حتقيق التوازن بني اإللتزامات البيئية ، املالية و اإلجتماعية و

                                                           
1ALLOUCHE J SHMIDTG op-cit p2400. 

 حبيب هللا الرتكستاين " مدى تطبيق اإلدارة يف القطاع اخلاص لنشاط املسؤولية اإلجتماعية ورقة  عمل مقدمة اىل املؤمتر األول للمسؤولية اإلجتماعية للشركات، صنعاء، اليمن ،29-30 اكتوبر2008، ص72
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ألف دوالر للشركات اليت تسعى اىل حتقيق 120خمتلف تعامالcا مع اnتمع كما قامت مببادرة تطوعية من خالل منح جائزة مالية معتربة مقدرة بــ 

 1ة الروابط مع اnتمع و البيئة و كسب ثقتهم و احرتامهم"الربح و كذلك القيام بوضع تنزيالت خاصة Uألنرتنيت و كل هذا هدفه تعزيز و تقوي

من أرUحها قبل اقتطاع الضرائب على  %1و اليت تعمل على ختصيص نسبة  uniliver(2و من بني األمثلة األخرى نذكر شركة(

املمارسات اإلجتماعية سنوm و ذلك من خالل انفاق نصف املبلغ على الربامج التعليمية و الصحية و كذلك املسامهة يف مبادرات اخرى 

ريع يف كثري من الدول تتمثل يف تدريب الشباب الذي يعاين من البطالة يف بعض البلدان اليت متتلك فيها فروعا هلا و كما متتلك مشا

  3لتحسينفعاليتها يف ادارة و توفري الطاقة و توفري املياه"

  ادارة املخاطر اإلجتماعية و البيئية -4

ا نتيجة ان تبين منظمات األعمال ملسؤوليتها اإلجتماعية ميثل اجتاها من اجتاهات ادارة املخاطر اإلجتماعية و البيئية فقد تتكلف الشركات كثري 

التصرف األخالقي  ليضع املنظمة يف مواجهة الكثري من الدعاوي القضائية اذا جيب   �يتلتزام Uملعايري اإلجتماعية و األخالقية و هنا جتاهلها اإل

على املؤسسات ان تكون سباقة للممارسات اإلجتماعية و هذا ما يسمح هلا من جتنب الغرامات و األحكام القانونية الصادرة ضدها و كذلك 

 لتكاليف النامجة عن بعض األخطاء البيئية املصادرة منها.ختفيض ا

  استقطاب املوارد البشرية ذوي الكفاءة العالية و زsدة وفائهم و حتسني روحهم املعنوية و احلفاظ عليها: -5

ة ذوي الكفاءة العالية و احلفاظ تتوفر املنظمات اليت متارس املسؤولية اإلجتماعية على ميزة استثنائية اال و هي القدرة على جذب املوارد البشري

اإلطارات لإلنضمام ملثل هكذا شركات كما ان  هؤالءعليهم و ضمان استقرارهم و ذلك بسبب امتالكهم لسمعة جيدة تؤهلهم لذلك و رغبة 

رار و البقاء فيها مما ماإلست لدى هذا النوع من املنظمات األليات و الوسائل اليت تسمح بزmدة روح اإلنتماء و الوفاء هلؤالء املوظفني و رغبة

القانوين و األخالقي يف حميط الشركة. و كذلك من خالل عمل  رااللتزامسيجعل العمال قادرين على اإلبداع و التفاين يف العمل جراء توف

 الشركات حتسني ظروف السالمة و الصحة يف مكان العمل مما خيلق لدى العاملني نوعا من احساس Uملواطنة.

  :ة يف الصاحل العام و حتسني األداء البيئي و تقليل انبعا2ت الغازات اليت تسبب التلوث البيئياملسامه -6

                                                           

  فؤاد حممد حسني احلمدي، مرجع سابق، ص441

و يتمثل نشاطها يف ختصيصني: ختصص األغذية و ختصص العناية املنزلية  1930هي شركة متعددة اجلنسيات لديها موظفني و شركاء يف اإلعمال و اصحاب مصلحة يف كل القارات و مت انشاءها يف سنة  

 ( umiliverفالعالمة التجارية يف ختصص التغذية مثل ليبتون و كنور اما يف جمال الرعاية املنزلية "دوف" سانسيلك2(

  مؤمتر االمم املتحدة للتجارة و التنمية" كشف بيا£ت املتعلقة بتاثري الشركات على اnتمع" مرجع سابق ، ص1223
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جتماعية تضع نصب أعينها الصاحل العام كهدف اساس و ذلك من  خالل إلان املنظمات اليت تويل أمهية ملدى تطبيقها لفكرة املسؤولية ا

املبادرات اليت تضمن حتقيقذلك كما ا�ا تقوم مببادرات تطوعية اجتاه البيئة من خالل القيام مببادارات لتجميع مشاركتها و مسامهتها يف مجيع 

ئة كما تعمل هذه الشركات على اجياد حلول إلنبعاTت الغازات اليت تسبب التلوث البيئي من خالل ابتكار تقنيات و آليات  يني البسو حت

ح هلذه الشركات Uحلصول على تراخيص و امتيازات ال حتصل عليها شركات منافسة و من أمثلة على كفيلة Uلقضاء على ذلك مما يسم

الفرنسية و اليت حتصلت بفضل مسعتها اجليدة على تراخيص Uستغالل املوارد الطبيعية من السلطات يف مناطق  lafage(1ذلك نذكر شركة(

) معايري عالية للوقاية من تلوث البيئة يف  dowchemicalة األمريكية(حساسة مل حتصل عليها شركات منافسة .كما وضعت الشرك

 2مريكية مما منحها امتيازات عالية على عكس منافسيها"الوالmت املتحدة اال

 الفرع الثالث اختالف دوافع منظمات العمال حنو ممارسة املسؤولية اإلجتماعية:

كان حتديد ما اذا كان هذا الدافع اقتصادي ا انتهاج املسؤولية اإلجتماعية فانه من الصعوبة مبمر بتفسري دافع الشركات يف عندما يتعلق اال

مسؤولية للداء اإلقتصادي و املايل فتبين الشركات ألحبث ام اجتماعي غري ان بعض الدراسات اثبتت وجود عالقةطردية و اجيابية ل

  كات من قامت ببعض املبادراتاإلجتماعية أدى اىل حتسني األداء املايل و املادي للشر 

اليت  IBMاإلجتماعية لكن رجعت  عليها بفائدة مالية و مادية بعد مرور فرتة زمنية و من أمثلة عن هذه املنظمات نتكلم عن شركة "

عملت على توزيع أجهزة احلاسوب األيل على بعض اجلامعات يف مبادرة تطوعية من دون أي مقابل مادي و ذلك لتحسني مستوى 

لطالب من حيث استعمال احلواسيب  اال أن  هذه املبادرة مل تسلم من اإلنتقادات و كان مربر النقاد أن الشركة كان هلا هدف اكساب ا

جهزة و Uلتايل جهزة و الربجميات  اليت تصنعها  املنظمة و Uلتايل تعود الطالب على هذه االاالالطالب مهارات مرتبطة بنوع معني من 

نظمةحتملت تكاليف يف مبادرات اجتماعية لتعود عليها مبردود  و املئها عندما يصبح هؤالء الطلبة موظفون مستقبال أي ان سيقومون بشرا

  3فائدة مالية يف األجل الطويل"

يف سنة ) بدراسة ميدانية عن ظروف املسؤولية اإلجتماعية يف احناء العامل KPMGو للمعرفة الدقيقة لطبيعة هذه الدوافع قامت منظمة (

  شركات العاملية و نتائجها تظهر يف اجلدول األيت:المن أكرب  1600ت هذه الدراسة حوايل مشلمبشاركة جامعة (امسرتدام)  2005

  

  : دوافع التزام املنظمات Uملسؤولية اإلجتماعية.)04رقم ( اجلدول

                                                           

La fage1هي شركة فرنسية خمتصة يف انتاج مواد البناء و خاصة اإلمسنت هدفها املسامهة يف بناء مدن منوذجية، صحية و ريفية 
2Jean-Pascal grond-Jaques igalen, Hamager la responsabilité social  de l’entreprise HttP WWW.dareios.Fr/ftp/rse/rse-132-137p)F. 

  نعمة  عباس اخلفاجي و طاهر حمسن الغايل " قراءات يف الفكر اإلداري املعاصر"، مرجع سابق، ص،ص3043-303
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  46مرجعسابقص:  داريةالمنظمةالعربيةللتنميةا: مصدر

أسباب  و%53و �يت بعدها اعتبارات اخالقية بنسبة %74دافع الرئيسي بنسبة الفنتائج هذه الدراسة أعطت أن "اإلعتبارا³إلقتصادية هي 

  1"%53تتعلق Uلتطوير و اإلبتكار و التعلم بــ

لمسؤولية اإلجتماعيةاال ان معرفة ذلك مرتبط  بضرورة صدق املنظمات من لء ممارسة املنظمات يسود الكثري من الغلط خبصوص األسباب احلقيقية ورا

و اخالقيا خالل اعرتافها Uهلدف الضمين و احلقيقي لتحملها هذه التكاليف سواءا كان من أجل تعزيز مسعتها و تلميع صورcا أم كان هدفا اجتماعيا 

  حبتا.

اجتماعية و جنم عن هذه املمارسات حتقيق عوائد اقتصادية ال تتعارض مع اإللتزما³إلجتماعية ال ينقص من مدى  فاذا قامت منظمة اعمال مبمارسات

ية مسامهتها اإلجتماعية.لكن اخلطأ هو ان ينظر للمسؤولية اإلجتماعية كآلية تعمل على حتقيق األرUح .فالصحيح هو ان تكون مبادرات اجتماع

  مادي.طوعية دون انتظار اي مقابل 

  فالدافع الذي جيب ان يكون هو السبب الرئيسي هو الدافع األخالقي و اإلجتماعي ألنه هو األساس.

  جتماعية للشركات:ال: أمهية املسؤولية الثاملطلب الثا

                                                           
 املنظمة العربية للتنمية املستدامة و اإلدارة اnتمعية(األدوار املستقبلية للحكومات املركزية و احملليات و القطاع اخلاص و اnتمع املدين)، مرجع سابق ،ص1.46

 النسبة املئوية الدوافع

  اعتبارات اقتصادية

  اخالقيةاعتبارات قيمية و 

  معلاإلبتكار و الت

  حتفيز العاملني

  التقليل من املخاطر

  رفع قيمة السهم

  صورة و مسعة املنظمة و عالقتها

  حتسني حصة السوق

  تقوية العالقة مع املوردين

  تنفقاتوفري ال

  حتسني العالقات مع احلكومات

 دوافع أخرى

74  

53  

53  

47  

47  

39  

27  

21  

13  

09  

09  

09 
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الذي ميز الفرتة السابقة جعل من الضروري اختاذ بعض  بان تزايد األزمات اإلقتصادية و املشاكل األخالقية يف العديد من دول العامل نتيجة التسي

عمال التدابري و كذلك اتفاق أفراد اnتمع ملواجهة هذه التحدmت املعاصرة و هذا يتم اال من خالل حتديد الدور الذي تقوم به منظمات اال

أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات  بني ادية و البيئية. و منبه من خالل حتسني ظروف افراد اnتمع اإلجتماعية و اإلقتص ةاجتاهاnتمع املتواجد

لي احلكومات عن نذكر املسؤولية اإلجتماعية و منها هنا تربز أمهية املسؤولية اإلجتماعية و اليت بدأ اإلهتمام يتزايد من فرتة اىل أخرى خصوصا بعد خت

سؤولية اإلجتماعية تربز أمهيتها من خالل املردود املتحقق لألطراف األربعة الرئيسية و اليت تعود أدوارها التقليدية و ميكن أن ندرك عدة اوجه اجيابية للم

  عليها Uلفائدة من  هذه املسامهة اال و هي: اnتمع، الدولة، املنظمة، العاملني

  ةؤسسلملاألمهية dلنسبة :الفرع األول

ال بد من التطرق اىل مكانة املؤسسة يف السوق و لكي حتصل هذه املنظمة  للمؤسسةتكلم عن امهية املمارسات اإلجتماعية Uلنسبة نعندما 

على حصتها يف السوق ال بد عليها من " حتسني و تعزيز مسعتها و تبيض صورcا يف اnتمع املتواجدة به خاصة لدى العمال و العمالء 

كانت عالقة   اعية هي القيام مبمارسات و مشاركات تطوعية من دون أنتظار اي مقابل من ذلك اجتاه أطراف  سواءفاملسؤولية اإلجتما

 1مباشرة او غري مباشرة من وجود املنظمة."

عمل جواء يف مكان العمل كما  تعمل على خلق مناخ جتماعية تعترب من بني األليات اليت تسمح بتلطيف االالان ممارسات املسؤولية ا 

نتماء و المثايل مما يسمح ببعث روح التعاون و التآخي بني افراد املنظمة هذا املناخ سيسمح للموظفني Uإلرتياح كما سيخلق لديهم روح ا

  وق.كثر Uلعمل مما يسمح هلم Uإلبداع و التفداء و اإلهتماماألفع من االر املواطنة كل هذه اجلوانب اإلجيابية ستسمح لطاقم املنظمة اىل ال

عمال Uن تتقرب اكثر فاكثر من اnتمع هذا التقرب سيسمح للمؤسسة من التعرف جتماعية سيسمح ملنظمة األإلان تبين فكرة املسؤولية ا

جات مما يسمح للمؤسسة من امكانية انتاج ايف هذه احل سريععلى رغبات و ذوق  و حاجات اnتمع خصوصا  مع الديناميكية و التغري ال

حلاجات و رغبات األفراد مما يسمح هلذه املنظمات من تعظيم املردود املادي و كذلك الرفع من أداء  قاسلع  أو خدمات  و فاملنظمات ل

  أفرادها من خالل ممارستها اإلجتماعية.

  األمهية dلنسبة للمجتمع :الفرع الثاين

                                                           

 د. عزاويعمر، موالي خلضر عبد الرزاق،أ بوزيد سايح،، مرجع سابق، ص171
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يشعرون Uالرتياح سان ممارسة املسؤولية اإلجتماعية  للشركاتتعترب ذو امهية Uلغة خصوصا Uلنسبة للمجتمع العاملة به حيث أن أفراد اnتمع 

ة اجتاه الشركات اليت تتبىن فكرة املسؤولية اإلجتماعية كما تسمح هذه املمارسات بتحقيق مبا يسمى "اإلستقراراإلجتماعي" و ذلك ألن فكر 

املسؤولية اإلجتماعية مبنية على مبدأ العدالة سواءا كان يف التوظيف او يف اي امور أخرى و كذلك يسمح بتساوي الفرص بني كل افراد 

 خلق راحة البال و اإلستقرار التام للمجتمع.ساnتمع مما ي

و القضاء على احلواجز و املعوقات .هذا التقارب يسمح  تعتمد على مبدأ التقارب مع اnتمع املتواجدة فيه اان الشركات املسؤولة إجتماعي

مبعرفة حاجات اnتمع من سلع و خدمات و Uلتايل تعمل منظمات األعمال على تطوير و ترقية جودة سلعها و خدماcا مما يسمح ألفراد  

nلتايل رضا اU تمع  من احلصول على نوعية و جودة مميزة سواءا كانت سلعا او خدمات وnتمع عن املنتجات املقدمة من طرف منظمات ا

  األعمال.

تلف ان الوفاء Uملسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال يعود عليها بفوائد عديدة من بينها أمهية ادراك اإلندماج التام  بني املؤسسات و خم

ل و كذلك اصحاب املصاحل مبا يف ذلك الزUئن اال الفئات ذات املصاحل و نفي ذلك بضرورة التنسيق و زmدة التفاعل بني منظمات األعما

  وهم افراد اnتمع فال جيب ان تكون حواجز بينهم  او عوائق بل يكون هناك تكامل و تنسيق جيد بني هؤالء األطراف.

م اال من خالل نشر و توسيع  لممارسات اإلجتماعية اال و هي حتقيق التنمية سواءا كانت بيئية ، اقتصادية و هذا ال يتلر اإلجيابية ظاهمن امل

يسمح هلم Uحملافظة على البيئة من خالل خفض التلوث و انقاص النفاmت كما ستبين األفراد ملسؤوليتهم اإلجتماعيةفادراك هذه الفكرة 

  ة.ييسمح للمنظمات من ترشيد استعمال و استخدام املوارد الطبيعية و كذا األمسدة الكيميائ

  العوامل سيساهم يف حتقيق اإلستقرار السياسي و ذلك من خالل تقليص املشاكل و كذلك الشعور Uلعدالة اإلجتماعيةان التحكم يف هذه 

  الفرع الثالث: األمهية dلنسبة للدولة :

أثراجيايب و ان مشاركة منظمات األعمال يف املبادرات التطوعية ومسامهتها يف اخلدمات الصحية و التعليمية و كذلك الثقافية سيكون له 

سمح تتبىن الشركات هلذه املمارسات سبذلك من خالل التكفل جبزء من التكاليف اليت تصفها الدولة يف سبيل القيام ¶ذه األنشطة ف

  للحكومات بتوفري جزء من األموال احملصصة لذلك

ذلك ابتكار برامج تشجع على احلفاظ على البيئة استعمال األمسدة الكيماوية و ك قيضان قيام الشركات برتشيد املوارد الطبيعية و كذلك خت

  و اإلطالع مببادرات حلماية الثروة البيئية و كذلك حماربة التلوث و خفض النفاmت سيسمح للدولة

مبالغ للتخلص من النفاmت و كذلك حماربة التلوث آلن هذه املنظمات  رفصو بتعظيم عوائدها و ذلك أل�ا ال تضطر للقيام بربامج   

  ت تلقائيا يف حتمل تكاليفها اإلجتماعية.بدأ
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ة هلا اذا تكلمنا عن أمهية املمارسات اإلجتماعية و فوائدها فال بد من التطرق اىل التطور التكنولوجي اليت تساهم فيه هذه املمارسات و نتيج

د اجياU و ائمة و هذا األمر الذي يعابتكار وظائف و صناعات و قطاعات جديدة مما يسمح ألفراد اnتمع من احلصول على وظائف د ميت

اإلجتماعية يف املنظمات  أدى اىل جناح القطاع اخلاص مبا يضمن مناصب املسؤوليةعلى الدولة من خالل القضاء على البطالةومع انتشار 

صبح يقاس م القطاع العام و كذلك شغل دائمة ألفراد اnتمع ففي العصر احلديث أصبح القطاع اخلاص يساهم بنسبة كبرية يف التوظيف و ا

  قادرةعلى حتملها الدولة. تعديساعده على حتمل األعباء اليت مل 

  الفرع الرابع: األمهية dلنسبة للعاملني :

 ميثل الدور اإلجتماعي اليت تتباه معظم املؤسسات من خالل تركيز اجلهود املبذولة لتحقيق رفاهية العامل فاملنظمة املمارسة ملسؤوليتها

و املعنوية اليت تؤدي اىل رفع أداء العاملني و هذا من خالل حتسني ظروف العمل   يئيةعية تعمل جاهدة على توفري الظروف الباإلجتما

ها سواءا كانت شروطا مادية من اضاءة و cوية، اوقات الراحة أو شروط اجتماعية و دلك من خالل بناء نوع من العالقات بني شقيب

  أمثلة  على ذلك تشكيل نوادي، تنظيمات غري رمسية.األفراد خارج العمل و من 

ان اهتمام الشركات Uلعاملني و تلبية رغابتهم ليس من الصعب اجنازه حيث ان هذه احلاجات ليست رغبات مستحيلة فهي تتمثل يف 

  جهة متطلبات العيش.العموم يف توفري سبل اإلحرتام و التقدير  كذلك ضمان مستوى معيشي مقبول للعامل و عائلته و ذلك ملوا

العامل و جذب مزيد من اإلهتمام حنو وظيفتهم مما يسمح بتحسني   فيزتساهم يف  حتقيةان بعض املمارسات اإلجتماعية على غري الرت 

مباشر  عكس بشكلنو زmدة  جمهودهم مما يؤدي اىل حتسن مردود املؤسسة فالتحفيزات املعنويةايضا  تؤثر اجياU على العامل مما سي مأدائه

  على املنظمة.

ان املعامالت األخالقية و التصرفات املبنية على أسس صحيحة تسمح خبلق جو حسن يف املنظمة مما يؤدي اىل احساس العاملني  براحة  

لهيه ال غري و اإلبتعاد عن ما ي هنفسية و خلق روح اإلنتماء للمنظمة و راحة البال كل هذه الظروف ستصبح للموظف Uلرتكيز على عمل

  عن ذلك 

  : املواقف املختلفة اجتاه تبين املسؤولية اإلجتماعية للشركاتفرع اخلامسال

هناك من يعتربها فائدة كبرية للمنظمة فنظرة اىل فكرة تبين املسؤولية اإلجتماعية تشهد تباينا كبريا  Uختالف الباحثني و رجال األعمال الان 

 و اnتمع املتواجدة به يف حني يراها البعض عبارة عن تكاليف اضافية تتحملها املنظمات و ترهقها و تعيقها من حتقيق األرUح أما يعترب

ائية  الربح و اخلسارة كو�ا عمل ا يرادي تطوعي ينظر اليه من اجلانب نلبعض ان ممارسة املسؤولية اإلجتماعية ال جيب ان توضع يف جمال الثا
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cا ااألخالقي و اإلجتماعي كما يعتربها البعض احللول يف مكان احلكومة من خالل تعويضها يف حتمل هذه التكاليف اليت هي من صالحي

  ي الدولة عن القيام ¶ا يف حني ترى فئة أخرى أن هذه املمارسات ماهي اال تصنع و تزييف للحقيقة من خالل جتميل صورة املنظمةبعد ختل

  كل ما ذكر£ه أنفا سنتعرض له Uلتفصيل من خالل التطرق حلجج املؤيدين و املعارضني ملفهوم املسؤولية اإلجتماعية.

  لية اإلجتماعية:األراء املؤيدة لفكرة تبين املسؤو  -1

عمال و فقدان ثقة اnتمع ¶ما أدى ان الفضائح األخالقية و األزمات اإلقتصادية اليت هزت العامل و اليت أدت اىل تشويه صورة منظمات اال

خري من  اىل حبث هذه املنظمات عن طريقة تسمح هلا برد اإلعتبار و كسب  ثقة اnتمع  العاملة به من جديد و ما كان هلا من طريقة

و حتسني  عميتطبيق املسؤولية اإلجتماعية  اليت  تعترب من أبرز الوسائل و الطرق لربوز املنظمة يف اnتمع املتواجدة فيه كما أن أهم مزاm هو تل

 ععبارة عن تلميلقيام Uلدور اإلجتماعي  ال يعين معارضة حتقيق الربح  بل هو فامسعة و صورة املنظمة مع امكانية حتقيق العائد املادي 

ها و يف مايلي سنعرض أهم الفوائد اليت حتققها املسؤولية اإلجتماعية و اليت ميكن استخدامها كحجج لتبنيها يمكانة املنظمة يف نظر مستهلك

 من قبل الشركات.

  تغيري توجيهات ا�تمع اجتاه منظمات األعمال: 1-1

اجات و رغبات اnتمع و الذي يعترب الركيزة الرئيسية  لبقائها فبدون مسامهات ان الغاية من نشوء املؤسسات و تواجدها يتمثل يف توفري ح

  أن اnتمع Uمكانه نزع هذه املسامهة.اال اnتمع ال تستطيع املنظمة من التواجد 

صل تها النشاط مرتبط يف أي وقت تقصر فيه منظمات األعمال او تعجز عن توفري رغباته و حاجاته و Uلتايل فمصري بقاء املؤسسات و موا

و اليت  تهمبدى امكانية توفريها هلذه احلاجات " اذن ال بد من توفر عالقة طيبة و متينة  بني منظمات األعمال و اnتمع الذي  يقوم خبدم

  1من شأ�ا أن جتعل أنشطة شركات األعمال أكثر قرU من الرغبات اإلجتماعية"

  :املدى يعود dلفائدة على املنظمةالدور اإلجتماعي مبثابة استثمار طويل  1-2

ان التطور التكنولوجي و عمليات البحث العلمي و ما نتج عنه من ابتكار آالت و منتوجات حديثة تطلب استخداما عاليا للموارد الطبيعية 

وحدها مواجهتها بل لزم األمر و هذا ما أدى اىل ارهاق البيئة و كذلك زmدة التلوث و انتشار النفاmت كل هذه العوامل ال ميكن للدولة ب

                                                           

ة لنيل شهادة املاجستري ختصص اإلدارة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات املسامهة  العامة  املدرجة يف السوق عمان املايل و اثرها على األداء(دراسة تطبيقية)"، رسالة مقدممازن عبد القادر خليل عليان" واقع 

 األعمال ، جامعة األردنية ، غري منشورة ، األردن،1994، ص271
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تدخل منظمات العمال اليت لديها دخل و مسامهة يف هذه املشاكل سواءا كانت مسامهة مباشرة أو غري مباشرة و العمل على اختاذ تدابري 

  وقائية للحد و التقليل منها.

سيعود عليها Uلفائدة من خالل حتسني موقعها التنافسي جتماعية يسمح للمنظمة من تعزيز مسعتها مما إلان املشاركة يف املبادرات و النشطة ا

يف األسواق كلما تبنت املنظمات دورا اجتماعيا أكرب و كذلك اجياد حلول للمشكالت اإلجتماعية املستعصية كلما ارتفعت العوائد املالية 

  .مهما ايستقبلمهلا يف املدى الطويل حيث أن الدور اإلجتماعي يعترب استثمار ا 

صورة و مسعة املنظمة و تفاديها اإلنتقاداتحت 1-3   :سني 

تشكل املسؤولية اإلجتماعية وسيلة من الوسائل اليت تساهم يف التقليل من التدخالت احلكومية يف الشؤون الداخلية للمنظمات و كذلك 

 ألعمال و تطورها م يف اطار احكاإلنتقادات املوجهة هلا كما يقضي على رغبة بعض القادة الذين يهدفون اىل التفخيف

زmدة التجانس و الثقة بني اnتمع و رجال األعمال و أصحاب املصاحل و ذلك من خالل  توضيحعدم تضارب املصاحل  و يتجلى ذلك 

  بقيام رجال األعمال مبسامهات و مبادرات إجتماعية خمتلفة كحسن نية.

متكنها حىت يف التدخل يف قرارات احلكومة يشكل cديدا قدسا¶ا مزاm ان توسع أنشطة املنظمات و جناحها يكسبها قوة و نفوذ قوي و اكت

Uلنسبة ألفراد اnتمع و تسائال عن مدى حدود املنظمات هذا  ما يؤدي اىل وجود نظرة من اnتمع اىل هاته املنظمة على أ�ا منظمة 

صلحة املنظمة فحواها تعظيم أرUحهم. و Uلتايل متثل املسؤولية مسيطرة و امرباطورية أساسها تواطئ و تفاهم بني قادة الدولة و اصحاب امل

  تلك الصورة القائمة. متييعفاق اإلجتماعي سوف يعمل عل ناإلجتماعية أهم وسيلة لتغيري هذه النظرة فاإل

حتاشي األزمات و املشاكل  تعترب املبادرات اإلجتماعية عبارة عن تدابري مسبقة  و اجراءات احرتازية و عوامل وقائية متكن املنظمات من

  اإلجتماعية املمكنة احلدوث من قبل أطراف خمتلفة.

  التعمق مبستوsت اإلرتباط مع ا�تمع:4- 1

  1وسائل: 3تعمل املسؤولية اإلجتماعية على حتسني العالقة اليت تربط منظمة األعمال nUتمع  من خالل          

  حقوق العمال و املستهلكني و انظمة البيئة و مقاييس التصنيع).مان، و توفري املسؤولية القانونية (كاأل - أ

                                                           

ادة املاجستري يف ادارة صر املسؤولية اإلجتماعية املؤسسية على حقوق املستهلك األردين  دراسة على قطاع صناعة السلع الغذائية املختلفة) رسالة مقدمة لنيل شهعامر عوين عبد السالم هاشم "lثري عنا 

 األعمال، اجلامعة الردنية، غري منشورة الردن ،2004 ص211
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 ختفيف lثري العمل السليب على اnتمع و مكافحة املخاطر كالتلوث  -ب

ستثمار و التعاون خللق جمتمع صحي، الالعمل على زmدة التأثري اإلجيايب على اnتمع و ذلك من خالل اإلعتماد على ابتكار و اإلبداع: ا-جـ

 متطور جيد و

 املوازنة بني مسؤولية املنظمة و نفوذها: 1-5

ة حبياة الناس "حيث يبدو يف حالة التداخل تعلقعمال على القرارات املجتماعية على تقليل النقد املوجه هليمنة منظمات االإلتعمل املسؤولية ا

الكبرية، قد تظهر حالة من عدم الثقة لدى  املسيطرين على املنظمات ني و رجال األعمالكما و العالقات الوطيدة بينالسياسيني احل

ليل قرؤوس األموال و األعمال على القرارات السياسية فتبين هذه املنظمات لدور اجتماعي أكرب سياسهم يف التاصحاب احلكومات هليمنة 

  1ت اخلاصة"األTر السلبية و يعطي ارتياحا و ثقة من قبل اnتمع اجتاه املنظماهده من 

  اتباع التعاليم الدينية و التمسك dألخالق احلميدة : 1-6

  جتماعية مطلب شرعي، أخالقي و حضاريإلان التعاليم و املعتقدات الدينية تناشد و تطالب Uإلهتمامبافراد اnتمع فاملسؤولية ا

نظار و اإلهتمام للحاجات و رغبات اnتمع و هود و حتويل األعمال بذل املزيد من اnالدور اإلجتماعي هو تصرف أخالقي جيب على  منظمات األ

 1945) تقتطع مخسة Uملائة من دخلها اخلاضع للضريبة منذ عام Day ton.handsonمن  بني املؤسسات اليت تويل اهتماما نذكر "شركة (

  2للمشاريع اخلريية املقدمة للمجتمع."

  nموعة من القيم و املبادئ املبنية على أسس أخالقية محيدة و متينة ال تتعارض مع مفهوم تعظيم الرUحتقوم منظمات األعمال مبمارسة نشاطاcا وفقا 

  املنظمات هي فرد من ا�تمع عليه حتمل واجباته 7- 1

تماعية أل�ا تتوفر على تتخلص املسؤولية اإلجتماعية من النشاطات اإلجتماعية و ذلك من خالل قيام املنظمات بتوفري و اجياد حلول لألزمات اإلج

خالت و موارد بشرية ، مادية و قيمة معتربة فمنظمات العمال "نظام مفتوح يعتمد على التفاعل املستمر مع اnتمع على شكل حلقات متصلة من املد

يئة و اnتمع و حتوهلا ¶دف انتاج العمليات و املخرجات و التغذية العكسية. فاملنظمات تعمل من خالل استعمال املدخالت اليت حتصل عليها من الب

                                                           

  طاهر حمسن منصور الغايل و صاحل مهدي  حمسن العامري "املسؤولية اإلجتماعية و أخالقيات األعمال(األعمال  و اnتمع)، مرجع سابق، ص711

  ³مر mسر البكري، مرجع سابق، ص522
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ميع جبل ثالسلع و اخلدمات اليت تقدمها كمخرجات و تكتمل حلقة النظام املفتوح بني املنظمات و جمتمعها من خالل التغذية العكسية و اليت مت

  1املعلومات و ردود الفعل اإلجيابية و السلبية حول أدائها و عالقتها مع اnتمع"

  :الثاين: األراء املعارضة لفكرة تبين املسؤولية اإلجتماعيةالفرع  -2

ن الدور ان املسؤولية اإلجتماعية مل تكن حتظى Uهتمام كبري لدى أصحاب التيار الرأمسايل اال حبلول الثالثينيات حيث كانوا يعتربو�ا جتاوز ع

النمو و التوسع و عندما نتكلم  نظمات االعمال هو حتقيق االرUحفحسبهم املسؤولية الوحيدة ملرUح األ عظيماإلقتصادي البحث اال و هو ت

) و الذي يعترب من أبرز املعارضني لتبين املسؤولية اإلجتماعية Milton friedmanعن  معارضة الدور اإلقتصادي ال بد علينا من ذكر (

فرص عمل من خالل زmدة حجمها و فتح فروع  مربزا ذلك من خالل  انه جيب على املؤسسات ان تتوسع و حتقق أرUحا و هذا سيخلق

  2حة اnتمع سوف تتحقق تلقائيا عندما يسعى رجال األعمال لتحقيق منافعهم اخلاصة و الربح الذي حيصلون عليه"صلجديدة هلا فم

و ملزمة  ) و العديد من أصحاب هذا التيار يعتربون املسؤولية اإلجتماعية   ليست عملية ضرورية Milton friedmanفحسب(

للمنظمات فهي ليست مسؤوليتهم او مسؤولية مسريي هذه املنظمات  و امنا هي من واجبات و مهام احلكومات اليت تتقاضى مبالغ مالية 

  جتماعية و األخالقية كالضرائبإلمن أجل هذه املسامهات ا

  عمال:األ2ر السلبية على منظمات األ 2-1

U لتايل هذا املبلغ غلباإلجتماعية و املسامهات اخلريية سوف يتطلب مبادرات ملان القيامU ا معتربا من ميزانية املنظمات قد يرهق كاهلها و

  الذي سوف يقتطع من امليزانية  و خيصص للدور اإلجتماعي سينقص حجم أرUح املسامهني كما سيحرم املنظمات من التوسع و النمو.

عية و اإلعا£ت اإلجتماعية سوف ينقص من األموال اليت ميكن أن ختصص لالستثمار  و النمو و هذا ما ان املسامهة يف املبادرات التطو 

  يؤدي Uلضرورة  اىل حرمان أفراد اnتمع من وظائف عمل قد تنقص من معدل البطالة

شكالت اإلجتماعية اليت ميكن ان ل املحلمعظم منظمات العمال ال متتلك ضمن صفوفها من لديهم اخلربة و املهارة و كذلك اآلليات  

  تواجهها

ال ميكن امهال امكانية وجود تضارب يف األراء داخل منظمات األعمال حول تبين املسؤولية اإلجتماعية من عدمها مما قد يسبب حاالت 

  الصراع.

                                                           

 عدي مجال البطانية ، مرجع سابق، ص401

 طه أمحد الفسيل"املسؤوليةاإلجتماعية للقطاع اخلاص، الوضع الراهن و أفاق املستقبل" دراسة استطالعية" مقدمة اىل مؤمتر الول للمسؤولية اإلجتماعية للشركات ، صنعاء، من 29-30اكتوبر2008، ص42
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رور الزمن من خالل استمرار مطالبة امهال اجلوانب اإلقتصادية للمنظمة مع م اىل  دور اإلجتماعي للمنظمات قد يؤديالان الرتكيز على 

  اnتمع Uملزيد من الرعاية اإلجتماعية يف مقابل ختلي عن الوظائف و األهداف اإلقتصادية للمنظمة.

  :األ2ر السلبية على ا�تمع 2-2

هما قدرة التأثري على قرارات ان مضاعفة الرتكيز على القيام Uلدور اإلجتماعي اجتاه اnتمع سيكسب املنظمات قوة و نفود كبريين سيعطي

  ها و Uلتايل ميكن ان تنجر عنها أTر سلبية و تشكل ضغوطات على أفراد اnتمع.تاحلكومة من خالل السلطة اليت امتلك

ان هدف اي منظمة األعمال Uختالف شكلها و حجمها هو الوصول اىل انتاج سلعة أو تقدمي خدمة ألفراد اnتمع Uسعار يف املتناول 

لكن ختصيص منظمات األعمال جزءا من األرUح ملمارسة مسؤوليتها اإلجتماعية سينتج عنه انقاص نسبة ارUح املالكني هذا األمر سيؤدي 

  اىل رفع األسعار ملعاجلة هذا النقص و Uلتايل تكاليف تبين فكرة املسؤولية اإلجتماعية سيتحملها املستهلك.

املؤسسات تروج لنفسها أ�ا انفقت مبالغ معتربة على املبادرات و املسامهات اإلجتماعية و هذا فقط من أجل ان العديد من الشركات و 

مر الذي يساعدها يف ذلك عدم وجود معايري اكتساب شهرة و حتسني موقعها و مسعتها مستغلة عواطف و  أحاسيس أفراد اnتمعو اال

  دقيقة لتقييم و املسائلة اإلجتماعية.

ظم منظمات األعمال اليت تقوم بتبين الدور اإلجتماعي حمكوم مبجمل انعكاساته اإلجيابية على األداء اإلقتصادي و املردود املايل هلذه ان مع

سابقا و اليت قامت بتوزيع أجهزةاحلاسوب على اجلامعات جما£ لكن الطالب ارتبطوا¶ذا النوع من  IBMالشركات و قد ذكر£ مثال لشركة 

و Uلتايل عندما يصبحون موظفني سيقومون بشرائها اذن هذه املسامهات اإلجتماعية سوف متثل يف النهاية أداة تسويقية" و تروجيية األجهزة 

  هلذه الشركات.

  األ2ر السلبية على اإلقتصاد: 2-3

األخرى يعين أ�ا تتحمل تكاليف اضافية عن عجز ميزان املدفوعات: اذا قامت منظمة يتبىن املسؤولية اإلجتماعية على عكس املنظمات -

  بقية  املنافسني

           هذا ما يؤدي اىل ارتفاع أسعار منتجاcا و اضعاف ميزcا التنافسية مما ينتج عنه عجز يف ميزان املدفوعات و كذلك مشاكل نقدية

  و مشاكل يف العمالة بسبب اخنفاض نسبة املبيعات.

األعمال هو بعيد  كونه هدف اجتماعي فهو ليس من اختصاصها بل هناك منظمات أخرى طبيعتها غري  ان  اهلدف من انشاء  منظمات

    رحبية تقوم ¶ذا الدور لذلك ال جيب خلط األمور و تثبيت تركيز هذه املنظمات عن أهدافها بل جيب عليها أن تقوم بدورها الرئيسي اال

  و توسعها و تلبية رغبات اnتمع من الناحية اإلقتصادية. و هو الدور اإلقتصادي و تعمل على زmدة منوها
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عدم وجود جلان رمسية و قانونية املسؤولة عن متابعة مدى تنفيذ املمارسات اإلجتماعية و التدقيق و هذا ما ادى اىل الكثري من عمليات -

  فقط و ليس كرغبة يف التطبيق. عتزييف الوقائع من خالل ممارستها كتلمي

             اق اإلجتماعي يرتتب عليه خصم من أرUح املالكني و نقص من ثراوcم اذن ان األموال اليت يتم انفاقها يف املبادراتان اإلنف -

  و املسامهات اخلريية هي ملك ألصحاب راس املال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : احلجج مع أو ضد املسؤولية إلجتماعية) 05رقم ( اجلدول

 ضد املسؤولية اإلجتماعية اإلجتماعيةمع املسؤولية 

توقعات اإلجتماعية من األعمال قد ظهرت منذ التوقعات اجلمهور: ان 

الستينات و الرأي العام يدعم اإلهتماماإلجتماعي Uألعمال و أيضا 

  أهدافها اإلقتصادية.

األرUح طويلة املدى: متيل األعمال املسؤولة اجتماعيا ألن تكون أكثر 

  يق األرUح طويلة األمد. لتحقضما£

اإللتزام األخالقي: ان منظمات األعمال جيب ان يكون لديها ضمري و 

  هلا ماهو صواب و ماهو غري ذلك.اجمان تراعي يف 

الصورة الذهنية للجمهور: تسعى املنظمات إلثراء الصورة الذهنية لدى 

اجلمهور لكسب زUئن أكثر و عاملني أفضل و الوصول اىل أسواق و 

  Uح أكثر.أر 

البيئة األفضل: التزام األعمال حبل املشكالت اإلجتماعية و يوفر حياة 

  .بيئة مستقرة و جدU للعاملني دوي املهارةأفضل و 

عدم تشجيع صدور لوائح حكومية الحقة: تصنيف اللوائح احلكومية 

انتهاء أقصى الربح: هذا هو جوهر الرؤية التقليدية حيث جيب أن 

cتم املنظمات Uألهداف اإلقتصادية و ترتك ما هو اجتماعي 

  ملؤسسات اnتمع األخرى.

اإلجتماعية  يضعف الغرض اضعاف الفرص: إن متابعة األهداف 

األساسي لألعمال : اإلنتاجية اإلقتصادية و ان اnتمع قد يعاين 

  من عدم حتقيق األهداف اإلقتصادية.

التكاليف: ان أغلب األنشطة املسؤولة  اجتماعيا جيب ان يتحمل 

تكلفتها شخص ما و األعمال قد مترر هذه التكلفة اىل  الزUئن من 

  خالل األسعار األعلى

يف  قوىاملؤسسات األ هيالقوة األكرب: ان منظمات األعمال 
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تكاليف اقتصادية و قيود ادارية و بتبين املسؤولية اإلجتماعية تنتهي 

  ذه اللوائح.احلاجة هل

املوازنة بني املسؤولية و القوة: األعمال هلا قوة كبرية يف اnتمع و مثل هذه 

القوة ال بد هلا من توازن من خالل املسؤولية اإلجتماعية لكي ال تثري 

  القلق منها و ال تبدو األعمال تعمل ضد الصاحل العام

م يف املدى مصاحل محلة األسهم: املسؤولية اإلجتماعية حتسن سعر السه

الطويل فاملنظمات املسؤولة اجتماعيا اقل خطرا و اقل عرضة لعدم رضا 

  اجلمهور

امتالك املوارد: ان األعمال متتلك املوارد املالية و اخلرباء و الفنيني و املوهبة 

  اإلدارية لتقدمي الدعم اإلجتماعي للجمهور

اجل قبل ان تفوق الوقاية على العالج: املشكالت اإلجتماعية جيب ان تع

ة يف املعاجلة و يف التأثري على أهداف كلفتتفاقم و تصبح خطرة و م

 املنظمة

اnتمع و ا�ا من األنشطة املسؤولة اجتماعيا قد تصبح أكثر قوة 

  اهي عليهمم

نقص املهارة: ألن قادة األعمال موجهون حنو األهداف اإلقتصادية 

  لة ملواجهة القضاm اإلجتماعيةؤهفان األعمال قد ال تكون م

عن السياسيني املتابعني للقضاm اإلجتماعية يسالون نقص املسائلة: 

عن أنشطتهم غري أن قادة األعمال ال يهتمون ¶ذا األمر ألنه ليس 

  cمامن مسؤولي

نقص دعم اجلمهور الواسع: عدم توفر مثل هذا الدعم و انقسامه 

ازاء هذه القضية او تلك يولد مناقشات ساخنة جيعل و يبعد رجال 

 ل فيهذه اnاالت.األعمال عن الدخو 

  215-214ص:-املصدر: جنم عبود جنم "اخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال" مرجع سابق، ص

 

  األول: بحثخامتة امل

حنرافات و إلتسعى معظم املنظمات اىل تعظيم أرUحها مستخدمة عدة أساليب ملمارسة نشاطاcا لكن أثناء عملية التنفيذ قد تنتج بعض ا

ساس برزت أمهية تبين فكرة تنعكس سلبا على املنظمة و اnتمع العاملة به و على هذا األ و بيئيةاليت Uمكا�ا ان تؤدي اىل أضرار اجتماعية 

 املسؤولية اإلجتماعية من قبل منظمات األعمال .

املنظمة و أصحاب املصلحة اجتاه اnتمع املتواجدة به و cدف فاملسؤولية اإلجتماعية هي عبارة عن مبادرات و مسامهات أخالقية من قبل 

هذه املبادرات اىل القضاء على املسافات بني األطراف و خلق عالقات قوية بينهما .هذا ما ينعكس اجياU على املنظمة من خالل زmدة  

، فتبين املسؤولية اإلجتماعية يتطلب القيام مببادرات ارادية و ثقة  املستهلكني و اجياد مكانة لدى أفراد اnتمع و حتقيق استمرارها يف السوق 

لتفات املنظمات إعمال اجتاه أطراف مباشرة و غري مباشرة أي أن تبين  الدور اإلجتماعي هو عبارة عن طواعية من قبل منظمات األ

عترب مهمة ذات أمهية كربى تقوم ¶ا املنظمات تلذي إلهتمام  ¶ا كما cتم ^نشطتها اإلقتصادية و ااخالقية و لألنشطة اإلجتماعية و األ

  اجتاه اnتمع املتواجد به.
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نتقادات و هذا ينطبق على املسؤولية اإلجتماعية و اليت  ينظر اليها البعض على ا�ا حتمل مصاريف اضافية تعيق إلالخيلو أي مصطلح من ا

يعترب  قصري التفكري فاذا أعطينا وقتا هلذه املمارسات فسنرى مثرcا على املدى  تقدم املنظمة و تقلص من أرUح املسامهني اال أن هذا التوجه

و تعزيز صورcا يف اnتمع و اكتساب مستهلكني جدد و نشر عالمتها  انظمة من فوائد و منافع من خالل الرتويج هلللمالبعيد و ما تعود 

ذا تصبح التكاليف يف املدى القصري ¶ية و حتصل على حصة سوقية معتربة و  فراد مما يكسبها ميزة تنافسية قو التجارية و اكتساب ثقة األ

  عبارة عن مداخيل يف املدى البعيد

خري أن املسؤولية اإلجتماعية جاءت كوسيلة انقاذ املنظمات من اإلنتقادات املوجهة اليها و  كحوصلة هلذا الفصل ميكن ان نشري يف األو 

غياب  و عي املنظمات مبسؤوليتها اجتاه اnتمع و البيئة و يف وقتنا لكذلك للقضاء على األزمات املالية و اإلقتصادية اليت حدتث و ذلك 

ئدة من اإللتزام Uلدور اإلجتماعي أو جتاوزه و امنا جيب الرتكيز على اجياد أفضل الطرق احلايل جيب جتاوز اشكالية ما اذا كانت هناك فا

  عمال.أمنظمة كل إلدماج املسؤولية اإلجتماعية ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية يف اعداد  

  

 

  املبحث الثاين:االطار العام الخالقيات االعمال 

  :مقدمة املبحث

دورها اإلقتصادي و حماولتها تعظيم أرUحها مهما كانت الوسيلة املتبعة جعلها تقوم ^خطاء جسيمة و إن تركيز منظمات األعمال على 

عل تسبب مشاكل اجتاه اnتمع و البيئة املتواجدة ¶ا و نتيجة التطور الذي شهده العامل  اآلن من £حية اإلعالم  و تكنولوجيا اإلتصال ج

ل منظمات األعمال يف مواجهة العديد من الدعاوي القضاm و حتت ضغوط املستهلكني و معظم هذه األخطاء تظهر للجميع مما جع

خالقيات كوسيلة للخروج من هذا املأزق  نظار حنو األمجاعات الضغط و ملواجهة هذه الفضائح املالية اليت كانت سببا رئيسيا فيها وجهت األ

واعه سواءا كان ادارm اخالقيا،ال ميكن مكافحته اىل Uإلتسام Uألخالق  كظاهرة  الفساد الذي أصبحت تعيش فيه املؤسسات مبختلف أن

  احلميدة و من هنا تزايد اإلهتمام Uألخالقيات  بوترية متسارعة.
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و أصبح من املواضيع اليت lخذ اهتمام احلكومات و اجلامعات و كذلك اهليئات و املنظمات العاملية كما ظهرت تسميات عدة مثل قواعد  

اب املهنة، املسؤولية اإلجتماعية ، أخالقيات اإلدارة  و غريها من املفاهيم كما بدأت املؤسسات تتسابق إلصدار مبا يسمى املدو£ت و أد

  األخالقية بعدها كان مهها تعظيم ارUحها.

ر الذي عرف تضارU يف األراء بني ممر الذي اTر اجلدل هل يتم ادراج أخالقيات العمال كعنصر من عناصر التسيري أم ال و هذا األلكن األ

  مؤيد لذلك و معارض له و هنا تتبني أمهية املوضوع.

  :طالبسنتطرق بشكل مفصل اىل اإلطار العام  ألخالقيات األعمال و ذلك من خالل ثالثة مبحث يف هذا امل

كذلك عن أمهية أخالقيات العمل و مبادئها و األول: ماهية أخالقيات العمل و فيه سنتكلم عن املفاهيم األساسية لألخالقيات و   طلبامل

  املرجعية التارخيية ألخالقيات العمل.

الثاين نظرmت أخالقيات العمل سنعرض فيه  جممل نظرmت أخالقيات املهنة و و سنتكلم ايضا عن انواع أخالقيات األعمال و  طلبأما امل

  اسباب اإلهتمام ¶ا.

و أداء املؤسسة فنتكلم عن   العوامل املفسرة لتأثري أخالقيات األعمال يف أداء املؤسسة و كذلك الثالث: أخالقيات األعمال  طلباما امل

  ها و ارسائها يف منظمات األعمال.وسائل ترسيخ

  األول: ماهية أخالقيات العمل: طلبامل

إن الفضائح األخالقية األخرية جعلت األحداث تتعاىل و تنادي من أجل أخالقيات األعمال بعدما كانت قبل عقود قليلة  سابقة مل تكن 

موضوعا منطيا يف أدبيات اإلدارة حيث كانت الكتابة عنها جمرد اهتمامات و حماوالت فردية من هنا و هناك لكن اآلن  و مع اتساع رقعة 

ك اإلنتقادات الالذعة املوجهة للشركات بسبب اهتمامها فقط Uلعائد املادي و امهاهلا جلوانبها اإلجتماعية  و األخالقية جعل الفساد و كذل

العديد من الباحثني يركزون على هذا املفهوم القدمي و احلديث يف نفس الوقت و العمل على تطويره ليواكب التغريات و حياول اجياد حلول 

  .األزمات  هلذه املشاكل و

  األول: مفاهيم أساسية حول أخالقيات العمل فرعال

يف السنوات األخرية أصبحت كلمة "أخالقيات" ترتدد كثريا و تستعمل بغزارة و هذا ما ادى بطبيعة احلال اىل تراجع استعمال كلمة 

ة التطور يف التفكري كبالكلمة جاءت ملوا  "أخالق" و هذا ما يدفعنا اىل التعمق أكثر يف اصطالح كلمة "أخالقيات" بصفة دقيقة فهذه

  األخالقي املمارس يف احلياة اإلجتماعية نظرا لنضج و تطور تفكري اإلنسان املعاصر و الذي دفعه اىل البحث عن  معىن الكلمتني.
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ا¶ة و كذلك النقاط و فيما يلي سنعمل على توضيح معىن "أخالق" و "أخالقيات"من الناحية اإلصطالحية و كذلك اظهار النقاط املتش

  اليت  خيتلفون فيها و العالقة اليت تربطهم مبفاهيم أخرى

  : أخالق أو أخالقيات؟اوال

  األخالق يف املصادر اللغوية:- 1

يف سنوات مضت مل يكن هناك فرق يف استعمال الكلمتني "أخالق"و "أخالقيات" فكا£ يعربان عن نفس املعىن بل كا£ يستعمالن   -1

خرية حيث قامت دراسات لضرورة التفريق بينهما Uعتبارمها مر طرأ عليه تغيري كبري يف السنوات األني لكن هذا األكمصطلحان مرتادف

عمل من خالل هذا اجلزء على تقدمي اجلانب اللغوي و اإلصطالحي للمصطلحني و نمفهومان خمتلفني لكل واحد له معىن حمدد و س

ب التوضيح أن من خالل هذه الدراسة اليت سنقوم ¶ا فاننا عندما نتكلم  عن " أخالق" اجياد فرق بينهما اذا كان ذلك ممكنا و جي

 " Uللغة الفرنسيةMorale¶ا كلمة "فنقصد 

" Uللغة اإلجنليزية و سنعتمد U "Ethicللغة الفرنسية و "U "Ethiqueللغة اإلجنليزية أما  كلمة "أخالقيات" فرتمجتها "moralو"

املراجع اللغوية الغربية مث العودة اىل أصلها يف اللغة العربية و يعود ذلك ألن تطبيق األخالقيات يف ميدان األعمال كان يف على 

 املؤسسات الغربية

  *املصادر اللغوية الغربية:

هذا ما يدفع  و 1" بطريقة واضحة "Moral" و أخالق" Ethiqueمعظم األدبيات مل تستطع أن متيز بني كلميت"أخالقيات" ان 

" ترجع اىل اللغة اليو£نية و يقصد ¶ا العادات األخالقية أما اذا  Ethiqueاىل اتباع علم  اإلشتقاق هذه املسألة فجدور كلمة "

" يف Morale كلمة "لول "و يعود اإلستخدام األ 2ين و يقصد ¶ا األعراف"ي) فأصلها ال تMoraleحبثنا عن "جذور كلمة (

  3"1530الفرنسي عام القاموس 

  ) و الذي يظهر أصل الكلمتنيS.Mercier )1997و للتوضيح أكثر ميكن اعتماد منوذج  

  "Morale" و " Ethique) : جذر اإلشتقاق "  04الشكل رقم(  

                                                           
1Issac,Henri et Mercier Samuel2000 «  ethique ou deontologie ; quelque difference pour quelque consequencesmanageriales ? 

l’analyse comparative de 30 code d’ethique et deontologie » IXiemeconferences internationale de management 

strategique »perspectives en management strategique »aims montpellier,24-25-26 Mai,p3. 
صر"ترمجة عادل العواد، الطبعة الولىعويدات للنشر و الطباعة، بريوت، ص2.12  روس، جاكلني:2001" الفكر األخالقي املعا

3Mercie Samuel2004 »Ethique dans les entreprises « la decouvertebruxelles, p5. 
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 Ethique م)  1265(يعود ظهوره لـ                   Morale   م)1530( يعود ظهوره لـــ

  

                     (moralis) latin                                          (ethikos,ethiké)Greece        

 

           (mores)moeurslatin                                  ethos: moeursgreece 

  Moeus.تقاليد جمتمع أو عنصر ما سلوك اجتماعي :  

 

Source : Mercier, Samuel 1997 «  Une contribution alapolitique de formalisation de 

l’ethique dans les grandes entreprisethesepresent en vue de l’obtention du doctorat, en 

science de gestion, universite paris IpDauphine VFR science des organisation, paris, 

p14  

 Paulقاقية وصلنا اىل نفس النتيجة و مل توضح لنا وجود اي اختالف بينهما و هذا " ما أكده الفيلسوف تالناحية اإلش مناذا ف

Ricoeur)1990األول يو£ينمصدر فقاقية أي الفرق بينهما ت): ^�يوجد من الناحية اإلشEthos ال تبين "يناثو ال Mores و "

 sMoeur"1يعودان لفكرة األخالق " ناناإلث

أن  هذا التضارب بني كلمتني "أخالق" و "أخالقيات" قد أدىل بدلوه على الدmنة النصرانية من  2004يف سنة Marechalو اشار 

" أخالقيات يف حني ethiqueخالل توجه الربوتستات الذين يعملون على حتسني األحكام مع الوضع القائم اىل استخدام كلمة "

 2" يف غري ذلك"ethiqueثناء العبادة و كلمة " اMoraleاستخدم الكاثوليك "

فكار حول الكلمتني و اإلصطالح املتفق حوهلما   مبا انه ال يوجد اىل نتيجة مفادها انه جيب الرتكيز على ³ريخ األ  Mercierو توصل 

  Moeurs"3”فرق بينهما من £حية اللغة مبا ا�ما يعودان اىل نفس النتيجة 

  اللغوية العربية:املصادر *

                                                           
1Deslandes, Ghislain 2012 » le mannagementethique » Dunod, paris, p17. 

 بلعباس عبد الرزاق 2012،" التمويل اإلسالمي بني األخالق و األخالقيات" دراسات اسالمية و اقتصادية ، جملة 18، عدد1، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب،جدة،ص2.68
3Mercie Samuel,2004,op,cit p5 . 
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املتصفح لألدبيات العربية يالحظ عدم ذكر أي تفصيل أو جزء يتعلق Uلتمييز بني كلميت "أخالق"و "أخالقيات" فاذا ارد£ الرجوع اىل ان 

يتم  ا إلبن منظور يف كتابه "لسان العرب" تقود£ اىل جذر"خلق" أما Uلنسبة لكلمة "أخالقيات" فلمقفو جذور كلمة أخالق نرى أنه 

  اإلشارة اليها يف أي مصدر من املصادر العربية سواءا من £حية الشرح أو اجلمع.

فبالنسبة لكلمة أخالق فذكرت على ا�ا مجع خلق كعلمو اعالم و تعد بكلمة اخللق هو الطبع و السجية اي صورة اإلنسان الباطنة و 

  1وصاف القبيحة"وصاف احلسنة و كذلك األالظاهرة و جتمع بني األ

" و هذا يعين ان هذه الكلمة هي حديثة يف اللغة ethicأما أخالقيات فلم جند هلا أثر يف املصادر العربية و استعملت فقط كرتمجة لكلمة "

جنبية و هذا ما يفسر عدم تفرقة الباحثني العرب و املسلمني يف ميدان اإلقتصاد بني العربية و جاءت  ملواكبة املرادفات يف اللغة األ

و مبا اننا مل نتوصل بعد اىل اجياد الفرق بني الكلمتني سنواصل  2تني"أخالق"و "أخالقيات" بل ا�م يعتربا�ما مرادفان يف وقتنا احلايل"الكلم

  البحث يف اجلانب اإلصطالحي.

صطالحا: -2   األخالق و األخالقيات ا

 :3ام عملية ةخالق نظريلقد كان هناك تضارب كبري بني الفالسفة حول حتديد ما اذا كانت األ

  فالنظري نقصد به املبادئ و النظرmت و األصول اليت تبين على أساسها سلوك اإلنسان

  التطبيق للسلوك يف جانب ماو العملي يبحث كيفية 

ساهم يف  ما خالق العملية هي اجلانب التطبيقي يف ميدان معني و هذابادئ و القوانني القطعية فيما األاملفاذا فاألخالق النظرية هي 

  خالقيات فالسؤال املطروح هل هي أخالق ام أخالقيات؟خالق و األبروز النقاش حول األ

 األخالق من جهة يف حني يرى البعض االخر أن األخالق هي أساسبني اإلعتقاد ان األخالقياcي أساسما " اختلف املؤلفون 

  4لألخالقيات"

  

يات تكتسب صفة اخلصوصية و الذاتية و تنسب لألخالق صفة خالق) ان األJ.J wunenberger )1993يف حني "يرى 

  1العاملية و الثبات"

                                                           
  املصري، أمحد، بن مكرم، ابن منظور، األفريقي ،1997 "لسان العرب"، الطبعة األوىل، اجلزء الرابع عشر، دارصادر ، بريوت،ص1.1245

  بلعباس عبد الرزاق، مرجع سابق،ص2.69
  املعاين، امحد ، امساعيل و آخرون 2011" قضاm ادارية معاصرة" دار وائل للنشر عمان ص3.365

4Pasquero,jean2007 »commentaire ethique des affaires : responsabilité sociale et gouvernance societale : decler l’echeve 

au :dossier l’ethique en gestionan delareglementation gestion volume32,numero1 primtempsp113. 
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وامر و اإللزامية اي اجبارية خالق هي كل ما له عالقة Uأل) توجهه خبصص هذين الكلمتني Uعتباره ان األP.Ricoeur )1988و اذا كان لـ

 2صفة اخليارية و تتفاعل مع نية الفرد و اnتمع" تكسب يف حني ان األخالقيات

ختالف بني إلو من هنا ميكن ان حندد بعض اوجه ا 3خالق فتتحول "حنن"خالقيات تشري اىل "أ£ " األعلى ان األ P.Ricoeurكما اكد 

  خالقيات من خالل اجلدول اد£ه من خالل اإلعتماد على ما قدمه خالق و األاأل

A.comtesponville  

  خالقياتخالق و األختالف بني األإلاوجه ا) 06جلدول رقم (ا

 األخالق األخالقيات

 هي كل ما يتعلق Uخلريو الشر كقيمة كاملة و علوية ةقيم مرتبطكخالقيات ااجليد و السيء  تواجه األ

 جتيب عن السؤال: ما جيب أن أفعل؟ جتيب عن السؤال كيف نعيش؟

متتد حنو حتقيق السعادة و خاصة Uلفرد فهي فن العيش 

 التعقل

 اخلالق هي دائما عاملية متتد حنو الفضيلة و القداسة

 خالق lمراأل خالقيات توصياأل

 خالقيةاجليد هو كل ما يتوافق مع املعايري األ ااجليد هو كل ما يعترب جيد

 

  4من اعداد الباحث

خرية على ا�ا األخالق و األخالقيات يتمثل يف انه ينظر اىل هذه األ) أن أوجه اإلختالف بني J.Pasquero)2007و كذلك أوضح 

خالقيات هي منطق فلسفة جدا املبادئ يف حني ان األخالق هي تطبيق قواعد السلوك الذي يريده جمتمعنا من خالل ماذكر ميكن اعتبار األ

 5خالق تطبيق مالحظ و مقاس"و تفكري نقدي يف حني ان األ

 خالقيات و مفاهيم أخرى: األ 2نيا

                                                                                                                                                                                                                  
1Motez frederic,2000 »l’ethique  en entreprises» acte de la conference,seminaire ISIS l’institut de formation sociale centre 

universitaire de eve boug27 avril luxembourg p2. 
2Madoz.Jean pierre2007 »question pour comprendre ethiqueprofessionelles afnor edition,p11. 
3Painbault pascale 2012 «  ethique des relations professionnelles : raison d’etre et mise en place » journeé internationale du 

marketing sante ,ethics/internationnal society of health care ethics and complianceprofessionals , l’Edhecbusnessschool, 

IAEnicehecmontreal, nicep5. 
4Mercier , Samuel 1997,op cit p18. 
5 Pasquero,Jean2007,op,cit,p113. 
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  من خالل هذا اجلزء من الدراسة سنتطرق اىل بعض املفاهيم اليت غالبا ما يتم  اخللط يف ما بينها و اليت هلا عالقة Uألخالقيات و هي:

  "Déontologieأخالقيات املهنة " -1

ة يف الوالmت املتحدة األمريكية حيث يشار ات الثالثة أخالقيات ، أخالق و أخالقيات املهنة و خاصلكلميوجد هناك مزج كبري بني ا

"، أخالق و Déontologie" حيث أن هذه الكلمة  هي ترمجة لكل من أخالقيات املهنة "Ethicsاليها بنفس الكلمة "

أوجه كل هذه الكلمات حتمل نفس الغاية و املعىن و هلذا جيب علينا البحث عن أن  و هذا ما يدفعنا للتحقق من   1أخالقيات"

 اختالف ان وجدت.

"، فنجد أ�ا تشري اىل توجهني : التوجه Déontologieاذا ذهبنا اىل الكلمة املعربة عن أخالقيات املهنة Uلفرنسية أال و هي "

ي يطلق ول هي عبارة عن جمموعة املبادئ األخالقية اليت جيب ان تطبق يف مهنة معينة أما التوجه الثاين يشري اىل أحد املذاهب و الذاأل

" و كال هذين التوجهني ينصبان يف اجتاه واحد يتمثل يف وضع مدونة أو Ethique deontologieعليه " أخالقيات الواجب"

جمموعة من املبادئ  و القواعد اخلاصة مبهنة ما   هدف تنسيق و تنظيم ممارسات أنشطة حسب مؤشرات و معايري معينة ملصلحة 

  2املستخدمني و املهنة نفسها"

  ري اىل األخالقيات اليت جيب توفرها يف مهنة ما.شالضيق تىا فاملعناذ

ات خمتلفة تسمح بتفسري ضعياما اذا تطرقنا اىل املعىن الواسع أي  ال يرتبط Uملؤسسة املهنية فهي عبارة عن اجياد سلوكات سليمة  يف و 

خالقيات من حيث توافقها معها حسب الوضعية او ه كثريا األمشاكل قرارات األفراد أثناء lدية مهنة معينة و يف هذه احلالة فهي تشاب

  3احلالة اليت ³يت فيها السلوكات"

 خالقيات و أخالقيات املهنة.يبني أوجه اإلختالف بني األ )07رقم ( جدول

 أخالقيات املهنة أخالقيات

 صبغة الرمسية و املاديةأخالقيات املهنة هلا  أخالقيات تكتسي صفة املعنوية و الذاتية اي ختص الفرد

 لزامية و عدم تطبيقها قد يؤدي اىل فصل الفرد من مهنتهإأخالقيات املهنة  األخالقيات اختيارية 

 أخالقيات املهنة تطبيقات مجاعية األخالقيات ذات طبيعة فردية

  1من اعداد الباحث

                                                           
1 Mertz, Frederic2000,op,cit,p3. 
2Milles, Jean jaques2004 »Analyse de l’ethique dans la prise de decision des manageurs operationnels, « etude qualitative et 

proposition d’une ehelle de  mesure, colloque esdes-aderse, université catholique de lyon, juin,p5. 
3IBID. 
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عندما أشار اىل العالقة اليت تربط املفاهيم الثالثة أخالق،  1992يف سنة  Jaquerojotغفل عن التفسري الذي قدمه نو ال ميكن ان 

ه األخالقيات نأخالقيات، أخالقيات املهنة" و الذي قال ا�ا عناصر £جتة عن بعضها البعض فاألخالق هي علم اخلري و الشر الذي تتأيت م

  2املعنية هلذا السلوك (أخالقيات املهنة)طراف اليت هي فن قيادة السلوك الذي يرتجم املبادئ اليت توجه األ

 الفضائل: -2

هذا ال  3الفضائل هو مجع كلمة فضيلة و اليت نقصد ¶ا حسن اخللق  كالفرد الفاضل هو الذي يزاول عمال وفقا ما ³مره به األخالق"

 4يعين ان كل عمل أخالقي بل العمل األخالقي الذي حيصد صاحبه الشكر و الثناء الكبري"

  و من هنا نستنتج ان كل فضيلة خلق و العكس ليس صحيحا فليس كل خلق فضيلة. 

على أن  J.J Nillesخالقي فاألخالقيات هي السلوك وفقا للفضائل و هذا ما أكدهرتكز عليه السلوك األيفتمثل الفضيلة مرجعا 

األخالق هي جمموعة القواعد و املبادئ العامة يف حني ان األخالقيات هي تصرف فردي وفقا للفضيلة من أجل اختاذ قرار جيد يف 

  5موقف معني"

و من هنا نستنتج أن املبادئ من قواعد و فضائل و أخالق متثل مرجعا يرتكز عليه السلوك الفردي أثناء معاجلته للمشكالت 

 خالقية.األ

  األخالقيات و القانون: -3

العدل و املساواة اما القواعد األخالقية فغايتها اكثر من ذلك  أالقواعد القانونية cدف اىل حتقيق استقرار النظام يف اnتمع و مبدان 

فهي تبحث عن الكمال و cدف اىل حتقيق األمن و السالم الداخلي على عكس القواعد القانونية اليت cدف اىل حتقيق األمن و 

م احرتام القواعد القانونية مادي و حمسوس و السالم اخلارجي و من أهم ما يتوفر عليه القانون هو عنصر اجلزاء او العقاب " فاجلزاء عد

ظاهر للعيان يطبق من قبل السلطة على من قام Uرتكاب املخالفة أما اجلزاء يف القواعد األخالقية هو ذو طابع معنوي غري حمسوس 

l ،لذنبU 6نيب الضمري، ابتعاد الناس من مرتكب الفعل املنايف لألخالق"يتمثل اساسا يف اإلحساس 

                                                                                                                                                                                                                  
1isaac, Henri et Mercier,Samuel 2000,op,cit.p4. 
2Mercier, Samuel1997,op,cit,p23 

  أمني، أمحد 1931،" األخالق"، الطبعة الثالثة، الدار الكتب املصرية، القاهرة ص1293
  نفس املرجع السابق،ص4.130

5Nilles jean, Jaques 2003 , »l’ethique est une competence professionnelle » journal du management 

.http://www.journaldunet.com/managent/0404/040432.ethique.shtml. 
  عباس الصراف، جورج حزبون ، املدخل اىل علم القانون ، األردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع،2005، ص6.18
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كذلك تتميز القواعد القانونية �Uا معايري واضحة و حمددة بدقة حبيث تكون عملية تطبيقها سهلة و مفهومة للجميع يف حني ختتلف "

القواعد األخالقية أل�ا غري Tبتة Uعتبارها جمرد أحاسيس داخلية مرتبطة Uلفرد و خيتلف تطبيقها من شخص اىل آخر أل�ا مستقرة يف 

  1ضمريه"

خالقية و أإلختالف هذه ال تعين Uلضرورة عدم وجود تشابه بني األخالقيات و القانون ألن معظم القواعد القانونية مرتكزة على جوانب اوجه لكن أ

اسس  وىل حيث انه كانت هناك جمموعة من القواعد القانونية احلالية تعترب يف وقت مضى جمرد قواعد وخالقية يف الدرجة األأUلتايل متثل قواعده 

جبار األفراد على اإللتزام ¶ا  ملا تعود به من منافع إاخالقية ليس هلا أي سند قانوين و لكن مع التطور امللحوظ يف اnتمع أصبح من الضروري 

القية متثل يف Uطنها اجتماعية جراء احرتامها فكفلها سند قانوين و حولت من جمرد قواعد أخالقية اىل قواعد قانونية فكل من األخالق و القواعد األخ

 عن قواعد السلوك اإلجتماعي  كما يهدفان اىل تنظيم و تنسيق العالقات بني أفراد اnتمع.

  الثاين : مفهوم أخالقيات األعمال فرعال

اnتمع و من بني هذه الضوابط تستقيم احلياة اإلنسانية و ال تنظم اال من خالل اإلعتماد على ضوابط سلوكية توضح العالقات اليت تربط أفراد 

ظيم) و اليت األخالقيات و قد دعا الدين اإلسالمي بضرورة حتلي اإلنسان املسلم Uألخالق احلميدة و هذا ما تفسره األية الكرمية (و انك لعلى خلق ع

كانتها الكبرية و سنحاول خالل هذا املطلب امتدح فيها هللا عز و جل رسوله حممد صلى هللا عليه و سلم و هذا ما  يبني أمهية األخالقيات و م

  عليها و مصادرها.  خالقيات و املبادئ اليت ترتكز مهية اليت تكتسيها األتوضيح بعض التعاريف  و كذلك األ

  تعريف أخالقيات األعمال- 1

الباحثني من أشاروا اىل األخالقيات على ا�ا عبارة عمال و تباينت  من Uحث اىل آخر اال ان هناك من لقد تعددت التعاريف اخلاصة ^خالقيات األ

  عن معايري و قيم أخالقية يتخذها أفراد اnتمع للتفرقة بني ماهو صحيح و ماهو خطأ و هذا ما سنريه يف ما يلي.

تبط بتحديد ماهو الصحيح و أي دائما تر  2خالق هي املعايري و املبادئ اليت حتكم سلوك الفرد و اجلماعة")" ان األRue etByersها (فقد عرف 

خالقية و خالق لديهم هي جمموعة من القواعد األ) مع التعريف السابق و عرف أخالقيات العمل على " ان األSlocum)التصرف اخلاطئ و اتفق (

  1يف التصرف و األفعال" حتكم سلوك الفرد و اجلماعة بشأن الصحيح و اخلطأ كما ا�ا تضع املعايري عما هو جيد و سيئ القيم املبدئية اليت 

                                                           
1Chestin et Goubeau : traité de droit civile de traduction general, paris,1977 ;p22. 
2Rue et Byars,1989,p47. 
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) فان " أخالقيات اإلدارة متثل خطوطا توجيهية للمديرين يف صنع القرار و ان أمهيتها تزداد Uلتناسب مع أTر و IVANCEVICHكما عرفها (

  2نتائج القرار، فكلما كان نشاط املدير أكثر lثريا يف األخرين كلما  ازدات أمهية أخالقيات ذلك املدير"

  3خالق هي تطبيق الفرد ملا يؤمن به من القيم خالل القيام بسلوك معني يف موقف معني")" ان األGardenرى (يف حني ي

  ) فيعرفها على ا�ا " الدراسة املنهجية للخيار األخالقي اليت يتم من خالهلا اختيار P.W VAN VOLOTأما (

 PFيف حماولة منه أعطاء األخالقيات صيغة  علمية ليتم ادماجها يف علوم اإلدارة و هواإلجتاه الذي أخذه الباحث اآلخر ( 4ما هو جيد "

DRUCHER و الذي عرف األخالقيات على ا�ا" العلم الذي يعاجل اإلختبارات العقالنية على أساس القيم بني الوسائل املؤدية اىل (

) على ا�ا " جمموعة من املبادئ املدونة lمر و تنهي عن سلوكيات معينة حتت ظروف معينة و هي Negrosو عرفها (  5األهداف"

  6انعكاسات القيم اليت يتخذها األفراد كمعايري حتكم سلوكياcم"

ارات و األعمال يف ) على ا�ا "حتديد ما هو الصحيح و اخلطأ و اجليد و السيئ و النافع و الضار يف كل ما يتعلق Uلقر Weissكما قدمها (

  7معامالت و انشطة املؤسسة "

يرى (اتشارلز و جاريت جونز) على ان " الغرض من األخالقيات يف جمال العمل ليس فقط لتعلم الفرق بني الصواب و اخلطأ و لكن لتسليح 

وها Uلتفكري و التعرف أثناء التطبيق القرارات األفراد Uألدوات الالزمة للتعامل مع تعقيد السلوك األخالقي تلك األدوات اليت ميكن ان يستعمل

  8اإلسرتاتيجية"

حبيث يؤدي  كما عرفت على ا�ا "سلوك ملتزم Uجلوانب األخالقية و القيمة املعربة عن الثقة و الشفافية و اإلبتعاد عن التميز و املراوغة و الصدق

  9روعة "اىل نتائج مرضية جلميع األطراف Uإلعتماد على وسائل و ادوات مش

 1) أشار اليها على "أ�ا تطبيق للمعايري األخالقية الفردية يف مواقف األعمال املختلفة"PRideأما (

                                                                                                                                                                                                                  
1Hellriegel et Slocum,1996,146. 

 د/ عاصم األعريب (1995): دراسات معاصرة يف التطوير اإلداري  دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ص ص2.299-297
 حرموش عادل، العنز سعد،أخالق اإلدارة و ادارة األخالق، حبث مقدم للمؤمتر األول لإلدارة ، األردن، جامعة أربد،2000، ص3.21

  توم بيرتز ،1995، ثورة يف عامل اإلدارة ، رمحة حممد احلديدي ، الدار الدولية للنشر و التوزيع القاهرة، اجلزء  الثاين،ص4.570
 بيرت ف داركر "اإلدارة، ترمجة اللواء حممد عبد الكرمي ، القاهرة الدار الدولية للنشر و التوزيع ،1998م،.5.488

 حرموش عادل، العنز سعد، مصدر سابق ،ص6.21
  املعاىف حممد ، امساعيل و أخرون ،2011، مرجع سابق ،ص7.365

 تشارلزوجاريت جونر "اإلدارة اإلسرتاتيجية"،دار املريخ للطباعة و النشر ، الرmض سنة 2001 ص8.112
  زكرm مطلك الدوري ، امحد على صاحل"ادارة األعمال الدولية منظور سلوكي و اسرتاتيجي"دار الباروري العلمية للنشر و التوزيع، عمان سنة 2009، ص9.434
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ى و ما ذكر£ه سابقا ميكن التوصل اىل ان معظم الباحثني اتفقوا على أن األخالقيات هي عبارة عن قيم و معايري فبالتايل ميكن تعريفها عل

تنفيذ القيم و املبادئ و املعايري األخالقية سواءا من طرف املوظفني و كذلك املدراء أي أصحاب املصلحة أثناء  أ�ا عبارة عن كيفية تطبيق و

  القيام ^نشطة املؤسسة و اليت تسمح بتحقيق أهداف  و مبادئجميع األطراف.

  

 أمهية أخالقيات األعمال- 2

أمهية Uلغة لكل افراد اnتمع جراء ما حيققه من منافع  على املؤسسات اليت خالق احلميدة و الصفات الفاضلة يعترب أمرا ذو ان تبين األ

  عمال يف ما يلي:تلتزم به  و تربز أمهية أخالقيات األ

خالقي و العوائد اإلقتصادية و املالية اليت حتققها املؤسسات و هذا حيقق على املدى لتزام األيوجد هناك عالقة اجيابية بني اإل -

 البعيد

خالقية و الصفات احلميدة يضعها يف مواجهة العديد من الشكاوي القضائية و ل منظمات األعمال لتطبيق املبادي األان امها -

Uلتايل دفع تكاليف اضافية أل�ا تركز فقط على تعظيم ارUحها مهما كانت السبل لتحقيق ذلك مما سينعكس سلبا على صورcا 

 لدى خمتلف أصحاب املصاحل

 U2لسلوك األخالقي أداة فعالة لتعظيم العوائد املالية " "يعترب اإللتزام -

يسهل عملية تصدير منتجاcا ئيا سواءا كان ذلك حمليا ام اقليميا مما بيعمال يعمل السلوك األخالقي على تطوير مسعة منظمة األ -

 أسواق أخرىاىل 

لى املواقف كما تساهم على نشر ثقافة تنظيمية تشجع ع"تساعد املدو£ت األخالقية األفراد على التعامل الصحيح يف خمتلف  -

 3بعاد األخالقيات ملختلف األفعال، القرارات و املواقف"اإلهتمام ^

 ان السلوك األخالقي يعترب أحد األدوات اليت تساهم يف الرفع من  األداء اإلقتصادي -

 دة تليب حاجات األفراد.ان اإللتزام األخالقي ميثل وسيلة ابداع و ابتكار سلع و خدمات ذات جو  -

                                                                                                                                                                                                                  
1Pried w metal, business, houghton,miffin company,2002p37. 
2Sarah/prpsler, »ethique des affaires myth et realite » busines school, toulouse,2006,p3. 

  طاهر حمسن منصور الغايل، وائل حممد صبحي ادريس" اإلدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل ، الطبعة األوىل،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان 2007، ص3.531
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"ان اإللتزام Uلسلوك األخالقي ال يعين التخلي عن حتقيق األرUح بل يسمح بتحقيق أهداف املؤسسة مع اختاذ قرارات اجتماعية 

 1و اخالقية"

و ISO9000يسمح السلوك األخالقي ملنظمات األعمال Uحلصول على شهادات عاملية و امتيازات عمل خاصة مثل  -

ISO14000هذا يعكس احرتامها للمعايري املعرتف ¶ا دوليا سواءاكانت من حيث اإلنتاج ، التوزيع ، اإلستخدام و كذلك  و

 2ظروف العمل و صحة العمال و ان تدل هذه الشهادات يف مضمو�ا اعرتاف اخالقي و اجتماعي مهم"

على أخالقيات األعمال كأحد مبادئ  املؤسسات وصل أعضاء منظمة التعاون لتطوير اإلقتصاد اىل خالصة مفادها ان اإلعتماد  -

 3هو وسيلة لتفادي  أزمة عاملية أخرى"

 مبادئ أخالقيات العمل- 3

ان السلوك األخالقي هو وسيلة فعالة لتحسني مناخ العمل لكي تكون هذه الوسيلة فعالة و مالئمة جيب ان يرتكز السلوك على 

  يلي:مبادئ رئيسية و اساسية و املتمثلة يف ما 

ذلك مجيع أفراد املنظمة يف تعامالcم يف ما بينهم و كذلك مع الزUئن ، العمالء، املوردين و كافة أفراد اnتمع  : و يشملالصدق -1

 و هذا منشانه ان يزيدالثقة يف ما بينهم

 يف التصرفات و كذلك املعاين و الوعود و األقوالاإلستقامة:  -2

 إلحرتام املتبادل بني األطراف مما خيلق جوا يسوده اإلحرتام املتبادل.و هو ضروري جدا فالسلوك األخالقي يرتكز على ااإلحرتام:  -3

 4اي ضرورة التصرف و احلركة لفائدة اجلميع"اإلستفادة: " -4

ان هذا املبدأ من املبادئ الركيزية لألخالقيات األعمال اذ جيب ان يتوفر مبدأ اإلحساسبالعدالة بني كافة أفراد املنظمة و العدالة:  -5

 خالل تقاسم املنافع و كذلك السلبيات الناجتة عن املمارسات املهنيةذلك من 

 و ذلك من خالل اعطاء الفرد فرصة ألن يكون مستقال و مسؤوال عن القرارات اليت يتخذها دون ضغط. اإلستقاللية: -6

ك فردm او على مستوى فريق ان اإللتزام Uلسلوك األخالقي ال خيلو صاحبه من  صفات األمانة  سواءا كان دل الثقة / األمانة: -7

 العمل ما يؤدي اىل اكتسابه ثقة األخرين

                                                           
1Jean christophelipissier, manager une responsabilité sociale ethique et performance ,edition liaisons, paris,2001,p p47-50. 

 طاهر حمسن منصور الغايل ، صاحل مهدي حمسن العامري ، مرجع سابق ، ص2.138-136
3www.oecd.org le01/01/2010 :15 :45. 

 جاوحدورضا، مرجع سابق ذكره،ص4.69
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  مصادر أخالقيات األعمال- 4

و من أجل اإلستفادة من هذه املنافع جيب توظيفه بشكل صحيح لذا جيب علينا التعرف   ان السلوك األخالقي  له  أمهية كربى  تطرقنا اليها سابقا

راستها و حتليلها لإلستفادة القصوى منها و تستند أخالقيات األعمال اىل ركيزتني أساسيتني أساسيتني على مصادر أخالقيات األعمال من اجل د

  1مها:

  نظام القيم اإلجتماعية و األخالقية و العراف و التقاليد السائدة يف اnتمع -

  كذلك خربcا السابقة و ميكن توضيح ذلك Uلشكل  التايل.نظام القيم الذاتية املرتبطة Uلشخصية و املعتقدات اليت تؤمن ¶ا املنظمة و   -

  ) مصادر أخالقيات األعمال05الشكل رقم(

  

  

  

  أخالقيات األعمال                

  

  م القيم و املعتقداتنظام القيم اإلجتماعية                                                               نظا                                 

  و األخالقية يف اnتمع اخلارجي                                                       الشخصية الذاتية                              

 القيم الشخصية الذاتية الفطرية -الثقافة السائدة يف اnتمع                                    -

 املعتقدات الدينية و املذهبية -اجلماعة                                                 قيم  -

 اخلربة السابقة و املستوى التعليمي - قيم العائلة                                                    -

 اخلصوصية الفردية-قيم العمل                                                     -

                                                           
  حممد عبد الفتاح mغي، األخالقيات  يف اإلدارة ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ،2012،ص1.106



 اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات االعمالالفصل االول 

 

 
68 

 احلالة الصحية النفسية و اجلسمانية - قيم اnتمع احلضاري                                           -

  106،ص2001املصدر: mغي،

  1و ميكن امجال مصادر أخالقيات األعمال Uآليت:

  العائلة و الرتبية البيئية: -)1

كوين سلوك الفرد و هلذا أكدت خمتلف الدm£ت على أمهية بناء عائلة قوية و تعترب العائلة املصدر األول الذي يساهم يف ت

متماسكة فيبدأ الفرد ببناء سلوكه منذ الصغر اعتمادا على العائلة فاذا حسنت العائلة حسن سلوكه و العكس صحيح فمن 

ني احلالل و احلرام أن تنتج فردا صاحلا الصعوبة مبا كان ان ننتظر من عائلة مفككة و ال تتسم Uألخالق احلميدة و ال تفرق ب

للمجتمع ذو أخالق عالية فيعترب الفرد يف وظيفته ممثال رمسيا لعائلته و هو صورة للوضع اإلجتماعي و األخالقي املتواجد داخل 

و ختريب  العائلة و من  أجل هذه األسباب اجتهت بعض احلكومات اىل اقامة بعض الربامج لتصحيح بعض السلوكيات كاإلعتداء

  امللك العام لتحل حمل العائلة

  ثقافة ا�تمع و عادته و قيمه -)2

ان الفرد ال يعيش يف حميط مغلق بل حيتك مع أطراف أخرى ميكن ان تؤثر عليه و من بني هذه العوامل اخلارجية نذكر ثقافة 

ىل األخذ من قيم هذه اجلماعة و يتبىن هذه القيم اnتمع و قيمه و عاداته فالفرد سوف يتفاعل مع اجلماعة هذا التفاعل يؤدي به ا

و كذلك األعراف و تنسجم معه و يظهر من خالل سلوكياته يف العمل فاnتمع هو حلقة خارجية تعترب مهمة جدا يف تكوين 

اون ، سلوكيات الفرد و ختتلف اnتمعات اإلنسانية و تتباين من جمتمع اىل آخر فهناك بيئات منفتحة و تشجع على التع

التسامح، التآخي  و هناك بيئات ملوثة هلا أTر سلبية كثرية و Uلطبع جيب أن يتصف الفرد Uملوضوعية ألخذ اإلجيابيات و ترك 

  السلبيات و اجياد األساليب للتعامل مع بيئته.

  التأثر dجلماعات املرجعية: -)3

اىل القيام بسلوكات تنجر عنها مشاكل عويصة و ختتلف هذه  متثل اجلماعات املرجعية مصدرا من املصادر اليت تؤدي Uألفراد

املرجعيات من سياسة عسكرية ، دينية عشائرية و غريها و يف بعض األحيان جيد الفرد نفسه يف مواجهة العديد من اجلماعات 

على سلوك الفرد و تنجم عنه  املرجعية مما يضعه يف حالة ذهول و تناقض تؤثر سلبا على سلوكاته و قرارته هذه املرجعيات قد تؤثر

  مشاكل للمنظمة و اnتمع على حد سواء.

                                                           
 طاهر حمسن منصور الغايل، صاحل مهدي حمسن العامري ، مرجع سابق ص1.147-139
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  املدرسة و نظام التعليم يف ا�تمع -)4

ان املدرسة هلا دور Uرز يف تكوين القيم األخالقية و تنمية السلوك األخالقي للفرد . فالتلميذ يقضي معظم وقته يف مؤسسة 

و خيتلف النظام التعليمي من بلد اىل آخر فهناك بعض البلدان الذين يعتمدون على التعليمية و هذا ما يسمح له بتكوين سلوكه 

فلسفة تعليمية حمددة يف مجيع مراحل التعليم من اإلبتدائي اىل غاية اجلامعة معتمدة من خالل هذه الفلسفة دليال اخالقيا £جتا 

 تعتمد على فلسفة واضحة فهنا نالحظ وجود عدد معترب من عن قيمها و عاداcا مما يؤدي اىل سلوك اجيايب أما البلدان اليت ال

  القيم اليت تصل اىل حد التقاطع و التعارض و رمبا توصل اىل الصراع و Uلتايل تنتج سلوكيات ليس يف جمملها اجيابية.

  اعالم الدولة و الصحافة و مؤسسات الرأي -)5

هذا األخري مكانة يف اnتمعات و اصبح له وزن كبري و اصبح صوته  مع تطور جمال اإلعالم و اإلتصال و زmدة شعبيته  اكتسب

يسمع يف كافة أرجاء العامل مسمعا بذلك أفكاره و مرسال قيمه فاذا كانت هذه الوسيلة اإلعالمية غري مهنية و صادقة يف تقدمي 

يات الرفيعة و Uلنواm احلسنة و اعطاء الرسالة رسالتها سينجر عنه lثريات سلبية على افراد اnتمع فمن الضروري اإلتسام Uألخالق

  الصادقة للتأثري اجيابيا على أفراد اnتمع

  جمتمع العمل األول: -)6

تعترب التجربة األوىل يف العمل لألفراد سببا رئيسيا يف تكوين شخصيتهم و تغيري أخالقياcم و فرض سلوكيات جديدة و تتمثل 

الوقت، حب العمل اجلماعي، حتمل املسؤولية،استعمال السلطة كل هذه العوامل تنعكس على قناعات هذه السلوكيات يف احرتام 

الشخص و سلوكه و هناك بعض املؤسسات الفاسدة و اليت ال تعطي مثل هذه العوامل اإلجيابية  و ترك أTر سلبية يتفاجئ الفرد 

  عند انتقاله اىل منظمة تتوفر على املناخ النظيف.

صلة لدى العاملنيسلطة -)7   :القدمي و القيم الشخصية املتأ

تتسم اnتمعات التقليدية بتقدميها للموروث الثقايف و احلضاري لديها خاصة اذا تكون هذا املوروث عرب فرتات زمنية متالحقة و 

قص فهذه املوروTت تؤثر خطاء لكن اذا دققنافيه فسنجد بعض السلبيات و النوايعتربمعظم األفراد أن هذا املوروث حمصن من األ

بشكل كبري على أخالقيات األفراد و سلوكهم و Uلتايل فهي حباجة اىل فحص و حتليل لغرض فوز ما له lثري سليب خصوصا اذا 

معارضة املوروTت القدمية فهي حتمل أخالقا محيدة و لكن جيب  أخذ£ بعني اإلعتبار الوضع العاملي الراهن و تطوره هذا ال يعين

  منيز بينها و بني مظاهر احلياة البدائية و ان £خذ دائما بعني اإلعتبار التطور احلاصل يف مجيع نواحي احلياة.ان 
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  القوانني و اللوائح احلكومية و التشريعات: -)8

املقبول و ميكن اعتبار ميكن النظر اىل القوانني ^�ا عبارة عن نتائج تيار أو اجتاه معني مبا يتوقعه اnتمع من حيث السلوك 

املمارسات على ا�ا غري قانونية اذا كان اnتمع ينظر اليها على ا�ا سلبية و غري اخالقية فالقانون يعمل على حتديد املعايري و 

ات حنو املؤشرات املقبولة يف جمال األعمال و اليت يعتمد عليها املديرين لتسيري مؤسساcم و Uلتايل هذه القوانني توجه املنظم

سلوكات معتمدة على قواعد أخالقية فاذا قامت املنظمات Uنشطةيراها اnتمع ا�ا غري الئقة توضع قوانني وفقا لقيم و السلوكات 

األخالقية للمجتمع فالقوانني تعترب حاجزا منيعا للسلوكيات غري املقبولة أما اللوائح احلكومية فهي عبارة عن جمموعة من املعايري 

  من قبل السلطة لألنشطة و التصرفات املقبولة و غري املقبولة. املوضوعة

  :قوانني السلوك األخالقي و املعريف للصناعة و املهن -)9

نظرا لربوز العديد من الصناعات و املهن فقد وضعت قوانني و مدو£ت أخالقية رمسية اال انه يوجد الكثري من األعراف و 

ت للمدرين و املوظفني حيث ان هذه السلوكيات األخالقية و املهنية هي عبارة عن رسائل السلوكيات غري املدونة متثل توجيها

  ارشادية لكيفية التصرف يف العمل و اليات تستخدمها املنظمات ملالئمة قراراcا مع أخالقيات املهنة.

  :اخلربة املرتاكمة و الضمري اإلنساين الصاحل - )10

فرد لتكوين سلوكياته يف العمل و اتصافه Uخالقيات معينة يف مواقف خمتلفة ان القرارات تعترب اخلربة مرتكزا مهما يعتمده ال

للمسريين ال يتم احلكم عليها من خالل اإلختيار بني ما هو جيد و سيئ للمجتمع و بني ماهو عكس ذلك فاملدراء  األخالقية

ذوي األخالق الرفيعة ال يضعون منافعهم الشخصية يف احلسبان أثناء اختاد قراراcم فاملسريون ذوي الضمري اإلنساين الصاحل 

ك حلماية مسعتهم الشخصية و كذلك مسعة منظمات أعماهلم يف حني املدراء ذوي يضعون منفعة اnتمع يف املقام األول و ذل

  القلوب الضعيفة مههم الوحيد منافعهم الشخصية حىت لو تعارضت مع مصاحل اnتمع أو املنظمة.

  :مجاعات الضغط يف ا�تمع املدين -)11

فني يف خمتلف املؤسسات ألن Uمكان مجاعات الضغط ان مجاعات الضغط هلا وزن كبري لتحديد قواعد السلوك األخالقي للموظ

وضع مقرتحات قوانني و قواعد عمل وفقا لرؤيتها الذاتية و كذلك العمل على وضع سلوكات أخالقية تعتمد عليها اإلدارات عند 

  تنفيذ أنشطتها و اختاذ خمتلف قراراcا.

صر أخالقيات العمل - 5   :عنا
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   القرارات األخالقية و تساهم فيتشكيلها و ميكن اختزال هذه العناصر يف ما يليهناك جمموعة من العناصر اليت تؤثر يف

  :الثقافة التنظيمية - أ)

ميكن اإلشارة اىل الثقافة التنظيمية على ا�ا الواجهة السلوكية األخالقية و القيمية اليت تتخذها املنظمة للتفاعل مع كل األطراف و 

Uلثقافة التنظيمية فهناك من يعتربها ا�ا مجيع  املظاهر السلوكية الظاهرة منها و اخلفية يف حني عرفها  قد تعددت التعاريف اخلاصة 

و لكن التعريف املتفق عليه عرفها على ا�ا جمموعة القيم و املعتقدات و اإلفرتاضات و الرموز و القيماملشرتكةاخرون على ا�ا

و التقاليد و األعراف السائدة يف املنظمة و ان من أهم فوائدها تتمثل بكو�ا مرجع الطقوس و املعايري السلوكية و اإلتصاالت 

 1للعاملني و مرشد للسلوك املالئم"

  و اهم القضاm املؤثرة على الثقافة التنظيمية نذكر منها:

 البيئة اليت متارس فيها املنظمة أعماهلا -

 يف كل أجزاء املنظمة املسريون اإلسرتاجتيون و أفكارهم و أرائهم اليت تنتشر -

 اخلربة و التجربة اليت يتميز ¶ا املسريون. -

  أخالق الفرد:- ب)

 ان الفرد كمدير أو كموظف هو أساس السلوك األخالقي و متثل منظومة األخالق أهم  عناصر الشخصية اإلدارية و القيادية سواءا كان ذلك يف

ر أساس الشخص اإلداري كما هي حجر اساس اإلنسان بشكل عام و اتصاف القادة و القطاع العام أم يف القطاع اخلاص  و تعترب األخالق حج

ة أساسية من املوظفني و العاملني Uلصفات احلسنة  و األخالق و القواعد السلوكية اليت تضعها املنظمات  سواءا كان يف القطاع العام ام اخلاص ركيز 

عود مبنافع منها: ضمان استقرار الوضع احلايل و كذا العمل على تطوير و النمو و تذه السلوكات سالركائز اليت تتميز ¶ا املنظمات السليمة حيث ان ه

  التقدم لألفراد و املنظمة.

و يقصد ¶ا األنظمة و السياسات و جمموع مبادئ األخالق و  و التكوين و نظم التحفيز اليت تكون مبجملها قوة ال يستهان 2أنظمة املنظمة -جـ)

ى اليت تعمل على تشكيل أخالقيات األعمال و اليت تقوم بدفع السلوك حنو اجتاه معني و يتميز كل نظام من أنظمة املنظمة Uن لديه ¶ا من القو 

                                                           
1Deal kenedy, corporate culturs the rites and rituals life, add isnwesley publishing, boston, USA. 

لعلوم اإلقتصادية التجارية و رضا الزبون "دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري فرع ادارة األعمال كلية اخديرنسيمة"أخالقيات األعمال و lثريها على 
 التسيري بومرداس اجلزائر2011،ص2.22
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ال أو خاصية التأثري على طبيعة سلوك املوظفني و هذه التأثريات تشكل قوة متد السلوك و تدفعه Uإلجتاه الذي قد يشجع العمل Uخالقيات األعم

  عنهينهي 

نقصد Uجلمهور اخلارجي ، احلكومات ، اجلماعات املستفيدة، قوى السوق، الزUئن و اليت تعترب كقوى رابعة تعمل على اجلمهور اخلارجي:-د)

 1"سلك اجتاه معني دون سواه خصوصا يف ظل التطورات التكنولوجيا و شدة  املنافسة و انفتاح األسواقخالقيات األعمال و تدفعها على  تشكيل أ

زمات و الذي يعرفه العامل األن و الذي أصبح يقدم منتجات جديدة حتل حمل املنتجات املتوفرة يف زمن قصري جدا لكن هذه التطورات مل ختلو من األ

دولة و سن قوانني الفضائح األخالقية نتيجة تركيز املنظمات على تعظيم أرUحها و امهاهلا ملسؤوليتها اإلجتماعية و األخالقية مما اضطر اىل  تدخل ال

  2حلماية املستهلك مع األخذ بعني اإلعتبار حتقيق مصلحة مجيع األطراف"

 املرجعية التارخيية ألخالقيات العملالفرع الثالث:

ا منذ القدم لكن حبدها الدىن حيث عملت اnتمعات السابقة على اجياد قواعد و سلوكيات لتنظيم العالقات يف م ان األخالقيات كمفهوم  عرف

  خالقيات و اليت سنذكر منها:بينها ليسود النظام حيث ان هناك العديد من احلضارات اليت متيزت بدراسة العمل و ممارسة األ

  األخالقيات يف احلضارة املصرية: - 1

املعماري و من بني هذه اإلبداعات و اليت ال ان احلديث عن احلضارة املصرية الفرعونية ال مير بدون التكلم عن ابداعاcا يف الكتابة و النحت و الفن 

ن بناء زالت حديث الناس هي األهرامات و هذا ان دل على شيء فانه يدل على التميز و التمكن من العمليات اإلدارية من قبل قدامى املصريني اذ ا

ية فهموا و ادركوا ضرورة تنظيم العالقات لضمان اطورية املصر رب مسنة و من هنانستنتج ان حكام قادة اإل20هرم "خوفو" تطلب مدة ال تقل عن 

  c3م"غاmاإلستقرار لتحقيق 

نها وظيفة كما ان كتاUت قدماء املصريني ماهي اال داللة على متكنهم و ادراكهم ألمهية السلطة و املسؤولية و ضرورة تطبيق الوظائف اإلدارية و م

تجوا األTر السلبية للممارسات غري األخالقية مثل الرشوة، احملسوبية، اإلنتماء لطرف عمل آخر و التنظيم لتحديد مراكز السلطة و املسؤولية" كما استن

فهذه الفقرة الصغرية ال تسعنا من ذكر اجلوانب األخالقية للحضارة املصرية و الدالة على املقدرة الكبرية للقادة خالل هذه الفرتة  4التزموا Uإلنضباط"

                                                           
1Daft,2001 :328. 

 www.shatharat.netآسبار فخري عبد اللطيف" أثر أخالقيات الوظيفة يف تفعيل فرص الفساد اإلداري يف الوظائف احلكومية جملة العلوم اإلنسانية، العدد 29 سنة 29/10/2006،2009   .

a21 :332 

صالة املبادئ و األسس ووظائف املنشاة مع حداثة و حتدmت القرن احلادي و العشرين" الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان،ص3.90   املغريب ، كامل حممد 2007 "اإلدارة، ا
  املغريب، كامل، حممد مرجع سابق ص4.90
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 .Pاجلوانب األخالقية للحضارة املصرية و الدالة على املقدرة الكبرية للقادة خالل هذه الفرتة نستشهد بتصريح (  الصغرية ال تسعنا من ذكر

Drucher يف احدى حماضراته عرب التلفزيون و صرح " أن أفضل املديرين كانوا أولئك الذين اضطلعوا مبهمة بناء األهرام يف  1987) يف سنة

)  فاإلختمار اخللقي Daumofensuinaذكر التطور الذي حققته هذه احلضارة و هو التطور يف بزوغ فجر الضمري ( و أيضا ال يسعنا اال 1مصر"

  ق م)1205-1280املسالت يف عهد األسرتني الثامنة عشر و التاسعة عشرة ( 2و الديين بلغ ذروته العالية يف عصري

  األخالقيات عند احلضارة البابلية : (محو رايب) -2

بفضل  3ق م) و تتميز هذه احلضارة ^�ا قدمت "أقدم مدونة أعمال قانونية" 1780تعود نشأة احلضارة البابلية اىل القرن الثامن عشر قبل امليالد(

 ايب . و مسيت مدونة محور 1901حاكمها محورايب و الذي عمل على نقشها على احلجر مث عرضه  يف وسط املدينة اىل ان مت العثور عليه يف سنة 

the code of hammurabi) و اليت اعتربها جورج ساتون (G. santon  "4" ان قانون محورايب هو احد املعامل البارزة يف التاريخ البشري  

مادة اشتملت على قواعد و ارشادات للتجار حيث شكلت هذه املدونة أول دليل اخالقي شامل و متطور معروف حلد  282هذه املدونة تضمنت 

ذلك xعطائها قواعد مشرتكة لسلوك اقتصادي رشيد أين مثلت ملؤيدي املسؤولية االجتماعية حجة مقنعة لتعميمها و تطبيقها حرصا لتحديد  األن و

  5دور و مسؤوليات الفاعلني يف احلياة االقتصادية منذ فجر التاريخ "

  :القيات عند احلضارة الفارسيةاألخ - 3

رامزدا بدأ وجود اخلري و يطلق عليه " أهو انت تتبعه بالد الفرس هي الزارداتشيه هذا التوجه الديين يرتكز على مخالقي الديين الذي كان األساس األ

م الذي يعمل على حتقيق الفرح السرور، البهجة، الكمال اليت كانت تسود هذا الكون قبل جميء " أهرميان " و الذي يعرف مببدأ الشر الذي قا

مسامهة الفرد يف مساعدة اإلله يف  هذه اإلشكالية و املتمثلة يف السعادة الدائمة  و يرتكز   رح السائدة و متثل هذه املرحلةUلقضاء على السعادة و الف

و اذا   مدهب "الزارداتشية" على جمهودات و مسامهات اإلنسان فكل فعل قد يؤثر يف هذه املعادلة فان كان فعال خريا  فهو خيدم قضية "أهورامزدا"

ن مصادر األخالق االمرة و اليت تدعو اىل اإلستقامة، الصدق، املثابرة يف العمل و اإلبتعاد عن التغليط و كان شرا فانه حياول أن يضعفها و هذا م

 تبنيها من قبل الكذب و تربز األمهية األخالقية هلذه األفكار من خالل اظهارها لفكرة املسؤولية اإلنسانية أما من الناحية التارخيية فيجب ذكر أنه مت

                                                           
 جاك دنكان (1991) أذكار عظيمة يف اإلدارة ترمجة حممد احلديدي الدار الدولية للنشر و التوزيع ، القاهرة، ص1.19

  جورج سارتون(1963) ³ريخ العلم ، ترمجة حممد خلف هللا و زمالؤه، دار املعارف القاهرة اجلزء األول ص130 و كذلك هامش رقم 27 ص2.136
3E.CBursk et al (1962) the oldest business nearly 4000years ago, the world of business, vol1 Simon and shuster n ypp9-10. 

.196جورج سارتون مصدر سابق ص  
4 

5Pasquero,Jean, 2005,op,cit,p81. 
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"Manéالث ميالدي حيث ان الفكر املانوي يعد مزجيا من األفكار الزارداتشية و املسيحية و اليت اتسعت رقعة امتدادها اىل فرنسا يف " القرن الث

  1" (الطهرانية) الذي حاربته حماكم التفتيش و قضت عليه"Catharismeالقرن احلادي عشر و عرفت حتت اسم "

  األخالقيات عند احلضارة اهلندية: - 4

بل لفكر اهلندي هو نتاج مزيج بني احلضارة السومرية و كذلك أفكار الغزاة األربيني الذين اختذوا اهلند مقرا هلم منذ القرن اخلامس عشر قان بروز ا

فيظهر يف ها امليالد. و قد أبرز هذا الفكر ظاهرة انتقال الروح من جسد اىل آخر بعد املوت و اليت يطلق عليها  بفكرة التناسخ األنيمية" أما مفهوم

و متثل الربمهانية و نتج عن هذه األخرية فكران مها اجلاينية و البوذية و تقوم  رو£ اإلله األعلى و العقاليندد اآلهلة و ارتكازه على شخصية فافكرة تع

ن على فكرة  أنه " ال ميكن بلوغ البوذية  على ضرورة اتسام اإلنسان Uلرأفة و اذالل النفس وصوال اىل تضحيته حبياته، التسامح الالمشروط مرتكزي

  2اخلالص" إال من خالل التخلص من ربقة ا£نية"أ£"

  وسشياحلضارة الصينية: الكونفو  - 5

رحلة امتلك الصينيون حضارة ذات ارث قيم و عظيم اال ان  انعزاهلم عن Uقي العامل قلل من انبعاTت حضاراcم على مر العصور و مرت الصني مب

  Uرزة مسيت Uلكونفوشية نسبة اىل مصطلح الصني الكبري كونفوشيوس³رخيية 

ق م) و اليت كانت ترتكز على مبدأ الطاو و الذي يتمباإلستقامة و اتباع األساليب الفضيلة و كذلك اإلختيار الدقيق للعاملني ملن ذو   551-779( 

و ترتكز  3تقدمهم و التعرف على مدى امكانيتهم يف اإلستمرار يف العمل"الكفاءة و الشفافية من خالل القيام بتقييمات دورية ملتابعة مدى 

 4إلحرتام"الكونفوشية على اتباع احلكماء و العلماء و ذوي اخلربة و الشخصيات املثالية اليت تتميز Uإلستقامة، الشفافية، حسن السلوك، األدب، ا

قدم و انعكست على شخصياcم و سلوكياcم اليت تتميز Uإلنضباط و اجلدية و لتشكل هذه العوامل أدت اىل توجيه الصينني حنو طريق النجاح و الت

  منوذجا £جحا.

  األخالقيات عند احلضارة اليوÌنية: - 6

                                                           
 غريفور فرانسوا، 1970 " املذاهب األخالقية الكربى" ترمجة املعرويف، قيمة منشورات عويدان، بريوت،ص1.67

 غريغوار فرانسوا، 1970  نفس املرجع السابق ص2.70

  املغريب عبد احلميد، عبد الفتاح، مرجع سابق ص3.45
 ووبن(1996): الصينيون املعاصرون، ترمجة عبد العزيز محدي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، حزيران1996، اجلزء األول، العدد(210) ، ص ص4.130-129
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لو  و ع ان احلضارة اليو£نية تعترب من بني ابرز احلضارات خصوصا يف اجلانب الفلسفي حيث يعتري اليو£نيون هم منشؤوها " فال ميكن نكران تفوق

يو£ن و كعب الفالسفة اليو£ن يف البحث العلمي و عليه فقد كان الفكر األخالقي من بني املواضيع اليت القت اهتماما كبريا من قبل الفالسفة ال

  و من أبرز فالسفة اليو£ن نذكر: 1أخذت مكانة Uرزة لديهم"

  :سقراط 1- 6

عادية بسيطة ال تدخل يف متاهات البحث عن اخلري و الشر مث ظهرت فلسفة السوفطانيني ان مظاهر الفلسفة اليو£نية قبل جميء سقراط كانت فلسفة 

اليت أTرت جدال كبريا من خالل اصدار تعاليم مغلوطة و مشكوكة اججت الوضع و أTر³إلستغراب اىل أن ظهر فيلسوف ذو موهبة فدة ، صاحب 

ذي حارب السوفطانيني و قضى على نظريتهم و "أتبث أن حقائق األشياء Tبتة و أن تفكري عميق، ذوحكمة Uلغة، صاحب قناعة أال هو سقراط وال

  2املعارف اإلنسانية مبنية على أساس حمكم ذو ثقة و اجته للبحث  عن الفلسفة األدبية و تعريف النفس اإلنسانية"

احرتامالفراد لقوانني الدولة و ان مصلحة الفرد تصب يف مصلحة اجلماعة و ان اخلري حيث عمل سقراط اىل رد اإلعتبار للقوانني و كذلك ابراز ضرورة 

لقائد او الفردي يؤدي اىل اخلري اجلماعي و حارب سقراط املبدأ السائد السيادة لألقوى و البحث عن املنفعة الفردية و اكد على ضرورة ان  يكون ا

الذي حيكم الناس ال بد ان يكون أحكم الناس و عمل على ابراز معيار لتقاس به األفعال من خرييتها  و احلاكم ميتاز Uحلكمة و هذا ما أثبته يف قوله" 

  4و من أهم أقوال سقراط " اخلري هو الفضيلة و الفضيلة هي املعرفة فجعل املعرفة  مقياسا للخري " 3شريتها"

  أفالطون 2- 6

اط حول املفاهيم األخالقية لكن حماوالته مل تصل اىل اجاUت حمددة و تتمثل هذه املفاهيم ارتكز فكر أفالطون على اجياد اجيابيات على أسئلة سقر 

الق ماذا تقصد Uلعدالة ، الشجاعة، الفضيلة ، هذه األمور  مل تثين أفالطون و عمل على وضع مبادئ مسيت مببادئ افالطون و ركز على أن األخ

mضيات و تعترب أكثر تعقيدا منها ألن الفلسفة اخللقية تتطلب جهدا أكثر للتجريد ألن موضوعات املعرفة ترتكز على املعرفة الدقيقة متجاوزة بذلك الر

  5اخللقية "أقل قابلية للرؤية من الصور اهلندسية و األعداد فهي مفاهيم و مبادئ تتحدد بشكل مطلق حتت اخلري الذي يضمها مجيعا"

  أرسطو 3- 6

                                                           
  مهران، رشوان، حممد 1998 "تطور الفكر األخالقي يف الفلسفة الغربية" دار أنباء للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة ص1.52

 أبو بكر ذكرى 1966"³ريخ النظرmت األخالقية و تطبيقاcا العملية" الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربيي، القاهرة ص2.14-13
 العريب علي، حممد، ممدوح، حممد 1992"األخالق و السياسة يف الفكر اإلسالمي و الليربايل و املاركسي" اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ص 3.58-57

 ابوبكر,دكرى,مرجع سابق,ص14. 4
  مهران رشوان حممد مرجع سابق ص5.64
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طبقة تتمتع  استعمال القوى أحسن استعمال تتأتى السعادة فالعلم فضيلة و اجلهل رذيلة يتوفر عندبيكون العلم ف يرى أرسطو أن "األخالق توجد أينما

و قد طرح أرسطو العديد من الكتب يف فلسفة األخالق و من أهم هذه الكتب كتابة األخالقيات  U1لعقل و هو شرط أساسي لتسيري شؤون الدولة"

 anicomaqueLethiqueاىل نيفوماخوس

ذة على أن اإلنسان يريد  اللذة و يبتعد عن األمل و لكن رغم هذا فهي  ليست  غاية يف ذاcا أو لو يتخذ أرسطو نفس اإلجتاه  الذي اجتهه فالسفة ال

  2أقصى و امنا هي جمرد "عرض" فليس من الضروري اذن ان تكون كل لذة خريا و كل أمل شرا، فاللذة وسيلة اىل شيء أخر �يت بعدها" خري

لفرد للقيام و كحوصلة ملا قدمه الفالسفة اليو£نيني الثالثة خبصوص فضائل األخالق فسقراط يرى انه ال توجد فضيلة من غري املعرفة فهي اليت تسمح ل

نتجت  Uخلري بينما عكس املعرفة أال و هو اجلهل يؤدي بصاحبها اىل القيام ^عمال شر اما أفالطون ان األنسان يعتمد على ثالثة قوى اذا وجدت

الشهوية و اذا عنها الفضائل و هي القوى العاملة و اليت اذا توفرت برزت احلكمة و القوة العصبية و اليت ادا  مت التحكم فيها نتجت الشجاعة و القوة 

  3حتكم فيها نتجت العفة اما ارسطو فهو يركز على ان كل  فضيلة حتتكم بني رذيلتني اإلفراط  و التفريط"

  : األخالقيات عند احلضارة اإلسالمية - 7

ينا و رسولنا حممد عليه م بدأت بعد نزول الوحي على أحسن خلق  هللا نب600ان ظهور احلضارة اإلسالمية و اليت يعود ³ريخ نشأcا اىل ما بعد 

المي الصالة و السالم و الذي  عمل  على ايصال هذه احلضارة اىل مستوmت متقدمة من التطور Uإلعتماد على القرآن الكرمي حيث ان الدين اإلس

انة األخالق ووضعت األخالقيات يف  عمل على تنظيم حياة اإلنسان  و تقنينها فالقرآن الكرمي و السنة النبوية عملت على تذكري اإلنسان ^مهية و مك

  درجة رفيعة و هذا ما اكده رسولنا الكرمي يف حديثه"امنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" 

ركائز فأصبحت األخالق هي اهلدف املنشود فرتتكز الشريعة اإلسالمية على األخالق احلسنة و الصفات الفضيلة فالدين اإلسالمي ميثل ركيزة من ال

لقد   تساهم يف تكوين الشخصية األخالقية فرسولنا الكرمي عليه الصالة و السالم يعترب القدوة اليت جيب أن نقتدي ¶ا ووصفها هللا عز و جل (اليت 

لق و هذا ما يربز األخالق و الصفات احلميدة اليت يتوفر عليه أحسن اخل 4كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة) و كذلك (  و انك لعلى خلق عظيم"

ألمانة و مجيعا فالشريعة اإلسالمية تنهى عن الفحشاء و املنكر و البغي و الغش و الكذب و كافة الرذائل و تدعو اىل األمر Uملعروف و الصدق و ا

ملسلم و كذلك اإلحسان و التقوى و حب اخلري للغري و اإلبقاء Uلعهد و اإلستقامة و هذه كل مسات اسالمية اخالقية جيب ان يتصف ¶ا اإلنسان ا

                                                           
  موسى محدي "³ريخ األخالق" دار الكتاب العريب ،1953 ص1.17

  عبد السالم، سامية عبد الرمحان 1976"النفعية بني جون سيتوارت ملئ وليم جيمر دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه األداب فلسفة كلية البنات، جامعة عني الشمس القاهرة,ص2.12
  أمني، أمحد 1935 " األخالق" الطبعة الثالثة الدار الكتب املصرية، القاهرة ص3.134

 سورة القلم األية 4.4
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شر مع عمل اإلسالم على الربط بني التجارة و فرائض اإلسالم" رجال ال تلهيهم جتارة و ال بيع عن ذكر هللا" و يف حديث شريف" التاجر الصدوق حي

لى ا�ا احلكمة و الشهداء و الصدقني" و قدأخذت األخالق حيزا كبريا من اإلهتمام من قبل علماء و فقهاء اإلسالم حيث وصفها األصفهاين " ع

و كذلك فسرها  1القيام Uلعدالة بني الناس و احللم و اإلحساس و الفضل و اهلدف منها رضا هللا عز و جل و بلوغ اجلنة و جماورة األنبياء و الصدقني"

اخلية يف Uطن النفس و تنميتها ابو حامد الغزايل ان " هدف األخالق هي السعادة يف االخرة  فالدين هو الوسيلة األفضل يف تعديل البواعث الد

 2بشكل يتفق مع فروض العبادات و الشعائر الدينية"

مها يف ختام هذا املطلب نصل اىل نتيجة مفادها أن أخالقيات األعمال مصطلح قدمي النشأة اهتمت به احلضارات املتعاقبة كل واحدة لديها مفهو 

الق و األخالقيات و كذلك األمهية الكبرية ألخالقيات األعمال Uلنسبة ملنظمات األعمال و اخلاص اجتاهه يف هذا املبحث حاولنا التفريق بني األخ

ستخدام يف الفوائد اليت تعود عليها جراء اإللتزام األخالقي و كيف أنه يعترب أداة من أدوات الرفع من األداء لكن هذا املفهوم ال يزال حديث اإل

  و بعيدة عن حيكيات التطبيق.املنظمات اليت مازالت يف عملية دراسته 

  و انواعها : الثاين: نظرsت أخالقيات األعمال طلبامل

رية اليت لقد زاد اإلهتمام ^خالقيات األعمال من قبل الباحثني و اإلداريني و األكادميني يف حماولة إلنتشال منظمات األعمال من الضغوطات الكب

مفهوم أخالقيات األعمال Uت جماال مهما من  لكنبعد األزمات اإلقتصادية و الفضائح األخالقية تواجهها و كذلك  لتلميع صورcا و مسعتها خاصة 

ات جماالت املعرفة و اليت تتطلب ممارستها دراسة منهجية و خربة و ذلك من أجل اجياد األسس الصحيحة ملعاجلة املشاكل. و هذا ما دفع الشرك

صدرت كتب و أقيمت ندوات ملواكبة تطور أخالقيات األعمال سواءا على صعيد ريها يف هذا اnال فأرييها و مديبتحمل مصاريف اضافية لتكوين مس

  لما فيجب التمكن من نظرcmا.املفاهيم و املمارسات العلمية و مبا أ�ا اصبحت ع

  الفرع األول: نظرsت أخالقيات األعمال.

                                                           
  دويدي خدجية هاجر " حماولة لدراسة مدى lثري اخالقيات األعمال يف أداء املؤسسة اإلقتصادية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ختصص علوم التسيري كلية العلوم اإلقتصادية جامعة بومرداس ص1.74

 خدير نسيمة، مرجع سابق ص2.20
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لتفسريه و فهمه و هذا ينطبق على أخالقيات األعمال و اليت تعد ساس و الركيزة األوىل  تشكل النظرmت يف أي علم األ

الوسيلة لتفسري و حتليل السلوك األخالقي و التصرف اإلنساين و قد تطورت نظرmت جديدة يف هذا اإلجتاه و اختلفت 

  1التقييمات من Uحث اىل آخر و يف هذا اجلزء سنتطرق اىل بعض النظرmت يف ما يلي:

:ترتكز هذه النظرية على ان كل شيء مرتبط Uلبيئة ¶دف  اىل  حتقيق غاية ما و Uلتايل ميكن النظرية الغائية - 1

 احلكم على عمل منجز حسب النتائج احملققة هلذا مسي Uلفلسفة النتائجية و يرتكز على نظريتني مهمتني

تزيد من عوائده و و ذلك من خالل اختاذ قرارات تصب يف املصلحة الذاتية للفرد و  النظرية الذاتية: - أ

تتجلى من خالل زmدة القوة، السمعة، ضمان رفاهية احلياة، حتقيق منصب عايل، املال و لكن مت تعديل 

شكل الذاتية و ذلك من خالل اقحام مصلحة األخرين  و لكن ليس على حساب املصلحة الشخصية 

 له بتحقيق األهداف الرئيسية. حيث يلتزم هؤالء املسريين Uلقواعد األخالقية ضمن احلدود اليت تسمح

هي شبيهة Uلنظرية الفارطة من خالل ارتكازها Uلنتائج و الفوائد احملققة ألكرب عدد  النظرية النفعية: - ب

ممكن من األشخاص حيث جيب على املسريين و املدراء اختاذ قرارات تصب و حتقق املنفعة الكلية و يتم 

رUح اليت حيققها مجيع األطراف و من أبرز األمثلة نذكر ما ذلك من خالل املقارنة بني املصاريف و األ

) بعد تلقيها اتصال هاتفي من مجاعة ارهابية cددها Deltaقامت به شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية(

بتفجري احدى طائراcا فالشركة مل تبقي هذه املعلومة سرا بل قامت xعالم زUئنها ¶ذا األمر و اعطت 

ريد تغيري الشركة و التوجه اىل شركة أخرى و ارجاع مبلغ التذكرة دون دفع غرامة مالية.حيث اخليار ملن ي

قام مسؤولوا الشركة مبقارنة املصاريف Uملنفعة الكلية حيث يف حال تنفيذ التهديد و تفجري الطائرة سينتج 

جر عنه خسائر مادية عنه خسائر مادية و بشرية كبرية سيتبعه إنتقادات و هجوم الذع على الشركة سين

                                                           
 خدير نسيمة، مرجع سابق، ص،ص:1.44-43
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" ووفقا له فان األخالق و قواعد السلوك John stuwart Millبليغة و من ابرز رواد هذه النظرية "

 1جيب أن تقوم على أساس املنفعة النهائية"

تقوم هذه النظرية على صفة  أال و هي النواm احلسنة بدون اإللتفات أكثر اىل النتائج  نظرية  النواs احلسنة: - 2

ققة عند اختاذ القرار و ترتكز على ضرورة توفر اإلحرتام و التقدير لكافة األفراد و بشكل متكافئ و هذه احمل

و يرى أصحاب هذا الرأي أنه ال جيدر تنفيد كل األعمال حىت و  John lockeالنظرية وليدة أفكار اإلجنليزي 

هذا اإلجتاه ينصب على lمني حقوق لو أدت  اىل منفعة أكرب عكس أصحاب نظرية املنفعة فاهتمام أصحاب 

األفراد و حتسني ظروفهم و ليس من الصواب عدم القيام بذلك فاذا أصيب عامل أو لقي حذفه بسبب ظروف 

 العمل يلزم مدير العمل مبعاجلة هذه النقائص و الظروف اليت أدت اىل اإلصابة أو الوفات مهما كانت املصاريف.

نسيب مبعاينة األعمال اليت يقوم ¶ا األشخاص األخرون و يرى امكانية تطابق يقوم الشخص ال النظرية النسبية: - 3

حالة وجود تطابق و اتفاق فان هذا السلوك يصبح جمازا يف توجهات هؤالء األشخاص  حول السلوك املعطى و 

و احلكم  هذه املعاير األخالقية و العكس صحيح. أما يف حالة تغري الظروف او تغري األشخاص فينجر عنه تغري

 2:) فعد أربعة نظرmت أخالقية و هيR,M,Fulmerنها. أما فوملري (ع

تعتمد على أساس ان األخالق تنبثق من جتارب اإلنسان و  ):Empricaltheoryالنظرية التجريبية : ( - أ

 أن حتديد ماهو أخالقي و غري أخالقي حيدد من خالل ما مت اإلتفاق عليه و هذا ال يتحقق االUلقيام Uلتجربة

ترتكز على أن العقل له ميزه حتديد ماهو جيد و ماهو سيء  ):(Rationaltheoryالنظرية العقالنية:  - ب

ديدات املنطقية هي أكثر استقالال عن التجربة و Uلتايل فان معاجلة املشكالت األخالقية عن و ان هذه التح

 طريق ماهو عقالين و ان التأثريات الشخصية هي اليت متنع حتقيق ذلك.

                                                           
1Chandam,Management M concept and strategics, vikas publishing house prtetd, newdelhi,1998,p104. 
2Bradley lewis and D,Degrazea(1995) ;Ethics inmedecine, in ,jenyMwienerz and NA brestin:thebechavioral sciences in psychiatry, 

mass publishing co Egypt pp279-291. 
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تقوم على أساس أن األخالق ال تنبثق Uلضرورة من  املنطق او التجربة  ):Intuitive theoryنظرية احلدس(-جـ

مبا يتوفر لدى األشخاص بشكل تلقائي و فطري من حدس كميزة شخصية للتفريق بني اجليد و السيء و ان و امنا 

  التصرف الالأخالقي سببه البيئة ,الرتبية غري الصحيحة و ظروف النشأة غري مواتية 

نسان و و ترتكز على أن التمييز بني اجليد و السيء يفوق قدرات اإل )Revelationtheoryنظرية الوحي: -د

  ان هللا ميلي على اإلنسان املبادئ اليت تساعده على حتديد الصحيح و اخلطأ و هذا ما قامت به األدmن السماوية.

و اذا أسقطنا ذلك على ميدان الواقع فاملديرين مها بني توجهني األول هذه النظرmت و أTرها و التوجه الثاين  بيئه 

اإلعتماد على نظرية واحدة يؤدي اىل صعوبة اختاذ القرار و هلذا جيب التنسيق و التكامل األعمال املتواجدين ¶ا اال ان 

  بني خمتلف هذه النظرmت من أجل اجياد السلوك األخالقي املناسب.

 1أما يف جمال األعمال يف الغرب فتسوده ثالثة نظرmت أخالقية منها النظرية النفعية اليت ذكر£ها سابقا و هي:

 مت شرحها و ذكرها سابقا. النظرية النفعية: - 1

: ترتكز هذه النظرية على ان األفراد  )Rights and Dutiestheoryنظرية احلقوق  و الواجب (  - 2

لديهم امتيازات و حقوق يتمتعون ¶ا و تنقسم هذه احلقوق اىل حقوق قانونية و اليت يتحصل عليها الفرد من 

امي و حقوق أخالقية و هي تلك احلقوق اليت يتحصل عليها الفرد بصفته  خالل القانون مثل حقه يف توكيل حم

كائنا بشرm مهما كان اnتمع الذي ينتمي اليه مثل احلق يف العيش، حق امللكية ... و غريها و تؤكد هذه 

ط النظرية أن من مسات األخالق هي وجوب وجود عالقة تكاملية مع الواجبات فحق العيش للفرد يوجد Uلرتاب

 مع حق األخرين يف العيش و حق احلرية للفرد بتكامل Uلسماح لألخرين مبمارسة حريتهم أيضا.

ان العالقة اليت تربط بني احلقوق و الواجبات تؤدي ال حمالة اىل  )Justice theoryنظرية العدالة  - 3

دالة التقسيمية) و ان احلديث على اإلنصاف و العدالة فالفوائد و املصاريف ال بد أن تقسم على اجلميع( الع

                                                           
1IK McEhineey : Medical Ethics, in : Brettj :cassens(1993) prevertivemedecine and public health, Mass publishing co, Egypt,p37. 
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عيش األشخاص و مساعدcم لبعضهم البعض و التنافس بينهم جيب ان يتم وفقا لقوانني و تشريعات و ان 

 mت( العدالة اجلزائية) و خمالفة هذه القوانني سينجر عنه خسائر و ضحاUخمالفة هذه القوانني سيعرضهم  لعقو

 دالة التعويضية).وجب تعويضهم مبا يتناسب و هذه اخلسائر ( الع

نستنتج من خالل هذه النظرmت ا�ا تواكب أكثر من النظرmت السابقة املتطلبات العملية على أساس مبدأ 

التوازي و العدالة بني األطراف، األنشطة, املصاريف، األرUح، النتائج، اخلسائر، التعويضات و كذلك Uلنسبة 

  لألعمال اليت ختضع لقواعد الربح و اخلسارة.

لكن هذه النظرmت أيضا مل تكن لديها نظرة واسعة ألخالقيات األعمال فمجال األعمال يف الغرب يتوجه اىل 

  1مالئمة احلقوق و الواجبات و Uلتايل ميكن تصنيف أدق ألخالقيات األعمال  يف نظريتني مها:

عايل مهما كانت النتائج : تطلق من خالل متسك و التزام و انصاف املدراء Uملثل الاملثالية األخالقية - 1

 سواءا بتحقيق أرUح او تؤدي اىل خسائر

 ختضع اىل نوع من الواقعية النسبية ماهو متوفر خيضع للدراسة و التجريب و التحليل  النظرية التجريبية: - 2

و القياس فقرار األخالقيات او الال أخالقيات خيضعان لدراسة التكاليف و العوائد احملققة فاحيا£ 

 األخالقي الصحيح أرUحه أكرب من تكاليفه.القرار 

 و ميكننا ان نطبق نظرية حديثة مسيت بنظرية حلظة صدق  - 3

صدق ) حيث يف SAS:صاحب هذا املفهوم هو مدير شركة اخلطوط اجلوية اإلسكند£فية (نظرية حلظة 

ظة صدق كل حلظة صدق يف أعماهلم و يقصد بلح 50000اجتماع له مع موظفي الشركة ابلغهم  انه لديهم 

وضعية اتصال مباشر يربط بني زبون و املؤسسة و ينتج عنه رضا و ارتياح الزبون من اخلدمة املقدمة و تربز أمهية 

هذه النظرية ان حلظات الصدق تتكرر يف املؤسسة من خالل األفراد و الزمن و ال ميكن قيدها او ادراكها من 

                                                           
  جنم، عبود جنم" أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال يف شركات األعمال"، مرجع سابق ص ص 1.57-56
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جيابية او سلبية عند  الزبون و تطبق هذه النظرية Uتباع اخلطوات قبل املسريين هذه اللحظات هي اليت ترتك أTر ا

  التالية.

تقمص حالة الزبون: من خالل ادراك العامل أمهية الزبون و انه هو من يقوم بصرف راتبه و ليس املؤسسة و  - 

 Uلتايل يعمل املوظف جاهدا إلرضاء الزبون.

الوضع املصغر: من خالل اجياد األساليب و الطرق و األدوات استخدام أدوات لتعميق  التفاعل و الدوافع يف   - 

 اليت تساهم يف تعزيز مقدم اخلدمة و زmدة تفاعله مع الزبون من خالل زmدة دافعية املوظف إلرضاء الزبون.

التغذية املرتدة: و نقصد¶ا اجلانب اإلجيايب لديها حيث يعمل بعض املديرين Uلقيام حبلسات صحافية ليس  - 

 هار مبؤسساcم بل هلم غاية و هدف آخر هو ترك أثر اجيايب للعامل اجتاه مؤسسته.لإلش

بناء العمليات على أساس عمليات الزUئن و ليس على أساس عمليات اإلنتاج: و ذلك من خالل الرتكيز على  - 

 انطباع اجيايب لديهم.الزUئن و معرفة  حاجاcم و أذواقهم و مطالبهم و رغباcم من أجل حتقيق رضاهم و ترك 

املناخ السائد خارج و داخل املنظمة مع الزبون: اذا توفر املناخ اإلجيايب و املثايل يف املؤسسة فهذا سيؤدي اىل  - 

ابداع األفراد و Uلتايل زmدة جودة اخلدمة و ايضا  حيسن سلوك مقدم اخلدمة فاملوظف اذا كان متواجدا يف جو 

جيابيا مع الزبون اما اذا كان يعيش يف جو مشحون  قسيتاثر سلبا و سيظهر يف اجيايب سينعكس يف معامالته ا

 طريقة تعامله مع الزUئن.

  : أنواع أخالقيات األعمال  و أسباب اإلهتمام Ñا:فرع الثاينال

رى و ذلك Uختالف ال ميكن ملنظمة األعمال القيام ^نشطتها من دو£إلعتماد على الوظائف فتختلف هذه الوظائف من مؤسسة اىل أخ

حجمها ورقعتها و طبيعة نشاطها اال ان هناك من الوظائف اليت تعترب أساسية و موجودة يف شىت املنظمات و من خالل هذا اجلزء  سنعمل 

  على توضيح العالقة اليت تربط أخالقيات األعمال بكل وظيفة من هذه الوظائف

  :أخالقيات األعمال يف اطار وظيفة اإلنتاج - 1
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الغاية من وراء انشاء منظمة ما Uختالف طبيعتها هو اخلروج مبنتج سواءا كان سلعة ام خدمة ملواجهة رغبات املستهلكني و حاجاcم  تعود

ه من خالل هذه العملية تستطيع املنظمة خلق عالقة قوية مع زUنئها و كافة أفراد اnتمع مبنية على الثقة و التقدم و التطور الذي نشهد

لك ادارة اإلنتاج حيث اصبحت القرارات املتخذة من قبل اإلدارة هلا أTر مباشرة على حياة منظمة األعمال فخرجت من تلك األن  كذ

احللقة املغلقة  و اصبحت يف عالقة مفتوحة مع اnتمع و من خالل ذلك ركزت منظمات األعمال على تطبيق السلوك األخالقي يف خمتلف 

ا Uن على املدى البعيد سوف يعود بفائدة على املنظمة من خالل حتسني صورcا و تعزيز مسعتها وزmدة ثقة افراد أنشطتها و قراراcا إليقا�

  اnتمع ¶ا ان هذه التصرفات األخالقية جندها متجسدة يف عدة جماالت يف وظيفة اإلنتاج و هي

تصميمها  قوانني و التشريعات املوضوعة  نعنداألخالقي عليها احرتام التصميم املنتج أو اخلدمة ان املؤسسات اليت تتبىن السلوك -أ

ف للمنتوج جيب عليها مراعاة شروط اإلستخدام من صالحية املواد األولية ، طبيعتها، صالحيتها و هذا محاية للمستهلكني مبختل

اد األولية و الطاقة و على منظمات األعمال مواكبة استهالك املو  ري من خالل ترشيدية احرتام املعايالفئات و كذلك من الناحية البيئ

التطورات و التغريات احلاصلة يف رغبات األفراد من £حية تصميم املنتجات فاصبحت الناحية الشكلية للمنتج تقريبا بنفس األمهية عن 

رضاهم هذا تصميم املنتج جيب ان  املضمون و هلذا جيب ان lخذ منظمات األعمال أراء و رغبات األفراد يف كيفية التصميم لتحقيق

  يكون وفقا لرغبات الزUئن و كذلك حيرتم املعايري املعمول ¶ا.

  تصميم مواقع اإلنتاج :-ب

ان من بني القرارات اليت تعكس تبين املنظمات للسلوك األخالقي هو تفكريها يف سالمة و أمن العاملني و املوظفني و سهولة حركتهم و 

هذا بتجسد من خالل إختيار موقع العمل و الذي جيب ان يتم وفقا ملعايري حمددة فال جيب امهال بيئة األعمال و حركة معدات العمل و 

، اليت ترتك أTرا نفسية مباشرة على العاملني فاذا كان املوظف غري مر³ح يف موقع عمله  سواءا بسبب نقص التهوية ، اإل£رة ، النفاmت

  يكون آداته جيدا و Uلتايل ال حنصل على منتجات ذات جودة عالية  الصخب، الضوضاء فال ننتظر أن

  جـ: التكنولوجيا املستخدمة:

صحيح أن التطور التكنولوجي ساعد  منظمات األعمال و كذلك أفراد اnتمع على حتقيق أهداف مل تكن حتقق سابقا اال ان هذا ال مينع 

Tر جانبية و سلبية يف احلياة اليومية لألفراد و هلذا ينبغي على منظمات األعمال ذات من أن التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج ترتك أ

السلوك األخالقي اإلهتمام ¶ذه اجلوانب خصوصا كيفية التخلص من النفاmت، انبعاTت الغازات اليت تسبب التلوث البيئي، الضوضاء 
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هذه اآلالت و تتباين ممارسات منظمات األعمال السلوك األخالقي من منظمة الناجتة عن االالت و غريها من األTر السلبية اليت ترتكها 

اىل اخرى Uختالف طبيعتها و حجمها و عدد األالت املستعملة و كذلك املواد املستخدمة خصوصا Uلنسبة للمنظمات اليت تستخدم 

  1ائل عالجها"بعض املواد الكيميائية اليت قد ختلف مشاكل و تؤدي اىل ظهور أمراض ال توجد وس

  تصميم الوظائف:-د

يعترب هذا اجلانب مهما جدا و ذلك من خالل اإلهتمام Uلوظيفة اليت ميارسها العامل من خالل توفري معدات العمل كالنظارات و 

احلفاظ على اجلهاز القفازات و األحذية الواقية و القبعات و كذلك تصميم الوظيفة مع األخذ بعني اإلعتبار تقليل اإلجهاد يف العمل و 

 التنفسي و اجلهاز العصيب و سالمة   النظر.

  :ختطيط ورقابة اإلنتاج -ه

ان عملية التخطيط جيب ان تكون على اساس طبيعة البيئة املتواجدة فيها املنظمة و ما تتوفر عليه من يد عاملة و موارد طبيعية و يظهر 

وانب استعمال املوارد األولية و نوعيتها و كذلك التخطيط إلعطاء فرتات راحة دور املنظمات املسؤولة أخالقيا من خالل مراعاcا جل

للعمال لإلبتعاد عناإلجهاد و حتديد ساعات  عمل معقولة و ان تتوافق خطط اإلنتاج و الرقابة مع رغبات الزبون و حاجيات وفقا ألليات 

  املنافسة السائدة.

  :أخالقيات اجلودة -و

على ضرورة زmدة ثقة املستهلك يف املنتجات و اخلدمات املقدمة من قبل منظمات األعمال و هذا ما أكده ترتكز أخالقيات اجلودة 

فاإللتزام .الرتكيز على دراسة و البحث يف موضوع ادارة اجلودة الشاملة اليت هي عبارة عن التزام اخالقي و اجتماعي داخلي و خارجي

جتاه السلوكيات و األليات التنظيمية هلا اما اإللتزام اخلارجي و ذلك اودة و التزامهم األخالقي الداخلي يقصد به ادراك العاملني ألمهية اجل

  .من خالل تقدمي منتجات صحية آمنة و سهلة اإلستعمال تواكب حاجات و رغبات املستهلكني و حتقيق اإلشباع

  ختطيط و رقابة املخزون و الشراء: -ن

                                                           
1Hugues puel,FrédéricMertz",L’activité financier et l’entreprise au difi de l’éthique" ,séminaire ,université de 

L’Luxembourg. 

. 
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التزام منظمات األعمال Uلشفافية و النزاهة يف تعاملها مع املوردين و الناقلني و مسؤويل املخازن و كذلك يظهر هذا اجلانب من خالل و 

من خالل ضمان نظافة مستودعات التخزين و التخلص من النفاmت و كفاءة استخدام الطاقة و الدفع للموردين حسب العقود و 

تغالل الفرص غري الطبيعية يف حالة األزمات و الكوارث و هذا جيلب للمنظمة مسعة اإلتفاقيات املمضاة و عدم التالعب Uألسعار و اس

  حسنة

  ويق و ادارة املوارد البشريةسأخالقيات األعمال يف اطار وظيفيت الت - 2

 أخالقيات األعمال يف اطار وظيفة التسويق:1- 2

أنشطة التسويق مبا ا�ا تشمل حلقة تربط بني املستهلك و املنظمة و مع يعود بداية اإلهتمام Uجلانب األخالقي يف منظمات األعمال يف 

تقدم األليات التسويقية و بروز آلية التسويق اإلجتماعي و الغري اهلادف للربح و أخالقيات التسويق جعلت أخالقيات األعمال و 

" يف حديث مشهور Peter Drucherهذا ما اكده "املسؤولية اإلجتماعية من املواضيع اهلامة اليت جتلب هذا النوع من األنشطة و 

" يعترب التسويق من العمليات املتجددة، تقوم ¶ا مؤسسات األعمال و حيدث من خالهلا تكامال بني منتجاcا مع سلوكيات و قيم 

  الزبون و اnتمع." على ضرورة التنسيق بني القدرات التسويقية و كذلك قيم Drucher »اnتمع" فمن خالل هذه املقولة أكد 

 عندما نتكلم عن التسويق فأخالقيات األعمال يف هذا اnال تتمثل يف ما يلي:

  

 :محاية املستهلك و دراسة سلوكه - أ

ان التطور الذي يشهده العامل االن و اإلمكانيات الكبرية اليت تتوفر عليها منظمات األعمال جعل السوق يعج Uلسلع و اخلدمات 

للقواعد و املعايري و حقوق املستهلك و يف ظل هذا الوضع ظهرت بعض اجلمعيات ذات الدور اإلجتماعي مما سينجر عنه خرق 

دورها محاية املستهلك و الضغط على منظمات األعمال لتحسني سلوكياcا اجتاه أفراد اnتمع و تطور هذا املفهوم خصوصا بعد 

و هي: حق األمان و حق احلصول  1956األبعاد األربعة عام  اصدار الرئيس األمريكي جون كينيدي حلقوق املستهلك ذات

على املعلومات و حق اإلختيار و حق مساع رأي املستهلك ليضاف مبدأ رابع هلذه املبادئ من قبل الرئيس جري الدفورد 

  اخلدمة. اال و هو حق  1996و هو حق تربية املستهلك ليختتم مببدأ سادس من قبل الرئيس بيل كلينتون عام  1975عام
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: من السياسيات األخالقية و اإلجتماعية اليت  تتخذها منظمات األعمال يف أنشطة التسويق نذكر سياسة التسعري التسعري - ب

اخلاصة بسلعها و خدماcا .فالتسعري جيب ان يكون متواز£ بني املصاريف و العائد احملقق و ان يكون عادل و يف متناول األفراد و 

 طان حيرتم بعض الشرو 

 أن ال يتجاوز قوانني املنافسة الشريفة -

 ان ال يقع على عاتق املستهلك حتمل األخطاء اخلاصة Uملنظمات -

 مراعاة الوضعية اإلجتماعية لألشخاص مثل وضع سعر خاص Uلطلبة -

 توضيح السعر -

 نسبة من سعر املنتوج ملساعدة األفراد احملتاجني و املرضى -

  التعبئة و التغليف: -جـ

مسألة تعبئة و تغلفة املنتوج  تعترب جد حساسة  يف وقتنا احلايل خصوصا  مع تغريات حاجات و رغبات  املستهلكني هلذا جيب على منظمة أصبحت 

  األعمال خالل عملية التعبئة مراعاة ما يلي:

 تكلفة التعبئة تكون معقولة لكي ال تؤثر على التكلفة الكلية للمنتوج -

 سني األغلفة و العبواتالقيام بدراسات لتطوير و حت -

 ضمان شروط الصحة و السالمة عند القيام بعملية التعبئة -

 ايضاح العالمة التجارية على  الغالف مع حتديد ³ريخ الصالحية ، دواعي اإلستعمال و غريها من املعلومات اليت cم املستهلك -

 لفةتلبية ذوق و رغبات املستهلك من خالل اإلبداع و مجالية العبوات و األغ -

  اإلعالن و الرتويج: -د

وجه  أصبح جمال اإلعالن و الرتويج من اهم اnاالت اليت تتجه اليها منظمات  األعمال من اجل تسويق منتجاcا لكن هناك الكثري من النقد امل

ة الكلية للمنتوج و Uلتايل سوف للمنظمات Uعتبار ان هذه اإلعال£ت غري هادفة و مبالغ فيها و كذلك ذات تكلفة كبرية سوف تؤثر على التكلف
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دد من يتحملها املستهلك اذا جيب ان يكون اهلدف من اإلعالن تقدمي و تعريف املنتج اىل اكرب عدد من املستهلكني و Uلتايل احلصول على اكرب ع

صبح ذو امهية كربى و حيقق منافع عديدة نذكر منها:  1الزUئن مما يؤدي اىل ختفيض األسعار فاإلعالن ا

  ايصال املعلومات ألكرب عدد ممكن من أفراد اnتمع و مبصاريف أقل -

يعترب وسيلة فعالة  من وسائل املنافسة اليت تدفع Uملنظمات و األفراد لتقدمي و اجياد افكار جديدة مما يؤدي اىل تطوير  جودة  -

 املنتوج.

 خيلق فرص عمل يف خمتلف اnاالت -

 يعترب مصدر متويل منظمات اخرى كالصحف و  التلفزيو£ت و اإلذاعات و اnالت  -

 يعترب مصدر  دخل للبلدmت واحلكومات. -

  : خدمات ما بعد البيع -هـ

ال تنتهي  اصبحت هذه الصيغة من بني اهم الصيغ يف سياسة التسويق حيث ا�ا تعمل على تكامل العالقة اليت تربط بني املنظمة و املستهلك و اليت

  Uنتهاء عملية الشراء و هذا ما حيقق رضا لدى املستهلكني و لكن هذه الصيغة جيب من خالهلا اإللتزام األخالقي من خالل:

 تكلفة خدمات ما بعد البيع تكون معقولة و يف متناول املستهلك -

 سهولة احلصول على خدمة ما بعد البيع من خالل وضع اماكن يف خمتلف املناطق -

 اتباع سياسة اnانية يف املدة اليت تلي عملية البيع مباشرة -

 :  أخالقيات األعمال يف اطار وظيفة املوارد البشرية2- 2

تميز Uلتغيري املستمر فاملوارد يان املوارد البشرية يف منظمات األعمال أصبحت حتتل مكانة جد متقدمة و اصبح هلا دور  حاسم يف عصر 

البشرية أصبحت تعتترب من آليات املنافسة فاملنظمات ال تستطيع تقليد البشر و األفكار اإلبداعية يف رؤوسهم على عكس اآلالت و أساليب 

  األخرى اإلنتاج

                                                           
1Pride, et al,2002, p ;458 Abela, and Farris,2001,p184-203. 
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فاملورد البشري أصبح ميثل رأس مال كبري حتوز عليه منظمات األعمال فهو عبارة عن قدرات متجددة ذات أفكار ابداعية جيلب اهتمام 

 الشركات و اليت لديها واجب حتمل مسؤوليتها األخالقية و اإلجتماعيةاجتاهه و من بني الطرق اليت تتحمل املنظمة مسؤوليتها األخالقية و

  جتماعية اجتاه املوارد البشرية نذكر:اإل

 :تعبئة و استقطاب املوارد البشرية - أ

هذه العملية تعترب جد حساسة و جزء  أساسا من أجزاء عملية التوظيف فاذا حسنت هذه العملية من خالل اختيار أحسن األشخاص  

ت اما اذا متت العملية بطريقة سيئة فيكون هلا انعكاس كان هلا أثر اجيايب على املنظمة من خالل استقطاب اكفئ العمال مما يقلل النفقا

  سليب على منظمة األعمال Uختيار اشخاص غري  مناسبني لشغل الوظيفة

  و تتجسد السلوكيات األخالقية يف عملية استقطاب املوارد البشرية يف ما يلي 

 ³مني حقوق كافة املتقدمني لشغل الوظيفة -

 Uلنزاهة، الشفافية، العدالةامتام عملية اإلستقطاب  -

 عدم اتباع اساليب غري قانونية و غري مشروعة يف عملية اإلختيار -

 عدم سحب املوظفني من شركات منافسة بطرق مشبوهة -

 عملية اإلستقطاب جيب ان ترتكز على حتليل و دراسة دقيقة ألحتياجات املنظمة -

 ر و اإلختيار و التوظيفاملقابلة و اإلختبا - ب

العملية جيب ان تويل هلا منظمات األعمال امهية كربى فاذا قامت ¶ا املنظمات بشكل صحيح ستساهم يف حتسني صورcا لدى اnتمع هذه 

 و العاملني أل�ا تعكس اتصاف منظمة األعمال Uلنزاهة و املصداقية و الشفافية و من بني اجلوانب األخالقية اليت جيب ان تتسم ¶ا هذه

  كر:اإلجراءات نذ 

 وضع اسس و معايري و اجراءات واضحة و شفافة و عادلة -

 ا³حة الفرص للجميع لعرض قابليتهم -

 ان تكون اللجنة املكلفة Uإلختيار  مؤهلة للقيام ¶ذا النوع من اإلختبارات -

 احرتام اللجنة لألفراد و األشخاص املتقدمني إلجتيازاإلختبار -

 احملصل عليها يف اإلختبارات و املقابالت يتم اإلستقطاب و التعيني على اساس النتائج -
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  : التكوين و التطوير -جـ

ملني و من بني األساليب األخالقية اليت جيب ان تعتمد عليها منظمات األعمال نذكر برامج التكوين و التطوير اليت جيب ان توضعها يف خدمة العا

املنظمة فهنا لك بعض املنظمات اليت cمل هذا اجلانب و تعتربه جمرد تكاليف و هو يف الواقع يعد املوظفني إلرتقاء مبستواهم مما ينعكس اجياU على 

  من جوانب أخالقية فيما خيص نشاط التكوين و التطويرؤخداستثمارا سوف حتصل على عوائده على املدى البعيد و ما جيب اني

  ال و اقصاء العاملني ال جيب ان تؤخذ أنشطة التكوين و التطوير كحجة لتبذير األمو 

  ان يكون التكوين على اسس و برامج cدف اىل تعزيز قدرات األفراد ملواكبة التطور العلمي و التكنولوجي

  جيب ات تكون برامج التكوين معززة للمسار الوظيفي للعامل

  ان برامج التدريب و التكوين تعمل على تعزيز ثقافة املنظمة و تعزيز 

  جتماعي املوجود فيها.السلوك األخالقي و اإل

  : األجور و مكافأة العاملني -د

ذلك زmدة والئهم  ان األجور و املكافأة اليت حيصل عليها العاملون تندرج ضمن الفوائد و املزاm اليت تقدمها املنظمات للعمال مقابل القيام بعملهم و ك

وسائل التحفيز اليت تستخدمها منظمات األعمال لتحفيز عماهلا لكن نظام األجور و تنمية قدراcم و بث روح اإلبداع  فيهم فاألجور تعترب من أبرز 

اعية تنص عليها قوانني و تشريعات موضوعة قبل احلكومات جيب على منظمات األعمال احرتامها و لكي تتجسد اجلوانب املتعلقة Uملسؤولية اإلجتم

  يل:و األخالقية يف نظام األجور جيب ان تكون على النحو التا

ان األجور و املكافآت هي بند رئيسي و اساسي يف العقد املربم بني املوظف و املنظمة و ضرورة النظر اليه كعقد اخالقي وجب  -

 احرتامه

 جيب اعداد نظام األجور على اسس صحيحة تتسم Uلعدالة و املساواة و الشفافية -

 ايضاح املعايري و املؤشرات اليت يتم على اساسها دفع األجور -

 راعاة ادارة املوارد البشرية رغبات العمال بكيفية دفع األجور و ال تتبع فقط الطريقة اليت حتقق مصاحلهام -
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اصبح يف وقتنا احلايل تعويضات غري مباشرة حتقق نفس التحفيز للعمال تتمثل يف الضمان اإلجتماعي، الرعاية الصحية، التامني  -

 على احلياة، عطلة األمومة

 ع األجور و الرواتب و التعويضات بني الرجال و النساء مبا ان املؤهل العلمي املطلوب نفسه و املنصب نفسهعدم التمييز يف دف -

  تقييم اداء العمال: -هـ

اإلستفادة من الرتقية و تعود مهمة تقييم اداء العمال اىل ادارة املوارد البشرية فهي املسؤولة األوىل  على عملية التقييم فعلى اساسها يتم صب األجور و 

اعالم العاملني غريها من اإلمتيازات و لكي تتم هذه العملية بسالسة جيب حتديد املعايري و املؤشرات الرمسية و الدقيقة لقياس و تقييم األداء و كذلك 

  ال مسؤوليتها األخالقية من خالل:هذه املؤشرات حىت ال تقع تصادمات و نزاعات اثناء عملية القياس و يف هذا اإلطار تتحمل منظمة األعم

  منح عملية القياس و التقييم ألهل اإلختصاص و الذين يتصفون Uإلستقرار و اخلربة و القدرة على التعامل مع الغري

ان يتسم  جيب ان تتم عملية تقييم أداء العاملني على اساس موضوعية و عادلة و كذلك اإلبتعاد عن التساهل لفرض اإلنضباط و عدم التشدد بل

  Uلوسطية 

  ان تتم عملية التقييم طيلة فرتة العمل و ليس الفرتة ألخرية أو األوىل 

  جيب املزح بني الطرق التقليدية للتقييم و كذلك الطرق احلديثة و مواكبة التغريات و التطورات اليت يشهدها العامل األن.

  أخالقيات األعمال يف اطار الوظائف اإلدارية: - 3

األعمال عند قيامها ^نشطتها و اليت cدف اىل حتقيق اهدافها  ال بد هلا  من وضع ادارة و مدير على راسها يسهر على حسن سري ان منظمات 

هي ية الرئيسية و العملية اذا فهذا الطاقم املتكون من املدير و فريقه اثناء ممارستهم لعملهم اإلداري  ال بد عليهم Uملرور على خمتلف الوظائف اإلدار 

ن يتسمون Uألخالق ال التخطيط، التنظيم ، التوجيه و اخريا الرقابة و اليت تعترب من الركائز األساسية لإلدارة فاثناء قيامهم ¶ذه الوظائف  فاملدراء الذي

  ختلوا قراراcم من هذه السلوكات و يف هذا اجلزء سنتطرق على العالقة اليت تربط األخالقيات Uلوظائف اإلدارية.

  أخالقيات األعمال ووظيفة التخطيط:-أ  
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اية من ميثل التخطيط الوظيفة األوىل للوظائف اإلدارية فقبل القيام Uي عمل اداري وجب التخطيط له فالتخطيط يعين حتديد اهداف املؤسسة و الغ

د االجتماعية و األخالقية و هو الذي كان يف انشائها و  لقد تطورت أساليب التخطيط بشكل متزايد خالل السنوات األخرية ليشمل التخطيط األبعا

اقتصادية  فرتة قصرية قائما فقط على اجلوانب االقتصادية و التكنولوجية فقد كان األسلوب التخطيطي املعتمد من قبل املنظمات يعتمد على اعتبارات

عتبارات األخالقية و اإلجتماعية ليتطور بعد ذلك و يصبح يتبع و يرتكز على التكاليف املقدرة و ما هي العوائد املمكن حتقيقها بعيدا عن التطرق لإل

 فلسفة الرضا يف العمليات التخطيطية و اليت تعترب شكال متواز£ من اشكال املسؤولية اإلجتماعية و جانبا أخالقيا حسنا.

لربامج حبيث تشمل األخالقيات اإلجتاهاإلسرتاتيجي فاملنظمة األخالقية جيب ان تضع القيم و األخالقيات ركائز أساسته يف عملية التخطيط و وضع ا

ارد أثناء وضع و تعكس رؤية املنظمة و الرسالة اليت تؤديها و األهداف اإلسرتاتيجية املوضوعة و ايضا جيب حتقيق العدالة و املوضوعية عند توزيع املو 

لتأجيج الصراع و األزمات داخل املنظمة فاخلطة غري السليمة جتلب أTرا  اخلطة و اإلبتعاد عن التحيز بكافة أشكاله و الذي يعد من األسباب الرئيسية

سلبية على منظمة األعمال و تلطخ صورcا لدى خمتلف أصحاب املصاحل من جمهزين، جهات حكومية، زUئن و كذلك اجلهات احلكومية ووسائل 

  هر للجميع امهال املنظمة ملسؤوليتها اإلجتماعية و األخالقية.اإلعالم بسبب انتهاكها للقوانني و التشريعات اخلاصة Uملنافسة كما تظ

ع و من هنا نستنتج ان اجلوانب األخالقية و اإلجتماعية تدخل يف مجيع جوانب عملية التخطيط و ذلك من خالل اشراك اجلهات اخلارجية و جتمي

بطريقة عادلة و سليمة و اإلبتعاد عن الصراعات هذه اجلوانب تؤدي  املعلومات دون اقصاء اي فئة من اnتمع و كذلك العمل على استخدام املوارد

  اىل اعداد خطة تلقى الرضا من قبل مجيع أصحاب املصاحل دون استثناء.

 :أخالقيات األعمال يف وظيفة التنظيم-ب

جيب تقسيم املهام و األدوار و كذلك حتديد ان وظيفة التنظيم هي الوظيفة األساسية الثانية  اليت lيت بعد وظيفة التخطيط فبعد وضع اخلطة 

قية مراكز السلطة و املسؤولية و بناء اهليكل التنظيمي و كل هذا حتققه وظيفة التنظيم. فممارسة وظيفة التنظيم تتطلب ممارسة سلوكيات أخال

قوة جيب ان تستخدم بطريقة  و اجتماعية  و هذا راجع حلساسية هذه الوظيفة و ما حتتويه على نفوذ و سلطة و صالحيات و كذلك

صحيحة و سليمة و ليس استخدامها من قبل املدراء لتعزيز مصاحلهم و حتقيق أهدافهم الشخصية على حساب مصلحة املنظمة و كذلك 

  املوضوعياnتمع فصاحب السلطة جيب ان يستخدمها بعدل و صدق و امانة و نزاهة و تكون لديه القابلية إلستقبال التوجه املعارضو النقد 

  و تتجسد اجلوانب األخالقية يف وظيفة التنظيم يف ما يلي:
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التظيم اجليد و الدقيق يعترب أداة من األدوات الفعالة اليت تساهم يف فض الصراعات و النزاعات القائمة يف املنظمة و من خالل  -

 عدم التحيز الذي يساهم يف تكوين التكتالت

تشكل حلقة وصل بني املنظمة و اجلهات اخلارجية و تشكل صورة اجيابية للمنظمة مع اعداد جلان خاصة يف اهليكل التنظيمي  -

حميطها اخلارجي و ليس الغاية منها زmدة الزUئن و التسويق بل هدفها األساس تلميع الصورة اإلجتماعية و األخالقية لنشاطات 

 املنظمة.

عل  املنظمة مع اnتمع املتواجد ة فيه و حتقق القبول من مجيع أصحاب اإلبتعاد عن النظام املغلوق و اتباع النظام املفتوح لتتفا -

 املصاحل

اإلعتماد على عملية اإلتصال الدقيق و السريع الذي يتسم Uلفعالية من خالل فتح قنوات اإلتصال مع كل الفئات دون قيد او  -

 شرط و هذا ما حيقق الرضا و الثقة لدى العمل و املستهلكني و كذلك العمال.

العمل على توفري مناخ عمل مالئم يتسم Uملرونة و تطوير أمناط السلطة و كذلك األمن الوظيفي للعمال و اليت تعزز األداء يف  -

 املنظمة.

  أخالقيات األعمال يف وظيفة التوجيه: -جـ

Uألخرين من خالل القيادة، التحفيز، اTرة اهلمم و غريها من cتم وظيفة التوجيه Uجلوانب اإلنسانية لتحقيق الغاية  املنشودة Uإلعتماد على التأثري 

  السبل اليت تسهم يف توجيه األفراد حنو أداء األعمال Uلقدر الكايف من اإلهتمام و يف كل هذه األساليب تتجسد السلوكات األخالقية

املسري فهذه الصفة ال ميكن اكتسا¶ا فهي صفة ذاتية و القيادة: عندما نتكلم عن القيادة نتكلم عن صفة اساسية جيب ان يسلكها املدير او  -1

لصفات من صفات القائد او املدير قوة التأثري و اإلقناع، إTرة اهلمم، التمكن من القوانني و التشريعات، كاريزمة قوية فمن خالل توفر هذه ا

¶م لبدل مزيد من اجلهد و يكسب احرتامهم و تقديرهم  تكون  القرارات املتخذة سليمة و مقبولة من قبل العمال مما حيقق رضاهم و يدفع 

 كما ا�م حيسون انه ال يعاملهم بتعسف بل يقوم بتوجيههم وفقا للقوانني املعمول ¶ا هذا الدور القيادي تطور يف البلدان املتقدمة حيث

 يا يف جناح بعض املؤسسات.أصبح املديرون يطلبون أراء العمال و mخذون مشاوراcم و اصبحت هذه الطريقة سببا رئيس

 التحفيز: -2
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التحفيز املادي و  موظفيه و ينقسم التحفيز اىل نوعني من اهم العوامل اليت يعتمد عليها القائد يف توجيه عماله و عتترباسات التحفيز تيسإن 

لقاء اجلهد املبدول و النوع الثاين و الذي اصبح يف وقتنا احلايل من  جور و املرتبات و املكافآت اليت يتحصل عليها املوظفوناملتمثل يف مجيع األ

ال املطالب الرئيسية للعمال اال و هو التحفيز املعنوي و الذي يهتم Uجلوانب اإلجتماعية و اإلنسانية لألشخاص ال نريد الغوص أكثر يف جم

للقرارات املتعلقة بتحفيز العاملني و الذي جيب ان حيقق الوتبة اإلجيابية املرجوة التحفيز ألنه واسع و امنا نركز على اإلطار اإلجتماعي و األخالقي 

  منه و ان ال ينقلب اىل أثر سليب هلذا على املنظمة يف اطار عملية التحفيز بناء نظام اجور على اساس و مبادئ صلبة تتميز بـ:

 و ثقافتها و قيمها و اهدافها اجياد توافق بني بر£مج التحفيز و نظام األجور مع طبيعة املنظمة -

مسايرة بر£مج التحفيز و نظام األجور للتطورات اليت تشهدها املنظمة خصوصا  و حنن يف عامل يشهد ديناميكية كبرية و تغريا  -

 سريعا

 استمرار دراسة اجيابيات و سلبيات نظام األجور قصد معاجلة اخللل و تصحيح اإلحنرافات. -

 نظمات املنافسة ملواكبتها و مسايرcا ألن األجور هي اليت جتلب اليد العاملة املتميزة.اإلضطالع على نظام أجور امل -

 وضع نظام أجور سهل و مفهوم و عادل و نزيه. -

  أخالقيات األعمال يف اطار وظيفة الرقابة: -د

و مدى مسايرcا مل مت التخطيط له و لكي ميارس املديرون الرقابة فعليهم بتقييم  د من عمليات التنفيذالرقابة مهمة جدا فهي تعمل للتأكتعترب وظيفة 

ها و  األداء و يالحظون املشكالت اليت قد حتدث و حيددون اإلحنرافات مث اإلجراءات التصحيحية و تواكب وظيفة الرقابة كل الوظائف اليت ذكر£

رتاتيجية  مت الرقابة اهليكلية فالرقابة العملياتية مث الرقابة املالية فمن خالل الرقابة نستطيع كذلك تشمل خمتلف املستوmت اإلدارية من الرقابة االس

  تصحيح اخللل و من مث حتقيق األهداف املنشودة.

  و من أهم اجلوانب األخالقية و االجتماعية اليت جيب ان جنسدها يف النظام الرقايب نذكر: 

 و الشمولية و الصدق فمن خالل الرقابة نستطيع محاية احلقوق و حتميل املسؤوليات. جيب ان تتسم األنظمة الرقابية Uلدقة -

 جيب ان يتصف النظام الرقايب Uحلرية و االستقاللية لكي ميارس مهامه بعيد عن الضغوطات و االبتزازات. -

تعمل على تطوير اإلبداع و احلوار و تقبل ان ال يعتمد النظام الرقايب على القهر و اخلوف و االستبداد فاألنظمة الرقابية املدنية  -

 النقد املوجه.
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 يرتكز النظام الرقايب بعمليات و انشطة اخرى مثل نظام األجور ، التحفيز، تقييم األداء و التدريب. -

  : أسباب اإلهتمام Óخالقيات األعمال:ثالثالفرع ال

األدبيات اىل عنصر أساسي حيظى Uهتمام كبري من قبل مجيع اصحاب املصاحل و كذلك إنتقلت أخالقيات األعمال من جمرد مفهوم يستعمل يف 

قيات منظمات األعمال اليت اصبحت تتنافس فيما بينها من اجل تقدمي مدو£ت اخالقية تربز اهتمامها ¶ذا العنصر و يعود اسباب اإلهتمام ^خال

  1األعمال اىل:

 الشركاتالتحول يف مفاهيم الكفاءة و اهداف  -1

  2ان الغاية األساسية من انشاء املؤسسات كانت تعتمد على حتقيق عوائد مالية ملالكي الشركات مع احرتام قواعد السوق"

 مع التأكيد على ان اهلدف األساسي هو حتقيق الربح فالشركة Uلنسبة له هي اداة تعمل على حتقيق األرUح كما ان كفاءة الشركة و األداء 

حتقيقه من عائد و من اجل القضاء على املشكالت األخالقية ساد اإلجتاه حنو ربط دخل اإلداريني بقيم السهم حيث اعترب كحل يقاسان مبدى 

  للقضاء على تضارب املصاحل بني اإلدارة و املسامهني

لتحقيق ذلك غري مهمة كما حدث و مبا ان الرتكيز اجلديد للمدراء كان من خالل رفع قيمة سهم الشركة اصبحت الوسائل و الطرق السبيلة 

جور و تغيري للسلوكيات و انتشار سلوكات اخرى هذا اإلمهال نتج عنه جتاهل للعاملني و الرتكيز على املسؤولني اإلداريني من خالل حتفيزهم  ^

من برامج التكوين و  مرتبات تشجيعية هذه الزmدات كانت على حساب معايري األمن و السالمة و كذلك تدهور ظروف العمل ، التخلص

رصدة و البحث و التطوير امهال العوامل احليوية اليت هلا فائدة   يف املدى الطويل و الرتكيز على املدى القصري أيضا انتشرت ظاهرة تزييف األ

يجتها اندTر و ا�يار كربى تداول األسهم بصفة غري قانونية هذه اإلمتيازات املمنوحة لإلداريني خلقت أزمات و مشاكل كبرية و خطرية كانت نت

 Worleomشركات مثل أنرون و 

 تعقد و تداخل املصاحل يف الشركات احلديثة -2

يرون ان القرارات املتخذة و األنشطة املمارسة ال ختص املسامهني فقط بل تشمل مجيع أصحاب املصاحل من عاملني، موردين، زUئن ، عمالء فاملد

هم عملهم يف ظروف عمل سليمة  و ملسامهني فقط فعند توظيف العمال يوجد هناك عقد يتضمن مزاولتال تقتصر مهامهم و مسؤوليتهم على ا

                                                           
 د/بن صغري عبد العظيم، البكاش وفاء"أخالقيات األعمال كمحدد حلقيق فعالية التسري" جامعة حممد خيضر بسكرة ص 1.16-14

2Friedman,M(1970) » the social responsibility of business is to increase its profits » the new york times. 
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ا ة و احلصول على أجر مايل لقاء اجلهذ املبذول فلهذا تقتضي مسؤولية املديرين اإلهتمام ايضا Uلعمال مثل اهتمامهم Uملسامهني و هذا ممواتي

دافعا للعمل مما ينعكس اجياU على املنظمة و هذا ما أكدته دراسة قامت ¶ا منظمة " تسخري األعمال التجارية يعطي ثقة للعاملني و يعطيهم  

حيث خلصت هذه الدراسة بنتيجة مفادها ان املنظمات اليت تراعي التوازن يف اإلهتمام بني مصاحل حامل األسهم  1لصاحل املسؤولية اإلجتماعية"

 .هم حتقق معدالت اداء و تقدم يتجاوز ما حتققه املنظمات األخرى بنسبة اربعة أضعاف و مثانية أضعاف على التوايلو العاملني و العمالء و غري 

 ارساء مبادئ اإلدارة السليمة ( احلوكمة) -3

ة و اخالقيات ان تفاقم املشكالت و األزمات اليت تسببت يف اندTر العديد من الشركات العاملية بسبب عدم تبنيها للمسؤولية اإلجتماعي

األعمال دفع Uلعديد من الباحثني و الدارسني إلجياد حلول ملعاجلتها خالصة هذه الدراسات انبثقت عنها جمموعة من املبادئ و األسس 

 اليت تطبق يف الشركات اليت متتلك مستثمرين كثر  هذه القواعد و املبادئ تضمن حقوق مكانة األفراد الذين لديهم  عالقة Uلشركة من

عمال العاملني ، جملس اإلدارة ، املوردون و كذلك حتدد واجباcم هذه املبادئ و اللوائح اليت  يعتمد عليها يف اختاذ اي قرار خيص منظمة األ

عرفت حتت مصطلح " احلوكمة" و اليت تعترب ركيزة أساسية تسمح للشركات Uلوصول اىل اهدافها حيث ترتكز على الشفافية و النزاهة و 

  2صاح  عن القرارات و حتديد السلطات و املسؤوليات و معاملة متساوية لكافة املستثمرين حىت الصغار منهم.اإلف

  اإلهتمام dلتعليم و التدريب:-4

لقد تقدمت أخالقيات األعمال يف شىت اnاالت  لكن اnال الذي شهد اكثر تطور و تقدم هو جمال التعليم و التدريب حيث ركزت بعد 

ات الطابع الصناعي على ادراجها كمادة تقدم يف اجلامعات كمقاييس أساسية فاذا أخذ£ مثال الوالmت املتحدة األمريكية فيوجد الدول ذ

منها تقدم شكال من التدريب كما هناك تشجيع على  %90مقرر تدرييب يتخصص يف اخالقيات األعمال و حوايل  500فيها حاليا 

وجد ما ال يقل عن ستة عشر مركز حبث خيتص ^خالقيات  1993^خالقيات األعمال فحىت عام تقدمي الكتب و املناهج اخلاصة 

  3األعمال"

قام االحتاد األورويب xعداد حبث حتت عنوان " تشجيع وضع اطار عمل اورويب للمسؤولية االجتماعية للشركات مع  2001و يف سنة 

اخلاصة بتدريس ادارة األعمال اما  املعهد األسيوي لإلدارة  مبانيال يعترب األول من  اصدار عملية اعادة معاينة يف دول خمتلفة عن الوضعية

امت  نوعه من قام مبنح شهادة ماجستري يف ادارة التنمية اليت وصفت اعداد او حتضري القادة الذين سيشتغلون يف االقتصادmت الناشئة و ملا ق

                                                           
 منظمة أعمال جتارية تتخذ الوالmت املتحدة األمريكية مقرا هلا غايتها الرفع من القيم اإلجتماعية يف منظمات األعمال.1

يم و أخالقيات األعمال يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم اإلدارة الرشيدة" احلوكمة"، موسوعة اإلقتصاد و التمويل اإلسالميحممد مجيل الشبشريي" دور الق   

Le 18/01/2010 a 14h11 http//iefpedia.com/arab.2  
3Stark » what is the matter with business ethics ?havard business review 71,ne3,may, june1993 pp38-48. 
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ا xدخال تعديالت على بر£مج دكتوراه يف القيادة و احلوكمة و األخالقيات ملواكبة كلية ادارة األعمال جبامعة ستلنبوش جبنوب افريقي

  1الشراكة االقتصادية اجلديدة للتنمية اإلفريقية"

مجعية  اعالء شان كليات و مدراس ادارة األعمال xصدار مبادئ توجيهية لدمج األخالقيات و احلوكمة يف مقايس  2004و يف عام 

 2"اإلدارة العاملية

  :اإللتزام بروح القانون و امهية البعد اإلجتماعي-5

ان اخالقيات األعمال يعتربها بعض مديري  املنظمات على ان  تتضمن تركيز املنظمات  و الذي ينصب على تعظيم العوائد املالية فهناك 

ط بعض األعمال الضارة و اليت يتم امهاهلا بسبب التزامهم Uلقانون و عدم اإلهتمام بروح القانون  حيث يعتربو�ا حتمل تكاليف اضافية فق

احلقيقة تظهر يف املدى الطويل فنتيجة هلذا اإلمهال تواجه منظمات األعمال  دعاوي قضائية تكلفها ماليني الدوالرات بسبب غري ان 

و اليت تدفع  غرامات مالية Uهضة نتيجة   generalmotorsاملمارسات الالأخالقية و من أمثلة عن هذه الشركات نذكر شركة 

¶ا و كذلك امهاهلا ملسؤوليتها اجتاه  عماهلا فهذه األمثلة ميكن للمنظمات استخالص نتائجها قبل وقوع   املمارسات الالأخالقية  اليت تقوم

  كوارث انسانية تكون نتائجها و خيمة.

  البحث عن انتاج ما هو مفيد للبشر و حتسني نوعية احلياة -6

عمال و تتمثل يف ما جيب ان تنتجه الشركات و ما جيب ان  ال هناك زاوية مت امهاهلا و عدم التطرق اليها حىت من طرف دعاة اخالقيات األ

ام تنتجه ففي بعض اnتمعات و اليت تتميز بكو�ا مشروعات حرة تنتشر فكرة ان للمؤسسا³حلرية يف انتاج ما تظنه مرحيا هلا مراعات مع احرت 

x نتاج منتوج تعمل على ترويج له و اإلشهار له من خالل هذه املنتجات و اخلدمات للقوانني و التشريعات املوضوعة فاذا قامت منظمة

استخدام جممل األساليب التسويقية هذا ليس عيبا فالبحث عن املنتوجات اليت تسمح Uتباع رغبات األفراد و حتقيق رفاهيتهم شيء جيد و 

رUح للمنظمة سيسبب تبعات غري لكن استحداث منتجات ذات تكاليف عالية سيتحملها املستهلك و ليس هلا فائدة  سوى حتقيق ا

 مرغوبة اجتماعيا فهذه املنتوجات متثل مصدرا رئيسيا لالستهالك الزائد تعترب هذه العملية مراوغة يف تقدمي حاجات و منتوجات منها تؤدي

قالين و غري املخطط له اىل صرف انتباه األفراد  عن األشياء املهمة اليت تؤدي اىل السعادة و الرضا و كذلك تؤدي اىل استعمال الالع

                                                           

ماري,س, بنتايل" ارساء اسس النمو اإلقتصادي، تعزيز التنمية من خالل احلوكمة ، جمالت الكرتونية خمتارة، موقع وزارة اخلارجية 

 http://usinfo.state.gov/journal/ites/0205/ifea/ijee0205 :intsle05/11/20091األمريكية.
2May gentille” international business consultant , managers for the future” 14:16Electronic journal of the  u.s department of steete, 

februay2005. 
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للموارد الطبيعية مما يؤدي اىل تدهور البيئة و من ابرز األمور حمل مناقشة ان " الرؤm الشاملة ألخالقيات األعمال على خالف الرؤية 

  1يقية للناس"العقالنية التقليدية تنجح يف اقناع الشركات على انتاج بضائع و خدمات مرحية أل�ا تفي Uالحتياجات األساسية و احلق

ه يف ختام هذا املطلب نرى ان أخالقيات األعمال هلا lثري كبري يف املنظمات و يف خمتلف الوظائف اإلدارية هلذه املنظمات و هذا ما ذكر£

املداخل اخلاصة ايضا كما ان هناك عدة نظرmت خاصة ^خالقيات األعمال لكن تطبيقها يتطلب حتقيق التكامل فيما بينها كما تطرقنا اىل 

  مبمارسة اخالقيات األعمال و اليت اختلفت من Uحث اىل آخر.

  :الثالث: اخالقيات األعمال و اداء املؤسسة طلبامل

نحاول من خالل هذا اجلزء من الدراسة حماولة تتبع جزء من اإلشكالية املطروحة و ذلك من خالل معرفة lثري اخالقيات األعمال يف اداء س

  ت اليت توضح العالقة اليتطالع على املتغريانظمة و اسرتاتيجياcا و كذلك االاملؤسسة و ذلك يف حماولة دمج األخالقيات يف تسيري امل

  بفضلها تؤثر األخالقيات يف اداء املؤسسة 

  .األول: العوامل املفسرة لتأثري اخالقيات األعمال يف اداء املؤسسة فرعال

وب عالقة تتمثل يف lثري اخالقيات األعمال يف اداء املؤسسة و لغرض فهم هذه العالقة وجب وجود عوامل لقد اتبتت الدراسات وج

  مفسرة هلذا التأثري و اليت سوف نذكرها يف ما يلي:

  :دمج األخالقيات يف اسرتاتيجية املؤسسة - 1

سرتاتيجية املتبعة من قبل املنظمة الاهدافها و هذا ما يقصد به اان كل منظمة او مؤسسة ما عليها بوضع خطة او بر£مج تنتهجه لتحقيق 

ة الداخلية و كذلك فاالسرتاتيجية ميكن التعبري عنها �Uا واحدة من اهم اخلطوات اليت تقوم ¶ا املؤسسة و اليت تسمح بدراسة و حتليل البيئ

 تكون بنظرها مالئمة لتحقيق اهداف املنظمة هناك عدة اشكال و االسرتاتيجية الواجب تتبعها و اليتاخلارجية و بعد هذه الدراسة تتبين

  مناذج معتمدة يف  التحليل االسرتاتيجيال داعي لذكرها.

و كل  أل�ا حتتوي يف جمملها على ثالثة مكو£ت اساسية ، ميدان او طبيعة األنشطة، طريقة تطوير املنظمة ، حتديد اإلمكانيات و املوارد "

ينصب حول اخالقيات املنظمة اين يتع هذا التساؤل يف اطار سياسة عامة للمؤسسة يقع اعلى التحليل ة بتفكري هذه املكو£ت مكمل

                                                           

  
  54خديرنسيمة,اخالقيات االعمال و ³ثريها على رضا الزبون, مرجع سابق , ص  1
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هذا ما مسح بدمج األخالقيات و القيم كأداة  1االسرتاتيجي) حبيث يصبح احد مراجع اليت يعود اليها متخذ القرار للتعبري عن أخالقياته"

  Uرزة من ادوات التسيري.

دمج القيم و املبادئ األخالقية ضمن االسرتاتيجية املتبعة من قبل املنظمة تتطلب ان lخذ يف احلسبان الشبكة مجيعها و اليت يتم  ان عملية

اعدادها من قبل املنظمة و اصحاب املصاحل و ختتلف الطرق و األساليب املتبعة يف ادماج اخالقيات يف اسرتاتيجية املنظمة ضمن وجهة نظر 

 G.johnson(2004)L.T.Hosmerالباحثني يف مقدمتهم العديد من 

يقصد  ان عملية الدمج تقع يف اولوcmا التزامات املنظمة اجتاه اصحاب املصاحل و كذلك املسؤولية االجتماعية اجتاه  اnتمع املتواجد به و

  2تمثل يف مدى صحتها و سالمة أنشطتهابذلك كافة األشخاص سوآءا كانوا داخل او خارج املنظمة فالتحدي الذي يواجه املنظمة ي

) قدموا شكال بيانيا ألصحاب املصلحة على املستوى االسرتاتيجي يف املنظمة من خالل تبيان 2005و أخرون ( G johnson اما 

مسؤوليات و توقعات  كل طرف مصلحة مما يسهل حتديد ( ترتيب األولوmت املتعلقة Uخليارات االسرتاتيجية و تشكيل ثنائية " 

) لكل طرف مصلحة و من جانب آخر مصلحة (ضعيفة/ قوية) فااللتزام سلطة/مصلحة" فمن جانب تربز: السلطة (ضعيف/ قوى

  3األخالقي هو اداة من األدوات اليت تعزز مسعة املنظمة و تزيد من شرعيتها و ترسم صورة اجيابية هلا يف اnتمع"

  جمال األخالقياتمما جتعلها منظمة متتلك ميزة تنافسية فالثنائية تعترب من اهم حتدmت املنظمات االقتصادية يف  

  األخالقيات  كاسرتاتيجية تنافسية. - 2

لقد خلصت العديد من الدراسات اىل نتائج مفادها ان األخالقيات متثل اسرتاتيجية تنافسية تسمح Uلتأثري على األداء و هذا ما  

ات األخالقية  ) اليت اعتمدت على املمارسGroupeTOTAL) يف أن الشركة الفرنسية (2007و أخرون ( N.Ganicأكده

كوسيلة أساسية يف حتسني صورcا و تعزيز مسعتها اليت كانت حمل مناقشة .كما اثبتت نتائج البحوث   اليت اجريت يف العديد من الدول 

) على أن " توفري شروط العمل و مدى احرتامها J.paolilo )2004و S.Vitillاألوروبية و الوالmت املتحدة األمريكية من قبل 

   و القوانني املوضوعة و احرتام متطلبات  اإلشهار هي شكل من أشكال املزاm التنافسية و سبب رئيسي يف زmدة البيع"للمعايري

) أجريت يف الوالmت املتحدة األمريكية أوضحت ان حماوالت الغش و عدم احرتام y.lopez)2005كما ان دراسات أخرى من قبل 

ثقة تشكل الالقوانني و التزوير  lثر على املنظمة كما ا�ا تؤدي اىل فقدان  ثقة املستهلكني يف املنظمة و هلذا lثري سليب كبري Uعتبار ان 

ني املنظمة و املستهلك و هذا ما دفع العديد  من املنظمات الكبرية على ادماج حلقة وصل و عامل كبري و رئيسي يف التبادل ما يب

                                                           
1Mercier, samuel1998,op,cit,p104. 
2Seguin francine et durif fabien 2007 «  une s trategieethiquecheminfaisent revue  gestion 2007/1vol32 dossier l’ethique en gestion 

au dela de la reglementationhecmontreal p84. 
3Seguin francine et durif, fabien op. cit.p85. 
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و من هنا أصبحت H.zghal )2008"(1و  A.amaraاألخالقيات ضمن سياساcا العامة و هذا على حسب دراسة قام ¶ا 

األسواق و تدفع ¶ا اىل األمام و تعمل على  املمارسات األخالقية يف هذه اآلونة مفتاحا من املفاتيح اليت  تسمح Uستمرار املنظمة يف

  تنميتها و تشكل ميزة تنافسية هلا و من امثلة عن مدى ادماج األخالقيات يف املؤسسة و اصحاب املصاحل نذكر األطراف التالية:

من خالل ممارسة األخالقيات يف كافة Uلنسبة للعاملني: فاملنظمات اليت تلتزم Uملمارسات األخالقية تدفع Uألفراد اىل اتباع خطواcا و ذلك 

املستوmت اإلدارية للمنظمة  ألن قواعدها و قوانينها مبنية على املبادئ األخالقية ستصبح هذه املمارسات جزءا من ثقافتها  تؤدي اىل 

  كما تنزع احلواجز بني العامل و مؤسسته.  2حتسني سلوكيات العاملني و التأثري يف أراءهم الشخصية

للمستهلك: فااللتزام Uملمارسات األخالقية من خالل احرتام شروط العمل و ترشيد استعمال املوارد الطبيعية و احرتام الثقافات  Uلنسبة

االجتماعية للمجتمع املتواجدة به املنظمة  ميثل شكال من أشكال اإلشهار و الدعاية يدفع Uملواطنني لشراء منتوج املنظمة فمشاركة 

امج األخالقية سيجعل املنظمة متتلك خاصية جذابة جتدب ¶ا األفراد " و تزيد من التعامل مع املؤسسات  املعروفة بكو�ا املنظمات يف الرب 

 3مؤسسات أخالقية"

اما فهذا االرتباط بني املنظمات األخالقية و بني ردات فعل املستهلكني اجتاه اnتمع سيظهر على املدى البعيد من خالل ارتفاع املبيعات.  

Uلنسبة للمنافسة اليت تتميز بدراسة صحيحة لألخالقيات فقد خلصت العديد من املناهج النظرية اىل وجود ممارسات اسرتاتيجية مقبولة 

 J G Pاكد  4اجتماعيا او قانونية يف الصناعات مع اإلشارة على ا�ا مل تركز بصفة مباشرة على األخالقيات"

Hodgkinson)1997تنافسية تتشارك املشاكل  التقنية و تتبادل املعلومات و من شان هذا التبادل االجتماعي ان ) ان املنظمات ال

  5يؤدي اىل فهم مشرتك حول حتديد طريقة املنافسة"

و اثبتت دراسة اخرى على ان مدراء الشركات يبحثون على توافق حول بعض االسرتاتيجيات اليت تكون مقبولة و معقولة اي بعبارة اخرى 

  6) و مست صناعة احلياكة االسكتلندية"J F Porac)1985هذه الدراسات اجريت من قبل  شرعية

                                                           
1Sogbossi, bertrand et herunka, dwight.2009< perceptions et comportement ethique des dirigerents d’entreprises dans les pays en 

developpement : l’impact du caractere  informel de l’activites w.p,864universitededeoit   d’economie et des sciences institut 

d’administration des entreprises centre d’etude  et de recherche en gestions aixmarseille , universitepaullezanne, octobre p3. 

 
  املعاين امحد، امساعيل و آخرون ، مرجع سابق، ص2.365

3Debos, franck2005 » l’impact de la dimension,ethiques dans la strategie de communication de l’entreprise :la necessite d’une 

communication responsable revue communication  et organisation 
4Dormierraphael et al »l’ethiques des comportements concurentiels une approche perceptuelle » revue management  saverir 

2010/3n33, managent prospective ed p427. 
5Ibid. 
6Dormierraphael et al.op. cit.p.427. 
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اذا مما ذكر£ه خنلص اىل نتيجة مفادها ان ادماج األخالقيات يف اسرتاتيجية املنظمة يرتكز على جانب رئيسي اال و هو أخذ مصاحل 

  قوية مبنية  على الثقة جتمع األطراف.األطراف أصحاب املصاحل بعني االعتبار و ذلك من اجل بناء عالقة 

  وسيهم يف العمل:رؤ �ثري أخالقيات املشرفني على م - 3

مظاهر التأثري اليت يرتكه املشرفون على سلوكيامترؤسيهم يظهر من خالل ابرز عناصرها اال و هي العدالة و اليت جيب ان تتسم ¶ا  ان اهم

    مجيع قراراcم و أفعاهلمطيلة اmم العمل حبيث تصبح مقياسا ميكن االعتماد عليه  و يشكل املشرف مثاال يقتدي به ما يكسبه احرتامهم 

  شخصه و ميكن التدقيق أكثر يف  ما يلي:و ثقتهم يف

  

 العدالة التنظيمية و أTرها: -1

ان اإلحساس Uلعدالة ميثل ركيزة أساسية  من ركائز اليت يعتمد عليها صنع القرار التنظيمي حيث أكدت  العديد من الدراسات ا�ا 

  1رضا املستهلكنيتتصل مباشرة Uلوالء التنظيمي ، الثقة، القيادة ، الرضا عن العمل ، 

) اىل بعدين رئيسني البعد األول هو العدالة التوزيعية و اليت R.M Moorman)1991و قد مت تقسيم العدالة التنظيمية من قبل 

تشمل مجيع انواع التسيري اليت تتصف Uلعدالة و اليت يكون هلا اثر مادي و معنوي على الفرد كاألجور و الرتقية اما البعد الثاين فهو 

  2ص العدالة اإلجرائية و اليت يقصد به طريقة اختاذ هذه القرارات"خي

  3) مبا يلي"P.S Leventhal)1980و من قواعد العدالة اإلجرائية اليت ميكن ان تتبعها منظمة األعمال حددها

  الرتابط و ذلك من خالل ضمان املعاملة املتساوية لألفراد يف جممل احلاالت 

  الدقة من خالل حتصيلللمعلومات شاملة و من مصدر مؤكد

  التكيف ضرورة التغيري حني وجود اخطاء يف القرارات و معاجلتها

  احلياد: اختاذ قرارات بعيدا عن احلساUت الضيقة و املعارف و من أجل مصلحة شخصية

  األخالقيات: احرتام املعايري املشرتكة

  التمثيل: ادماج مصاحل مجيع األفراد يف عملية اختاذ القرار

                                                           
1Bakhshi, artietal 2009 «  organizational justice peraptions as prediction of job sattisfaction and organization commmitement » 

revue international journal of business and management, vol4,N9 center of sciences and education, Toronto p145. 

جتماعية جملة " املناخ األخالقي و عالقته Uإلجتاهات الوظيفية لدى العاملني" دراسة ميدانية على مصلحة الضرائب املصرية ، العلوم اإلنسانية و اإل2013الصباغ شوقي، حممد و مرزوق عبد العزيز، علي  
 جامعية اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية العدد27، شهادة البحث العلمي الرmض، ص2.291

3William sabadie 2000 »les apports des theories de la justice anmarketing des services 16e congres AFM(association français de 

marketing)18-20 mars montreal p6. 
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س و جيدر اإلشارة على ان العدالة التنظيمية cتم جبانب اخر غري العدالة التوزيعية و اإلجرائية اال و هو نوع العالقة اليت تربط الرئي

لعدالة التفاعلية و اليت تضم يف j Moug)1986  (Uو R.jBiesو اطلق عليها الباحثان Uملرؤوس و اليت تعترب جانبا اساسيا 

حمتواها جانبني من التعامالت  األول يسمى Uلعدالة بني األشخاص و الذي يقصد به طريقة تعامل األشخاص مع مرؤوسيهم Uحرتام ، 

من خالل تقدمي تربيرات حول كيفية استعمال اإلجراءات  او ملاذا مت cذيب و غريها و اجلانب الثاين العدالة اإلعالمية و اليت تظهر 

  1اتباع هذه الطريقة يف توزيع النتائج"

  : معامل أثر أخالقيات املشرفني-2

  :و الرئيس جيب ان يكون مثاال يقتدى به من خالل أفعاله و تصرفاته احلسنة حىت اان املسري القدوة و تعزيز أخالقيات املؤسسة

احقيته مبنصبه  و ذلك من خالل مواجهة كافة الظروف و احلاالت و الوضعيات مبواقف Tبتة و فاصلة كما جيب توفره على يؤكد 

 الفطنة و احلذاقة

للسلوكيات اخلرية و احلسنة او عكس ذلك اجتاه العمال حيث يعترب الرؤساء هم من يقومون بتزويد فالقادة يشكلون مثاال و قدرة

ئ األخالقية من خالل التعامالت بينهم و من خالل افعاهلم و تصرفاcم و قراراcم ما ينتج عنه احرتام  من قبل العمال املوظفني Uملباد

لرؤسائهم عند احساسهم Uجلو اإلجيايب الذي يعيشون فيه " أين يتصرف املسريون و اإلدارة العليا أخالقيا Uإلحسان و الوفاء 

  2بوعودهم كنموذج لألخالقيات"

  اكتساب الثقة:

تعترب الثقة وسيلة أساسية تسمح خبلق  عالقة مبنية على تبادل املعلومات و اآلراء بدون مصدر قلق فقد أظهرت العديد من 

الدراسات وجود ارتباط اجيايب بني الثقة التنظيمية و ضمان بقاء األفراد و االلتزام Uلعمل و اإلحساس Uملواطنة داخل منظمة العمل 

الثقة تنشا الرغبة و النية لدى العامل Uلبقاء ألكرب مدة ممكنة يف منظمة العمل " فالثقة تسمح بتطوير عالقة عمل مستمرة من خالل 

 x3ظهار ارتباط الثقة التنظيمية Uلتاريخ و املواقف املتمركزة حول التبادل االجتماعية مع املنظمة نفسها"

                                                           
1Bakhshi : Arti et al op cit p147. 
2Chouaib, afef et zaddemfarid 2012 » le climat ethique au travail : pour promouvoir des relations interpersonnelles de 

confiance »Rimhe interdisciplinaire sur le management et l’humanisme n1.ne mars/avril ethique et organisation p58. 
3Guerrero ,sylvie et membach, olivier 2009 » la confiance organisationnelle an cœur de l’echange social et si bien traiter ses 

employer était payant » revue relations industrielles /industrial relations departent des relations industrielles, volb4, N1 

universitelaval, quebec p10. 
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جيب ان يكون مصدر ثقة و هذا ما يؤدي اىل فكرة ان االلتزام األخالقي للمشرفني و الذي يؤدي اىل  فمن خالل ما سبق يتبني لنا ان املشرف اجليد

العوامالليت قد انشاء ثقة تربط بينهم و بني املوظفني له انعكاسات على األداء يف املنظمة و هذا ما تؤكده و جرد عالقته بني الثقة التنظيمية  و بعض 

  س Uالنتماء و االلتزامتنشأ من خالهلامثل: اإلحسا

  الثاين : أخالقيات العمل ووسائل ترسيخها و ارسائها يف املنظمة فرعال

د من مما طرحناه سابقا يتبني لنا أن موضوع ادماج أخالقيات العمل يف منظمات األعمال شهد نوعا من التعارض بني مؤيد و معارض من خالل العدي

أخالقيات العمل أخذ جزءا من االهتمام فكيفية ادماج و ارساء أخالقيات األعمال يف منظمات األعمال تتطلب البحوث و الدراسات فمجال تطبيق 

  االعتماد على وسائل سنذكرها يف ما يلي:

  وسائل ترسيخ أخالقيات املهنة:-1

  1ان تطبيق أخالقيات املهنة يف املؤسسات يتطلب وجود عدة وسائل نذكر منها

: نقصد Uلرقابة الذاتية احساس املوظف و العامل Uنه مكلف ^داء العمل و مؤمن عليه، من غري حاجة اىل مسؤول اتيةتنمية الرقابة الذ1- 1

 يذكره مبسؤوليته

جيعلها فالرقابة الذاتية احلقة ال جتلب ابدا من اخلارج و امنا هي شعاع من نور يولد و يكرب يف داخل اإلنسان و يضيء جوانب احلياة كلها و 

اكثر قيمة و منطقية و اكثر cيئا للنمو و التقدم و االستمرار و كل ذلك مرهون ^وضاع تسود فيها األحكام األخالقية و يعلو فيها صوت 

و تعزيز االلتزام و االستقامة و ترفرف يف ارجائها اشراقات النفس و الطريق الوحيد للحيلولة دون هذه احلالة يكمن يف تدعيم الرقابة الذاتية 

  .عالقة العبد بربه عز و جل و تشجيع القيام Uألعمال اخلريية فهذا االجتاه حىت و لو كامنكلفا األن فهويشكل استثمارا مستقبليا مزدهرا

  بة و غريها.فالرقابة الذاتية تعترب وسيلة من الوسائل اليت تسمح لصاحبها Uالمتياز يف عمله أل�ا تساهم يف العديد من اجراءات و نظم احملاس

فلو كل عامل يف عمله و موظف يف وظيفته راقب هللا تعاىل فيما هو مؤمتن عليه الزدهرت األعمال و الوظائف و اختفت الصراعات و 

  املشاكل و حتققت الغاmت و األهداف و توفرت السيولة و األموال  للدولة و أصحاب العمل.

قبل  هللا عز و جل و ليس  بلمناعتبار انه مسؤول على عمله ليس من قبالألشخاص فإحساس املوظف و العامل املتميز يكون من خالل 

  )26،25يف حياتنا الدنيا بل  يف األخرة فقال هللا تعاىل " ان الينا اm¶م مث ان علينا حسا¶م" (الغاشية 

                                                           

 ،united nation19901  :45-69) أخالق العمل/76 عن  
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   يف العمل و االجتهاد.فالرقابة الذاتية هي حتديد أولوية املصاحل اجلماعية قبل املصاحل الذاتية و عدم التقصري

) Yoruki" و من أبرز مثال على بلد ميتاز بدقة األداء يف العمل نذكر املوظفني الياUنيني حيث ان العمل هو وجود املواطن الياUين اي (

كما Uءت %2و تعين النزعة الذاتية للبحث عن الذات من خالل العمل و هذا ما أرجع نسبة غياUت العمال عن الوظيفة ال تتجاوز 

  1حماوالت احلكومة الياUنية يف ختفيض ساعات العمل Uلفشل نظرا لرغبة العمال يف البقاء يف أماكن العمل"

 وضع األنظمة الدقيقة اليت متنع االجتهادات الفردية اخلاطئة:2 -1

األساليب و املعامالت الواجب القيام ¶ا و هذا أحيا£ يرجع ارتكاب األفعال و املمارسات الالأخالقية نتيجة لغياب اطار و نظام حيصر 

يربز وجود ثغرة يف النظام املتبع .فالقضاء على هذه املمارسات جيب االعتماد على نظم و قواعد عمل صحيحة تعمل على ارشاد و توجيه 

 يقومون Uجتهادات قد تكون املوظفني و حتسني سلوكهم و عدم ترك اي شيء للصدفة فغياب هذه القواعد و التوجيهات جيعل املوظفني

خاطئة و تنجر عنها سلوكيات غري مقبولة و من بني األساليب املعتمدة يف األنظمة القوية ختصيص مكتب او مصلحة دورها يتمثل يف 

سيطها لالبتعاد مراقبة السلوكيات و التشجيع على األخالقيات و كذلك التعريف xجراءات العمل الرمسية و القواعد املتبعة و توضيحها و تب

عن اللبس و جيب ان توضع هذه القواعد و اإلجراءات يف أماكن يطلع عليها العمال حىت يكون كل موظف مسؤول عن تصرفه كما جيب 

ان حتدد العقوUت و اجلزاء عن كل تصرف او سلوك منايف للقوانني املوضوعة او عدم االلتزام بشروط العمل ، حيث يعد النظام الدقيق 

 من ابرز الوسائل املعتمدة يف القضاء على املمارسات و األعمال غري املرغوبة ¶ا يف حميط العمل.واحدا 

 القدوة احلسنة:3- 1

اىل " "تعين القدوة  "ان يكون املريب او املشرف مثاال  حيتذى به  يف تصرفاته و افعاله و ذكرت هذه الوسيلة يف القرآن الكرمي فقال هللا تع

) فاملسلمون لديهم القدوة األوىل  هو أحسن اخللق حممد رسول هللا صلى 4أسوة حسنة يف ابراهيم و الذين معه" ( املمتحنة:لقد كانت لكم 

  هللا عليه و سلم.

 القدوة احلسنة هي املثال الواقعي للسلوك اخللقي األمثل و هذا املثال الواقعي قد يكون مثاال حسيا مشاهدا ملموسا حيتذى به و قد يكون

 ثاال حاضرا يف العقل ^خباره و سريه و قصصه و افعاله و تصرفاته.م

                                                           
 د/ بالل خلف السكارنة، أخالقيات العمل الطبعة األوىل دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان األردن 2009،ص1.65
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" القدوة احلسنة قد تكون لألشخاص على شكل أفراد متميزين و مثاليني و تكون للجماعات على شكل مجاعات مثالية و القرآن الكرمي  

أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا و اليوم اآلخر و ذكر هللا   أظهر بصورة واضحة القدوة احلسنة " فقال هللا تعاىل " لقد كان لكم يف رسول هللا

  )21كثريا" ( األحزاب 

 و هذه القدوة يف ميدان العمل تتمثل يف املدراء و املشرفني فيجب على املدراء االلتزام Uألخالقيات حىت يكونوا قدوة حسنة فاذا كانوا

قهم  و تصرفاcم فأما اذا كان هؤالء املدراء ال يتصفون Uألخالقيات يتصفون ¶ا فهذا يشجعهم على اتباع خطواcم و االتصافبأخال

  فيشكلون قدوة سيئة ملوظفيهم و ال نتعجب بقيام املوظفني بنفس السلوكيات مبا ان مسؤوليهم ال يتوانون على فعلها

 تصحيح الفهم الديين و الوطين للوظيفة :4- 1

ة و ان العمل يعترب أداة من أدوات الرقي و االزدهار و تطور البلد" و تعزيز مستوى "و ذلك من خالل ايصال فكرة ان العمل يعترب عباد

و هذا األمر يعترب من مهام اجلهات الوظيفية و كذلك منظمات األعمال و ذلك من خالل  1الدخل لديه يساهم يف تعزيز سلوكه األخالقي"

اعتماد ها على أنظمة و قواعد و قوانني تكون معدة على اسس أخالقية  كما ان حصول العامل على مرتب جيد يوازي وظيفته كان له 

  مردودا اجيايب  خاصة اذا ارتبط مع األداء يف عالقة طردية

معظم املتدخلني يف مواضيع الوطنية يتحدثون يف معظم االجتاهات سواء كانت سياسية ، اجتماعية اقتصادية لكنهم يتناسون جانبا  كما ان

  مهما اال و هو روح املواطنة و االنتماء فاإلحساس Uالنتماء للوظيفة  يعترب انتماء للوطن و  

ور الذي جيب ان تلعبه معظم املؤسسات سوآءا كانت دينية و يف مقدمتها املساجد او يعترب من ابرز وجوه الوطنية و من هنا تظهر امهية الد

 تعليمية مثل املدارس و اجلامعات و كذلك وسائل اإلعالم يف نشر األخالقيات و التشجيع على االلتزام ¶ا.

 حماسبة املسؤولني و املوظفني:5- 1

مح مبعرفة الوضع احلايل يف املنظمات  فعلى اساسها يتم حتديد الفراغات و األخطاء و  ان احملاسبة او املراقبة هي من ابرز الوظائف اليت تس

كذلك معرفة مدى تطبيق النظام كما تسمح احملاسبة Uختاذ اإلجراءات العقابية ضد املخالفني و املتعدين على القوانني و اإلجراءات 

ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يستويف احلساب على عماله حياسبهم على املوضوعة يف مكان العمل فقال بن القيم يف الطرف احلكمية كا

                                                           
 بالل خلف السكارنة ، مرجع سابق ص1.66



 اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات االعمالالفصل االول 

 

 
105 

املستخرج و املصروف و كان عمر رضي هللا عليه يسال الرعية " أرءيتم اذا استعملت عليكم خري من اعلم مث امرت Uلعدل اكنت قضيت ما 

  علي؟ قالو: نعم قال : ال حىت انظر يف عمله، اعمل مبا امرته ام ال.

ع حملاسبة هي من األدوات اليت يعتمد عليها يف فرض النظام و احرتام القوانني و اتباع السلوكيات األخالقية يف املنظمات فعل اساسها يتبفا

  املوظفون، الصفات احلسنة و تعرض املخالفني للعقوUت.

 التقومي املستمر للموظفني:6- 1

سابقا و القت اقباال من اخلرباء فتسند هذه العملية اىل شخص له املهارات و الكفاءات يكون التقومي على اساس معايري و مؤشرات مت حتديدها 

تشمل اليت تسمح له بعملية التقومي و اليت تتمثل يف معرفة مستوmت موظفيه نقاط قوcم ضعفهم كفاءاcم مهاراcم، ابداعهم تطورهم و جيب ان 

التقييم نزيها و موضوعيا دون التحيز لطرف على حساب  الطرف اآلخر و الفائدة املرجوة من   عملية التقومي مجيع املوظفني دون استثناء و يكون

قرارات  التقييم انه يف حالة وجود حاالت اجيابية وجب تشجيعها و يف حالة وجود حاالت سلبية  جيب معاجلتها اما اذا مل تتبع عملية التقومي اي 

  فهذا سيقضي على أمهيتها.

تقومي آTر سلبية كبرية فمثال العديد من املنظمات احلكومية تبتعد عن عقاب او فصل موظفيها حىت لو قاموا ^خطاء و هذا ما لغياب عملية ال

  1يؤدي  اىل انتشار هاته السلوكيات و من ابرز الوسائل اليت تسمح Uلقضاء على هذه املمارسات

 تعيني افراد يتمتعون Uألخالقيات و النزاهة -

 وبية يف التوظيفحماربة احملس -

 وضع مكافأة حتفيزية للعمال و املوظفني الذين  يكشفون عن الفساد اإلداري. -

  :اساسيات اخالقيات العمل - 2

  2من اجل ترسيخ اخالقيات األعمال يف منظمات األعمال وجب التعرف على أساسياcا و اليت تتمثل يف

تكون جزءا من مؤسسة ما و لكن لديك مصاحل مع منظمة منافسة او متتلك حصة عدم وجود تعارض يف املصاحل و تظهر  مثال عند ما -1

  منها او تتقاضى راتبا او تعويضا  من اعضاء ينتمون اىل منظمات اخرى

                                                           
 عصام بن عبد احملسن احلميدان " أخالقيات املهنة يف اإلسالم و تطبيقاcا يف انظمة ، العربية السعودية ،العبيكان للنشر ص1.141

  بالل خلف السكارنه، مرجع سابق،ص2.74-73
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حيدد ميثاق كريزلر على منح اي مدير من امتالك اكثر من واحد من األلف من اسهم اي منظمة منافسة او تعمل على متويل املؤسسة  -2

 او تكون عميلة للمنظمة األصلية. Uملوارد

اتباع اساليب دقيقة و حقيقية و االبتعاد عن االحتيال و الغش و الكذب يف خمتلف اnاالت سواء من بيع املنتوج للمستهلك و ال  -3

املشرف مع عند التعامل مع املوردين و كذلك مينع للمرتشحني لشغل وظيفةما خداع جلنة االستقطاب و ال العامل مع املشرف و ال 

 املرؤوس

ترشيد استخداماملوارد الطبيعية و كذلك اجياد كيفية للتخلص منالنفاmت بدون ترك اضرار على البيئة و حماربة كافة اشكال التلوث  -4

رامج سوآءا  اهلواء و املاء و جيب على منظمات األعمال ان تضع ضمن اولوcmا احلفاظ على البيئة من خالل املسامهة و املشاركة يف ب

 حتافظ عليها.

حماربة كافة اشكال عمالة األطفال و الذي يسبب ابتعادهم عن املدرسة و التعليم كما يشكل خطرا  على حياcم من خالل تواجدهم  -5

 يف أماكن غري آمنة.

ببواطن األمور و من عدم استعمال معلومات غري متاحة للعامة لتحقيق مكاسب من التجارة يف البورصة و اليت يطلق عليها جتارة العليم  -6

بني أمثلة عن ذلك استغالل موظف يف املصلحة املالية معلومة امليزانية ستوضح خسارة الشركة و تقوم ببيع اسهمه  و Uلتايل استغل 

 معلومة ال ميتلكها اجلميع مما ادى اىل تعظيم مصلحته الذاتية على حساب اآلخرين اي عدم توازي الغرض.

علمية و ضرورة احرتام حقوق امللكية الفكرية مثل حقوق براءات االخرتاع، حقوق  الطبع فال ميكن تقليد االبتعاد عن الشركات ال -7

اخرتاع الكرتوين و ال نسخ كتاب بدون احلصول على موافقة صاحبه و ال نقل الكتاب بدون ذكر اجلزء املنقول و مصدره و عدم التزام 

 لطرد.بذلك قد يعرض صاحبه اىل عقوUت قد تصل اىل ا

عدم قبول مكافآت و جوائز اال ما تطابق مع القواعد و األصول احملددة يف الشركات فهناك بعض القوانني اليت حتدد قيمة املكافآت  و  -8

 اليت تعترب رمزية و ال يقبل جتاوزها و اي جتاوز يعرض صاحبه حىت اىل الفصل.

 االبتعاد عن كافة اشكال الرشوة و هذا شيء معلوم -9

حيز يف االستقطاب و الرتقية و التكوين او املعاملة سوآءا على أساس اجلنس او اللون او الدmنة او البلد او السن فال ميكن عدم الت-10

  و ال ميكن حرمان امرأة من الرتقية أل�ا انثى. رفض توظيف شخص ألنه من بلدما اذا كان تواجده يف بلد العمل قانونيا

  االحتياجات اخلاصة من التوظيف او الرتقية مبا ان اعاقتهم ال تؤثر عليهم يف lدية مهامهم وواجباcم.عدم حرمان األشخاص ذوي -11
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ىل جيب ان تتسم التقارير املالية و اإلدارية املختلفة Uلشفافية ، النزاهة ، املوضوعية و الصدق فأي خمالفة يرتتب عنها عقوبة قد تصل ا -12

  السجن.

  تعترب سلوكيات غري أخالقية ألن التقارير الكاذبة تؤدي اىل خسارة األفراد نتيجة استثمارهم يف مشاريع ضعيفة كما ان  هذه التصرفات  

  ضرورة توفري شروط العمل األساسية من صحة و امن و اضاءة و cوية و كذلك استعمال انظمة األمان  من مالبس و مستلزمات

 مة و عدم افشائهااحملافظة على املعلومات السرية اخلاصة Uملنظ -

 عدم استعمال موارد املنظمة يف املصاحل الشخصية  -

 عدم  استخدام اموال املنظمة بدون وجه حق -

  1: تواجه عملية تطبيق اخالقيات األعمال بعض العقبات نذكر منها:عقبات تطبيق أخالقيات املهنة-2

 عدم تطبيق العقوUت النظامية و التعزيزات املصلحية: -1

العقوبة أساء األدب فالعقوبة ال تراد لذاcا و امنا cدف ملعاجلة مرتكيب األخطاء و املسؤولني املنحرفني كما تسمح بضمان النظام اذا فمن أمن 

  و اعطاء نظرة لألفراد على ضرورة السلوك احلسن.

منحرفة فلن ينالوا احرتام مسؤوليهم و ثقتهم  غياب القدوة احلسنة: فإذا كان املديرون او املسؤولون يقومون بتصرفات غري أخالقية و مبمارسات  -2

 و ال يشكلون ذلك املثال الذي وجب االقتداء به.

ضعف احلس الديين و الوطين: و ذلك من خالل االهتمام بتعظيم املصاحل الشخصية و الذاتية حىت و لو كان ذلك على حساب املصلحة  -3

 العامة او مصلحة الوطن

ضوع: من أهم معوقات تطبيق اخالقيات العمل عدم وجود نصوص او قواعد صحيحة و كذلك عدم ضعف او وجود خلل يف النظام املو  -4

 اعداد النظام بطريقة سليمة بل موضوع على أسس هشة و ضعيفة.

دم فقدان روح التفاهم بني املسؤول و املوظفني : اذا كانت العالقة بني الرئيس و املسؤول يسودها الكثري من الصراعات و التشويش و ع -5

 اإلحرتام و عدم التفاهم فيصعب تطبيق أخالقيات األعمال.

  ارساء أخالقيات العمل يف املؤسسات - 3

                                                           
 د- مسفر بن علي القحطاين، "دورة أخالقيات املهنة" جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن،2008، ص1.18
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ان االتصاف Uألخالق احلميدة هي واجب كل فرد من أفراد اnتمع و ليس من واجبات منظمة األعمال االعتماد على مدى تبين األفراد 

تعمل على فرضها كشرط من شروط االلتحاق مبنصب العمل فتخلي األفراد عن األخالقيات قد لألخالقيات بناءا على قناعاcم الشخصية بل 

ديد يكون له اثر سليب على األداء و Uلتايل عليها التحقق من مدى االلتزام ¶ا " و من هنا جيب على منظمات األعمال اثناء وضع قوانينها حت

من يف املنظمة  فاذا امهل هذا اجلانب فكل فرد من األفراد يكون له قانونه اخلاص و الذي ما يعترب اخالقي و غري اخالقي لكي يتبعه اجلميع 

خيتلف عن األخر فيحدث تعارض و تضارب و كذلك جيب التعامل بصرامة مع كل حماوالت الغش و التحريف و التزييف يف كل التقارير 

املمكنة و االبتعاد عن التهاون ألن كل تسامح سينجر عنه ممارسات و خصوصا  املالية و كل خمالف هلا جيب ان يتعرض ألقصى العقوUت 

  2و تتم عملية ارساء األخالقيات عن طريق: 1تصرفات غري الئقة"

االعتماد على تطبيق رؤية اسرتاتيجية ترتكز على األخالقيات يف املنظمة مما يدرج األخالقيات ضمن األنشطة و الربامج الرئيسية  -

 اجبات هذه اللجنة ختطيط اهداف بعيدة املدى يف  جمال ختصصها و كذلك اقرتاح برامج التدريب األخالقيللمنظمة و تتصدر و 

يف ظل األزمات و الفضائح األخالقية و سوء العالقة اليت Uتت تربط اإلدارة و املوظفني ظهر مفهوم جديد اال و هو القيادة  -

 النزاهة ، املوضوعية ، اإلنسانية ، العدالة، الكرامةاألخالقية اليت ركزت على ضرورة اتسام Uلشفافية ، 

 اصدار منظمات األعمال بصفة دورية للتصرحيات اخلاصة بقيم املنظمة و طرح مدو£ت أخالقية. -

 تنوع مداخل أخالقيات األعمال -

  3يق:ان مرحلة ارساء األخالقيات تتبعها مرحلة رئيسية اال و هي ترسيخها  بني املوظفني و يتم  ذلك عن طر 

اصدار اجراءات و قوانني أخالقية تنظم السلوكيات يف املنظمات و ضرورة اتباعها من كافة العاملني Uملنظمة من خالل فهم   -1

 كل عامل هلذه األسس املوضوعة حىت يتسىن له تطبيقها

 استحداث منصب مستشار يعمل مبا يسمى االستشارة األخالقية -2

 لتعليمهم و دفعهم لتطوير سلوكياcم األخالقيةتنظيم دورات تدريبية للعاملني  -3

 االعتماد على نظم و اساليب للضبط اإلداري يف املؤسسة. -4

 العمل على تطوير الرقابة الذاتية للعاملني من خالل اقامة حماضرات و برامج -5

                                                           
 بالل خلف السكارنه ، مرجع سابق ص1.34

  جنم عبود جنم، Uسم املبضني، اخالقيات اإلدارة" دراسة ميدانية يف جمموعة من املنظمات األردنية، جملة علمية العدد 1 2010 ص2.175

  دليل املمارسات األخالقية لإلداريني ضمن فعاليات مشروع CIQAP3 ،2010 ص ص6،7.

http//WWW.AGRI.ZU.EDU.EG 
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 التقييم املستمر للعاملني -6

     سلبا او اجياU على املوظف و حماولة تقدمي حلول قيام املنظمات ببحوث و دراسات بصفة دورية ملعرفة العوامل اليت تؤثر -7

 و توصيات تشجع السلوكات احلسنة.

التقرب من العاملني و االستماع اىل انشغاالcم من خالل عقد جلسات معهم ملعرفة األسباب اليت أدت اىل السلوكيات غري  -8

 الالئقة.

  املعنوية كمحاولة لتشجيع األفراد الذين يقومون بعملهم بكل تفان و اخالصاالعتماد على كل انواع التحفيز سواء املادية او  -9

  الثاين: املبحثخامتة

   ان مفهوم األخالقيات يف عاملنا احلايل أصبح حيظى مبكانة خاصة يف عامل األعمال الذي حول أنظاره حنوهذا املفهوم و الذي رأى فيه حال 

على دجمه يف اسرتاتيجياته و خططه و بذلك أصبح يويل امهية للمبادئ األخالقية و ليس الرتكيز و ركيزة فعالة حلل مشاكله و أزماته فعمل 

تابعة فقط على الرحبية و العوائد امللكية فلم تعد منظمات األعمال cمل املبادئ األخالقية  يف ممارستها ألنشطتها املختلفة أل�ا معرضة مل

تلف األطراف سوآءا كانوا زUئن، مستهلكني، جمتمع ، هيئات حكومية و من خالل هذا قضائية و كذلك متواجدة حتت ضغوطات من خم

منظمة  املبحث توصلنا اىل نتيجة مفادها ان اخالق الفرد تؤثر على أخالق اnتمع و اليت بدورها تعترب الركيزة األساسية ألخالقيات العمل ألن

سوآءاUجيابيته ام سلبياته و هلذا على اي منظمة اعمال اثناء اختاذ قراراcا و ممارسة العمل متواجدة يف جمتمع تتفاعل معه و ينعكس عليها 

  نشاطاcا ان lخذ بعني االعتبارالقيم و املبادئ األخالقية للبيئة املتواجدة ¶ا .

ة االجتماعية Uعتبار مها مفهومان أيضا ال حظنا يف هذا املبحث انه ال ميكن احلديث عن اخالقيات األعمال دون التعرض اىل مفهوم املسؤولي

ى ارتباطهم متكامالن و مرتبطان فااللتزام Uألخالقيات يعين االهتمام بشؤون اnتمع و االلتزام Uملسؤولية يعين تبين املمارسات األخالقية و مد

  و lثريهم على اداء األفراد.
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  املبحث الثالث: اداء املوارد البشرية

  الثالث: بحثمقدمة امل

لقد اجتهت اإلدارات يف وقتنا احلايل اىل الرتكيز على األفراد بشكل  خاص Uعتبارهم قادرين على صنع الفارق و خلق قيمة 

 قدرات و كذلك طاقات كامنة جتعله قادر خرى Uعتبار ان العنصر البشري ميتلكفة ال ميكن حتقيقها من قبل املوارد األمضا

و لكن هذا ات اليت حتوز على هذا العنصر تسبق منافسيها و تؤدي ¶ا اىل حتقيق النجاح على خلق ميزة جتعل املنظم

و  هيكل خاص به و يهتم به و برغباتهاال من خالل هيكلة العنصر البشري و ³طريه ضمن ادارة او  التميز ال ميكن حتقيقه

املناخ املالئم للعمل و حتفيز املوظف و اإلهتمام به و كل هنا �يت دور ادارة املوارد البشرية و اليت  تعد احد واجباcا توفري 

مور هلا غاية أساسية اال و هو الدفع Uلعامل لبذل أقصى جمهود من أجل احلصول على أحسن أداء ممكن من هذه األ

صر البشري أصبح العامل معتمدا على بعض البيا£ت و التقنيات و املفاهيم و اليت تطبق من قبل ادارة املوارد البشرية فالعن

  أحد عناصر اإلنتاج املهمة و اليت تعد أساسية يف تصميم أي خطة اسرتاتيجية من قبل املنظمة.

فاصبح اداء العاملني حيظى Uهتمام كبري من قبل األكادمييني و الدارسني و الباحثني و املفكرين يف جمال اإلدارة Uعتبار ان 

على فعالية املوظفني داخل املنظمة كما انه يشكل ممارسة لرتك اTرا على البيئة  األداء ميثل اهم مقياس يعتمد عليه للحكم

داء و كذلك معرفة العوامل اليت مبختلف اشكاهلا فظهرت العديد من املقاييس و املعايري اليت يتم على اساسه تقييم األ

يدة اليت هي قيد الدراسة ذكر£ املسؤولية داء و كذلك العوامل اليت تعيقه و من بني املفاهيم اجلدتساعد على حتسني األ

  اإلجتماعية و أخالقيات األعمال و اليت حناول من خالل هذا البحث معرفة ³ثريها على اداء العنصر البشري.

  فمن خالل هدا املبحث سنتطرق اىل اداء املوارد البشرية  ودلك من خالل ثالثة مطالب:

ييمه و قبل دلك سنعرف وظيفة املوارد البشرية و كدلك سنعرض مفاهيم حول املطلب االول : اداء املورد البشري و تق

  االداء البشري و كدلك حمددات االداء و معوقاته.

املطلب الثاين: تقييم و الرفع من االداء البشري من خالل تعريف عملية تقييم االداء و امهية التقييم و املراحل اليت متر عليها 

  عايري اليت يعتمد عليها يف عملية التقييم.مرحلة التقييم و كدلك امل

املطلب الثالث: سنخصصه لدور املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال يف الرفع من اداء املوارد البشرية من خالل 

  االداء.عرض العوامل املؤثرة على اداء العاملني و كدلك دكر اTر املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال على 

  االول: اداء املورد البشري و تقييمه طلبامل

يف ظل عاملنا االن و الدي ميتاز بوجود منافسة حادة بني املنظمات اجتهت العديد من املؤسسات اىل حتسني اداء مواردها 

النجاح و احد السبل  البشرية و اليت متثل Uلنسبة هلا ثروة جوهرية ال ميكن االستغناء عنها و احد العوامل الرئيسية لتحقيق
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اليت متكن املنظمة من حتقيق البقاء و االستمرار يف السوق فلقد اصبحت املوارد البشرية احد اهم العوامل التنافسية جناعة 

Uلنسبة ملنظمات االعمال االمر الدي اعطاها بعدا اسرتاتيجيا يف ادارcا مما ادى اىل حتويل وظيفة املوارد البشريةمن جمرد 

تسيريية اىل اعطائها دورا اسرتاتيجيا الن الدور التقليدي مل يعد قادرا على تلبية و حتقيق التمييز التنافسي الدي تبحث ادارة 

  عنه منظمات االعمال .

و لضمان دلك اخد موضوع االداء وطرق تقييمه حيزا مهما من قبل املنظمات Uعتبار ان تفوق اي مؤسسة مرتبط مبدى 

دها البشرية لدلك نرى ان اهم اولوmت املسريين ينصب حول تقييم االداء و الدي يسمح له بتحديد فاعلية و كفاءة موار 

نقاط القوة و نقاط الضعف اثناء قيام كل عامل بوظيفته ملعرفة االحنرافات و القيام بوضع االجراءات التصحيحية سواءا من 

  تحفيز و غريها من االساليب .خالل االستقطاب و التوظيف و كدلك املعايري املعتمدة يف ال

  الفرع االول : مدخل لوظيفة املوارد البشرية.

  نظمة عمل يقرتن مبدى تفوق و كفاءة موظفيه و من هذا املنطلق فان إلدارة املوارد البشرية يف جمملم ان جناح اي

  حتقيق أهداف املنظمة غري ان هذا اإلجتاه تطور مع مرور  املنظمات اولوية قصوى خالل مسامهتها يف توجيه العمال حنو 

  الوقت " اذ اصبحت حتتل موقعا هاما يف  التنظيم من خالل اإلهتمام الذي حظيت به من قبل املؤسسات و رجال اإلدارة و 

  رد عمل روتيين ليس  هلا اي صلة Uداء األفراد.بعدما كان ينظر اليها ا�ا جم املسريين"

  مراحل تطور مفهوم ادارة املوارد البشرية.- 1

  ان عملية تطور ادارة املوارد البشرية متر عرب مراحل زمنية متعاقبة و ملدة ليست Uلقصرية و ذلك بني عوامل عديدة 

التطورات اليت مشلت األفراد و كذلك اnال الوظيفي و ميكن تلخيص املراحل اليت مر¶ا تطور   ادت اىل تغيري مث حصل نوع من اإلستقرار نتيجة

  ادارة املوارد البشرية خبمسة مراحل و هي كاليت:

  1)1915-1856دارة العلمية: (اإلمرحلة حركة 1- 1

و يقصد بذلك  الثوابو ³يلور من بني رواد هذه املرحلة و اليت متيزت بتطبيق مبدأ العقاب  يعدتعود بداية هذه املرحلة اىل بداية القرن العشرين  و 

ظيم وضع برامج علمية مبنية على ركائز معتمدة يف استقطاب العمال و كذلك ربط الزمن او الوقت Uداء املوظفني و كان هدف هذا اإلجتاه هو تع

 اإلعتبار جوانب ختص العمال او طموحاcم و أهدافهم و عرفت هذه املرحلة انعدام التنظيمات و حتقيق اعلى ربح ممكن بدون أخذ بعني اإلنتاج

  العمالية و النقابية اليت تعمل على ضمان حقوق العاملني و رعاية مصاحلهم.

                                                           

 د. بورحال عالل "حماضرات تسيري املوارد البشرية للسنة الثالثة ختصص ادارة األعمال، سيدي بلعباس 20061/205
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املؤسسات و اليت وصلت  ): ظهرت هذه احلركة كرد فعل ملا وصلت اليه ظروف العمل يف1920مرحلة حركة العالقات اإلنسانية( ما بعد  2- 1

ة اىل اىل عدم توفري ابسط الظروف لألفراد و عدم حتصلهم على حقوقهم و كذلك انعدام اجلانب اإلنساين  يف رؤساء املنظمات حيث £دت هذه احلرك

و كذلك ركز اإلجتاه على  ضرورة اإلهتمام Uلعامل و اإللتفات اىل حالتهم اإلجتماعية و اإلحساس ¶م و ليس الرتكيز فقط على مصلحة العمل

  1"تشجيع مشاركة العمال و اعطائهم امليزات اإلجتماعية الضرورية كتحسني العالقات و التفاوض معهم يف املسائل اخلاصة ¶م"

و     نويUألموال بل Uلتحفيز املعمع العمل على حتقيق اهدافهم و رعاية مصاحلهم اخلاصة و دعم طموحاcم و العمل على حتفيزهم ليس فقط 

  مايو األب الروحي هلذا اإلجتاه و يعترب مؤسس علم اإلجتماع. يعد التون

: على الرغم من جهود اإلجتاهني السابقني و نقصد بذلك اإلدارة العلمية و كذلك )1960مرحلة مدرسة ادارة األفراد ( ما بعد عام 3- 1

التوفيق يف سد مجيع رغبات و متطلبات العاملني مما تطلب اجياد ادارة خاصة مهمتها توفري حركة العالقات اإلنسانية اال ان كالهم مل يستطيعا 

ط الظروف العمل املناسبة لألفراد من صحة، امن سالمة و كذلك اجلانب اإلجتماعي و اطلق عليها Uدارة األفراد  و اليت تعمل على أساس وسي

ايصال انشغالتهم و متطلباcم لإلدارة العليا اليت تعمل على توفريها من اجل حتفيزهم للرفع  يربط جانب اإلدارة العليا و كذا Uلعمال من خالل

  من انتاجيتهم و تطويرها و حتقيق اهداف املنظمة.

: ان التطورات اليت مست خمتلف اجلوانب سواءا كانت سياسية ، اقتصادية ، )1980مرحلة مدرسة ادارة املوارد البشرية( ما بعد عام 4- 1

 جتماعية و خصوصا التكنولوجية " ادت اىل انتهاج هذه املدرسة مفاهيم ترتكز على ادارة املوارد البشرية على اساس وظائف معينة تعمل علىا

و         بفضل الرتكيز على العمال سواء من حيث استقطا¶م و توظيفهم 2مساعدة املنظمات على حتقيق التفوق من خالل تعظيم اإلنتاجية "

و     هم و كذلك وضع نظام اجور عادل يعمل على حتفيزهم على اداء عملهم Uحسن صورة ممكنة و كذلك اإلعتماد على برامج تكوينحتسين

³هيل لتنمية مهاراcم و كفاءاcم و اإلنصات اىل مشاكلهم و املسامهة يف حلها كما  سامهت هذه املدرسة على حتليل و توصيف الوظائف 

  العاملني و األنشطة  املوكلة اليهم. لتحقيق التجانس بني

اعتمدت هذه املدرسة بشكل كبري على املدرسة السابقة اال و هي ): 2000مدرسة اسرتاتيجية ادارة املوارد البشرية ( ما بعد عام 5- 1

استطاعت املنظمات الدخول  مدرسة ادارة املوارد البشرية حيث ركزت على وضع اسس فعالة لألداء، اإلنتاجية، جودة املنتوج و الذي بفضلها

اىل أسواق جديدة و احلصول على حصص معتربة فيها على الرغم من املنافسة  الشديدة املوجودة ¶ا كما ان ايديولوجيتها ترتكز على ضرورة 

        U على املنظماتوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب و عمله على  دمج العاملني و اشراكهم يف العملية اإلنتاجية مما انعكس اجيا

  و مكنها من حتقيق اهدافها

دارية وصوال اىل اذا انتقلت املوارد البشرية من ادارة املستخدمني اىل ادارة العالقات الصناعية فالعالقات اإلنسانية مث ادارة األفراد اىل الشؤون اإل" 

  3الناحية البشرية." تسيري املوارد البشرية كان تسلسل رحلة املسميات املقرتنة Uلفكر يف

  

  تعريفات وظيفة املوارد البشرية:- 2

                                                           
 د/ وسيلة محداوي " ادارة املوارد البشرية" مديرية النشر جلامعة قاملة،2004، ص1.31-30

  ضيايف نوال " املسؤولية اإلجتماعية و املوارد البشرية" مرجع سابق، ص2.51

 حممد حافظ حجازي "ادارة املوارد البشرية" دار الوفاء ، اإلسكندرية،2005،ص323
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و تفرعت بني منظورين أساسيناألول منظور تقليدي قدمي مازال ينظر اىل ان  لقد اختلفت التعريفات اليت تطرقت اىل وظيفة املوارد البشرية 

هذه الوظيفة ماهي اال عمل روتين يعمل على حفظ ملفات املوظفني و تسجيل اوقات حضورهم و خروجهم من املنظمات و املنظور الثاين 

أل�ا cتم بعنصر فريد اال و هو العنصر البشري و الذي لديه أمهية ينظر اىل وظيفة املوارد البشرية على ا�ا تلك الوظيفة األساسية املميزة 

متزايدة يف املنظمة و ركزت هذه الوظيفة على اإلهتمام Uلعنصر البشري و التكفل Uنشغاالcم و توفري احتياجاته و حتسني ظروف عمله 

 لدفعه اىل اإلبداع.

موعة أنشطة تتمثل يف احلصول و التطوير و احلفاظ على املورد البشري ادارة املوارد البشرية على ا�ا " جمBELANGGER Lيعرف 

  1¶دف تزويد املنظمات األعمال بيد عاملة مشجعه و مستقرة و راضية "

املوارد البشرية على ا�ا " تسعى اىل حتقيق افضل توافق ممكن بني الفرد و املنظمة و ذلك من  CITEAUX J.P يف حني يعرف  

موعة من األنشطة و الربامج و اهلياكل فهي تشارك يف حتقيق نوع من املصاحلة بني اجلانبني اإلجتماعي و اإلقتصادي يف خالل قيامها مبج

 2املنظمة"

على ا�ا " استخدام القوى العاملة داخل املنظمة او بواسطة املنظمة و يشمل ذلك عمليات ختطيط القوى العاملة A.Sikulerكماعرفها

  3اإلستقطاب، التعيني، تقييم ، األداء، التكوين، التنمية، األجور و املكافآت، تقييم اخلدمات اإلجتماعية و الصحية للموظفني"Uملنظمة، 

  PligrosوC.myresكما عرفها كل من

الىتحقيق قدراcم و ايضا اإلستعمال على ا�ا " القانون او النظام الذي حيدد طرق و تنظيم معاملة األفراد العاملني Uملنظمة حتىيستطعون الوصول 

  4األحسن لقداراcم  و امكانتهم للوصول اىل اقصى انتاجية ممكنة"

 5فعرفها على ا�ا "عملية اختيار و استخدام و تنمية و تعويض املوارد البشرية العاملة Uملنظمة" FRENCKاما 

  اساسية من الواجب ادائهامع ضرورة احرتامفاملوارد البشرية تضم عمليات  A.SHERMAN ET CHARUDERاما 

د البشرية تكمن القواعد العامة و كذلك جمموعة ادوات و اساليب يتعني استخدامها إلدارة جمموعات األفراد يف التنظيم و الوظيفة األساسية ملدير املوار 

  6 هلم املشورة تسهل هلم مهمة ادارة مرؤوسهم"يف مساعدة املديرين يف املنظمة و توفري هلم مجيع احتياجاcم و مستلزماcم و تقدمي

  اما Gluechفعرفها على ا�ا" تلك الوظيفة يف التنظيم اليت ختتص Uمداده Uملوارد البشرية الالزمة و يشمل ذلك  

  7ختطيط اإلحتياجات من القوى العاملة البحث عنها مث تشغيلها و تدربيها و تعويضها و اخريا اإلستغناء عنها"

  اما EFippoل عن املوارد البشرية على ا�ا "عملية ختطيط و تنظيم و توجيه و مراقبة النواحي املتعلقة Uحلصول على فقا  

                                                           
1BELANGER, BENABOU, FOUCHER, BERGERON et PETIT, Gestion stratégique et opérationnelle des ressources 

humaines.Gaétan Morin Editeur 1993 ,p779 . 

 
2Citeau j p,2000 ;p32 
3Sikuler » personnel  and administration human sources management » ;jolinwillezinc ;newyork 1976 ;p6 

سالمة امينة " اثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية على التنمية و جناعة املؤسسات البنكية يف اجلزائر، دراسة حالة بنك    BNA NATEXIS بسيدي بلعباس ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري   

 علوم التسيري و ادارة األعمال جامعة سيدي بلعباس،2006-2009 ص104
  بن ميينة السعيد " حتديد جودة التسيري يف القطاع الرتبوي من خالل املراهنة على فعالية ادارة املوارد البشرية ، قسم علوم اإلجتماع ، جامعة املسيلة ،ص5.2

 سالمة امينة ، مرجع سابق ص106

 بن ميينة السعيد  مرجع سابق، ص27
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  1األفراد و تنميتهم و تعويضهم و احملافظة عليهم ¶دف حتقيق اهداف املنظمة"

يف انتقاء العمال اصحاب الكفاءة املميزة و تسيري جهودهم و توجيه  اما الدكتور علي عبد الوهاب فاملوارد البشرية " هي الوظيفة االدارية اليت تتمثل

و        مالئهم طاقتهم و تنمية مهاراcم و حتفيز هؤالء األفراد العاملني و تقسيم ادائهم و البحث يف مشاكلهم و تقوية عالقات التعاون بينهم و بني ز 

  2من حيث اإلرتقاء Uإلنتاجية و الوصول اىل النمو املراد لألفراد و األعمال" رؤسائهم و بذلك تساهم يف حتقيق اهلدف اإلمجايل للمنظمة

  اذا من التعاريف السابقة نصل اىل ان املوارد البشرية

  و الربامج تضم جمموعة من الوظائف مهها حتقيق اهداف املنظمة.  نشطةموعة من األجم -

  ادارة األعمال.هي نشاط من انشطة التسيري و متثل احد فروع  -

  هي وحدة تنظيمية ذات خصوصية استشارية تقدم خدماcا و مساعداcا لكل املتواجدين يف املنظمة. -

  تعمل على توجيه األفراد و دفعهم اىل بذل قصارى جهدهم و اخلروج Uحسن مردود ممكن لديهم -

  مية قدارcم و كذلك احملافظة عليهم.من واجباcا استقطاب األفراد ذوي الكفاءة و العمل على تطويرهم و تن -

  :أمهية و اهداف ادارة املوارد البشرية - 3

ذه األمهية من ان األمهية و األهداف  اليت حتققها ادارة املوارد البشرية ميكن استخالصها من خالل النتائج اليت تتحصل عليها املنظمة و تربز ايضا ه

لبشرية من املدارس العلمية يف جمال ادارة األعمال و اعتربته موردا اسرتاتيجيا للمنظمة ميكنها من دخول خالل احليز الكبري الذي حصلت عليه املوارد ا

  اسواق و البقاء فيها

ظهر و من خالل هذه الدراسات تبني ان املوارد البشرية لديها طاقات و امكانيات كبرية تفوق بشكل كبري ما هو متواجد يف مكان العمل و هنا ت

من اجل ة املوارد البشرية و امهيتها اليت تتمثل يف تطوير و تنمية اإلمكانيات و حتفيزهم لدفع ¶م اىل اخراج هذه القدرات و اإلستفادة منها مهمة ادار 

  حتسني اإلبداع و الوصول اىل اقصى مردود ممكن ميكن املنظمة من حتقيق اهدافها

ا�ا مسؤولة على اهم عنصر يعترب جوهر بل كيفيةاإلستفادة من هذا العنصر اىل اقصى  ففي الوقت احلاضر  أصبحت هذه الوظيفة متزايدة ليس فقط

  درجة ممكنة و تظهر األمهية يف ما يلي:

من قبل املنظمات املنافسة كذلك املردود املقدم من قبل العامل اليت   حمور تركيز ادارة املوارد البشرية هو العنصر البشري الذي ال ميكن تقليده -

 تزيد قيمتها عن املصاريف اليت انفقت من اجله فالعنصر البشري يعترب العنصر األساسي للتميز و اإلبداع.

                                                           
1 EB Filippo » principlessuf personnel management, lindedition, mehanmillbookopanynewyork ; 1971 ;p5 

 د/ علي عبد الوهاب"ادارة الفراد منهج حتليلي" الدار املكتبية عني الشمس، القاهرة،1974 ص362
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وارد البشرية حتل حملها و هذا تقهقر بعض الوظائف اإلدارية يف املؤسسة و اليت كانت تعترب يف وقت سابق اساسية جعل وظيفة ادارة امل -

 بفضل امكانيات اصحاب اختصاص املوارد البشرية يف حل املشاكل " و اجتاهات التغيري اجلديدة اليت متيز اnتمع بصفة عامة و حميط العمل

 1بصفة خاصة "

كن من مواجهة الضغوطات و اُإلستجابة من األساسيات توفر املؤسسة و يف الوقت املالئم على موظفني ذو كفاءة و مهارة مقبولة حىت تتم -

 .للمتطلبات املوجودة يف البيئة و تضمن جناح املنظمة و خطتها فادارة املوارد البشرية تعترب من ابرز األدوات اليت تعمل على حتقيق ذلك

األخرية تتحصل على مساعدات و انتشارات وجود انسجام و تكامل  ما بني ادارة املوارد البشرية و Uقي اإلدارات األخرى حيث ان هذه  -

 من قبل ادارة املوارد البشرية تساعدها يف lطري مرؤوسيها و توجيههم فاي خلل يف هذه العملية ينجر عنه خلل يف تسيري املنظمة ككل.

 تسمح بدراسة مشاكل األفراد و حماولة اجياد حلول هلا كما تعمل على استقطاب احسنالكفاءات املتواجدة. -

 ضع برامج تدريب و تكوين األفراد ينجر عنه تطوير ملهارcمو  -

نا ان اي تبديل او تغيري ميس جزء من اجزاء املنظمة ال حيقق جناحا ما مل mخذ بعني اإلعتبار رغبات و احتياجات األشخاص املتلقني له و ه -

الرغبات و اإلحتياجات و عدم القيام ¶ذه املهمة ينجر عنه عدم تكمن املهمة الرئيسية إلدارة املوارد البشرية اليت تقوم بدراسة و حتليل هذه 

صلة، تغيري املؤسسات"  2حتقيق الرضا الوظيفي و الذي سوف يؤدي اىل مشاكل و ازمات منها: تغيب العمال، عدم اإلحساس Uملوا

  ما يلي:اما اذا تطرقنا اىل االهداف اليت تضعها ادارة املوارد البشرية فا�ا عديدة و نذكر منها 

 املشاركة: و نعين Uملشاركة ما يلي: -1

 انتقاء و استقطاب األشخاص القادرين على املسامهة يف وصول املنظمة اىل األهداف املوضوعة -

 توضيح اسباب تواجد املنظمة بشكل سليم حىت يتمكن لطاليب العمل اإللتحاق ¶ا -

 احملافظة على األشخاص الناجحني يف عملية اإلنتقاء. -

 قرار اليد العاملة يف املنظمة.ضمان است -

 الفعالية: و تتمثل يف دفع اليد العاملة إلجناز العمل املسند اليها بكل فاعلية و تفاده و ذلك من خالل: -2

 حتفيز األفراد من خالل تطبيق كافة انواع التحفيز من حتفيز مادي و معنوي  -

 يدة و اساليب مل ميتلكوها سابقا.تطبيق برامج تدريب و تكوين لتطوير األفراد و مدهم مبهارات جد -

                                                           
1Dolan, S.L., Saba, T., Jackson, S.E. et al, 2002, La gestion des ressources humaines : tendances, enjeux et pratiques 

actuelles, Saint-Laurent, Edition du Renouveau pédagogique, p4. 
2Dayon A ;1998 ;p139. 
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 حتسني نوعية احلياة يف العمل مع ضمان احرتام اإلطار  القانوين للعمل -

 حل مشاكل األفراد حىت و لو كانت غري مقرتنة بنشاط العمل. -

اإلستمرار جيب على  احلفاظ على بقاء و استمرارية املنظمة: ان البيئة املتواجدة فيها املنظمات تتميز بوجود منافسة قوية و من اجل -3

منظمة األعمال تلبية شروط املنافسة و اليت تتمثل يف ضمان حصول املوظفني على أجور توازي جهدهم املبذول و دفعهم اىل تعزيز 

 مردودهم للرفع من اإلنتاجية و حتسني املنتوج و زmدة جودcم حىت تتمكن من تسويقه و Uلتايل احلصول على جزء من السوق و Uلتايل

 ضمان اإلستمرارية.

مسايرة التشريعات و القوانني احلكومية: ان ادارة املوارد البشرية مرتبطة و متصلة بشكل مباشر مع اإلجراءات و القوانني احلكومية  -4

رد البشرية املوضوعة فيجب على املسؤول على ادارة املوارد البشرية ان يتاكد من ان اإلجراءات و املبادئ املطبقة يف عملية تسيري املوا

حمرتمة و متماشية  مع هذه القوانني فهذه اإلجراءات جاءت للحفاظ على حقوق األفراد و ضمان سالمتهم و من خالل توفر هذه 

 الظروف  ستزيد من جتهيز األفراد للعمل و Uلتايل زmدة انتاجهم.

  الثاين: مفاهيم و عموميات حول األداء البشري فرعال

رات يعكسها يف بيئة تتميز بدرجة عدم ³كد عالية نتيجة تواجد العديد من املتغريات اجتهت املنظمات اىل العنصر البشري ملا ميتلكه من قدرات و مها

من هذا العنصر البشري الذي يشكل هلا ميزة تنافسية قوية بمواصفات ال ختلو من اإلبتكار و اإلبداع فاستمدت املنظمات قوcا من خالل مردوده

  .ةالضغوطاتكافجعلتهاقادرةعلىمجا¶ة

  :مفهوم األداء البشري- 1

  لقد اختلفت التعاريف املقدمة لألداء البشري من Uحث اىل أخر و تعددت و سنعرض بعض التعاريف اد£ه:

 1" القدرة على اجناز املهام"

 2النتائج"" القدرة على حتقيق 

قبل  كذلك يوجد تعريف اخر على انه"سلوك يسهم يف الفرد يف التعبري عن اسهاماته يف حتقيق اهداف املنظمة على ان يدعم هذا السلوك و يعزز من

 3ادارة املنظمة و مبا يضمن النوعية و اجلودة من خالل التدريب"

                                                           
1AMFericelli et Bsir, performonce et ressource humaines, economic, paris,1996,p4 
22Joseph noone, a propos de la performance humaine en entreprise 

http ;//panorami.univ-paris1f1/gregor)cosulte le (14/03/2005) 

  

كومات ، كلية احلقوق و العلوم  اإلقتصادية ، جامعة ورقلة ، اجلزائر سناء عبد الكرمي اخلناق "مظاهراألداءاإلسرتاتيجي و امليزة الثنائية " املؤمتر العاملي و الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و احل 

 2005/09/08، ص363
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رد عند قيامه بعمل ما فهو يرتبط بتحقيق مستوmت خمتلفة للمهام املطلوب اجنازها و هناك من يعرف األداء على انه " ذلك املستوى الذي حيققه الف

اط يؤدي اىل على كل فان األداء يكون نتيجة امتزاج عدة عوامل كاجلهد املبذول و ادراك الدور و مستوى القدرات اليت يتمتع ¶ا الفرد كما انه اي نش

  1شكل من األشكال"نتيجة و خاصة السلوك الذي يغري احمليط Uي 

 2و ايضا انه " القيمة الكلية للسلوكيات اليت يقوم ¶ا الفرد خالل فرتة زمنية و املرتقبة من طرف املنظمة"

  ف السابقة ركزت على األداء هو عبارة عن سلوك من طرف الفرد خالل مدة زمنية معينة لتحقيق غاmت معينة.بفالتعار 

ركزت على ان األداء سلوك هناك من ركزوا على جوانب القيام Uألنشطة فعرفوا األداء البشري "كفاءة العامل  و على عكس التعاريف السابقة و اليت

  3لعمله و مسلكه فيه و مدى صالحيته يف النهوض Uعباء عمله و حتمله ملسؤولياته يف فرتة زمنية حمددة"

 4"قيام الفرد Uألنشطة و املهام املختلفة اليت يتكون منها عمله"ايضا هناك تعريف اخر يربط األداء البشري بدرجة اإلجناز 

5او هو"درجة حتقيق و امتام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية اليت حيقق او يشبع ¶ا الفرد متطلبات الوظيفة" 
 

كمية و جودة العمل املقدم من طرفه، فهو اnهود الذي يبذله    كما عرف ايضا على انه " املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث

  6كل من يعمل Uملؤسسة يف منظمني، مدريني و مهندسني"

  و ال يسعنا ذكر تعريف Brumbrack) و الذي عرف األداء" يعين السلوكيات و النتائج فالسلوكيات تتبع من 1988(

  7جيسد فقط السلوكيات بلنتائج اجلهد اجلسميو الفعلي املبذول يف املهام"املؤدي و حتول األداء من النية اىل الفعل،انه ال 

لبات من خالل مجيع التعاريف السابقة ميكن ان نستخلص ان تعريف األداء البشري هو ما ينتج عن املوظف اثناء ³ديته لوظيفة من اجل تلبية متط

فاألداء حيدد من خالل النتائج احملصل عليها يف مكان العمل سواءا عن طريق كمية  العمل املوكل اليه مقابل ما حيصل عليه من عائد مايل او معنوي

  اإلنتاج و جودcا، التميز يف العمل و كذلك ال جيب ان ننسى السلوك الوظيفي الذي يتمتع ¶ا الفرد يف مكان العمل.

  :األداء بني الكفاءة و الفعالية - 2

ء مبدى امكانية حتقيق املنظمة ألهدافها اي بعبارة اخرى مستوmت الكفاءة و الفعالية اليت حتققها منظمة دائما ما يقوم الباحثون بربط مسالة األدا

طة يف حني ان االعمال" فالكفاءة هي الوصول اىل األهداف احملددة و Uلتايل يتم قياسها عن طريق العالقة بني النتائج احملصل عليها و األهداف املخط

  8لى ترشيد استعمال املوارد دون التاثري على األهداف املسطرة و تقاس هذه العالقة Uلنتائج و املوارد املستخدمة"الفعالية هي القدرة ع

نتاجية ( فالتعاريف اليت تطرقت لألهداف  عملت على اتباع بعد من البعدين السابقني اال و مها الكفاءة او الفعالية فهناك من عرف ان "مفهوم اإل

  1الفعالية) يتساوى مع مفهوم لألداء الشامل"

                                                           
  مصطفى عشوي" اسس علم النفس الصناعي التنظيمي" املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،1988 ص1.24

2Sylvie saint onge et Victor haines » Gestion des performances au travail ;bilan des conaissances, edition de boeck ; 

bruxelles2007,p98. 

 منصور امحد منصور" املبادئ العامة يف ادارة القوى العاملة"وكالة املطبوعات الكويت 1979ص1213

  حممد سعيد انور سلطان" السلوك التنظيمي" الداراجلامعية اجلديدة، االسكندرية 2003، ص2194

  راوية حسن"ادارة املوارد البشرية" املكتب اجلامعي احلديث,اإلسكندرية،1999،ص2095

 محداوي وسيلة، ادارة املوارد البشرية،مرجع سابق ،ص1236

 امحد سيد مصطفى"ادارة املوارد البشرية، دار الكتب, القاهرة،2004، ص1487
8M.Marchesnay,lastrategieed ;opu alger,1988 ;p27. 
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 2فعرف األداء على انه "العالقة بني املوارد املوجودة و النتائج احملصل عليها"

 3كما يرى اخرون Uنه" الطريقة اليت تستعمل فيها املنظمة جممل مواردها سواءا البشرية او املادية للوصول اىل األهداف املسطرة"

  4للباحثني الذين ركزو على الكفاءة عرفوها على ا�ا"األهداف او املخرجات اليت يسعى النظام اىل حتقيقها"و Uلنسبة 

ن معا لكن يف األصل الكفاءة و الفعالية مها وجهان متالزمان عندما يكون األمر مرتبط بقياس اإلجناز و هذا ما يغيبه األداء فيجب دمج البعدي

ا ما مت ³كيده من خالل تعريف دمج بني البعدين اإلثنني " األداء مركز مسؤولية ما يعين الفعالية و اإلنتاجية اليت يبلغ ما لتحقيق األداء املطلوب و هذ

  هذا املركز األهداف اليت قبلها"

نقول عن منظمة حققت اذا من خالل ما سبق نصل اىل خالصة مفادها ان ال ميكن التكلم عن األداء دون ربط Uلكفاءة و الفعالية فال ميكن ان 

لشيء Uلنسبة اهدافها على ا�ا قدمت اداء ذو مستوى جيد ما اذا كانت التكلفة الكلية للموارد املستعملة تفوق ما انفقته املنظمات املنافسة و نفس ا

ة عن النتيجة النهائية و اجلهد املبذول ملنظمة اشتغلت جممل مواردها املتاحة لكنها مل تصل اىل األهداف املخططة و من هنا تظهر ان األداء هو عبار 

  للوصول اليها و سنوضح ذلك من خالل الشكل األيت.

  ) األداء من منظور الكفاءة و الفعالية06الشكل رقم  (

     اإلنتاج            راس املال                                                              

  العائد                                                     العمل                    

  املواد األولية                                                       القيمة املضافة             

  املعلومات                                                     رقم األعمال              

  الثقافية                                                          عائد اليهم             

  التكنولوجيا                                                     املكانة يف األسواق                 

  تعظيم  

  

  األداء                                                   الفعاليىة                                                                             

  الكفاءة                                                

  البقاء و النمو                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

 عمر حممد التومي الشيباين، علم النفساإلداري، الدار العربية للكتاب طرابلس، ليبيا،1988، ص561
2R.brosquet ;rondement dela performance humaines dans l’entreprise ed les editions d’organisation ; paris ;1989,p11 

 مجال خيشور" التقييم اإلقتصادي يف وحدة ديدوش مرادإلنتاج املشروUت الغازية و العصري املركز خالل عامي 84-85، جامعة Uتنة1987،ص083
  عايدة سيد خطاب"اإلدارة و التخطيط االسرتاتيجي" دار الفكر العريب1985، الطبعة األوىل،ص4.35
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  املليك بن مزهودة" األداء بني الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية جامعة حممد خيضر بسكرة املصدر: أ/عبد

  ابعاد األداء و مستوsته: - 3

اجياد عنصر او بعد يشكل يف ظل التطور التكنولوجي القوي و املنافسة الشديدة اليت اصبحت متيز سوق العمل اصبحت جل املنظمات  تبحث عن 

 1هلا قيمة مضافة حىت تصبح " املنظمة تعترب مؤسسة ذات قيمة اي هلا القدرة على تقييم قيمة استمرار"

  والذي يضمن استمراريتها يف سوق العمل حيث تشمل هذه القيمة املضافة األبعاد الثالثة و هي: البعد اإلنتاجي، املايل، و البعد التسويقي

التنافسية , :ي هت اليت حتقق التميز يف األداء و . بتحديد هذه املتغرياBARRAUX Jوالنجاح يف األداء متعلق مبتغريات قام  ولكن اإلبداع

  اإلنتاجية ,التكاليف و املر دودية حيث اوضح ان كل بعد من األبعاد له عالقة مباشرة ¶ذه املتغريات.

املنتوجات من خدمات وسلع لتلبية حاجات و لرغبات األفراد Uجلودة املطلوبة وذلك ضمن امكانيات نتاجي و الذي يؤدي اىل توفري فاألداء اإل

نتاج مجايل و جممل عوامل اإلاإلUلعالقة بني اإلنتاج  عرفاملتمثل يف اإلنتاجية و اليت تفهذا يوضح العالقة بني األداء اإلنتاجي واملتغري  2املنظمة املتاحة

  3.» املستخدمة 

ضع املايل للمنظمة و هو انعكاس ملر دودية املنظمة اي البعد املايل و التغري املتمثل Uملرد ودية و اليت توضح من خالل و البعد املايل فهو عبارة عن الما ا

  input/ outputالثنائية مدخالت و خمرجات املنظمة 

نافسة Uستخدام جل املنظمة و اليت متكنها من اقتحام اسواق و قدرcا على اnا¶ة و املية اليت متثلكما فساتنعد التسويقي  فنقصد به القدرة الاما الب

  ادواcا و ذلك من خالل اعتمادها على اداء متميز.

سريعا  فالغاية من التسويق هو جذب املستهلكني و اغرائهم مبنتوجات و االجابة على رغباcم و خصوصا يف الوضع احلايل و الذي نستهدف فيه تغريا

هي  ةاملنظمات املتفوق«و ديناميكية كبرية يف رغبات و اذواق املستهلكني خصوصا من متطلباcم اصبحت تتجه حنو نوع من الرفاهية فأصبحت 

  4»القادرة على تلبية هذه االحتياجات و انشاء قيمة لزUئنها 

ت ية بني املنظمات تتمثل حول قدرcا على االستجابة للرغبافسناتفالاملنافسة من استقطا¶م حنوها من اجل احلفاظ عليهم و منع كل املنظمات  

تقدمي اساليب جديدة متكنها من ذلك و  و جات من خالل اإلبداع و االبتكار و البحث و التطوير اة التغريات يف احلكباملطلوبة من املستهلكني و موا 

  . هم للمنظمةئذلك كسب ثقة األفراد و زmدة و الك

                                                           
1Jean favry » l’entreprise de valeur (quand les ressources humaines font la differences) edition d’organisation, paris,2001,p246 

  .30ص  1999تقييم األداء(مداخل جديدة لعامل جديد ). دار النهضة العربية, مصر « توفيق حممد عبد احملسن -2

3-pascal barri lot, pilotage de la per finance et stot agie d’an prise ( l’exemple du tableau de bord prospectif). Prévue de gestion, 

France, 2000, p 137 

4-pascal barrilot .at p 144 . 
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ه األبعاد و اليت تنصب يف حتقيق األداء الكلي للمنظمة ال ميكن ان حتقق إال من خالل توفر عنصر مهم و وسيلة Uلغة االمهية و اىل ان كل  هذ

  املتمثلة يف املورد البشري و الذي يعترب اساس التمييز و النجاح.

ين ذوي كفاءة سري إال من خالل توفر مسامهني و م مردو دية جيدة فكل بعد من االبعاد يرتبط بعالقة وثيقة Uألفراد فالبعد املايل ال ميكن ان حيقق

ر وسائل انتاج و عالية اي عنصر بشري اما البعد اإلنتاجي من خالل تعزيز اإلنتاجية و زmدة النوعية مرتبط بكفاءة و مهارة األفراد القادرين على ابتكا

  طرق جديدة.

رات متكنهم من ااألفراد على تسويق املنتوج من خالل امتالكهم ألساليب و قدرات عالية ومهقي من خالل قدرة يواألمر متعلق ايضا Uلبعد التسو 

 1» .حتديد اجال ظهور االحتياجات املستقبلية للزUئن

  فال ميكن احلديث عن اداء املؤسسة من دون التطرق ألداء املوارد البشرية.

  2األداء اىل ثالثة و هي:: ميكن تصنيف مستوmت  مستوsت األداء -

  :اوال :املستوى اإلسرتاتيجي

ت اىل األداء الداخلي و هو يرتبط هذا اجلزء Uخليارات اليت تلزم املؤسسة nا¶ة تغريات احمليط و قراراته فهي ختتص Uألداء اخلارجي بدون االلتفا

دة اليت يرتكز عليها األداء شرات مالية متعددة حيث يغري هذا املستوى قاعمستوى  األداء املايل األكثر استعماال يف املنظمة من خالل استعمال مؤ 

  يف املنظمة . هامخدواست

  : املستوى التكتيكي:2نيا

هذا املستوى األداء الداخلي و   ها و يدمجهدافزمة من اجل حتقيق االاملستوى على تنظيم املنظمة و ادارcا و مدى حصوهلا على املوارد ال هذايرتكز 

ن األداء الشامل ألداء املنظمة و الذي يتضمن ركائز  كل م عتربستوى الفعالية التنظيمية حيث يلك األداء اخلارجي الذي جيب ان يضمن حتقيق مذك

  البقاء . و مرارقدرة املنظمة على االستالفعالية التنظيمية يف مدى  ييساقمو تتمثل  األداء املايل و كذلك العمليايت

للمنظمة و استمرار ممارستها ألنشطتها و ضمان  السري احلسن و يتعلق هذا املستوى مبجمل التعليمات الصادرة و الىت تضمن :املستوى العملي: 2لثا

الت اليت تعتمد املنظمة على افاn ذلك العمليايتكداخلي من £حية األداء املايل و  حتقيق.اهدافها حيث تعمل هذه التعليمات على حتسني األداء ال

   من التميز و الكفاءة .ركبريعلى قد نشطتها^ها مرتبطة على األهداف اليت تريد الوصول اليها و لكن عليها دائما ان تقوم سقيا

  الية .األنشطة بكفاءة و مهارة ع ا�ا تتفق مجيعا يف ضرورةان تتم ممارسة إالعلى الرغم من اختالف املستوmت 

  ددات األداء و معوقاته:حمالثالث فرعال

                                                           
1-dimitriweiss,lesressouceshumaires,edition,d’organisation , paris2000 :p 238 . 

2شنايف نوال « دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري Uملؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل.فرع جنرال كابل-  بسكرة,رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علوم ختصص علوم التسيري , 

105- 104,ص 2015جامعة حممد خيضر, بسكرة  
  



 اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات االعمالالفصل االول 

 

 
121 

  حمددات االداء:- 1

حمددات األداء إال ان النموذج األكثر رواجا و الذي يرتكز على ثالث عناصر يوضح العمل على وضع منوذج  ارسنيلقد حاول العديد من الد «

  1.  »اساسية و هي : اجلهد,اإلدراك,القدرة

  هي الطاقة العضلية و الفكرية اليت يقوم ¶ا ألداء وظيفته و :اجلهد

  ها يف األفراد للقيام Uلوظيفة املسندة اليهم .و هي اخلصائص و املهارات و الكفاءات اليت جيب توفر  :القدرة

  طات اليت جيدر ¶م القيام ¶ا .افهم األشخاص و ادراكهم للنشوذلك من خالل وعي و  :اإلدراك

  ة تتكامل مع بعضها البعض و اليت يظهرها الشكل التايل :    األداء مرتبط مبحددات ثالثة رئيسي يف حني يرى بعض الباحثني ان

  

  : حمددات األداء )07 (الشكل رقم 

        

 

 

  

  

  .71, ص 2005, دار الفكر العريب , القاهرة, مصر,  مصطفى, املدير و مهاراته السلوكية املصدر: امحد سيد

  عليها الفرد و اليت بواسطتها يستطيع اداء مهامه . قدرة: و نعين Uلقدرة اإلمكانيات اليت حيوزال

  2فرق يف االستعمال بني القدرات الذاتية و املكتسبة. يف األداء و سرعة التنفيذ و ليس هناكلدقة Uفهي على صلة 

دارية و ظيم بني الوحدات اإلحميط العمل: وذلك من خالل القدرة على االنسجام مع احمليط و حتسني مناخ العمل من خالل االعتماد على التن -2

  للوظيفة.بية رغبات األشخاص و زmدة دافعه على تل ةالقدر 

                                                           
  . 212,ص 2009زائر, نوفمرب بن احلاج جلول mسني, نظام, قسيم اداء العمال يف مؤسسة, ملتقى حول اداء و فعالية املنظمة يف ظل التنمية املنظمة , جامعة مسيلة ,اجل1
  . 62, ص  2003اجلزائر’Uتنيت, Uتنة رضا قحا: اداء العامل يف التنظيم الصناعي, الطبعة األوىل شركة2

 الدافعية القدرة محيط العمل

 األداء
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ه ا ا�ا متثل مستوى احلماس الذي حيوز كم «اليت تدفعه اىل التصرف بتصرف معنيالدافعية:و هي تلك القدرة الباطنة اليت جيوز عليها الشخص و  -3

  ا .رادة يف العمل يوضحه اجلهد املبذول  يف الوظيفة و مدى االلتزام ¶حبيث هي عبارة عن اإل 1»الشخص ألداء وظيفته 

  ر يف هذه احملددات و ميكن ذكر بعضها .غري انه هناك اسباب عديدة تؤث

  فمحددات شخص ماليست هي Uلضرورة حمددات اداء الشخص االخر .

ا�ا نفسها يف منظمة اخرى كما ان هناك جمموعة من العناصر سواء كانت داخلية ام خارجية هلا حمددات اداء األشخاص يف منظمة ما ال ميكن اجلزم 

  إدارة املوارد البشرية و اليت ميكن اظهارها من خالل الشكل األيت: ها lثري على األداء البشري خصوصا تلك املمارسات اليت تصدر 

  املوارد البشرية.حمددات األداء البشري و ممارسات ادارة    )08(شكل  -

  

   

 

 

 

 

 

 

Source :Dimitriweiss ;Ressouce Humaine 2 edition d’organisation ;2003.p251 

  : معوقات األداء- 2

د من فعاليته و تعيق طريقه و تؤثر فيه بطريقة ما هذه العوامل تشكل اهم معوقات األداء و د من املتغريات و العقبات اليت حتالبشري العدييواجه األداء 

  :2هي 

  عدم التمكن الكامل بكل مكو£ت العمل سواء من حقوق وواجبات و مهام . -

  ظيفة.يالت للو ع التجهيزات و كذلك عدم تطبيق تسهعدم توفري مجي -

                                                           
  . 109,ص2001رواية حسن, السلوك يف املنظمات, الدار اجلامعية اجلديدة, اإلسكندرية,مصر  -1

  - رواية حسن , مرجع سابق , ص ص -212-211 .2

 األداء البشري

 الثقافة التحفيز المهارات التاهيل

 سياسات و ممارسات ادارة  الموارد البشرية
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  شح يف السياسات احملددة للوظيفة . -

  عدم كفاءة املشرفني . -

  برامج التكوين .اهتمام ضعيف Uلدورات التدريبية و  -

  عدم توفر ظروف عمل صحية كاإلضاءة, التهوية , احلرارة , الرطوبة , الضوضاء . -

  نتاجية. غياب روح الفريق و اجلو الصحي الذي حيفز على العمل و الرفع  من  اإل-

  عدم توضيح األهداف املراد الوصول اليها بدقة . -

صلة العمل بنفس" غياب اإلبداع و االبتكار و    امللل و نتيجتها غياب اجلودة و ضعف اإلنتاجية . الطريقة الروتينية اليت تؤدي اىل موا

خلق مسافات بينهم و بني اإلدارة و انعدام الثقة يف مشرفيهم وعدم دارية و امهال ارائهم ينجر عنه عدم اشراك العمال يف خمتلف القرارات اإل -

  اإلحساس Uالنتماء و املواطنة لدى العمال. 

كافآت تعترب االبتعاد عن الوضوح يف اعداد هيكل األجور و املكافآت ينجر عنه عدم احساس العمال Uلعدالة وعدم حتفيزهم للعمل  فاألجور و امل -

  شكلة رئيسية. و الدفع ¶م اىل اإلبداع و التفاين يف العمل فاخللل يف نظام األجور يشكل م هم العوامل القادرة على حتفيز األفرادمن ا

  ة . فلهذا جيب االلتفات اىل هذه املعوقات و حماولة معاجلتها و تفاديها و التحكم فيها فإذا مت  تقديرها فاألداء يتحسن بصفة اكيد

  ابعاد االداء البشري: - 3

يعتربون االداء يقوم على اساس : اجلودة , معدل االجناز ,التعاون,االنتاجية,الليونة,  WILGE ET FESSMANان 

  .1الغياب,رضاالعمال,القيمالثقافية,االتصاالت

  WELSH2001و كذلك   SCULL EN BERGERY ET AIN SMITH 2005يف حني ان االحباث اليت قام ¶ا 

ى: القيم الثقافية, سهولة االتصاالت,حتفيزالفرد,بساطة اختاد القرار,امكانية عمل الفرد ضمن فريق اظهرت ان االدا البشري يتم تقييمه  Uالعتماد عل

  عمل.

  2فيما يرى اخرون ان ابعاد االداء البشري تتمثل يف :االنضباط,القيمالثقافية,التعاون يف العمل,السرعة و الدقة يف االجناز

                                                           
1J. Chaabouni, Les concepts de performance dans des théories du management: in la performance, théories perceptions et 

pratiqués, faculté dessciences économiques et de la gestion, sfax, 1992.p15. 
2Claude levy Le Boyer, La gestion des compétences, Les éditions d'organisations, Paris, 1996.p113. 
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ركز فيه على ان  1998و الذي محل عنوان كيف تصبح المعا يف العمل؟ يف سنة  ROBERT E. KELLEYاما اذا اعتمد£ على كتاب 

, ادارة ابعاد االداء البشري تتمحور يف روح الفريق, العمل Uخالص, املبادرة,مهارات القيادة , مهارات العرض , العالقات احلسنة , حسن الرؤية

  1الذات.

يت اعتمد اذا اعتمد£ على دراساتنا العربية فالبضرورة سنتطرق اىل دراسة كائنكان فواز مرعي واليت خصت شركات الصناعات الدوائية االردنية و الاما 

  2فيها لدراسة ابعاد االداء البشري على : السلوك االبداعي الفردي, املواظبة يف العمل , الدقة و اجلودة 

جود تباين يف االبعاد حسب وجهات و اراء الباحثني فهناك توجهني : فمجموعة من الباحثني ركزت على عناصراالداء و يف اذا مما سبق يتضح جليا و 

  حني الفئة االخرى اعتمدت على املعايري النوعية السلوكية و فئة اخرى دجمتهما معا.

  اما يف دراستنا هذه فسنعتمد على االبعاد االتية:

 املواظبة يف العمل -

 ءة و اجلودةالكفا -

 روح الفريق و الوالء -

 املواظبة يف العمل :1- 3

لمنظمة يقصد Uملواظبة يف العمل االلتزام الكلي للفرد اجتاه وظيفته ,و يعين االلتزام نفسية الشخص و رغبته يف بذل املزيد من اجلهد ليسمح ل

 أشياء لفعل االستعداد و هلا اإلخالص و بقيمها االلتزام و مؤسسته اجتاه الفرد لدى املتولد الشعوراالجيايبمستوى هو او  U3لوصول اىل اهدافها

  4قدرcا تزيدمن للمؤسسة

د احلضور اذن املواظبة هي احد السلوكيات اليت تؤكد على وجود ارتباط و تواصل بني الفرد و مؤسسته فاملواظبة  تعرب عن مدى احرتام الفرد ملواعي

  تعكس اجلدية و التفاين يف العمل و قدرة اجناز الفرد للعمل املوكل اليه و يف الوقت احملدد .و االنصراف اىل ومن العمل كما 

 املوجهة الداخلي االنضباط عوامل من عامل Uعتبارها العمل يف اجلد و احلماس خلق يف مهم عامل كو�ا  يف العمل على املواظبة أمهية وتكمن

  1كامال  ^دائه التزامه زmدة و األفراد لسلوك

                                                           
  .87-86,ص ص2008النشر،مصر،, و للتدريب العربية ،اnموعةاملتميز اإلداري األداءأبوالنصر، مدحت1

  

 يف الفلسفة درجةدكتوراه على احلصول املتطلبات مقدمةاستكمال ،أطروحةاألردنية الدوائية الصناعات شركات أداءاملواردالبشرية يف على والتبادلية التحويلية القيادتني ،أثر مرعي فواز كائنكان4

 .48,ص2008العليا،األردن، للدراسات العربية عمان اإلدارة،جامعة

.   
 08/09والعلوم االقتصادية،جامعةورقلة،اجلزائر، واحلكومات،كليةاحلقوق للمنظمات املتميز األداء حول mلدويل ،املؤمترالعلمالتنافسية وامليزة مظاهراألداءاالسرتاتيجياخلناق، سناءعبدالكرمي3

  .40,ص2005مارس,

 .،ص 2009 ، (نيويورك)املاجستري،مطبعةجامعةأكسفورد درجة لنيل اخلرطوم جامعة إىل مقدم تكميلي أمحد،حبث احلاجادم ،ترمجةأبوبكر(حتقيقاالستمراريةلفرتةطويلة) واألداء املواردالبشرية إدارةجابباوى،2

60  
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  الكفاءة و اجلودة:3-2

cدف كل منظمة اعمال على تطوير و حتسني جودcا ملا تترتكه اجلودة من اTر اجيابية كالتقليص من التكاليف, تقليل االخطاء,التحكم يف 

  الوقت و منه احرتام املواعيد ما ينتج عليه حتسني االداء و هذا ما cدف اليه املنظمة.

هي مالئمة االستخدام اليت تقود اىل حتسني االداء نتيجة مطابقة املعايري و املواصفات JURAN ET GRYNA 1980فحسب 

  املتفقة عليها.

 القيام على قدرة و براعة و مهارات و رغبة من ميتلكه ما و به يقوم الذي عمله  من الفرد يدركه ما و العامل أداء مستوى واجلودةهناتعربعن

  درجة حيث من األداء جودة على احلكم بكيفية اخلاص املؤشر هي اجلودة أخرى بعبارة األخطاء يف الوقوع دون Uلعمل

  2املتاحة اإلمكانيات مع اجلودة مستوى يتناسب أن جيب و األخطاء من التحرر و إنتاجه سالمة مدى و ودقته لعمله العامل إتقان

  :العمل فريقروح 3- 3

احدى التوجهات املفضلة لدى منظمات االعمال يف االونة االخرية و اليت تسعى من خالهلا لتطوير و حتسني ادائها و ها ما ان ها العنصر اصبح 

تسمح ميكن مالحظته يف املؤسسات من خالل اعتماد املؤسسات على الطرق اجلماعية و التخلي على الطريقة الفردية ملا متيزها من مرونة تنظيمية 

  ريات السريعة لبيئة االعمال .هلا مواجهة التغ

 األفراديتميزون من جمموعة هي أي مشرتكة و حمددة أهداف  حتقيق ألجل بعضهم مع يعملون األفراد جمموعةمن"و يقصد بفريق العمل 

 و إجنازها املطلوب املهام اجتاه Uملسؤولية املشرتك اإلحساس إىل ممايؤدي3واحد مشرتكةوغرض أهداف جتمعهم فيمابينهم متكاملة بوجودمهارات

  4املنظمةبينهم العالقات نتيجة فاعل اجتماعي ككيان  أنفسهم يرون للتغريات،أل�م السريعة االستجابة

  5فتوفر روح فريق العمل سياهم يف حتسني االداء البشري و ها ما تبحث عنه منظمات االعمال ومن ابرز اجيابيات فريق العمل نذكر:

 .املهارات و املعارف إنشاء و تقاسم على التشجيع-

 .الزبون ملتطلبات االستجابة سرعة -

 .االقرتاحات تقدمي و اإلبداع و التنوع على تشجع -

                                                                                                                                                                                                                  

   .26 ،ص 2005 ،العدداألول،اجلامعةاألردنية،األردن،متوز،( حمكمة عاملية علمية جملة( إدارةاألعمال األردنيةيف ،اnلةالعاملني أداء يف الثقافية للقيم احملتملة االختالفات �ثريييت،ها الدين صالح3   
 العليا،قسم األمنية،كليةالدراسات للعلوم العربية £يف اإلدارية،جامعة العلوم ،رسالةماجسترييفالعام(dألمن العاملني الضباط تطبيقيةعلى األداءدراسة حتسني يف اهودور االتصال ،تقنياتعلي حممدبن املانع 4

 . 73 ،ص 2006 العلوم اإلدارية،الرmض،اململكةالعربيةالسعودية،

 درجةاملاجسترييف على احلصول متطلبات ،رسالةماجستريمقدمةالستكمالالعمل(فريق قيادة يف مرائهمد راتمها عن عمان سلطنة يف اخلاص القطاع يف العاملني ،أراءالسديري أمحدحممدمخيس 1

  . 11 ،ص 2010 املتحدة، العايل،اململكة للتعليم الربيطانية .إدارةاألعمال،األكادمييةالعربية

 أداء الفريق جملة عاملية ،إدارة(األداء املتميزة العمل لفرق الناجح التطبيق على املؤثرة العوامل)العمل أداءفريق ادارةوآخرون، كاستا

  47،اnلد/7,العدد  1248مطبوعات جامعية,ص http.://www.emerald).-.(library.com/fr).10/11/2014اطلع عليه بتاريخ (

  .201ص 2007 .التوزيع،مصر، و للنشر العصرية ،املكتبةالبشرية املوارد لتنمية التنظيمية و السلوكية املهاراتاملغريب، الفتاح عبد احلميد عبد3
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 للعمل مناسب مناخ و التحفيز عالية بيئة خلق-

 .إجنازها املطلوب املهام جتاه Uملسؤولية املشرتك اإلحساس -

  .األعضاء مهارات مستوى حتسني -

 .األعضاء بني االتصاالت فعالية زmدة -

 .التكاملية األفضليات حتقيق -

 .األفراد بني التعاون و الثقة روح بناء -

 وضمان العاملني دمج عملية من أساسي جزء كونه جدا مهم عامل العمل فرق بناء عملية أن جليا يتضح النقاط املذكورة سالفا هذه من

  .اجلماعي التفكري ميزة نتيجة اآلراء يف اتفاق حتقيق و مشاركتهم

  املوارد البشرية:من اداء رفع تقييم والالثاين : املطلب

نظمات و هذا ر£ سابقا موضوع اداء املوارد البشرية و ذكر£ األمهية الكبرية اليت حيوز عليها هذا العنصر نظرا لتأثريه الكبري يف حتقيق اهداف املثلقد ا

    تسمح هلم بتقسيم هذا العنصر املنظمات و اإلداريون على اجياد و معرفة الطرق و األساليب اليت لذلك و من هنا عمل مسريوة اساسية يعترب وسيل

  فاء حتسينات عليه لتطويره .و كذلك اض 

      خالل تقييمها من اجل معرفة األسبابويرها و لكن هذا ال حيقق إال من والعمل على تط فاعتبار املورد البشري ميزة تنافسية وجب االحتفاظ ¶ا

استقطاب امهر  و العوامل اليت تؤدي اىل اضعاف قدراcا و كذلك تطويرها و تدريبها ملسايرة التطورات احلاصلة يف عاملنا اآلن فلم تعد الوسيلة فقط يف

  اء التحسينات املطلوبة فضمستواهم من خالل عملية التقييم القدراcم و حتسني و اكفا األفراد بل العمل على تكوينهم و الدفع من 

  األول :تقييم األداء البشري:  الفرع 

يم اداء العمال عرف عدت تسميات انطالقا يأداء املوظفني فتقبة قرقابة فتقييم األداء نقصد به مراان عملية التقييم يف اي ختصص تشكل نوعا من ال

ال و هو معرفة اداء العامل من كل اجلوانب سواء فنية هذه التسميات تنصب يف وعاء واحد ام الكفاءة مث تقيم األداء اال ان كل يءة فتقيمن قياس الكفا

  فكرية سلوكية و عضلية لتحليل نقاط القوة و الضعف لديه .

  تعريف تقييم األداء البشري:- 1

هالكي حتقق املنظمة اهدافها  و لكي تتمكن املنظمة عن الواجبات على عاتقهم مطالبني Uجناز و  العديد مناملهامان للعاملني يف منظمات األعمال 

  ي Uلعديد من التعاريف نذكر منها:عليها بتقييم هذا األداء و الذي حظالتعرف على األداء املنجز 
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عملية ادارية دورية هدفها قياس نقاط القوة و الضعف يف اجلهود املبذولة من  «ه كما عرف Uن  1حتليل لنتائج الفرد و من مث احلكم عليها  -

 2»الشخص و كذلك التصرفات اليت يقوم ¶ا يف مواقف معينة ومسامهته يف حتقيق هدف معني تريد املنظمة الوصول اليه 

ة كأساس لتحسني هذه عتوقاملجة مهاراcم احلالية و كذلك عرف ^نه حتليل و تقييم امناط و مستوmت اداء العاملني و تعاملهم و حتديد در  -

 3»األمناط و املستوmت 

نظام رمسي صمم خصيصا لقياس و تقييم اداء و سلوك األشخاص اثناء lديتهم لوظيفتهم من خالل االعتماد على  «و قد عرف ايضا انه  -

ة زمنية حمددة و معروفة وجيرى يف �اية املالحظة تقدير جهد و املالحظة املستمرة و املنظمة هلذا األداء و السلوك و نتائجهما خالل فرت 

ول و العمل املقدم و كذلك عي فاملكافات مرتبطة Uجلهد املبذنشاط و سلوك كل فرد على حدى و Uلتايل تقدير كفاءته بشكل موضو 

 . 4»معرفة نقاط الضعف و حماولة تصحيحها مستقبال لكي يؤدي عمله بكفاءة عالية 

  و عرفه jean Marie perettiملية اليت تسمح للفرد من حتقيق تقدم و تطور تدرجيي فهي تسمح Uلتحسني"  الع

  5املستمر يف مستوى اداء الفرد"

كما عرف ايضا أيضا " قياس مدى قيام األشخاص Uألعمال  املسندة اليهم و مسامهتهم يف الوصول لألهداف املسطرة و مدى تقدمهم Uلعمل و 

  6قدرcم على اإلستفادة من فرص الرتقية و زmدة املرتبات"

  اما Gary desslerفتقييم األداء هو " معرفة درجة مسامهة كل عامل يف اجناز األعمال املسندة اليه و ضمان احلفاظ على 

  7التوازن الالزم بني متطلبات الوظيفة و قدرة العامل الذي يشغلها او سريقى اليها"

فاءاته و كخالصة هلذه التعاريف ميكننا استنتاج ان تقييم األداء البشري يتمثل يف قيام املنظمة بدراسة ادائه و حتليله ملعرفة مستوى الشخص و كاذا  

ية التقييم تتخذ املهارات اليت ميتلكها و مدى قدرته يف املسامهة يف حتقيق األهداف املوضوعة من قبل املنظمة وفقا للمعايري احملددة و من خالل عمل

  ها املنظمة مناسبة هلم.عترب القرارات اليت ت

  امهية تقييم اداء املوظفني - 2

را مهما للمعلومات ان عملية تقييم اداء املوظفني تعترب وظيفة اساسية من وظائف ادارة املوارد البشرية و هلذه الوظيفة امهية كربى نظرا ال�ا تعترب مصد

الت و املوارد البشرية بكافة املعطيات حول األفراد  متكن اإلدارة  ملعرفة نقاط القوة و الضعف و اختاذ التدابري التصحيحية ملعاجلة اإلختالتزود به ادارة 

  1ميكن تلخيص بعض األهداف يف ما يلي:

                                                           
1 Christian batal «lagetion des ressorceshummes dans le secteur public»2eme tirage edition d’organisation ; paris ;2000,p63 

  

  - 3362,ص 2006حورش الدولية,اإلسكندرية,مصر,حممد املصريفينذرة املوارد البشرية,دار  

  
 -  امحد سيد مصطفى ادارة املوارد البشرية,مرجع سابق,ص3.331

 عمرو وصفي عقيلي,ادارة املوارد البشرية,مؤسسة زهران,االردن,1991,ص4.166
5JEAn marie perretti » ressources humaine » 5eme editionvouibert, paris,1993,p339 

  زهري Tبت" كيف تقيم اداء الشركات و العاملني" دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة ، مصر 2001، ص6.87
 ديسلر جاري" ادارة املوارد البشرية"، دار املريخ، الرmض، اململكة السعودية،2009 ص7.270
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  رمسيا للمعلومات حول قدرات العاملني و اليت اساسها ميكن تطوير النظام اإلداري. نعترب مصدرا-

  من خالل املعلومات املقدمة ميكن وضع الربامج التكوينية و الرتبصات التدريبية لتحسني قدرات و مهارة العاملني -

  من خالل التقييم ميكن احلكم على مدى جناح عملية استقطاب األفراد و توظيفهم و تعيينهم. -

وكذلك االحساس Uملزيد من  2له جتعله اكثر التزاما Uجراءات و قواعد العملان عملية التقييم جتعل الفرد حيس Uن هناك جهة تقيم تصرفاته و اعما-

  املسؤولية وزmدة اجلهد املبذول لتادية العمل Uتقانالنه هومن حيدد مستقبله يف الوظيفة

  متكن عملية التقييم من متييز العمال األكفاء و من مت ميكن حتفيزهم من خالل ترقيتهم اىل مناصب احسن.-

  3الروح املعنوية للعاملني و تدعيم العالقات اجليدة بني اإلدارة و العاملني من خالل موضوعية و عدالة نظام تقومي األداء" رفع-

  تسمح عملية التقييم مبعرفة اجلوانب السلبية يف األداء و Uلتايل تعريف العمال بذلك لتصحيحها و معاجلتها مستقبال-

  شرفني و املديرين يف تطوير و تنمية األفراد الذين الذين يعملون حتت اشرافهم و توجيههم.يساعد يف حتديد مدى فعاليية امل -

ية، التحفيز و يعترب احد  املعايري الساسية و املوضوعية اليت يتم على اساسها Uلفصل يف الكثري من نشاطات ادارة املوارد البشرية كاملرتبات، الرتق -

ان عملية تقييم األداء هي عبارة عن منفعة ثنائية بني العامل و ادارcم فمن خالهلا يستفيد العامل و كذلك  غريها و من خالل ما ذكر£ه يتضح

  تستفيذ املنظمة و تساهم يف حتقيق اهداف كل واحد منهما

  : داء و الشروط الواجب توفريها لنجاحهمراحل تقييم األ -3

اهلينة بل تتميز Uلتعقيد و الصعوبة لذا وجب التخطيط هلا بدقة قد ³يت لنا حتقيق نتائج دقيقة  ان عملية تقييم األداء ليست تلك العملية البسيطة و

  تساهم يف مساعدة املنظمة للوصول اىل اهدافها.هذا التخطيط يساهم يف حتديد املراحل اليت ميكن املرور عليها اثناء عملية تقييم األداء

  )  مراحل تقييم االداء البشري09شكل رقم (

  حتديد توقعات األداء                                                                          

  متابعة التقدم يف األداء                                                                         

  تقييم األداء                                                                               

  التغذية العكسية لألداء                                                                          

  اختاد القرارات اإلدارية                                                                         

  وضع خطط تطوير األداء                                                                        

  

                                                                                                                                                                                                                  

 فداء حممد £صر و اخرون" ادارة املوارد البشرية الدولية" من منظور شركات دولية النشاط منشورات، جامعة دمشق سورm،2007 ص731
  مؤيد سعيد السامل، عادل حرحوشصاحل"ادارة املوارد البشرية" مدخل اسرتاتيجي ، عامل الكتاب احلديث، األردن2002، ص2.103

  نظمي شحاده، حممد الباشات و اخرون" ادارة املوارد البشرية" الطبعة األوىل دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان األردن،2000، ص3.76
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  206، ص1999املصدر: خالد عبد الرحيم املثيمي " املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي" دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل 

خالد عبد الرحيم املثيمي تبدأ من خالل املرحلة األوىل و اليت اطلق عليها حتديد توقعات األداء اذا عملية تقييم األداء لديها ستة مراحل كما حددها 

  ها.هو يف هذه املرحلة يتم حتديد املهارات و النتائج و اإلجنازات املراد تقييمها مثل: نوعية العمل املراد اجنازه، درجة اإلبتكار و غري 

  التقدم يف األداء و ذلك من خالل متابعة و مراقبة العمل الذي يتم اجنازه  متابعة دقيقة و حتليلية.اما املرحلة الثانية فخصصت اىل متابعة 

كامن اخللل املرحلة الثالثة ختص عملية تقييم األداء و ذلك من خالل مقارنة األداء الذي مت اجنازه مع املعايري املوضوعة و حتديد اإلحنرافات و م

املرحلة الرابعة و املخصصة للتغذية العكسية من األداء و كذلك املرحلة اخلامسة اليت خصصت اىل اختاذ القرارات اإلدارية ملعاجلة ملعاجلتها من خالل 

ىت حتقق اخللل و النقاط السلبية املسجلة و من هنا £يت اىل املرحلة السادسة و األخرية و اليت ختص وضع خطط تطوير األداء لتحسينه و تطويره ح

  نظمة اهدافها مستقبال.امل

  :شروط جناح تقييم األداء

من بني هذه  ان جناح عملية تقييم األداء مرتبط بتوفر جمموعة من العوامل و الشروط اليت يتطلب وجودها حىت تكون نتائج عملية تقييم األداء سليمة و

  الشروط نذكر ما يلي:

 حنياز ألطراف على  حساب اخرى يف عملية تقييم أداء العاملنيوضع ركائز و اسس موضوعية و اإلبتعاد عن العاطفة و اإل  -

  اإلعتماد على معايري واضحة و ملموسة لنها تعرب بشكل واضح و صريح على األداء -

  االعتماد على معايري موحدة على مجيع العمال الشاغلني لوظائف من نفس اإلختصاص من اجل تفادي ازدواجية التقييم -

  من £حية األمهية لكي تؤخذ االمهية النسبية لكل معياراستخدام معايري تتفاوت  -

  ان تتفق الطريقة مع ثقافة املؤسسة و اليت جيب ان تتميز Uلرغبة يف حتقيق اهداف العمل و العاملني. -

  ان يكون املسؤول على التقييم قادرا على املالحظة الفعلية لسلوك املوظف اثناء ³دية وظيفته -

  مسؤوال عن نتائج تقوميهان يكون املقوم  -

وبة يف ضرورة التنسيق و التعاون بني املستوmت اإلدارية املختلفة يف املنظمة لدى اختيار طريقة التقييم املناسبة و العوامل و الصفات املطل -

  1ضوء طبيعة النشاط الذي متارسه و حجم األهداف املرغوب التوصل اليها"

  ية التقييم بوضوح حبيث يتمكن املشرف من استخدامها بسهولةحتديد مناذج و التصاميم الالزمة لعمل -

                                                           
  عبد اللطيف ، عبد اللطيف ، سليمان الفارس، طارق اخلري"ادارة املوارد البشرية"كتاب السنة الثانية كلية اإلقتصادية ص1.316
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إلكتشاف األسباب وراء اخللل املسجل و مساعدcم رائهم حبرية مشاركة العمال لنتائج التقييم و ا³حة الفرصة  هلم للتعبري عن افكارهم و ا -

  على تنمية قدارcم و كفائتهم ملعاجلته.

  األداءالثاين: معايري و اهداف تقييم  فرعال

اذا ما كان األداء  ان معايري تقييم األداء تدل على اداء املوارد البشرية املرغوب الوصول اليه يف االنشطة املكلفني مبمارستها و من خالل ذلك يتم احلكم

دا للموظفني تساعدهم على معرفة ما ضمن  احلد املطلوب ام ال فتحديد هذه املعايري تعترب امرا رئيسيا  و حمتوما لنجاح عملية التقييم حيث نعترب مرش

يف سبيل هو مطلوب منهم من اجل الوصول اىل اهداف املنظمة ضمن فرتة زمنية معينة و لفاعلية هذه املعايري جيب ان تصاغ مبشاركة املوظفني و هذا 

  تطوير ادائهم لعملهم و احساسهم Uإلنتماء للمنظمة.

  معايري تقييم األداء- 1

  مقارنتها مبعايري لتحديد اإلحنرافات اذا وجدت و من بينها نذكر:لقياس األداء وجب 

  معايري تقييم األداء و اإلنتاجية:1- 1

العدد,  تدل هذه املعايري على النتائج الواجب حتقيقها من قبل العامل و الذي يتم قياس ادائه وفقا ألعمال ميكن قياسها و تقييمها سواء من حيث

  الوقت، التكلفة ( كمية اإلنتاج، معدالت األخطاء، ارقام املبيعات) حيث تعترب هذه األعمال األهداف املطلوبة منه حتقيقها.الكمية، اجلودة، 

يت متارس وارد البشرية ال" من الطبيعي ان نعترب هذه املعايري من بني املعايري األكثر دقة و فعالية يف حتديد األداء اجليد اال ان استخدامها يف قياس اداء امل

مبا مت التخطيط له   اعماال غري ملموسة كاألعمال اإلدارية تصبح صعبة القياس فيلجا اىل تقييم النتائج احملققة من قبل الفرد من خالل مقارنة ما مت اجنازه

  1نتيجة مستوى اإلجناز"

  مرتفعة جدا و ال منخفضة و ان يتم حتيينها و تعديلها كل فرتة  و اثناء حتديد هذه املعايري جيب التاكد من ا�ا تكون موضوعية قابلة للتحقيق ال تكون

و تشمل الصفات و اخلصائص الواجب توفرها يف الفرد و الذي جيب ان يوظفها اثناء ³ديته ملهامه حىت يتمكن  معايري تقييم الشخصية:2- 1

تعاون) من النجاح و التفوق يف عمله و هذه الصفات تتمثل يف النقاء، اإلبتكار، احلماس، املسؤولية، اإلنتماء للمؤسسة، اإلخالص, املواظبة، ال

الذاتية ليست Uلعملية البسيطة فهي تتطلب من املسؤول على التقييم املتابعة الدقيقة و املستمرة ألداء املوظفني ملعرفة اال ان عملية قياس الصفات 

 ما اذا كانت هذه الصفات  موجودة ام ال فالسبب من وراء تعقيد هذه العملية هو ان الصفات الذاتية او الشخصية غري ملموسة كما ان نتائج

با ما تتصف بعدم الدقة نتيجة احتمال كبري لوجود حتفيز ألن نتائج التقييم متصلة بشكل مباشر على راي و حكم املسؤول عن عملية التقييم غال

ل التقييم, هذه املعايري من الضروري  ان تتصف Uلشمولية  اي تشمل مجيع األفراد و ان تكون سهلة املالحظة و ان ترتبط بشكل مباشر Uلعم

  املراد اجنازه

                                                           

 عمروصفي  قبلي" ادارة املوارد البشرية املعاصرة" الطبعة األوىل 2005، ص4101
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ان تصرفات و سلوك العاملني ميثل ايضا معيار ا من معايري التقييم ( تصرفات مع الزمالء، املشرفني، املدراء، اسلوب  معايري تقييم السلوك:3- 1

يم الصفات قيالتعامل مع املوردين و الزUئن,اإلنضباط يف العمل ، احرتام الدوام) عملية التقييم هذه ايضا تتميز Uلصعوبة لكنها ال توازي صعوبة ت

  و لكنها تتطلب مالحظة و متابعة مستمرة من قبل املسؤول على التقييم ملالحظة من يقوم Uداء عمله و من ال يقوم بذلك.

  معايري تقييم التقدم يف املسار الوظيفي:4- 1

ة املوظف و قدرته على التقدم يف مساره الوظيفي و من يعترب من املعايري احلديثة النسبية املعتمدة يف عملية التقييم و يرتكز هذا املعيار على مدى امكاني

 خالل تقدمه يف الوظائف" فكلما استطاع احلصول على الرتقيات بسرعة كلما عكس ذلك مهارة و تفوقا و كفاءة ميتلكها الشخص فمنظمة األعمال

دالت مقبولة لألداء بل اصبحت تنظر منهم بذل جهد بعد فتح اnال امام املوظفني للحصول على ترقيات يف وظائفهم مل تعد تنظر فقط اىل مع

و هذا ما مضاعف لإلستفادة من هذه الرتقيات و التقدم يف املسار الوظيفي فهذا املعيار يقيم  املوظفني على اساس تفوقهم و حصوهلم على الرتقيات 

  1ينعكس اجياU على الفرد و املنظمة"

  :أهداف تقييم األداء- 2

ء ال ترتكز فقط على حتديد نقاط الضعف و نقاط القوة يف األداء بل تسمح مبعرفة ما مت حتقيقه و ما ميكن حتقيقه يف املستقبل ان عملية قياس األدا

  2اي وضع اهداف مستقبلية و ميكن تصنيف األهداف اىل ثالثة جمموعات و هي:

ان اهلدف األساسي من عملية تقييم األداء هو حتسني و تطوير العمال خصوصا  الفئة اليت تتميز ببذل جهود يف  األهداف التطويرية:

مناصب عملهم و ذلك من خالل اإلهتمام ¶م و اقامة برامج تكوينية و تربصات تدريبية هلم اما الفئات اليت يكون معدل ادائهم اقل من 

  القرارات احلامسة اليت تعمل على تطوير أدائهم. املعدالت القياسية فال بد من اختاذ

فعملية تقييم األداء تعمل على الربط بني األهداف اإلسرتاتيجية و ممارسات املوظفني و خصائصهم املناسبة لتنفيذ  ألهداف اإلسرتاتيجية:ا

ظام التقييم ديناميكيا حىت ميكنه من اإلستجابة اإلسرتاتيجية التنظيمية و املتمثلة Uملخرجات احملددة مسبقا و هذا ما يستوجب ان يكون ن

 ألي تعديل يطرأ يف اسرتاتيجية املنظمة من خالل تعديل تصرفاته، خصائصه و مكو£ته الالزمة لألداء اإلسرتاتيجي.

اختاذ العديد من القرارات اإلدارية و داء متثل بنك املعلومات و اليت على اساسها يتم ان النتائج احملصل عليها من عملية تقييم األ األهداف ا إلدارية:

ستغناء عن العمال و غريها من القرارات و  إلاحملافظة او ا ,فز، رفع املرتبات اليت تتعلق بصورة  مباشرة Uلعمال و من أمثلة عن ذلك تصميم نظام احلوا

  كذلك السياسات اليت يتم اقرارها و حتديد فعاليتها.

 الثالث:طرق تقييم األداء: فرعال

اجلانب الكمي و اخرى  عتمد علىتتلف من طريقة اىل اخرى فهناك من داء و اليت ختيوجد العديد من الطرق اليت يعتمد عليها يف عملية تقييم اال

  اىل مقاييس موضوعية و مقاييس تقديرية قدمها الندي و فار مقاييس معينة ترتكز على اجلانب النوعي و هناك من تعتمد على

                                                           
1http://docs.ksu.edu.sa/doc/articles30/article300623.doc. 
  سهيلة حممد عباس "ادارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي"دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، االردن،2006،ص2.139
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 1سلوب يوجد ثالثة طرق هي:يف هذا األييس املوضوعية: أساليب املقا- 1

ميكننا حتديد مقياس موضوعي لكمية £تج األداء اذا متكنا من حتديد £تج األداء بوحدة قياسية و من أمثلة عن هذه  طريقة كمية Ìتج األداء:1- 1

بعوامل خارجية  الوحدات نتكلم عن عدد الوحدات املنتجة او ارقام املبيعات لكن هذا املعيار ال خيلو من النقائص و اليت تتمثل اساسا يف امكانية lثره

ر اجلهد على القيم احملصل عليها من قبل هذا املقياس فعلى الرغم من املوضوعية الظاهرة لكنها ال تدل على املسامهة الفعلية للعامل فهي ال تظهمما يؤثر 

  املبذول او النوعية املقدمة و Uلتايل ال تعرب عن قدرته الفعلية على األداء.

ىل معرفة جودة نتائج األداء مهما كانت سرعته لكن اعتماده كمعيار و مقياس يواجه بعض :يف بعض األحيان تطرأ احلاجة اجودة نتائج األداء2- 1

اس كمي الصعوUت نظرا لتاثر املقياس بعوامل خارجية يصعب التحكم ¶ا كنوعية املواد األولية املستعملة و كذلك من الصعوبة مبا كان اجياد مقي

  موضوعي و دقيق للجودة

  :و ذلك من خالل دمج املقياسني السابقني معا اي اجلودة و الكمية.لنتائج معااجلودة و الكمية يف ا3- 1

  اساليب القياس التقديرية: - 2

الثاين فهو حديث و اليت نتجت من خالل التطورات اليت عرفها العامل مما   تنقسم األساليب التقديرية اىل نوعني النوع األول يعترب تقليدي اما النوع

  ديثة تواكب هذه التغرياتتطلب ظهور أساليب ح

 : ان اساس الطرق التقليدية لعملية التقييم تعتمد Uخلصوص على األراء الشخصية للمدراء و من بينها.الطرق التقليدية1- 2

 طريقة التدرج البياين: - أ

الصفات نذكر كمية العمل، ترتكز هذه الطريقة على وضع صفات و خصائص من خالهلا يتم احلكم على العمل املنجز و من بني هذه 

جودة العمل، التزيني اإلبتكار....حيث ان لكل خاصية من هذه اخلصائص درجة مصنفة بشكل تسلسلي و من خالل هذه اخلصائص 

  يتم تقييم الفرد من حيث امتالكها او عدم امتالكها من قبل املسؤول عن التقييم و التوضيح أكثر نضع اجلدول أد£ه:

  

  ) مقياس التدرج البياين.  08جدول رقم ( 

  اسم املوظف:                                       الوحدة:                                           التاريخ:

  املعدل  غري مرضي  متوسط  مرضي  جيد  متميز  الصفات املصنفة

              كمية العمل

              نوعية العمل

              اخلربة

                                                           
  مهدي حسني زويلف"ادارة املوارد البشرية مدخل كمي، الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان األردن،2001 ص1.184
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              التنسيق

              تقدمي األفكار

              عالقته Uملدراء

              درجة اإللتزام

    املالحظات:  اسم املقيم:

  

  81ص 2000املصدر:نظمي و آخرون"ادارة املوارد البشرية الطبعة الوىل، دار الضياء للنشر و التوزيع، عمان الردن، 

املشرف املباشر ملوظفيه و ترتيبه تنازليا من حيث الكفاءة من املتفوق اىل األسوأ بدون ترتكز هذه الطريقة على تقييم طريقة الرتتيب البسيط:-أ

 1اإلعتماد على اي معيار يرتكز الرتتيب على األداء العام و تظهر يف األخري قائمة ترتب املوظفني حسب أدائهم"

حساب األخر و Uلتايل تكو£لنتائج غري ز املشرف اىل موظف على ما مييز هذه الطريقة ا�ا بسيطة و سهلة التطبيق لكن يعاب عليها احتمال حتي

  دقيقة.

: هذه الطريقة ترتكز على اسلوب املقارنة بني األفراد يف القسم الواحد و ذلك من خالل اخذ فردين و طريقة املقارنة املزدوجة بني املوظفني-ب

هذه املقار£ت يتم التعرف على ترتيب املوظفني من حيث األحسن اىل األسوء املقارنة بينهما و اظهار من هو الفرد األحسن و من خالل جتميع 

فضل لكن ما يعاب على هذه الطريقة ا�ا تتطلب وقتا كبريا خصوصا اذا كان العدد كبري كما ا�ا ال حتدد نقاط الضعف و اخللل بل فقط ترتب األ

 و األسوء.

امهية كل جانب حيث حتدد. د قائمة تضم اجلوانب السلوكية الواجب اإللتزام ¶ا يف العمل :"هذه الطريقة وجب حتديطريقة القوائم املرجعية-جـ

رد البشرية و من هذه اجلوانب و عالقته Uداء الوظيفة من قبل ادارة املوارد البشرية و حتدد درجة كلعنصر من هذه العناصر ال يعرفها اال مدير املوا

اشر بوضع عالمة (*) مثال على اجلوانب اليت ميتلكها مرؤوسيه مث يقوم مدير املوارد البشرية بوضع الدرجة اثناء عملية التقييم يقوم املشرف املب

 2املناظرة للصفة اليت ميتلكها العامل"

يعتمد املشرف يف هذه الطريقة على تقييم مرؤوسيه وفقا لدرجة قياس الكفاءة بطريقة حتددها املنظمة و �خذ هذا طريقة التوزيع اإلجباري: -د

  الشكل التوزيع الطبيعي 

  3:طريقة املواقف احلرجة

  داء العملا  يقوم املسؤول عن التقييم بتسجيل السلوك الذي يساهم اجياU او سلبا يف

                                                           
 وسيلة محداوي، مرجع سابق، ص1.127
 وسيلة محداوي، مرجع سابق، ص2.127

 
 وسيلة محداوي ، مرجع سابق،ص3.132
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  1الطريقة املقالية:

  .يتم كتابة تقارير من قبل الرئيس املباشر تصف جوانب الضعف و القوة ، مهارات و كفاءات األفراد و تضع اقرتاحات لتحسني و تطوير األداء   

  من اجل تفادي نقائص و اخطاء الطرق التقليدية يف التقييم و جب اجياد طرق حديثة تعاجل هذه النقائص من بينها::    الطرق احلديثة2 - 2

: تعتمد هذه الطريقة على النتائج احملققة من قبل العامل كمرجع يف عملية التقييم و قد مت اظهار جناح هذه طريقة التقييم على أساس النتائج     -أ

على اساسها التقييم بني  الطريقة يف املنظمات املتقدمة من خالل القيام Uلعديد من التجارب و تتميز هذه الطريقة بضرورة اإلتفاق على املعايري اليت يتم

  مع احرتام اخلطة املوضوعة و كذلك املدة املتفق عليها. الرئيس و املرؤوس و ان يقدم املشرف النصائح للموظف اثناء ³ديته لعمله

علمية على ان استعمال كما جيب على املسؤول عن التقييم ان يعتمد على خربته و كفاءته ملساعدة العامل على حتسني أدائه و قد اثبتت الدراسات ال

  هذه الطريقة سيعود Uلفائدة على املنظمة من خالل خلق جو مالئم، مشجع للعاملني لتحقيق أداء جيد.

: ترتكز هذه الطريقة بتعيني ممثل عن ادارة املوارد البشرية مهمته احلصول على معلومات ختص العامل مبساعدة طريقة البحث امليداين-ب

اإللتقاء Uملشرف و طرح أسئلة عليه و احلصول على اجاUت ختص كل عامل يقع حتت اشرافه و يتم حترير هذه املشرف عليه من خالل 

االجاUت بشكل وصفي و من خالل هذه اإلجاUت تعطى درجات تقييم ألداء العامل على اساس تقديرات ممتاز، جيد جدا، جيد، 

نقائص و اليت تشمل طول املدة و كذلك عدم حضور العامل او مقابلته مما قد متوسط، حتت املتوسط.لكن هذه الطريقة يتخللها بعض ال

  يؤدي اىل عدم دقة النتائج كما ان جناحها مرتبط مبدى مهارة و تفوق ممثل املوارد البشرية يف استنتاج االجاUت السليمة.

األعضاء يف مقدمتهم الرئيس املباشر للعامل تعتمد هذه الطريقة على تشكيل جلنة تتكون من عدد من م اجلماعي:يطريقة التقي-جـ

مهمتها قياس اداء العمال و من شروط اختيار اعضاء اللجنة ان يكونوا مضطلعني على طبيعة عمل املوظف و اإللتقاء Uلعامل و العمل 

  على حتسني ادائه.

 2:طريقة اإلدارة dألهداف-د

  تعتمد طريقة االدارة Uإلهداف على ما يلي:

  التعاقد على اساس قدرات و ظروف كل فرد يف املنظمة على األهداف اليت جيب الوصول اليهاخالل السنة اجلارية.يتم -

  حيدد املدير يف بداية كل سنة األعمال اليت يقوم ¶ا كل موظف و ما سيتحصل عليه من قبل املنظمة.-

ه و اإللتزام به و مامت حتقيقه و مكافاة العمال عن اعماهلم و التفاوض حول اهداف يف �اية السنة يتم تقييم العملية من خالل مقارنة ما مت التعهد ب-

  السنة التالية.

  و من مميزات هذه الطريقة ادماج املوظفني يف حتديد األهداف مما سوف ينعكس اجياU عليهم و حيفزهم على اداء أفضل.

                                                           
 نفس املرجع السابق.1

 وسيلة محداوي، مرجع سابق،ص2.129
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  :يف رفع اداء املوارد البشريةالثالث: دور املسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات العمل  طلبامل

خالقيات من خالل ما مت عرضه اىل حد األن تعرفنا على االمهية املتزايدة اليت اصبحت تعطيها منظمات األعمال ملفهومي املسؤولية اإلجتماعية و ا

صبح يشكل ميزة تنا فسية يسعى كل طرف من هذه املنظمات األعمال بعدما كا£ يعتربان فقط مفهومني اكادميني و كذلك العنصر البشري و الذي ا

املهم و من بني اىل امتالكه و تعزيزه و تطويره و هلذا قامت هذه املنظمات Uلقيام بدراسات و حبوث إلجياد السبل الكفيلة Uلرفع من اداء هذا العنصر 

لة ما اذا كانت هناك عالقة اجيابية بينهم ام ال من خالل تطبيق احملاوالت اليت قاموا ¶ا ربط املسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات األعمال Uألداء و حماو 

  ممارسات املسؤولية اإلجتماعية و اإللتزامباخالقيات األعمال و تطبيقها على العنصر البشري .

  العوامل املؤثرة على اداء العاملني:: األول فرعال

كا�ا  ان تؤثر على األداء و جدت ان هذه املتغريات ختتلف Uختالف الوقت و ان اداء املوظفني معرض للعديد من املتغريات و العوامل اليت Uم 

التاثري و  املكان.اذا  فمن الواجب حتديد هذه العوامل و اليت تنقسم اىل عوامل Uمكا�ا حتسني األداء و اخرى تعيقه كما ا�ا تشمل عوامل مباشرة

  وامل.اخرى غري مباشرة و يف ما يلي سنتذكر بعض من هذه الع

ان املنظمات اليت تقوم بعملية التخطيط و ال حتدد الغاmت و األهداف املراد  الوصول اليها و كذلك cمل  عدم وضع اهداف معينة و حمددة:-1

ا أل�ا مل تضع تفاصيل األعمال و حتديد كميات اإلنتاج املراد الوصول اليها ال ميكنها ان تراقب ما مت عمله و اجنازه و ال تستطيع حماسبة موظيفه

م بوظيفته معايري و مؤشرات للقياس و من هنا تصبح حالة فوضى عامة ألنه ال ميكن التمييز بني العامل الذي يقوم بواجبه و بني العامل الذي ال يقو 

قيام بذلك و Uلتايل ال توجد حماسبة ألن عملية املراقبة تقوم على اساس مقارنة بني ما مت اجنازه و ما خطط له و يف غياب اخلطط و املعايري ال ميكن ال

  للعمال بنفس الطريقة مع العامل ذو املستوى املتدين و Uلتايل سوف يشعر Uإلحباط و الالمباالت و ال يكد يف العمل هو اآلخر.

 عدم اخذ اراء العمال يف اختاذ القرارات: - 2

mت اإلدارية يف الوظائف اإلدارية كالتخطيط و كذلك عملية اختاذ القرارات ساهم يف زmدة الشرخ ان امهال اداء و تطلعات العمال يف خمتلف املستو

لى روح مهمتهم فقط التنفيذ مما سيقضي ع تالكأ�مكاآلاملوجودين املوظفني و كذلك اإلدارات العليا  يف املنظمات فاصبح املوظفون يشعرون   

ن هناك تدين لألداء ألنه غري املسؤولية املتواجدة لديهم و كذلك القضاء على العمل اجلماعي و التنسيق يف ما بينهم و نتيجة هذه العوامل سوف يكو 

  توى األداء.ني لتحقيق اهداف مل يشاركوا يف وضعها و غياب التحفيز و كذلك الرضا و احلماس و اخنفاض كبري لكميات اإلنتاج نتيجة مسسحمم

Uنه" احلالة اليت   :ان عدم  شعور املوظف Uلرضا الوظيفي او تدين مستوmته يعترب سببا من األسباب الرئيسية اليت مشكالت الرضا الوظيفي- 3

 تؤدي اىل تدين مستوmت األداء فالرضا الوظيفي و الذي عرفه (Stone)يتكامل فيها الفرد مع وظيفته 

يتفاعل معها من خالل طموحه ا لوظيفي و رغبته يف النمو و التقدم و حتقيق اهدافه االجتماعية من يصبح انسا£ تستغرقه الوظيفة  و عمله أو

 1خالهلا"

                                                           
 حممد سعيد سلطان" السلوك االنساين يف املنظمات، دار اجلامعة اجلديدة االسكندرية،2004،ص1.196
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اىل  تم Uجلوانب اإلجتماعية ، جوانب بينية ، تنظيمية و غريها من العوامل اليت اذا توفرت سوف تدفعههال يقتصر فقط على العوامل املادية بل ي

دىن مستوmته التفاين يف عمله و الرفع من أدائه ألنه حيس Uإلنتماء اىل الوظيفة اليت يعمل ¶ا اما اذا مل يشعر ¶ذا الرضا فاألداء سينخفض اىل ا

  ألنه ال ينتمي اىل العمل و الوظيفة املتواجد ¶ا

كون نتائجها وخيمة على املنظمة فعدم اإلنضباط ينتج تت السلبية و اليت رب من املمارسا: ان عدم اإلنضباط  اإلداري يعتعدم اإلنضباط اإلداري-4

املنظمة خسائر و يرجع هذا التسيب احيا£  دبسيكعنه تضييع اوقات عمل ال ميكن تعويضها هذه األوقات يرتتب عنها تقليص ملعدالت اإلنتاج مما 

مساندة يف املؤسسة او عادات غري سليمة متواجدة يف املنظمة من زمن كل هذه  نتيجة ألسلوب قيادة ضعيف و اشراف غري حمرتف او لثقافة تنظيمية

  داء.املمارسات السلبية تعد من العوامل اليت تؤدي اىل ترقي مستوmت األ

ظهور هذا العامل اساسا :ان هذا العامل يعترب من العوامل املهمة و اليت قد تكون سببا يف تدين مستوmت األداء و يرجع تباين مستوsت األداء- 5

 و املعنوي نتيجة لضعف األساليب اإلدارية املقدمة يف تسيري منظمات األعمال فهناك بعض األساليب اليت ال تربط بني األداء املقدم و العائد املايل

لرتقيات و خمتلف التحفيزات املمكن ان حيصل احملصل عليه و يقصد بذلك عملية ربط األداء اجليد Uلعوائد املادية و املعنوية كاملكافآت، العالوات، ا

ن حتفيز عليها الفرد ذوي األداء اجليد فهذه األساليب عليها التمييز بني العامل اجليد ، املتوسط، الضعيف فاذا كان التعامل نفسه فهذا يضعف م

لكن لو مت نكافئ العامل املتميز يف ادائه و عدم مكافاة العامل العامل اجليد على البقاء يف مستواه و يشجع العامل الغري منتج على اإلستمرار يف ادائه 

  الغري منتج سوف يعمل العامل اجليد على البقاء يف مستواه اما العامل الغري منتج فيعمل على حتسني ادائه للحصول على املكافآت.

  :الثاين: اثر اخالقيات العمل على اداء املوارد البشرية فرعال

الثاين للتاصيل النظري ألخالقيات األعمال و حاولنا معرفة العوامل اإلجيابية اليت ميكن حتقيقها من خالل تطبيق أخالقيات  بعدما خصصنا املبحث

كانت األعمال سواءا يف املنظمة و كذلك على العنصر البشري و هذا ما اكدته  خمتلف الدراسات املتعلقة Uخالقيات األعمال وجب معرفة ما اذا  

نها اإلجيابية ستكون سببا يف حتسني أداء العنصر البشري و الذي يعترب سببا رئيسيا يف حماولة املنظمات للوصول لغاcmا فاملنظمات ال ميك هذه العوامل

  ةحتقيق اهدافها اال من خالل اداء متميز من قبل املوارد البشرية سنحاول من خالل هذا املطلب معرفة اثر األخالقيات على املوارد البشري

 �1ثري أخالقيات االعمال عل العامل: - 1

  حتسني تصرفات املوظفني و اإلرتقاء مبستواهم اىل مستوى أحسن-

  اإلحساس Uلراحة النفسية-

  اضفاء شخصية مستقلة-

  حتسني سلوكه و تزكي نفسه-

  يصبح العامل يراقب نفسه قبل مراقبته من غريه-

                                                           

 األشعاري، الوجيز يف اخالقيات العمل ، الطبعة الثانية، خوارزم العلمية، اململكة السعودية2011،ص1.65 امحد داود املزجاجي
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  األخرينالتشجيع على العمل اجلماعي و مساعدة -

  التمتع Uحلياة و اإلحساس حبالوة العمل -

  ان األخالقيات تساعد على حتسني معظم جوانب شخصية العامل-

  القضاء على كافة املشكالت اليت كان يعاين منها الفرد -

  اإلعتماد على الوظيفة كقاعدة يف السلوكات و التصرفات-

 Ø1ثري اخالقيات العمل على اجلماعة:-2

  ت العمل تشجع على العمل اجلماعي املبين على األخوة و التفاهم و التعاون ان اخالقيا-

  التنسيق بني األفراد و توحيد العمل-

  ³سيس الصرح التكافل اإلجتماعي بني املوظفني-

  دعم و احرتام حقوق اجلماعة-

  ³سيس روح الفريق-

  :اإلدارةØثري اخالقيات العمل على العالقة بني العاملني و -3

ت الثقة بينهما كلما من األمور األساسية و اليت ال جيدر امهاهلا و هي الثقة اليت يعترب تواجدها امرا رئيسيا و هاما بني املوظفني و اإلدارة فكلما ازداد

جتعله غري متحمس آلداء وظيفته و حتسني حتسن األداء و ارتفعت معدالت اإلنتاج و زاد انتماء الفرد للمنظمة و لكن افتقاد الفرد الثقةا جتاه مسؤوليه 

سريين على أدائه و الرفع من كفاءته و زmدة انتاجيتهألحساسه Uنه من املمكن انه لن يتحصل على حقوقه لظنه ان اإلدارة ال تفي بوعودها فتوفر امل

  هم.صفات النزاهة، الشفافية و خصوصا الصدق جتعلهم يكتسبون ثقة األفراد و اكتسا¶م اىل صفوف

وظفيهم  جند فمن خالل مالحظة الوضع االول و الذي يتميز Uمتالك اإلدارة ملبادئ األخالقيات و تطبيقها من خالل ايفائهم Uلوعود اليت يقدمو�ا مل

ون يف اإلدارة نتيجة ان العديد من العمال حيسون بروح اإلنتماء و يستمرون خملصني للمنظمة لسنوات عديدة اما الوضع الثاين فنجد ان املوظفني يشك

و لو   عدم  ايفائها لوعودها مما ينعكس من خالل حبث املوظفني على فرص عمل اخرى Uستمرار لقناعتهم بعدم اخالص وفاء اإلدارة nهوداcم حىت

 العمل يريدون اإلنضمام اىل كان املقابل املادي معتربا و هذا األمر يتعلق ايضا Uلكفاءات اليت تريد اإلنضمام اىل املنظمات فنالحظ ان طاليب

من افراد ذوي  املنظمات اليت متتاز بسمعة  أخالقية طيبة و يتجنبون االنضمام اىل املنظمات اليت ال تطبق املبادئ األخالقية مما سيحرم هذه املنظمات

  مهارة عالية .

                                                           
 بودراع امينة"دور اخالقيات األعمال يف حتسني اداء العاملني دراسة عينة من البنوك التجارية اجلزائرية"مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري علوم التسيري جامعة املسيلة 2013،ص1.109
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  اثرها على العالقة بني املوظفني  يف ما بينهم: - 4

 االفراد يف ما بينهم ميكن ان تنقسم اىل نوعني اثنني النوع االول عندما تكون العالقة اليت تربط بني االفراد تتميز Uلصدق و االمانةان العالقة اليت تربط 

  و النزاهة و الشفافية و التعاون أي ان األخالق احلميدة موجودة و متيز هذه العالقة.

  مبنية على الكذب و النفاق و اخلداع اي ان مجيع املمارسات السلبية متواجدة. النوع الثاين: عندما تكون العالقة اليت متيز األطراف

و Uلتايل ففي النوع األول جند ان املنظمات حتقق نتائج جيدة و نتيجة حتقيق مستوmت أداءها عالية ألن املوظفني حيسون Uألمان مع بعضهم البعض 

  اونون على تطوير مهاراcم.يساعدون بعضهم و يعملون على الرفع من أدائهم و يتع

تنسيق و اما النوع الثاين و نتيجة إلنتشار اخلداع و النفاق نرى ان كل موظف يكون حذرا من زميله و خائفا من خداعه له فبالتايل ال يكون هناك 

مما مينع حدوث اجراءات تصحيحية تعاون يف ما بينهم و كذلك عدم تبادل املعلومات و اخلربات و كذلك عدم صحة التقارير املقدمة للمسؤولني 

  لإلحنرافات املوجودة و كل هذا يؤدي اىل تدين مستوى األداء.

دة كلما حتسن من خالل املقارنة بني النوعني األثنني يتبني لنا التأثري الذي ترتكه أخالقيات األعمال على أداء األفراد فكلما توفرت األخالق احلمي

طبيقها كلما ادى اىل تدين مستوmت األداء فاألخالقيات هي احد العوامل املهمة اليت  بتواجده ميكن الرفع من اداء األداء و تطور و كلما ابتعد عن ت

كل مفهوم من املوارد البشرية يف املنظمات حبيث ما مت تقييمه سابقا يتبني لنا ان اخالقيات األعمال و األداء مفهومان مرتابطان و متكامالن فيعمل  

ى تقوية اآلخر و يف نفس الوقت ميكن ان يضعف الواحد اآلخر مما يسبب مشاكل لكل اصحاب املصاحل و هلذا فاحلل األمثل هو املفهومني عل

سني تشجيع العمل Uخالقيات األعمال و التحفيز على ذلك  مبختلف الطرق ملا حتققه األخالقيات من جو مثايل يشجع على العمل مما يؤدي اىل حت

  اء.و رفع مستوى األد

  الثالث:عالقة املسؤولية اإلجتماعيةdداء املنظمة.فرعال

املسؤولية  يف حماولة املنظمات للرفع من مستوى اداء مواردها البشرية اعتمدت على العديد من املمارسات و من بني  ابرز ممارساcا نتكلم عن مفهوم

تماعية و اداء املوارد البشرية وجب الرتكيز على الربط بني األبعاد الذي حددها كارول جعالقة اليت تربط بني املسؤولية اإلاإلجتماعية للشركات و ابراز ال

ا و املتمثلة اال و هي البعد القانوين، اإلقتصادي،اخلريي، األخالقي و معرفة العالقة اليت تربطها Uداء العنصر البشري و الذي ميكن حتديد  خصائصه

  رضا الزUئن، العائد املايل احملقق.يف حب التطور و التعلم .مدى قدرته على 

  عالقة البعدين اإلقتصادي و القانوين dداء املنظمة: - 1

  البعد اإلقتصادي:1-1

  البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية و رضا الزdئن (األداء):1-1-1
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املنظمة يف التعامل مع زUئنها و افراد اnتمع و اليت متكنها من جذب الزUئن ان حتقيق رضا الزUئن يغري من الدالئل القاطعة ملعرفة الطريقة اليت تعتمدها 

و لديها و حتقيق رضاهم من خالل انشاء رابط قوي بينهما سواءا من حيث تقدمي منتج او سلعة بصورة افضل من املنظمات األخرى سواءا منافس ا

Uح جيدةجودة عالية غري موجودة يف السوق مما متكنها من حتقيق ار  

  ب التطور و التعلم:حالبعد اإلقتصادي يف املسؤولية اإلجتماعية و -1-1-2

رامج يرتكز هذا البعد على مدى القدرة على تطوير األساليب و الكفاءات املوجودة يف املنظمة على املدى الطويل من خالل الرتكيز على انشاء ب

ها حىت يكونوا قادرين على اإلستجابة للتغريات السريعة و املتنامية اليت اصبحت متيز السوق و تكوين و تدريب لفائدة العمال لتنمية مهاراcم و تطوير 

  مل.تسمح هلم بتقدمي سلع و خدمات تليب حاجات و اذواق املستهلكني و تليب طموحاcم، مما يسمح ملنظمة األعمال بضمان اإلستمرار يف سوق الع

  عية و العائد املايل املتوقع:البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتما-1-1-3

مرار يف ممارسة يعترب العائد املايل من اهداف املنظمة اليت تسعى اىل حتقيقها على املدى القصري و اليت تسمح للمنظمة من تنفيذ اسرتاجتياcا و اإلست

كان العائد املايل مرتفعا فذلك يعين ان األداء جيد و   انشطتها فالعائد املايل يعترب من بني أبرز املؤشرات اليت يتم على اساسها قياس األداء  فاذا

يقة مع العائد العكس صحيح كما ان املنظمات اليت حتقق عوائد مالية معتربة متثل Uلضرورة املنظمات ذات األداء املرتفع فاداء املنظمة مرتبط بصفة وث

  املايل.

  البعد القانوين:-1-2

  البعد القانوين و رضا الزdئن-1-2-1

اول تكز هذا البعد على ضرورة تلبية احتياجات الزUئن و املستهلكني من خالل تقدمي منتجات و خدمات يف املستوى املطلوب و Uسعار يف املتنير 

لكن مع ضرورة اإلشهار ملنتوجاcم بكل موضوعية و شفافية و نزاهة و اإلبتعاد عن التضخيم و التهويل كما جيب مراعاة شرح شروط استخدام 

  منتوجات و دواعي اإلستعمال و توضيح ³ريخ انتهاء  الصالحية لضمان رضا و سالمة الزUئن.لل

  1:البعد القانوين وحب التطور و التعلم-1-2-2

استعاب و يركز هذا البعد حول التعلم التنظيمي و النمو الذي يقصد به حتديد و تشخيص البنية التحتية اليت جيب ان حتققها املنظمة و ضرورة 

املفاهيم اجلديدة  التكيف مع التغريات السريعة اليت اصبحت متيز البيئة احلالية حيث تصبح تويل امهية Uلغة للمعرفة و التكنولوجيا و العوملة و مراعاة 

  كاملسؤولية اإلجتماعية و اإلهتمام Uلقوانني و االجراءات اليت تساهم يف حتسني مسار الوظيفي للعمال.

  البعد القانوين و العائد املايل:-1-2-3

                                                           
 وائل حممد صبحي ادريس، حمسن منصور الغايل، اساسيات األداء و بطاقة التقييم ، املنشورات، دار وائل للنشر2009 ص1.241-240
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على القوة  ينبثق امهية هذا البعد من خالل اصدار قوانني و مراسيم تسمح للمسامهني Uحلصول على عوائد مالية مبعدالت تناسبية و مقبولة مع احلفاظ

 املالية للمنظمة و زmدة عائدها املايل و توسعها على املدى املتوسط و الطويل.

  ة البعدين اخلريي و األخالقي dداء املنظمة:عالق - 2

  البعد األخالقي:-2-1

من خالل ضمان املنظمة لإلستجابة ملتطلبات و رغبات زUئنها و من خالل تقدمي منتجات و خدمات البعد األخالقي و رضا الزبون: -2-1-1

لك ضمان عدم خدش عادات و تقاليد اnتمع املتواجدة به من تستجيب و اخلصائص املوضوعة من قبل زUئنها سواءا من حيث السعر،اجلودة و كذ

  خالل تقدمي منتوج يراعي االخالق و املبادئ املوجودة يف البلد و كذلك ال يكون للمنتوج املقدم اTر سلبية على البيئة.

  : البعد األخالقي و حب التطور و التعلم -2-1-2

اإلهتمام ¶م من خالل انشاء برامج تكوين و تربصات تدريبية من اجل تطوير كفاءاcم و مهاراcم  فيجب على منظمة األعمال الرتكيز على األفراد و

  و كذلك العمل على تكييف العامل مع املتغريات املوجودة يف البيئة حىت يستطيع التوفيق يف سد اإلحتياجات املطلوبة.

  البعد األخالقي و العائد املايل:-2-1-3

هدف املنظمة يف اجلانب املايل, فمن خالل حتسني الوضعية املالية للمنظمة تكون هناك رفاهية يف احلياة فالعائد املايل اجليد يسمح دائما ما يرتبط 

ب لحة بل جيملنظمة األعمال Uلتوسع و اإلستمرار يف تنفيذ اسرتاجتياcا لكن هذه األرUح احملققة ال جيب ان تكون هلا اTر سلبية على اطراف املص

  مراعاة اجلوانب األخالقية و اإلبتعاد عن احلاق األضرار Uصحاب املصاحل.

  البعد اخلريي:-2-2

  البعد اخلريي و رضا الزبون: -2-2-1

 ل و كذلكيرتكز هذا البعد  على ضرورة حتليل الوضعية األنية و كذلك املستقبلية من وجهة املستهلكني و اnهزين من خالل اإلعتماد على عدة عوام

  الفوائد املمكن حتقيقها و معدالت الرضا احملققة و من خالل احصاء عدد املستفدين من اخلدمة ، عدد الشركاء ....

  البعد اخلريي و حب التطور و التعلم:-2-2-2

صفة مستمرة لتطوير مهاراcم و زmدة  دائما ما يتم الرتكيز على امهية اإلهتمام Uلكفاءات و ذلك Uنشاء برامج تدريبية و دورات تكوينية لفائدة األفراد ب

يف  كفاءاcم كل هذه العوامل ستسمح هلم Uلرفع من ادائهم داخل املنظمة و تقاس درجة هذه اإلهتمام بعدة مؤشرات نذكر منها: نسبة املشاركة

ها، نسبة الفرص املمنوحة للموظفينو كذلك الندوات و اللقاءات العلمية املرتبطة Uلعمل اخلريي، فرص التدريب و التكوين داخل املنظمة و خارج

  املتطوعني.

    البعد اخلريي و العائد املايل:-2-2-3
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لكة و من املؤشرات يف هذا اجلانب نركز على املؤشرات الداخلية و اخلارجية ملعرفة اTر اإلسرتاتيجية املوضوعة و ما حتققه من عوائد، خسائر و القوة املا

ند ربط العائد املايل مع البعد اخلريي نذكر : العوائد و التكاليف السنوية، نسبة اهلبات من العوائد نسبة اهلبات الثابثة، اليت ميكن اإلعتماد عليها ع

  نسبة الرتشيد يف التكاليف و نسبة و كمالية اهلبات( جمموع اهلبات اىل جمموع التكاليف).

  الثالث بحثخامتة امل

األمهية القصوى اليت اصبحت توليها منظمات األعمال للعنصر البشري لكون هذا العنصر اصبح ميزة تنافسية ان هذا املبحث مسح لنا Uلتاكد من 

و األساس تسعى هلا كل املنظمات ملا ختلقه من فارق فعلى الرغم من امتالكها للتكنولوجيا و الراس مال و التقنيات احلديثة .يظل العنصر البشري ه

اليت تسمح حبسن استغالل القوة املالية و توظيف التكنولوجيات احلديثة لكن العنصر البشري خيتلف ادائه من فرد  ألن مهارة املورد البشري هي

  ألخر و كذلك خيتلف األداء من وقت اىل آخر حسب ظروف العمل و اليت جيب ان تكون مراقبة لألفراد من يتقنوا و يبدعوا يف اعماهلم.

مة من استخالص العالقة اليت تربط بني اداء املورد البشري و اخالقيات األعمال و املسؤولية اإلجتماعية و كما حاولنا من خالل املطالب املقد

األعمال من ظهر لنا جليا وجود عالقة قوية تربط بني هذين املفهومني و اداء املوارد البشرية من خالل ما تقدمه املسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات 

رفع من أداء العنصر البشري و هذا ما سنوضحه أكثر من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ¶ا يف العديد من املؤسسات ظروف و عوامل تسمح Uل

 اجلزائرية.

  خامتة الفصل االول:

ملصاحل األطراف األخرى لقد منت و تطورت املسؤولية االجتماعية كنتيجة طبيعية إلخفاق األعمال يف االستجابة الحتياجات بيئتها االجتماعية و 

الذي تعمل  فيها. فهي نتاج املشكالت الكثرية و األزمات العديدة اليت ارتبطت حبرية األعمال و نظرcا الضيقة ملصلحتها الذاتية على حساب اnتمع

وعيا اجتماعيا و بيئيا و مفاهيم جديدة فيه. هلذا مل يكن ممكنا االستمرار حبرية األعمال خاصة بعد أن بدأت شركات األعمال تواجه ظروفا جديدة و 

مفهوم تقوم على املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال من أجل مراعاة مصاحل األطراف األخرى و مصلحة اnتمع ككل. و مع ترسيخ و انتشار 

ها Uملسؤولية االجتماعية داخل اnتمع. و أمهية املسؤولية االجتماعية، أصبح من الصعب على الشركات الكبرية التغاضي عن دورها التنموي و إحساس

ضمان  هذه املشاركة االجتماعية ال تكمن فقط يف جمرد الشعور Uملسؤولية و إمنا أصبحت أمرا ضرورm لكسب تعاطف اnتمع و احرتامه و Uلتايل

 .النجاح و اإلقبال من اجلماهري

اخلاصة مبصطلح املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال و حماولة ربطها Uملوارد البشرية  حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق للمفاهيم النظرية

ال و ³ثري ابعادها Uالعتماد على املراجع و الدراسات النظرية اليت تطرقت هلذا املوضوع وكذا ابراز العالقة بني املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعم

     .على املورد البشري  
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ليت املسؤولية اإلجتماعية و اخالقيات األعمال، و التعرف على النتائج ا مصطلحي يف هذا الفصل سنحاول التعرض اىل بعض الدراسات اليت مست  

  توصل اليها Uحثون هذه الدراسات املقدمة.

BelaidRettab,AnisBertiret, Kamel Hellaliدراسة  

  :تعريف الدراسة-1

A study of management perceptions of the impact of corporate social responsibility 

on organisational performance in ennerginyeconomics :the case of dubai2008 

باحثون على دراسة حول ³ثري املسؤولية اإلجتماعية للشركات على األداء التنظيمي يف اإلقتصادmت الناشئة : حالة ديب من خالل هذه الدراسة عمل ال

امهلت يف العديد من الدراسات السابقة و ذلك من خالل مجع الرتكيز على القيمة اإلسرتاتيجية للمسؤولية اإلجتماعية و اليت حسب اعتقادهم ا�ا 

شركة موجودة يف امارة ديب Uختالف نشاطاcا التجارية و حماولة معرفة العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و األداء التنظيمي يف 280البيا£ت من حوايل 

ن عدم تطور مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يف الدول العربية و كذلك الفرق املوجود هذه الشركات و حماولة مقارنتها مع الشركات الغربية على الرغم  م

  يف النمو اإلقتصادي و بنية األعمال و معدل الدخل و اساليب التسيري املستعملة.

لتنظيمي او عدم وجودها للتطرق هذه الدراسة جاءت حماولة لإلجابة على التساؤل حول وجود عالقة ما بني املسؤولية اإلجتماعيةللشركات مع األداء ا

تزام العامل، و ألستبدال املهام و مدى ³ثري املسؤولية اإلجتماعية على األداء التنظيمي من خالل الرتكيز على اهم جوانبهم و هي األداء املايل، اإلل

  مسعة املنظمة

املسؤولية اإلجتماعية و األداء التنظيمي مث اىل الدراسة التطبيقية و اليت مت تقسيم هذه الدراسة اوال عرض األدبيات السابقة اليت تطرقت اىل العالقة بني 

شركة موجودة يف ديب حيث مت مجع البيا£ت من خالل القيام مبسح nموعة من الشركات  Uستعمال اللغة اإلجنليزية و يف املقدمة يف  280مشلت 

الع لعدم وجود كفاءة البيا£ت صحيحة و عدم صحة و رمسية املعلومات املقدمة من قبل التواصل التجاري يف ديب و مت اإلعتماد على املسح و اإلستط

  السلطات فتم اإلعتماد على البيا£ت احملصل عليها من خالل اإلستطالع.

لصناعة بديب و ايضا ) مت توجيهما ملسريي الشركات املعنية و اعضاء غرفة التجارة و ا1978هذه الدراسة اإلستقصائية متت وفقا لطريقة ديلمان (

شركة مع 2200اإلعتماد على دراسة رائدة مع رجال األعمال لتقييم جودة البحث مع الرتكيز على ابقاء الردود جمهولة املصدر العينات مشلت 

يق الربيد شركة مت ارسال اإلستبيان عن طر  U280ملائة ما جعل العينة تنخفض اىل 14استجابة مبعدل استجابة قدرت ب  310احلصول على 

  اإللكرتوين

  فرضيات أال و هي: 3الفرضيات اليت ركزت عليها الدراسة مشلت 

  الفرضية األوىل:املسؤوليةاإلجتماعية ليست مرتبطة مع األداء املايل
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  الفرضية الثانية:املسؤوليةاإلجتماعية مرتبطة مع التزام املوظف يف اإلقتصادmت الناشئة

  املسؤولية اإلجتماعية ليست مرتبطة مع مسعة املنظمةالفرضية الثالثة: 

  نتائج الدراسة: -2

املتغريات  نبدأ من خالل اإلجابة على الفرضية األوىل حيث اثبتت نتائج احملصل عليها من خالل اإلعتماد على األساليب اإلحصائية وجود ارتباط بني 

تغريات و هذا  ينفي وجود عالقة طردية بني املسؤولية اإلجتماعية للشركات و األداء و هذا يدل القارة و املتمثلة  مما ابرز وجود ارتباط السيء بني امل

  على خطأ الفرضية األوىل

الفرضية  اما الفرضية الثانية فاثبتت النتائج اإلحصائية على وجود عالقة اجيابية بني املمارسات اإلجتماعية و اإللتزام املوظف و هذا يثبت صحة

لى عكس التوقعات أصحاب البحث فان النتائج افحصائية اثبتت وجود عالقة طردية بني املسؤولية اإلجتماعية و حتسني مسعة املنظمة و الثانية.و ع

  هذا ما يؤكد عدم صحة الفرضية الثالثة فيمكن  مشل نتائج الدراسة مبا يلي

اإللتزام Uملسؤولية يف الشركات يدفع Uلعامل البذل جهد يف العمل و كذلك ان املمارسات اإلجتماعية هلا lثري على األداء املايل للمنظمة كما ان 

  تعمل املسؤولية اإلجتماعية  على تعزيز صورة املنظمة و حتسني مسعتها.

عالقة اجيابية بني اذن فاملسؤولية اإلجتماعية هلا ارتباط مبختلف جوانب األداء التنظيمي اال ان النتيجة األكثر أمهية تتمثل يف التأكيد على وجود 

تربهذه النتيجة مهمة املسؤولية اإلجتماعية و األداء املايل يف اإلقتصادmت الناشئة و نعترب مما تال للنتائج احملصل عليها يف اإلقتصادmت املتطورة و تع

  لعدة اسباب مما يسمح Uلتشجيع على القيام Uملمارسات اإلجتماعية.

Imran Ali,KashifurRehman,SyedIrshadAli,Djamel Yusuf and Maria Zia2-:دراســــــة 

Corporate social responsibility influences, 1(-تعريف الدراسة  

employee commitment and1-  تعريفorganizational performance 4 octobre 2010. 

  

اإلجتماعية على اإللتزام املوظف و األداء التنظيمي من خالل تسليط الضوء على التاثريات العديدة خصصت هذه الدراسة حول ³ثري املسؤولية 

عمال و للمسؤولية اإلجتماعية على االلتزام و األداء التنظيمي للموظفني جاءت هذه الدراسة نتيجة امهال نقطة اساسية اال و هي كثرة غياUت ال

جب اجياد حلول للقضاء على هذه اخلروقات و من بني احللول اليت اقرتاحها مقدموا املقال املسؤولية اإلجتماعية و ارتفاع معدل دوران املوظفني هلذا و 

ري املسؤولية اليت اعتربوا ان هلا ³ثريا قوm حل األداء التنظيمي و التزام العمال فركزت هذه الدراسة على حتليل هذه الفجوة و اليت متثلت يف ³ث

  ى التزام العمال و كذلك األداء التنظيمي و متثلت األسئلة املطروحة يف ما يلي:اإلجتماعية عل

  املنظمة؟ ما هي نظرة املوظفني لألنشطة اإلجتماعية املمارسة من قبل-1
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حاولوا lكيد او نفي  صحتها ماهو lثري املسؤولية اإلجتماعية على التزام املوظف و كذلك األداء التنظيمي وضع Uحثو املقال ثالثة فرضيات أساسية 

  و تتمثل يف ما يلي:

  الفرضية األوىل: يتأثر التزام العمال اجيابيا Uملمارسات اإلجتماعية للمنظمة

  الفرضية الثانية: يتاثر األداء التنظيمي اجياU Uألنشطة اإلجتماعية اليت تقوم ¶ا منظمة األعمال.

اU Uإللتزام التنظيمي للعامل هدف هذه الدراسة كان معرفة اTر املسؤولية اإلجتماعية على التزام املوظفني و الفرضية الثالثة: يتأثر األداء التنظيمي اجي

ديد من اداء املنظمة من خالل القيام ببحث استكشايف يعتمد على معلومات ابتدائية ، البيا£ت الرئيسية مث جتمعها من املوظفني خمضرمني يف الع

موظف مت توزيع عليهم اإلستبيان و مت اسرتجاع  500خمتلفة متارس املسؤولية اإلجتماعية يف دولة Uكستان عينة البحث مشلت املؤسسات يف قطاعات 

  Uملائة اإلستبيان  يشمل اجلديني و مهمة خمتلفة و اعمار خمتلفة. 63استبيان منح قابلية لإلستعمالبنسة اسرتجاع تقدر بـ 371

AMOSها قابلة لإلستخدامفي و حتويل املتغريات جلعلspssالبيا£ت احملصلة  مت حتويلها يف بر£مج 

  و مت استعمال تقنية املعادلة اهليكلية لتحديد املتغريات.

  :نتائج الدراسة -2

ضعت ثالثة كان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة ³ثري املسؤولية اإلجتماعية على التزام املوظفني و كذلك على أداء املنظمة و من أجل ذلك و 

ية فرضيات ان النتائج احملصل عليها و ذلك من خالل استخدام أساليب احصائية و كذلكاإلعتماد على  أظهرت وجود عالقة "اجيابية بني املسؤول

  Spssاإلجتماعية و كذلك التزام املوظفني و هذا ما يدل على صحة الفرضية 

املمارسات اإلجتماعية و عالقاcا Uألداء التنظيمي مما يؤكد على صحة الفرضية الثانية . و  األوىل ايضا النتائج أظهرت مؤشرات جد اجيابية حول 

  كذلك مشلت النتائج على وجود عالقة طردية بني األداء التنظيمي و كذلك اإللتزام التنظيمي للموظفني.

نظيمي و التزام العمال و هذه النتائج مشجعة أل�ا ذهبت يف نفس اذن نتائج هذه الدراسة اظهرت وجود ³ثريات للمسؤولية اإلجتماعية على األداء الت

لعمال مثله سياق  نتائج سابقة مت التوصل اليها من خالل احباث عديدة و اليت اكدت على ان املسؤولية اإلجتماعية مؤشر مهم جدا إلندفاع و التزام ا

حيث قامت العديد من الشركات Uملشاركة يف  2005لزلزال الذي ضرب البالد يف مثل التحفيز و مبا ان هذه الدراسة اجريت يف Uكستان اخذ مثال ا

  عملية اإلعمار جما£.

Lain A Davies and Andrew Gane  دراسة  

Corporate social responsibility in small  and medium-size entreprisesتعريف الدراسة  

Investigaturyemployee engagement in fair trade companies april 2010. 
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يقة قانونية دراسة حول املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات الصغرية و املتوسطة احلجم حتقيق حول مشاركة العمال يف الشركات التجارية اليت تعمل  بطر 

مل على زmدة و حتتل مكانة مرموقة يف السوق و هلا معدل منو معترب يف اململكة املتحدة وضعت من اجل تشجيع التجارة  احلرة العادلة و اليت تع

لى �ج  املبيعات و اخلدمات ، احلفاظ على عالقات جيدة مع املنتجني و املوزعني من خالل أسعار مرتفعة و مشاريع اجتماعية اعتمدت هذا املثال ع

ارة العادلة و اعتمد يف �ج دراسة استكشافية تعتمد على مراقبة و استكشاف ممارسات املوارد البشرية لتطوير املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف التج

  الدراسة على طريقتني اثنني 

  قابالتاوال األساليب النوعية من خالل مراقبة املشاركني  من ذلك Uلقيام مبقابالت سته منتظمة استخدام البحوث و الدراسات الرمسية ، حمل امل

، تقارير الشركات، العقود.ان اخذ العينة من الشركات كان على اساس  Tنيا دعم هذه األساليب مع األدلة الثانوية يف شكل اتصاالت ملفات العمال

  الطبيعي.من هم اكثر مشاركة يف التجارة احلرة و العادلة و كذلك من حيتلون مراكز متقدمة يف السوق و لذلك كان اختيار اململكة املتحدة اخليار 

 املوافقة على الولوج اىل الشركات و املالحظة و هي شركة كفاءة  شركات من  وافقت على املشاركة يف هذه الدراسة و اعطت 

  Divine للشكوالطة وeqaalexchangsو compaign coffeeو تعترب من اكرب الشركات الصناعية اليت  

 44مت القيام بساعات عمل فيها الباحث كمساعد بيع و تسويق 4ساعة  يف مدة قاربت 500يف اململكة املتحدة مشلت عملية املالحظة و املراقبة 

مشارك ينتمون هلذه الشركات الصغرية و املتوسطة هذه املقابالت جرت وجها لوجه يف قاعة خاصة يف مقر الشركات  اما املالحظة   32مقابلة مع 

مة صحة و سال(Barnes1996كانت من خالل أخذ نقاط و مالحظات مت تسجليها كتابيا و لضمان ) تعتمد هذه الطريقة على مقارنة شاركات

  استقصاء املعلومات مت اإلعتماد على طريقة

  مقابلة 56مقابلة متت مع مؤسسات شريكة ما جعل جمموع املقابالت تصل اىل  12و اجوبة املشاركني يف املقابالت مع بعضهم البعض اما 

Glasser Sstrans90حتليل النتائج مت وفقا للمقاربة التحليلية 

  :نتائج الدراسة-2

من  املالحظة املتميزة هلذه الشركات جعلت من السهولة مبا كان مالحظة ان غايتها تطوير عملياcا التجارية و زmدcا حصتها السوقية و ذلكان 

ستقطاب ا خالل زmدة التزاحم موظفيها و عماهلا و من خالل حتليل النتائج لوحظ انه يوجد حمركني اثنني تعتمد عليهم الشركات  ملوازنة اهدافهم :

ب املوظفني املوظفني اجلديني و كذلك العمل على زmدة انتمائهم للشركة و هنا ³يت دور املسؤولية اإلجتماعية يف هذه الشركات تعطى لعملية استقطا

وا و مقدموا هذا املقال ان يف امهية كربى و ترتبط هذه العملية مبستقبل املؤسسة و قدرcا على البقاء يف السوق األعمال. النتائج اليت توصل اليها Uحث

يض عجز جممل الشركات اليت متت ¶ا الدراسة ان القرارات الرئيسية ترتكز على ثالثة جوانب و هي : معايري اإلختبار جذب و استقطاب العمالة تعو 

  األجور.

على خربcم السابقة و كذلك معتقداcم الشخصية هذه النتائج اليت مت الوصول اليها هو ان مسريي الشركات اعتمدوا يف معيار استقطاب املوظفني 

  حول املسؤولية اإلجتماعية و كذلك التجارة احلرة و الذي يعتربو�ا اساسية لضمان مستقبل املنظمة.

Zhitang,Olydeirkur mull and sandralothinbergدراسة:  

How corporate social responsibility1 -:تعريف الدراسة  
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Engagement strategymoderate the CSR- financial performante relation ship 

november2012 

حول معرفة كيفية دراسة كيفية مشاركة املسؤولية اإلجتماعية للشركات اسرتاتيجية حديثة املسؤولية للشركات و عالقتها Uألداء املايل يرتكز هذا املقال 

ات املنظمات و كذلك حماولة معرفة ما اذا كانت هناك عالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و األداء تدخل املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف اسرتاتيجي

قة كمرجع املايل اي اذا كانت املنظمات تستخدم املسؤولية اإلجتماعية كاسرتاتيجية لتحسني ادائها املايل و قد اخذ اصحاب املقال عدة دراسات ساب

اإلجتماعية و و األداء املايل و منها Russe and Fouts1997, Mull and Rothinberg2008لتاكيد وجود عالقة بني املسؤولية 

 دراسات

  اعتمد Uحثوا املقال على وضع اربعة فرضيات متعلقة Uربعة جوانب و هي:

  الفرضية األوىل: تتعلق Uلوترية

اسرتاتيجية عالقة املسؤولية اإلجتماعية.األداء املايل خصوصا يف الشركات اليت حتتل فيها ان وترية مشاركة املسؤولية اإلجتماعية للشركات سلبية على 

  املسؤولية اإلجتماعية مكانة كبرية تضعف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و الداء املايل.

  الفرضي الثانية: الرتابط

أداء املايل] خصوصا يف ابعاد املسؤولية  - شكل اجيايب يف العالقة [ مسؤولية األجتماعيةان العالقة بني اسرتاتيجية مشاركة املسؤولية اإلجتماعية تساهم ب

  اإلجتماعية و اليت هي مرتبطة nUتمع هناك عالقة اجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و األداء على مدى القصري.

  الفرضية الثالثة: التنسيق

اداء مايل] خصوصا عندما تبقى املنظمات  –اعية  يعود Uإلجياب على العالقة [ مسؤولية اجتماعية ان تنسيق اسرتاتيجية مشاركة املسؤولية اإلجتم

  مسؤوليتها اجتماعية بشكل منتظم تكون العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و األداء املايل قوية.

  الفرضية الرابعة: الطريق املنتهج

  ون قوية عند املؤسسات اليت تنتهج الطريق الذي حيتوي على األبعاد الداخلية و اخلارجية.اداء مايل ] تك-ان العالقة [ مسؤولية اجتماعية

مؤسسة قاعدة البيا£ت هذه ارتكزت  650مت مجع البيا£تباإلعتماد على العديد من اجلوانب البنية اإلجتماعية و كذلك احلكومية مشلت هذه العينة 

مؤسسة  239قات بني املوظفني ، اnتمع، البيئة،حقوق اإلنسان، املنتوج، التنوع مث حتديد فرتة التحليل على سبعة ابعاد و هي حوكمة الشركات، العال

 1300سنوات مت احلصول على  10مؤسسة يف مدة حتليل £هزت ANOVA 130مت احلصول منها على معلومات كاملة مت تقليص العينة اىل 

 قضية مت حتليلها وفق مقياس

  نتائج الدراسة -2

 مت اإلعتماد على طريقة(Hausmantaylorلتاكيد او نفي الفرضيات النتائج اليت مت احلصول عليها اظهرت عدم صحة) 

  اداء مايل] - الفرضية األوىل اي ان املسؤولية اإلجتماعية  هلا وترية اجيابية و سريعة على العالقة [ مسؤولية اجتماعية
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صحتها اي ان هناك ترابط اجيايب بني ابعاد املسؤولية اإلجتماعية  و األداء املايل كما ان ابعاد املسؤولية اما الفرضية الثانية فقد مت التاكيد على 

  اإلجتماعية مرتابطة مع أهداف اnتمع.

منتظم تتحصل  ان نتائج الدراسة اإلحصائية اظهرت صحة الفرضية الثالثة و اليت ترتكز على ان املؤسسات اليت تتبىن مسؤوليتها اإلجتماعية بشكل

  على اداء مايل جيد اي ان هناك عالقة قوية تربط األداء املايل و املسؤولية اإلجتماعية.

اداء مايل] تكون قوية اذا ركزت املنظمات على األبعاد الداخلية و  -اما الفرضية الرابعة فقد اثبتت النتائج صحتها اي ان العالقة [ مسؤولية اجتماعية

  كذلك األبعاد اخلارجية

اداء مايل للشركات ] -اذن فالنتائج احملصل عليها اثبتت عدم صحة الفرضية األوىل مع صحة الفرضيات األخرى اي ان العالقة [مسؤولية اجتماعية

  مرتابطة و متكاملة و تكون قوية Uنتهاج األبعاد الداخلية و كذلك األبعاد اخلارجية.

NadeemIqbal,Naveed Ahmed, Naremanahmadbasheer Muhammad nadeemدراسة  

Impact of corporate social responsibility on finarcial1- :تعريف الدراسة  

performance of corporations evidence from pakistan, november19,2012 

 دولة Uكستان حاول اصحاب املقال اظهار هذا املقال هو عبارة عن دراسة حول امكانية ³ثري املسؤوليةاإلجتماعية للشركات على األداء املايل يف

ذج اإلستثمار العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و األداء املايل و القيمة السوقية املضافة كذلك عملت هذه الدراسة على ضرورة مراقبة و متابعة منا

عتماد على دراسات سابقة و طرق معتمدة ( كطريقة  كارول املوضوعة يف األصول املالية و اخلروج بتصاميم مناذج لإلستثمار يف هذه املقال مث اإل

) و غريها  من الدراسات كما ركز اصحاب املقال على وضع اربعة فرضيات يسعون اىل ³كيدها او نفيها و 2003) و  مارغوليسآنرالش 1979

  تتمثل هذه الفرضيات يف ما يلي:

mدة يف التنمية السوقية للسهم.الفرضية األوىل: ارتفاع األداء اإلجتماعي يعمل عمل ز  

  الفرضية الثانية: األداء املايل يتوسط األداء اإلجتماعي للشركات و القيمة السوقية للسهم.

  الفرضية الثالثة: ارتفاع األداء اإلجتماعي للشركات يؤدي اىل زmدة يف مستوى ديون الشركة.

  للشركات و مستوى ديون الشركةالفرضية الرابعة: األداء املايل يتوسط األداء اإلجتماعي 

شركة متارس يف قطاعات خمتلفة و مشلت قطاعات الغزل و النسيج ، قطاع اإلمسنت، قطاع التبغ و كل هذه  156يف هذه الدراسة البحثية مت مشل 

نشره يف تلك الدولة (Waheed2005)) من ما مت 2011و 2010الشركات مدرجة يف بورصة كراتشي تؤخد املالحظات و النتائج ما بني فرتة (

  Uكستان. يف هذا املقال مت اإلعتماد ايضا على دراسة قام ¶ا

جتماعي اإلستعانة Uلبيا£ت املتعلقة Uلشركات اليت متتثل للمسؤولية اإلجتماعية يف دولة Uكستان و ذلك من اجل حساUليتم ملؤشر األداء اإل

  اعتمد فيها على متغريات تتمثل يف: للشركات لكل قطاع من القطاعات و اليت

ها من حوكمة الشركات ، اإلمتثال البيئي، اإلمتثالياإلجتماعي، املبادئ األخالقية لألعمال، سالمة املنتج،اإلفصاح البيئي و اإلجتماعي و غري 

  املتغريات.
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  ئد على حقوق املسامهني.أما من أجل قياس الداء املايل فاعتمد على مقياسني حلسابه: العائد على األصول و العا

  و يف ما خيص قياس أداء السوق فتم استخدام القيمة السوقية للسهم كمقياس ألداء السوق للشركات.

  و اما قياس أداء الديون فتم اإلعتماد على امجايل بئي اىل امجايل حقوق امللكية.

  :نتائج الدراسة-2

ليس هلا ³ثري على القيمة السوقية للسهم و Uلتايل Uلفرضية األوىل اليت مت وضعها مت نفيها  خلصت نتائج هذه الدراسة اىل ان املسؤولية اإلجتماعية 

  ألن حسب النتائج احملصل عليها زmدة حجم الشركة هلا عالقة سلبية مع املسؤولية اإلجتماعية.

يل و مبا ان النتائج اثبتت ايضا عدم وجود عالقة بني املسؤولية كما ان النتائج توصلت اىل ان ال يوجد عالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و العائد املا

على نتيجة اإلجتماعية و زmدة مستوى القيمة السوقية للسهم فمعناه ان الفرضية الثانية مت نفيها ايضا.حسب نتائج و اساليب اإلحصائية مت احلصول 

يل للشركة و هذا ما ينفي الفرضية الثالثة و كذلك  الفرضية الرابعة فنتائج هذه الدراسة مفادها ان املسؤولية اإلجتماعية  ال تعمل على زmدة النفوذ املا

  خلصت لعدم وجود اي ³ثري للمسؤولية اإلجتماعية على األداء املايل و كذلك القيمة السوقية للسهم.

Chin-huanglin,Mo.Liyang-DianyanLiou:دراسة 

The impact of corporate social responsibility تعريف الدراسة: -1  

onfincial performance .evidence from business in taiwan2009  

مت بتوضيح هذه الدراسة حول أثر املسؤولية اإلجتماعية على األداء املايل للشركات دراسة حالة ³يوان تعترب من بني العديد من الدراسات اليت اهت

لية اإلجتماعية على األداء املايل  فالعديد من الدراسات السابقة و اليت اهتمت ¶ذا املوضوع اختلفت نتائجها و ذلك األثر املمكن  ان ترتكه املسؤو 

شركة حققت 1000نتيجة اختالف املتغريات اليت وضعت قيد الدراسة او متغريات مهمة مت امهاهلا. و للقيام ¶ذه الدراسة مت استخراج عينة من اعلى 

اىل غاية ديسمرب  2002وان و كذلك مت اإلعتماد على بيا£ت مالية من جملة البيا£ت اإلقتصادية التايوانية يف الفرتة ما بني جانفي ايرادات يف ³ي

2004.  

اإلجتماعية و   يةو من بني اجلوانب اليت مت اختاذها بعني اإلعتبار يف اختبار الشركات مت اإلعتماد على الشركات اليت تعترب اكثر حساسية اجتاه املسؤول

شركة تصنيع و ان  200كذلك جيب ان تكون الشركات مدرجة يف سوق ³يوان لألوراق املالية منذ اكثر من ثالثة سنوات و ان تكون ضمن اكرب 

  مليون دوالر ³يواين2.5الشركات املختارة جيب ان تكون متربعة بقيمة تتجاوز 

  كة.شر 33و اسنادا اىل هذه املعايري مت اختبار كعينة 

جتماعية و مت وضع التربعات كمؤشر للمسؤولية اإلجتماعية نسبة التربع كمتغري و هذا من اجل اظهار ³ثري الذي من املمكن ان ترتكه املسؤولية اإل

البحث و التطوير و  للشركات على األداء املايل و كذلك مت األخذ بعني اإلعتبار يف هذه الدراسة متغريا دائما ما يتم جتاهله اال و هو اإلنفاق على

  عالقته Uألداء املايل.

  :نتائج الدراسة-2
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ل تكاليف على مر الزمن ازدادت الضغوطات املوجهة ملسريي الشركات اليت تتبىن املسؤولية اإلجتماعية و ذلك من اجل ترك هذا اإلجتاه Uعتباره حتم

غريوا فلسفتهم و هناك من قاوم هذا اإلجتاه و يف ظل هذا اجلدال ظهرت  العديد من اضافية و هناك من املديرين الذين استجابوا هلذا الضغط و 

ظم هذه البحوث و الدراسات اليت حاولت الفصل يف هذه القضية من خالل دراسة ما اذا كانت املسؤولية اإلجتماعية تؤثر على األداء املايل لكن مع

  ية، سلبية و احيا£ حيادية.البحوث  كانت غري حامسة من خالل ابراز جوانب اجياب

(The amendedgensen mesure)ويف ما خيص نتائج هذه الدراسة و اليت اعتمدت يف حسا¶ا على طريقة 

املخاطر جنسني املعدل وصلت اىل خالصة مفادها انه حىت لو ان األنشطة اإلجتماعية ال تزيد من الرحبية املباشرة لكنها تعترب مفيدة يف احلد من 

ان  كما هو احلال لبوليصة التامني اي ا�ا تعترب كواقي للمنظمة من املشاكل و املخاطر اليت من املمكن ان تواجهها كما اثبتت النتائج على  للشركات

و جتارب  البحث و التطوير و املسؤولية اإلجتماعية يرتبطون ارتباطا وثيقا جدا ألن كل منهما مرتبط Uملنتج و اإلبتكار كما ان هناك عدة دراسات

  اثبتت ان البحث و التطوير لديه ³ثري اجيايب على العائد املايل.

يت مت مالحظتها و و كنتيجة �ائية مت التوصل اليها يف هذا املقال بعد استخدام املؤشرات املالية وجد انه خالل املدى القصري األداء املايل للشركات ال

ت هي األسوأ يف حني ان األداء املايل يف الشركات ذات اإلنفاق املرتفع على البحث و التطوير ذات  اإلنفاق املنخفض على البحث و التطوير كان

  يعترب هو األفضل

SimionescreL,N,CherghinastefanCristianدراسة:  

Corporate social responsibility and corporate performanceتعريف الدراسة  

Enpirical evidence from a panel of the Bucharest stock exchange listed companies 

2014  

دراسة أجريت هذه الدراسة حول املسؤولية اإلجتماعية للشركات و ادائها ادلة جتريبية للشركات املدرجة يف بورصة بوخارست كانت اشكالية هذه ال

ة هذه الفجوة مت حتليل الشركات املدرجة يف بورصة بوخارست بني تتمثل يف معرفة ما هو ³ثري املسؤولية اإلجتماعية  للشركات على ادائها؟ و ملعرف

هذه الدراسة جاءت خصوصا بعد األزمة املالية األخرية و اليت كانت من اسبا¶ا اخنفاض معايري األداب و األخالق. فالعينة  2011-2008سنيت 

و من مث مت نزع من العينة مؤسسات  القطاع  2011-2008 اليت مت اخذها مشلت مجيع الشركات املدرجة يف بورصة بوخاريست ما بني فرتيت

  ااملالية(توصيات اإلئتمان، شركات اإلستثمار و هذا من خالل تطبيق نتائجااملالية(Andrikopoulosاإلقتصادي ذو الوساطة 

شاطرة ممارساcم اإلجتماعية فتم يف األخري و الذي وصل اىل خالصة مفادها ان اهلياكل املالية األكثر حجما و األكثر مديونية ال يقومون مب 2014

 4مؤسسة هذه الشركات تنمي اىل قطاعات خمتلفة  67و اليت كانت العينة تقدر ب 2008مؤسسة ماعدا يف سنة  68التوصل اىل عينة تقدر بـ

شركات  4لمعدات و األدوات،شركات ل 8شركات بالستيك، 3شركة للصناعة، 19شركات تصيد النية، 4شركات للبناء، 8شركات جتزئة و محلة 

شركات للمعادن و مت اإلعتماد يف  4شركات للموارد األساسية، و شركتني للمرافق، 4شركات نقل، شركتني للسياحة، 4شركات غذاء، 3كيميائية،

 ل متابعة املواصفات العامةدراسة العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية للشركات و ادائها من خالل اإلعتماد على منوذج احندار املعلومات من خال

Battagi2005 

  :نتائج الدراسة-2
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داء احملاسيب كان اهلدف الرئيسي من خالل هذه الدراسة حول معرفة التاثري املمكن ان ترتكه املسؤولية اإلجتماعية اداء املنظمات و ذلك Uستخدام األ

 68وعة من املؤسسات املدرجة يف بورصة بوخارسيت وصلت العينة اىل و كذلك اإلعتماد على األداء املؤسسات يف األسواق مشلت الدراسة جمم

مت اإلعتماد على منوذج احندار املعلومات النتائج اليت مت التوصل اليها ان هناك عالقة سلبية بني املسؤولية  2011-2008مؤسسة مابني فرتيت 

اعية ال تعمل على ختفيض التكاليف يف حني وجدت عالقة اجيابية تربط ما اإلجتماعية للشركات و ختفيض تكاليف التشغيل  اي ان املسؤولية اإلجتم

سؤولية اإلجتماعية بني املسؤولية اإلجتماعية و زmدة رحبية اسهم و هذا ما اكدته ايضا مناذج احندار املطبقة و اليت عززت العالقة اليت تربط ما بني امل

اليها سوف تشجع اصحاب املصاحل و يف مقدمتهم املسامهني لإلعتماد على هذا املفهوم كما  للشركات و رحبية اسهم هذه النتيجة اليت مت التوصل

  تعطي نتائج هذا املقال معلومات ملسريي املنظمات حول ³ثريات املسؤولية اإلجتماعية للشركات على اداء املؤسسة

Joana Story and Pedro Neves: دراسة 

Whencorporate social responsibility (csr) :تعريف الدراسة  

 In creases 

performance: escploring the role of intrinsic and esctrinsiccsr attribution 2014 

املسؤوليةاإلجتماعية ترتكز هذه تتمثل هذه الدراسة اليت حتمل عنوان عندما ترفع املسؤولية اإلجتماعية  األداء: كشف الدور الذايت و اخلارجي ملسامهة 

لدوافع لديها الدراسة على معرفة مدى مسامهة املوظفني يف زmدة الدوافع إلنتهاج املنظمات ملسؤولياcا اإلجتماعية و معرفة ايضا ما اذا كانت هذه ا

و يتمثل ذلك يف زmدة اضافية لدارهم و هذه  lثري على املوظفني. و  كذلك اإلضطالع على ³ثري هذه التصورات و الدوافع على دور املرؤوسية 

  الدوافع تتمثل يف دوافع ذاتية و خارجية.

شركة تعمل يف دولة الربتغال تعترب من ابرز اشهر الشركات ممارسة ملسؤوليتها اإلجتماعية مت اإلتصال ¶م و  25ارتكزت هذه الدراسة على اخذ كعينة 

Uملائة مشلت املشاركة كل من املوظفني و املشرفني مت  72ت للطلب مع معدل استجابة قدربـشركة من وافقت و استجاب 18شركة 25من بني 

Uملائة مت تسليم األستطالعات.هناك شركة واحدة مل تكمل العملية  75مستعد للمشاركة استجابة قدرت بـ 273مشارك كان منهم  364اإلتصال ب

شركات صغرية 4شركات كبرية متعددة اجلنسيات،5رك .الشركات كانت الشركات خمتلفة : مشا229الشركة و  17و كانت العينة النهائية تقدر ب

ورات خاصة Uإلبتكار وواحدة كبرية احلجم، عيادة صحية صغرية احلجم، ثالثة بنوك، شركة ³مني، شركة طاقة كبرية احلجم، شركة البحث كانبولتص

Uملائة حاصلون على شهادة U40ملائة ذكور،  U40ملائة ا£ث و 55كان املشاركون من اجلنسني   املسؤوليةاالجتماعية و الدوافع الذاتية و اجلوهرية و

سنة] عملية التقييم قام ¶ا املشرفون 63-18سنة مع جمال يرتاوح بني [U40ملائة لديهم علىالقل ماجستري و متوسط أعمارهم £هز 29بكالوريوس و 
Uملائة U33ملائة من املشرفون لديهمعلى األقل ماجستري مع 39سنةو كان U44ملائة  مع متوسط عمر 55م و الذين بدورهم كانت نسبة الذكور  بينه

  منهم لديهم على األقل بكالوريوس قام Uحثوا املقال بوضع فرضيتني اثنتني عملوا على ³كيها او نفيها.

  ولية اإلجتماعية  له  عالقة اجيابية Uألداء.الفرضية األوىل: ان املزيج بني اإلسهامات اخلارجية و الداخلية للمسؤ 

  الفرضية الثانية: ان املزيج بني اإلسهامات اخلارجية و الداخلية للمسؤولية اإلجتماعية مرتبط اجيابيا Uألداء اإلضايف.

  :نتائج الدراسة-2

ة اإلجتماعية على األداء  و حيث القيام الباحثني كان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى lثري اإلcامات الداخلية و اخلارجية للمسؤولي

صحة Uستطالعات على مستوى املؤسسات و وضعوا فرضيات أساسية حاولوا ³كيديها او نفيها نتائج الدراسات اليت قام ¶ا صاحبوا املقال اثبتت 
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ة اجيابية Uألداء كما اكدت النتائج على صحة الفرضية الثانية و الفرضية األوىل اي ان اإلcامات الداخلية و اخلارجية للمسؤولية اإلجتماعية هلا عالق

يجة النهائية اليت اليت ترتكز على وجود عالقة اجيابية بني اإلcامات الداخلية و اخلارجية للمسؤولية اإلجتماعية و األداء اإلضافة و ميكن استخالص النت

ظماcم تستمر يف املسؤولية اإلجتماعية لضمان اإلعتماد على األخالقيات يف التنظيم و توصل اليها الباحثون على ان املوظفون الذين يرون ان من

ى مصادر التسيري يقدمون اداءا أفضل و احسن أيضا هذه الدراسة اعتربت ممارسات املسؤولية اإلجتماعية من منظور املوظفني كما ان هناك اعتماد عل

 جعديدة للبيا£ت مما يعطي مصداقية اكثر للنتائ

 vicente lima cristomo.fatima de souzafreire.felipevortes devasconcellosدراسة 

 corporate social responsibility ;firm value and financial performance inتعريف الدراسة

brazilapril 2010. 

بني املسؤولية  إن هذا املقال و الذي هو حتت عنوان املسؤولية اإلجتماعية للشركات قيمة املؤسسة و األداء املايل يف الربازيل حاول دراسة العالقة ما

ق الناشئة و اليت من اإلجتماعية للمنظمات  و اداء الشركات مع األخدبعيناإلعتبار قيمة الشركة و ادائها املايل و متت هذه الدراسة يف احد االسوا

 بينها سوق الربازيل و لك لعدم وجود قوانني تفرض على هده الشركات اإلفصاح عن ممارساcا اإلجتماعية هدا ما يشكل صعوبة يف احلصول على

ماعي و اإلقتصادي الربازيلي البيا£ت و هلدا يف هذه الدراسة مت اإلعتماد على مصدرين اثنني يف مجع البيا£ت يتمثل املصدر األول يف املعهد اإلجت

و ايل اقرتح منودجا لإلفصاح عن املسؤولية اإلجتماعية للشركات و شكل خمز£ للبيا£ت يضم مجيع املعلومات اإلجتماعية (IBASE)للتحليل 

شركة كحد  234العدد اىل شركات فقط ووصل  9ب  1996للشركات املهتمة Uملسؤولية االجتماعية.االستجابة كانت بيئة فبدات يف السنة االوىل 

  .2006شركة فقط يف سنة  126لينخفض هدا العدد مع السنوات االخرى ليصل اىل  2003اقصى يف سة  

و مت رصد  2006-2001الفرتة اليت كانت قيد الدراسة يف ما بني سنيت (economatica)اما املصدر الثاين فتمثل يف قاعدة بيا£ت اكونوماتيكا

من حجم الشركات غري املالية املدرجة يف سوق االسهم الربازيلية يف فرتة الدراسة و لتوضيح  %37شركة و متثل العينة  78شركة مت مالحظة  296

  الدراسة وضع Uحثوا هدا املقال ثالثة فرضيات حاولوا ³كيد او نفي صحتها و تتمثل يف ما يلي:

 سوق املال مما جيعل املسؤولية اإلجتماعية للشركات غري قادرة على زmدة قيمة الشركة و الفرضية االوىل: ال ³خد املسؤولية اإلجتماعية يف احلسبان يف

  هدا ما يؤدي اىل توقع سلبية او غياب الي ارتباط ما بني املسؤولية االجتماعية و قيمة الشركة.

االجتماعية يف االعتبار اثناء اختاد قراراcم و يف هده احلالة الفرضية الثانية: املسؤولية االجتماعية هي تكاليف و العمالء مازالوا mخدون املسؤولية 

  املسؤولية االجتماعية تؤثر سلبا على حماسبة املنظمة و ادائها.

  ركة.املايل للش الفرضية الثالثة: قد ينتج عن تبين املسؤولية االجتماعيةتدفق مايل اضايف ومن مت هناك ³ثري اجيايب للمسؤولية االجتماعية على االداء

  :نتائج الدراسة-2

سة بعني كان اهلدف من وراء هده الدراسة هو الوصول اىل معرفة العالقة اليت تربط بني املسؤولية االجتماعية و اداء املنظمات و اخدت هده الدرا

  االعتبار قيمة الشركة و ادائها املايل كماوضع Uحثوا هدا املقال ثالثة فرضيات حاولوا ³كيداو نفيها.

 ائج اليت مت احلصول عليها اثبتت وجود اثرسليب للمسؤولية االجتماعية للشركات على قيمة الشركة و هدا ما يؤكد صحة الفرضية اليت وضعهاالنت

  الباحثون.
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او ³كد العالقة السلبية كما ان النتائج املعلنة اليت مت الوصول اليها كانت حيادية و Uلتايل مل يتم ³كيد او نفي صحة الفرضية الثانية أي مل تنفي 

  للمسؤولية اإلجتماعية على احملاسبة املالية للشركات.

ماعية و Uلتايل ان النتائج مل تسمح لباحثي املقال بتاكيد الفرضية الثالثة ودلك Uعتبار ان التدفق املايل االضايف من املمكن ان حيول اىل انشطة اجت

  شركات الربازيلية يف حتمل و دفع تكاليف و مصاريف للقيام مببادرات اجتماعية.هده النتيجة قد تكون مؤشرا لضعف اهتمام ال

 Alessandradeshiara ;tizianarussospenacsrstrategy in multinational firms : focus onدراسة

human ressource ;supplier and community2011 . 

اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية يف الشركات املتعددة اجلنسيات: الرتكيز على املوارد البشرية.املوردين و اnتمع هدا املقال و الذي هو حتت عنوان 

اولة مجع اهم حياول دراسة املسؤولية االجتماعية كاسرتاتيجية متبعة يف الشركات املتعددة اجلنسيات كما ان اهلدف الرئيسي من خالل هدا املقال هو حم

املمكنة احلدوث اثناء تسيري النشاطات الدولية Uنتشار املمارسات االجتماعية و Uخلصوص تسليط الضوء على سلوك الشركات املتعددة  التغريات 

ؤول ,املوردين,اnتمع,الرتكيز على هذه الثالثة متغرياتسيسمح بتفسري  افضل للتسيري املسعالقاcاUملواردالبشريةاجلنسيات مع االخد بعني االعتبار 

  للنشاطات احمللية و التغريات املمكنة احلدوث لدى تسيري املوارد البشرية.

شركات تعترب  4مت االعتماد يف هده الدراسةعلى  (yin2002)و (dubois et gade 2008)يف هذه الدراسة مت االعتماد على منودج و مقاربة 

شركات تعترب  4ة يف اختيار هده الشركات ضمن العينة اعتمدت على كما ان االسرتاتيجية املتبع(yin2002)شركات منودجية للبحث حسب 

كما ان االسرتاتيجية املتبعة يف اختيار هده الشركات ضمن العينة اعتمدت على ثالثة معايري رئيسية و (yin 2002)شركات منودجية للبحث حسب 

  هي:

  سعة لالنتشار.اوال: الشركات املختارة هي شركات دولية لديها سلسلة توريد دولية وا

 Tنيا: وجوب اتباع  هذه الشركات املسؤولية االجتماعية كاسرتاتيجية من خالل تعيني ادارة رمسية لتنظيم و تسيري املسؤولية االجتماعية

smith ;2003 ;porter. 

  Tلثا: امكانية الوصول اىل البيا£ت الثابثة ¶ذه الشركات 

ا و اليت متارس يف قطاعات صناعة السيارات mattelinc ;clevistraussho ;bmw group ;timberlandو تتمثل هذه الشركات  يف 

  ,صناعةاملالبس,صناعة االلعاب ,صناعة االحذية.

  :نتائج الدراسة -2

جتماعية   هده الدراسة جاءت حماولة للتعرف على التغريات املمكنة احلدوث يف تسيري الشركات املتعددة اجلنسيات اثناء اختادها للمسؤولية اال

شركات متعددة اجلنسيات تعترب من اكرب الشركات و ربطها مبتغريات تتمثل يف  4كاسرتاتيجية هلا فعمل Uحثوا  هدا املقال على الرتكيز على 

نظمة تعترب مفتاحا العمال,املوردون,و كذلك اnتمع املتواجدة به و اثناء البحث وجب الرتكيز على معرفة ان العالقة بني االفراد داخل و خارج امل

nمهما اساسيا  لفهم تطور اجتاه الشركات املتعددة اجلنسيات حنو املسؤولية االجتماعية كاسرتاتيجية دائمة حيث يشكل العمال ,املوردون و ا mتمع حتد

  لتسيري العالقات بينهم.
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سؤولية االجتماعية Uعتبار ان كل عنصر من هذه العناصر يعترب اساسا هذه الدراسةاثبتت امهية ادماج العمال,املوردون,وكدلك اnتمع يف اسرتاتيجية امل

ا يقدمونه من يف جناح هذه االسرتاتيجية فالعمال وجب احرتام حقوقهم ضمن القوانني املعمول  ¶ا كما ان املوردون يسامهون يف حتقيق التنمية من خالمل

   حتقيق النمو املتبادل سواءا للشركات او اnتمع.موارد وادوات كما ان اشراك اnتمعات احمللية سياسهم يف

املي ال و كخالصة هلده الدراسة جند ان مجيع الشركات قيد الدراسة لديها نفس التفكري Uن اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات يف سياق ع

للمعايري و لكن تقوم على املشاركة الفعلية و النشطة الصحاب املصاحل و ويرها اال Uسهام اصحاب املصاحل فهي ال تقتصر على تنفيد بسيط طميكن ت

  قد اثبتت هذه الشركات حمل الدراسة ارادة عالية و التزاما صرحيا للتعبري لدى اجلهات الفاعلة يف دعم املمارسات االجتماعية.

  اجلزائر- الشلف–دراسة حممد فالق جامعة حسيبة بن بوعلي 

  2013سنة ’ سوÌطراك اجلزائرية, ارامكو السعودية’ولية االجتماعية للشركات النفية العربية شركيت تعريف الدراسة: املسؤ 

كة السعودية  هذا املقال و الذي اخذ عنوان املسؤولية االجتماعية يف الشركات النفطية العربية متخذا شركيت سو£طراك من اجلزائر و ارامكو من اململ

رفة ما هو واقع للمسؤولية االجتماعية يف الشركات العربية و مدى تبين هذه الشركات ملمارساcا االجتماعية و كيف كنموذجني الدراسة عمل على مع

يف اليت للممارسات االجتماعية ³ثريات على اnتمعات املتواجدة ¶ا ,حاول الباحث تقسيم املقال اىل جزء نظري تعرض فيه اىل جمموعة من التعار 

ملسؤولية االجتماعية و كذلك ابراز امهية هذا املفهوم و ذكر عناصره و ابعاده اما اجلانب التطبيقي و الذي خص عينة تتكون من تطرقت اىل مفهوم ا

ملطبقة من شركتني اثنتني حاول فيه ذكر االساليب و الطرق اليت من خالهلا متارس هذه الشركات مسؤوليتها االجتماعية و كذلك التطرق اىل الربامج ا

  ا .طرفه

لنفطية اعتمد هذا الباحث يف هذا املقال على منهج حتليلي وصفي كما وضع اشكالية حتت عنوان :ما واقع تطبيق املسؤوليةاالجتماعية يف الشركات ا

 ممثلة يف سو£ طراك و ارامكو السعودية ؟

  

  :نتائج الدراسة-2

ولية االجتماعية و عناصرها و ابعادها و تطورها التارخيي من اجلانب ان هذه الدراسة و اليت خصصت اىل اظهار بعض التعاريف اخلاصة Uملسؤ 

اىل نتائج  التطبيقي و كذلكدراسة واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف الشركات العربية متخدة كنموذج سو£طراك اجلزائرية و ارامكو السعودية خلصت

  ³لية:

عليه للمسؤولية االجتماعية ووضع تعريف هلا ا�ا ما تقوم به الشركات و تقدمه للمجتمع طبقا ان هذه الدراسة يف شقها النظري ال يوجد تعريف متفق 

  لتوقعاته.

صبح من كما ذكر صاحب املقال بعض الفوائذ اليت حتققه  املسؤولية االجتماعية للمجتمع احمللي و ان هدا املفهوم اصبح حيوز على امهية كربى و ا

  ركات.بني االولوmت اليت تضعها الش

قيمة كربى اما من اجلانب التطبيقي و الذي مس شركتني اثنتني توصل صاحب املقال على ان املسؤولية االجتماعية هلا مكانة Uرزة يف هذه الشركات و 

  و ذلك من خالل اهتمام هاتني الشركتني هلذا املفهوم و ممارسة نشاطاcا يف اnالني االقتصادي و االجتماعي.
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فتقار املتتبع للشركتني يالحظ تقدما لشركة ارامكو السعودية على شركة سو£طراك اجلزائرية يف جمال املسؤولية االجتماعية هذا التقدم راجع الاال ان 

شركة سو£طراك لقسم خاص Uملسؤولية االجتماعية يف هيكلها التنظيمي على عكس شركة ارامكو و اليت خصصت مديرmت متنقلة مهمتها تنفي 

رامج املسؤولية االجتماعية لكنهذا ال مينع من وجود ممارسات اجتماعية جيدة من طرف سو£طراك  و خصوصا من جانب موظفيها حيثتضع ب

  سياسات هادفة الدارة املوارد البشرية كما ا�ا ختصص ميانية ضخمة لتدريب و تطوير كفاءات

  تيازات و اجور عالية لفائدة موظفيها.و مهارات موظفيها و كذلك االهتمام بظروف العمل و منح ام

اف اnتمع ومن خالل هذا استنتج الباحث ان الشركتني حمل الدراسة cتم Uملسؤولية االجتماعية و تتبناها ضمن اسرتاتيجيتها لتحقيق اهدافها و اهد

  املتواجدة به.

  دراسة: مقدم وهيبة          جامـــــــــعة مستغامن

  و برامج املسؤولية االجتماعية اجتاه املوارد البشرية يف منظمات االعمال دراسة حالة ثالثة شركات عربية تعريف الدراسة:سياسات

اصحاب املصاحل  هذه الدراسة و اليت اخذت كعنوان هلا برامج املسؤولية اجتاه املوارد البشرية حاولت الرتكيز على العنصر البشري و الذي يعترب طرفا من

عليهم منظمة االعمال هذا املورد البشري يعترب من بني الركائز املعتمد عليها لتحسني االداء االجتماعي اجتاه اصحاب املصاحل كما ان  اليت تتاثر و تؤثر

  اهتمام املنظمة مبوظفيها يعترب خطوة اساسية لغرض ثقافة املسؤولية االجتماعية لديها.

اجتاه العنصر البشري يف بعض الشركات العربية و اعتمد يف هده الدراسة على منهج وصفي عملت هده الدراسة اظهار برامج املسؤولية االجتماعية 

ة و تطور نشاcا حتليلي ومت تقسيمها اىل اطار نظري و اطار تطبيقي ففي االطار النظري مت التطرق اىل املفاهيم النظرية املتعلقة Uملسؤولية االجتماعي

  مظاهرها اجتاه املوارد البشرية أي السياسات و الربامج االجتماعية املوجهة لفائدة املوارد البشرية.وعالقتها Uصحاب املصاحل و كذلك اهم 

اما االطار التطبيقي فتم اخد عينة من الشركات قدرت بثالثة شركات عربية تعترب من اهم و اكرب الشركات يف بلدها و هي : شركة ابوظيب 

اخلليج لصناعة البتوكيماوmتقي البحرين حاولت الباحثة يف هذه الدراسة اظهار و ابراز اهم الربامج و  للطريان,شركة سو£طراك اجلزائرية,وشركة

  السياسات املتعلقة Uملسؤولية االجتماعية اليت تطبقها هاته الشركات العربية اجتاه مواردها البشرية.

هر و اشكال املسؤولية االجتماعية اليت متارسها املنظمة ملصلحة املوارد و قد وضعت الباحثة اشكالية حاولت االجابة عليها اال وهي :ما هي مظا

  البشرية؟

  :نتائج الدراسة-2

عربية و اختدت هذه الدراسة و اليت حاولت ابراز السياسات و برامج املسؤولية االجتماعية اليت تعتمدها الشركات اجتاه املوارد البشرية يف الشركات ال

جماهلا كعينة هدا من اجلانب التطبيقي اما من اجلانب النظري فابرزت مفاهيم املسؤولية االجتماعية ,ابعادها,تطورنشاcا و ثالثة شركات رائدة يف 

  امهمظاهرها اجتاه املورد البشري.نتائج الدراسة خلصت اىل ما يلي:

فة االطراف وهم اصحاب املصاحل كما خلصت الدراسة اىل ضرورة املسؤولية االجتماعية تربز امهية قيام املنظمة Uدوار اقتصادية و اجتماعية اجتاه كا

مهية كبرية االهتمام Uملورد البشري و الذي جيب ان متسه مظاهر املسؤولية االجتماعية املتبعة من قبل منظمة االعمال ملا يكتسيه هدا العنصر من ا

اعي للمنظمة االم فهو شكل من اشكال االستثمار سيشكل يف املستقبل ميزة سيعود بفلئدة على املنظمة و يساهم يف حتسني االداء املايل و االجتم

  تنافسية لدى املنظمات.
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شركة من اما من اجلانب التطبيقي فلوحظ ان كل الشركات اليت كانت حمل الدراسة cتم Uملسؤولية االجتماعية و تضعها ضمن اولوcmا  كما ان كل 

و برامج اجتماعية اجتاه عناصرها البشرية و اختلفت هذه الربامج و السياسات من شركة اىل اخرى  تلك الشركات تقوم بسياسات و مبادرات

طين Uختالف انشطتها و كذلك قدراcا فادا اخد£ مثال شركة ابوظيب للطريان فمن اهم براجمها جند بر£مج التوطني من خالل تشجيع توظيف موا

  انب معتربة يف هدا البلد.الدولة خصوصا اذا علمنا ان هناك نسبة اج

رب املشاكل وادا اخد£ مثال شركة سو£طراك فمن اهم الربامج اليت اختدcا الشركة اجتاه مواطنيها هو حل مشكلة هجرة االطارات و اليت تعترب من اك

لة عن طريق توفري مجيع الشروط املادية و املوجودة يف اجلزائر حيث ان هناك نزيف كبري لالدمغة حيث قامت الشركة بوضع اسرتاتيجية حلل هده املشك

  .2010املعنوية لتحفيز االطارات على البقاء يف اجلزائر و عدم الذهاب للشركات االجنبية و ايضا قامت الشركة Uصدار مدونة سنة 

و الذي يعترب  اجتماعيا Uلدرجة االوىل اال وهو  اما شركة اخلليج للبيرتوكيماوmت فاعتمدت العديد من الربامج اجتاه مواردها البشرية لكن الرب£مج املهم

U مهيتهم و مفهوم الفريق الواحد و ذلك من خالل اشراك موظفيها يف مناقشة االهدافو الرؤى و السياسات و اختاذ القرارات مما جيعل موظفيها حيسون

  انتمائهم للمنظمة.

  عربية للسياسات و برامج متعلقة Uملسؤولية االجتماعية اجتاه مواردها البشرية.فكخالصة للنتائج جند ان الدراسة اثبتت تبين هده الشركات ال

  دراسة: د.زكية مقري   ,ا.عبد احلليم بليزاك   جامعة dتنة

  .تعريف dلدراسة: اثر تبين املسؤولية االجتماعية على تنمية املوارد البشرية دراسة ميدانية مبؤسسة نفطال مقاطعة dتنة

ة الذي محل عنوان اثر تبين املسؤولية االجتماعية على تنمية املوارد البشرية حاول دراسة هذه االشكالية و مدى ممارسة و تطبيق املسؤولي هذا املقال و

سؤولية االجتماعية املاالجتماعية يف الشركات اجلزائرية و اثرها على تنمية املوارد البشرية  اذ اهتم Uحثوا هذا املقال مبجال املواردالبشرية و مدى تبين 

ول على  على صعيد ادارة املوارد البشرية ملا تكتسيه هذه املبادرة من امهية كربى و ما تعود به من فائدة مجة على املنظمة حيث تسمح هلا Uحلص

  كفاءات و موظفني ذوي مهارة عالية.

  و نفي صحتهما و يتمثالن يف:و للقيام ¶ذا البحث وضع Uحثوا هذا املقال فرضيتني اساسيتني حاولوا ³كيد ا

  اسة.الفرضية االوىل:تدرس عالقة االرتباط بني ابعاد املسؤولية االجتماعية و الربامج اخلاصة بتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة قيد الدر 

  الفرضية الثانية: تدرس و ترك على وجود فروق بني متغريات البحث يف نفس املنظمة.

رm مت التطرق فيه اىل التعاريف املختلفة للمسؤولية االجتماعية و كلك التطرق الهم املبادرات لتاسيس املسؤولية االجتماعية من و قدمشل املقال اطارا نظ

لعينة ي شرح فيه اخالل ذكر املبادئ العشرة للميثاق العاملي مث مت التوجه اىل التنمية البشرية و كر تطور مفهومها و براجمها و ختم املقال Uطار تطبيق

عامل من بينهم  356اليت مت على اساسها الدراسة حيث مت الدراسة يف شركة نفطال مقاطعة البنزين مبدينة Uتنة اجلزائرية و اليت تضم ضمن صفوفها 

  عمال تنفيذ موزعني بني ثالثة دوائر و مركز ختزين. 108عامل حتكم و  169اطار و  79

مفردة من خالل االعتماد على اطارات املؤسسة و مت االعتماد على اسلوب العينة القصدية للحصول على  20مشلت العينة املعتمد عليها يف الدراسة 

قياس حكم شخصي لالبتعاد عن التعريفات املتوقعة و االسلوب املعتمد يف احلصول على املعلومات هو استبيان وزع على االفراد مت اعداده وفقا مل

   موافق جدا,حمايد.ليكرمتوافق,موافقجدا,غريموافق,غري

  :نتائج الدراسة-2
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ووضعت فرضيتني  هذه الدراسة و اليت حاولت معرفة مدى تبين و تطبيق املسولية االجتماعية يف شركة نفطال اجلزائرية و اثرها على تنمية املوارد البشرية

  اثنتني حاولوا نفي او ³كيد صحتهما خلصت اىل نتائج وهي:

عليها خلصت اىل ان الفرضية االوىل و اليت نصت على وجود عالقة ارتباط بني ابعاد املسؤولية االجتماعية و الربامج اخلاصةبتنمية ان النتائج احملصل 

خالقي  البعد االاملوارد البشرية اثبتت وجود عالقة ارتباط يف البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية و تنمية املوارد البشرية و كذلك وجود ارتباط بني

ريي و تنمية املوارد البشرية و تنمية املوارد البشرية و اثبتت انه ال توجد ارتباط بني البعد القانوين و تنمية املوارد البشرية, و ال يوجد ارتباط بني البعد اخل

س هلما ارتباط و مها البعد القانوين و البعد أي ان هناك بعدين هلما ارتباط بتنمية املوارد البشرية و مها البعد االقتصادي  و االخالقي و بعدين  لي

  اخلريي.

جود فروق اما الفرضية الرئيسية الثانية و اليت تركز على وجود فروق بني متغريات الدراسة و اليت هي املستوى الوظيفي ,فخلصت النتائج اىل عدم و 

البعاد املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري اخلربة فتطبيق املسؤولية البعاد املسؤولية االجتماعية و تعزىللمستوى الوظيفي و كذلك عدم وجود فروق 

U ته  و ذلك لرتكيز البلدان النامية على العنصر املايل و عدم االهتمامmلعنصر البشري.االجتماعية  يف البلدان النامية مثل اجلزائر ما زال يف بدا  

  دراسة: ا.بن مسعود نصر الدين        ا.كنوش حممد

الدراسة: واقع امهية و قيمة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية مع دراسة استطالعية على احدى املؤسسات الوطنية  فيفري  تعريف

2012.  

سسات ال ؤ هذه الدراسة و اليت اخذت عنوان امهية و قيمة املسؤولية االجتماعية  يف املؤسسات االقتصادية حاولت اخراج مفهوم ان تنمية مسؤولية امل

ا و ترتكز فقط على اكتساب  املالو ان تقييم اداء املنظمات ال تقتصر على حساب ادائها االقتصادي فقط بل هناك جوانب اخرى وجب االهتمام ¶

عام لفهم  و حتديد  الرتكيز عليها من بينها املسؤولية االجتماعية ملنظمات االعمال و يف هذه الورقة البحثية حاول Uحثوها الرتكيز على حتديد اطار

  امهية و قيمة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية و ارتكزوا يف ذلك على دراسة استطالعية الحدى املؤسسات اجلزائرية .

  و يف هذا املقال قسم اصحابه دراستهم اىل اطارين اثنني:

ت للمسؤولية االجتماعية للشركات و كر املبادئ اليت ترتكز عليها ومن مث التطرق االطار النظري و الذي مت فيه التطرق اىل خمتلف التعاريف اليت تطرق

و اجتاهات مث حاول مقدموا الدراسة ابراز امهية املسؤولية االجتماعية ملختلف االطراف سواءا املؤسسة ,الدولة carrollملختلف ابعادها و اليت قدمها 

  او اnتمع.

عبارة مشل كل من   40ة اقتصادية ذات صفة عمومية و قد مت االعتماد يف هذه الدراسة على استبيان مكون من اما االطار التطبيقي فقد مس مؤسس

  املوظفني,الزUئن ,املالك,اnتمع و مت االعتماد على مقياس ليكرت(مهم جدا,مهم,غريمتاكد,غريمهم,غريمهم اطالقا).

  ة لدى اطراف مباشرة و غري مباشرة من املؤسسة.هذه الدراسة ركزت على معرفة قيمة املسؤولية االجتماعي

  نتائج الدراسة:- 2

أخذت كعينة  إن هذه الورقة البحثية حاولت الرتكيز على أمهية و قيمة املسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسات اإلقتصاديةقيإقتصادmت  البلدان الناميةو

سؤولية االجتماعية شركة إقتصاديةذات صفة عمومية يف اجلزائر إا من خالل هه الدراسة حاول الباحثون اإلجابة على اإلشكالية و املتمثلة يف قيمة امل

عليها من هاته لدى أطراف مباشرة أو عري مباشرة من املؤسسة و ركزت على املوظفني، الزUئن، اnتمع، املالك،املنافسون إذن النتائج اليت مت احلصول 
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اإلجتماعية إال أن هذا اإلهتمام يتفاوت Uملنظمة سواءا كان عنصرا داخليا أو خارجيا إال و كان يهتم Uملسؤولية الدراسة أثبثت أن كل ماله عالقة 

و اخريا املوظفون بدرجات فكان ترتيب العناصر اليت كانت قيد الدراسة كالتايل: املنافسون هم من يهتمون Uلدرجة االوىل يتبعهم املالك,الزUئن,اnتمع 

لية االجتماعية على مكانة Uرزة لديهم و تشكل Uلنسبة هلم قيمة Uملسؤولية االجتماعية هذا ما يدل على حصول املسؤو  ان كل ها العناصر اال و cتم

  Tبثة.

كذلك عدم ان التفاوت يف االهتمام املالحظ يف هذه الدراسة مت تربيره من قبل Uحثي الدراسة على انه نتيجة ضعف حمفزات املسؤولية االجتماعية و  

  جتماعية ام من £حية املوظفني فكان السبب هو اعتقادهم ا�ا فقط مبادرات طوعية فقط.قيام  وسائل االعالم بدور ما يف نشر فوائد املسؤولية اال
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  دراسة: ضيايف نوال   مذكرة نيل شهادة ماجستري

  2010تعريف الدراسة: املسؤولية االجتماعية للمؤسسة و املوارد البشرية 

املسؤولية االجتماعية للمؤسسة و املوارد البشرية حاولت مقدمة هذا البحث معرفة ما اذا كانت املسؤولية ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان 

ادارة املوارد االجتماعية حتتل مكانة يف املؤسسات اجلزائرية و ما اذا كان هلا ³ثري على املوارد البشرية حيث ركزت على االداء االجتماعي يف اطار 

  طالبة الدراسة اىل اطارين :البشرية و قد قسمت ال

عود على اصحاب اطار نظري تطرقت فيه اىل اهم املفاهيم االساسية للمسؤولية االجتماعية و كذلك اظهار ابعادها و امهية االلتزام ¶ا و الفوائد اليت ت

ماعية و ذكر املبادرات الدولية اليت حتث على تبين املصاحل من جراء ممارستها كما عملت الباحثة على تقدمي خمتلف النظرmت اخلاصة Uملسؤولية االجت

  املسؤولية االجتماعية كما خصصت مبحثا للموارد البشرية

) املختصة بتحويل املواد البالستيكية كعينة للدراسة و قد مشلت الدراسة اليت اجريت chiali tubesاما االطار التطبيقي فقد اخذت الباحثة شركة ( 

  عامل موزعني كا³يل: 319عددا من املوظفني رؤساءا كانوا او مرؤوسني بلغ عددهم  على الشركة و اليت تضم

 206و  %35.42رئيسا (اطار+عون حتكم) بنسبة  113.اذن فمجتمع البحث مقسم اىل 206, منفذين 34,عون حتكم 79اطارات عددهم 

  .%64.58مرؤوس بنسبة 

  .%6.27عامال موزعني على خمتلف الوحدات بنسبة  20العمال االداريني قدر عددها ب و قد قامت الباحثة Uختيار عينة عشوائية من فئة 

  مت توزيع استبيا£ت هلم جلمع البيا£ت و ذلك الختبار صحة الفرضيات و اليت كانت على النحو التايل:

  nتمع و حل مشاكله فقط.الفرضية االوىل: تتوقف املسؤولية االجتماعية عند تلبية هذه االخرية ملتطلبات و احتياجات ا

  الفرضية الثانية: املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ليست اال تكاليف زائدة على املؤسسة و ال تعود عليها Uي نفع.

  الفرضية الثالثة: ميثل االهتمام Uملوارد البشرية بعدا من ابعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة .

  ة اخلاصة ال تلتزم مبسؤوليتها االجتماعية.الفرضية الرابعة: املؤسسات اجلزائري

  اذن االستبيان املقدم حاول احلصول على اجاUت متكن الباحث من ³كيد او نفي صحة هذه الفرضيات.

  نتائج الدراسة:-2

ارد البشرية و كذلك معرفة ما ان هذه الدراسة و اليت حاولت معرفة مدى تبين الشركات اخلاصة اجلزائرية للمسؤولية االجتماعية خصوصا يف ادارة املو 

ت ترتكه املسؤولية االجتماعية من اTر على اصحاب املصاحل سواءا كانت اجيابية ام سلبية و ذلك من خالل وضع فرضيات من قبل الباحثة حاول

  النتائج احملصل عليها كا³يل: )كانتchiali tubeاالجابة عنها من خالل دراسة ميدانية اجرcا يف شركة جزائرية خاصة اال وهي شركة         (

موظفا من جنس الرجال مقابل  19عامال متيزت بوجود جنس الرجال بنسبة كبرية  20اوال ان العينة اليت متت على اساسها الدراسة و اليت مشلت 

الجتماعية اليت تقوم ¶ا املؤسسات ال امراة واحدة. و Uلنسبة للفرضيات فالنتائج احملصل عليها اثبتت عدم صحة الفرضية االوىل الن املمارسات ا

  تقتصرفقط على فئة اnتمع بل تشمل العمال , املوردين,املستهلكني,املنافسني أي مجيع اصحاب املصاحل و هذا ما ينفي الفرضية االوىل.
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ممارستها االجتماعية مثل : حتسني االداء, و كذلك اثبتت النتائج عدم صحة الفرضية الثانية و ذلك من خالل حصول الشركات على فوائد من خالل 

  تقليل التكاليف التشغيلية,حتسني مسعة املنظمة أي ا�ا ليست تكاليف زائدة و هذا ما ينفي الفرضية الثانية.

د البشرية تشكل بعدا اما خبصوص الفرضية الثالثة فقد مت ³كيد صحتها و ذلك من خالل نفي الفرضية االوىل فالنتائج احملصل عليها اثبتت ان املوار 

  حيحة.داخليا من ابعاد املسؤولية االجتماعية حيث تعتمد على املوارد البشرية يف ممارسة خمتلف انشطتها االجتماعية أي ان الفرضية الثالثة ص

ها الن املؤسسة اليت مت على اساسها اما Uلنسبة للفرضية الرابعة و اليت تنص على عدم التزام املؤسسات اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية مت نفي صحت

  ) اثبتت حتملها و ممارستها ملسؤوليتها االجتماعية.chiali tubesالدراسة و يقصد بذلك شركة(

ية  اعية الداخلهذه الدراسة اثبتت مدى امهية املسؤولية االجتماعية للشركات يف االقتصادmت احلديثة و كذلك امهية العنصر البشري يف املمارسة االجتم

  ل املتقدمة.كما ابرزت هذه الدراسة واقع املسؤولية االجتماعية يف اجلزائر و مل ختفي ³خر ممارسة املسؤولية االجتماعية يف اجلزائر مقارنة Uلدو 

  دراسة               Ìهد امحد حممد

  .2015املنتجات الغذائية السودانية تعريف الدراسة: اثر املسؤولية االجتماعية للشركات على والء العمالء دراسة على شركات 

جتماعية ان هذه املذكرة و اليت حتمل عنوان اثر املسؤولية االجتماعية للشركات على والء العمالء هدفت اىل التعرف على مدى ³ثري املسؤولية اال

) على والء العمالء و الذي هو االخر ميتلك ابعاد تتمثل يف (الوالء Uبعاده(املسؤولية االخالقية,املسؤوليةالقانونية,املسؤوليةاخلريية,و املسؤولية اجتاه البيئة

  املوقفي,الوالءالسلوكي,الوالء املعريف) و كذلك اكتشاف و ومعرفة العالقة اليت تربط بينهم.

از ابعاده و النظرmت اليت تطرقت حاول صاحب هذه املذكرة تقسيم حبثه  اىل اطار نظري ذكر فيه املفاهيم املتعلقة Uملسؤولية االجتماعية و كذلك ابر 

  اىل مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات و كذلك اظهار ابعاد والء العمالء.

  اما االطار التطبيقي فقد وضع حماولة لالجابة للتساؤالت اليت مت وضعها وهي:

 ما مدى مستوى ادراك عمالء شركات الصناعات الغذائية ملفهوم املسؤولية االجتماعية؟ -1

 هي العالقة بني املسؤولية االجتماعية ووالء العمال؟ ما -2

 ما هو اثر املسؤولية االجتماعية على والء عمالء شركات الصناعات الغذائية  -3

العليا  و قام الباحث بتويع استبيان على عمالء الشركات السودانية املصنعة للغذاء والية اخلرطوم و مت اختيار عينة الدراسة من طالب الدراسات

 ادارة اعمال) و البكالوريومسن املستوى الرابع(دراسات جتارية) جبامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا (

 7استبيان  220استبيان لطلبة البكالوريوس اذن كمجموع لالستبيا£ت املوزعة قدر ب 150طالبا للدراسات العليا و  70ستبيان ل مت توزيع ا

و اثنني من االستبيا£ت غري صاحلة للتحليل ليصبح عدد االستبيا£ت املمكن  %95نسبة استجابة قدرت ب استبيا£ت مل تسرتجع مع تسجيل 

  استبيان. 211االعتماد عليها مقدرة ب 

  لتحليل النتائج.SPSSيف هذه الدراسة القياسية مت االعتماد على بر£مج 

  فرضيات الدراسة متثلت يف مايلي:

  جيابية بني املسؤولية االجتماعية و الوالء املوقفي.الفرضية االوىل: هناك عالقة ا
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  الفرضية الثانية: هناك عالقة اجيابية بني املسؤولية االجتماعية و الوالء السلوكي.

  الفرضية الثالثة: هناك عالقة اجيابية بني املسؤولية االجتماعية و الوالء املعريف.

  نتائج الدراسة:-2

ختصيصها هلدف التعرف على ³ثري املسؤولية االجتماعية على وال العمال و مدى ارتباط ابعاد املسؤولية االجتماعية مبختلف ان هذه الدراسة و اليت مت 

³ثري بني ابعاد الوالء من خالل وضع فرضيات حاول الباحث ³كيد او نفي صحتها ,النتائج اليت مت احلصول عليها بعد حتليلها ابرزت ان هناك عالقة 

تربط املسؤولية االجتماعية و الوالء املوقفي و يتمثل هذين البعدين يف البعد اخلريي و البعد البيئي اما البعدين االخرين فال توجد عالقة  بعدين من

  بينهم و بني الوالء املوقفي.

لسلوكي بينما خلصت النتائج اىل عدم وجود ³ثري اما الفرضية الثانية فانتائج اشارت اىل وجود عالقة ³ثري بني البعدالقانوين و البعد البيئي و الوالءا

  للبعد اخلريي و االخالقي على الوالء السلوكي.

االخالقي مل يكن هلم أي  اما الفرضية الثالثة فالنتائج ابرزت وجود عالقة ³ثري بني البعد اخلريي و البعد البيئي و الوالء املعريف بينما البعدين القانوين و

  ³ثري يطلق.

تاثري ختتلف للتنائج احملصلعليها ميكن استنتاج ان ابعاد املسؤولية االجتماعية و ابعاد والء العمالء هلم عالقة ذات ³ثري اجيايب جزئي و نسبة ال كخالصة

ريا مث mيت البعد من بعدالخر و ان الدراسة اليت مست والء عمالء شركات االغذية السودانية ابرزت ان البعدين االخالقي و القانوين هم االكثر ³ث

  وكي.اخلريي و اخريا البعد البيئي اما Uلنسبة لوالء العمالء فالبعد االكثر ³ثريا هو الوالء املوقفي يليه الوالء املعريف و اخريا السل

  دراسة     مقدم وهيبة   رسالة لنيل شهادة الدكتوراة

للمسؤولية االجتماعية  دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائري تعريفالدراسة: تقييم مدى استجابة منظمات االعمال يف اجلزائر 

2014.  

سؤولية هذه االطروحة و اليت حتمل عنوان تقييم مدى استجابة منظمات االعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية حاولت التطرق اىل واقع تبين امل

جدة يف منطقة الغرب اجلزائري و حاولت هذه الدراسة االجابة على اشكالية تتعلق بتقييم مدى االجتماعية يف بعض من املؤسسات االقتصادية املتوا

  ممارسة املؤسسات االقتصادية يف الغرب اجلزائري قيد الدراسة النشطتها االجتماعية.

سؤولية االجتماعية و ابرزت العالقة اليت تربط وعملت الباحثة  يف هذه االطروحة على تقسيمها اىل اطار نظري تطرق للمفاهيم املختلفة املتعلقة  Uمل

  Uصحاب املصاحل وذكر خمتلف املبادرات الدولية اليت تشجع على املمارسةاالجتماعية.

اما االطارالتطبيقي فاعتمد على دراسة اجريت يف العديد من والmت الغرب اجلزائري على مؤسسات اقتصادية هذه الوالmت 

  سيديبلعباس.تلمسان,غليزان,معسكر.هي:مستغامن,وهران,تيارت,

استبيان من اصل  140استبانة عن طريق اليد و مت اسرتجاع  200قامت الباحثة Uعداد استبيان وزع بشكل عشوائي على الوالmت السبعة مت توزيع 

صالحيتها الجراءالدراسة و  استبيان لعدم 30استبيان مسرتجع مت استبعاد  140من بني  %70استبيان موزع بنسبة اسرتجاع قدرت ب  200

  استبيان. U110لتايل العينة االخرية للدراسة اصبحت تتكون من 
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و مؤسسات من حجم كبري  79و مؤسسات من حجم متوسط و عددها  09هذه املؤسسات تتميز بوجود مؤسسات من حجم صغري عددها 

  مت استخدام مقياس ليكرت للقياس متارس انشطتها يف قطاعات زراعية ,صناعية,خدماتية و توزيعية22عددها 

  ومن اجل تقييم النتائج وضعت الباحثة جمموعة من الفرضيات حاولت ³كيد او نفي صحتها و تتمثل يف ما يلي:

  الفرضية االوىل:ال يوجد لدى املؤسسات االقتصادية قيد الدراسة فلسفة اجتاه املسؤولية االجتماعية.

  منخقض للمؤسسات االقتصادية قيد الدراسة اجتاه ادائها ملسؤوليتها االجتماعيةاجتاه كل اصحاب املصاحل.الفرضية الثانية:هناك توجه 

  الفرضية الثالثة: ال تندرج الربامج االجتماعية اليت تقوم ¶ا املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة يف اطار املسؤولية االجتماعية.

  العمر,امللكية,احلجم,النشاط على ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية قيد الدراسة.الفرضية الرابعة: ال يوجد اثر ملتغريات 

  زائري.الفرضية اخلامسة: تشكل العراقيل املالية اكرب عائق يف ممارسة املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات االقتصادية  الواقعة يف الغرب اجل

  نتائج الدراسة:-2

سة و اليت عملت اىل اظهار واقع تبين املسؤولية االجتماعيةيف بعض من املؤسسات االقتصادية املتواجدة يف الغرب اجلزائري و كذلك ان هذه الدرا

عملية تقييم املمارسات االجتماعية من خالل وضع فرضيات عملت الباحثة على ³كيد او نفي صحتها  جات النتائج احملصل عليها على النحو 

  التايل:

دراسة ت النتئج احملصل عليها يف الدراسة امليدانية على غياب قلسفة او توجه واضح للمسؤولية االجتماعية يف اغلب املؤسسات اليت كانت قيد الابرز 

يف من خالل وجود اجاUت حمايدة فال توجد فلسفة معارضة و ال توجد فلسفة مؤيدة و ارجعت الباحثة  غياب رؤية واضحة للمسؤولية االجتماعية 

سة متارس املؤسسات اجلزائرية خصوصا لغياب الوعي ¶ذا املفهوم اما Uلنسبة للفرضية الثانية فوجدت الباحثة ان املؤسسات  االقتصادية قيد الدرا

ب املصلحة انشطاها االجتماعية بشكل متوسط اما اجتاه اصحاب املصلحة فا�ا متارس انشطتها بشكل جيد  و ارجعت هذا االداء اجليد اجتاه اصحا

ف من هذه لوجود بعض القوانني و االجراءات اليت تنظمه كقانون العمل,محاية حقوق املسامهني,قانون البيئة و غريها من االجراءات اليت حتمي كل طر 

  االطراف.

فيها و ال تندرج هذه املمارسات حتت اما Uلنسبة للفرضية الثالثة فوجدت ان اكثر الربامج اليت متارسها املنظمات هي برامج خريية تطوعية اجتاه موظ

  غطاء ما يسمى Uملسؤولية االجتماعية للشركات و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.

قتصادية ملسؤوليتها اما Uلنسبة للفرضية الرابعة فالنتائج احملصل عليها اثبتت ان متغريات السن, امللكية,احلجم,النشاط ال تؤثر على ممارسة املؤسسات اال

  االجتماعية.

لية تعترب من اما خبصوص الفرضية اخلامسة فالنتائج اثبتت وجود عدة حواجز و عراقيل تصعب من عملية  ممارسة املسؤولية االجتماعية لكن العراقيل املا

  اكرب و ابرز العراقيل اليت تؤثرسلبا يف املمارسة االجتماعية.

ائرية قيد الدراسة اجتاه املسؤولية االجتماعية وكذلك امهال ابرز طرف مصلحة اال و هو اnتمع كنتيجة �ائية جند غياب رؤية واضحة للمؤسسات اجلز 

 مع االهتمام Uطراف املصلحة االخرين.

Mmekheroua hind ephadjslimane    دراسة
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 La perception de la responsabilite sociale de l’entreprise par les dirigents 

d’entreprises algeriennes comme mode de bonne gouvernace تعريف الدراسة 

من خالهلا الباحثة تسليط ان هذه الدراسة و اليت حتمل عنوان مدى ادراك املسريين لوجود املسؤولية االجتماعية حنو حتقيق حوكمة رشيدة حاولت 

يم حبثها اىل الضوء على املسريين و امكانية ادراكهم لوجود عالقة بني املسؤولية االجتماعية للشركات و احلوكمة و يف هذا االطار قامت الباحثة بتقس

  قسمني:

ا املفهوم و كذلك التطرق اىل احلوكمة و قسم نظري خصصته لعرض التاصيل النظري للمسؤولية االجتماعية من خالل عرض التطور التارخيي هلذ

  تطورها و ربطها Uملسؤوليةاالجتماعية كما حاولت الباحثة عرض تطور املسؤولية االجتماعية للشركات يف اجلزائر.

م و اليت  شركات صغرية احلج %80شركة جزائرية منها  368اما القسم الثاين من الدراسة فقد خصص لدراسة تطبيقية اجرcا الباحثة و ضمت 

  .2012جوان   05ماي اىل غاية  30) و ذلك الفرتة ما بني safexكانت مشاركة يف املعرض الدويل يف اجلزائر العاصمة (

ات و هذه الشركات متارس انشطتها يف قطاعات خمتلفة و اكرب نسبة سجلت يف قطاع الصناعة الغذائية,الصناعات الكهرUئية و مواد البناء فاخلدم

  لنسيج.الطاقة و ا

  و كان هناك عامل رئيسي الختيار عينة الشركات و يتمثل يف الرتكيز على حجم الشركة و القطاع اليت متارس فيه انشطتها.

و مت  %37.5استبيان بنسبة اسرتجاع  138مت االعتماد يف مجع البيا£ت على تقدمي استبيان مت توزيعه يدا بيد يف الصالون الدويل و مت اسرتجاع 

  متغريات و هي السن,اخلربة ,حجم املؤسسة,قطاع النشاط, و السوق املستهدف. 5د على االعتما

  و اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على وضع فرضيات حاولت ³كيد او نفي صحتها و هي:

  الفرضية االوىل:ادراك املسؤولية االجتماعية خيتلف حسب املتغريات الفردية(السن,اخلربة).

  ادراك املسؤولية االجتماعية خيتلف حسب  املتغريات التنظيمية(حجم املؤسسة,نشاطاملؤسسة,السوق املستهدف).الفرضية الثانية: 

  الفرضية الثالثة: املسريون يالحظون وجود ترابط قوي بني احلوكمة الرشيدة و ابعاد املسؤولية االجتماعية.

  د اجتماعي ,بيئي,اقتصادي.الفرضية الرابعة: املسريون يعتربون املسؤولية االجتماعية كبع

  نتائج الدراسة:-2

من ان هذه الدراسة و اليت خصصت ملعرفة ادراك املسريين للمسؤولية االجتماعية كعامل لتحقيق حوكمة رشيدة اعتمدت على دراسة تطبيقية لعدد 

رئيسية حاولت ³كيداونفي صحتها كانت نتائجها  الشركات اجلزائرية املتواجدة يف الصالون الدويل اعتمدت من خالهلا الباحثة على وضع فرضيات 

  كالتايل:

ما  لقد اثبتت النتائج احملصل عليها ان مدى ادراك املسؤولية االجتماعية خيتلف حسب السن و كذلك اخلربة املكتسبة صحيحة و مت ³كيدها فكل

سنة و كذلك  35ة كان هلم ادراك اكرب من فئة اقل من سن 51كان سن املوظف اكرب كان ادراكه للمسؤولية االجتماعية اكثر فالفئة اكرب من 

  سنوات خربة. 5سنة لديهم ادراك اكرب من فئة اقل من  U11لنسبة للخربة املكتسبة فاملزظفني الذين لديهم خربة 
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ك اما Uلنسبة ملتغري النشاط اما Uلنسبة للفرضية الثانية و اليت قاست مدى االدراك حسب متغريات احلجم فالنتائج احملصل عليها اثبتت عكس ذل

  فالنتائج اثبتت صحتها.

  اما Uلنسبة للفرضية الثالثة فتم ³كيد صحتها من خالل وجود رابط قوي بني احلوكمة الرشيدة و املسؤولية االجتماعية.

  زكذلك احلال Uلنسبة للفرضية الرابعة و اليت مت ³كيد صحتها كذلك.

الدراسة على ان ادراك املسؤولية االجتماعية لدى املسريين خيتلف حسب السن و اخلربة و نشاط املؤسسة و ال يتاثر فكخالصة للنتائج اثبتت هذه 

تماعية  حبجمها و كذلك اثبتت النتائج وجود رابط قوي بني احلوكمة الرشيدة و املسؤولية االجتماعية و كذلك ان املسريين ينظرون للمسؤولية االج

  قتصادي,انساين.كبعد اجتماعي,بيئي,ا

    M.kermasmokhtarدراسة   : 

  Les conditions d’emergence de la responsabilité sociale dans l’entreprise algerienne 

2016                 تعريف dلدراسة:                                                                                                              

ؤسسات للمسؤولية هذه االطروحة و اليت محلت عنوان شروط اتساع املسؤولية االجتماعية يف الشركات اجلزائرية حاول صاحبها معرفة واقع تبين امل

cmا االسرتاتيجية و كذلك التعرف على الظروف املالئمة لسري املؤسسات حنو اقحام املسؤولية االجتماعية يف اولوcا االسرتاتيجية االجتماعية يف ادار    

  و ملعرفة ذلك قام الباحث Uلعتماد على اطارين:

خمتلف ابعادها و كذلك ذكر النظرmت اليت هلا عالقة ¶ذا املفهوم و مجيع املبادرات و املسامهات اطار نظري عرف فيه املسؤولية االجتماعية و ذكر 

  اليت شجعت على تطبيقه.

شركة متواجدة يف الغرب اجلزائري مست والmت  150و اطار تطبيقي تضمن دراسة ميدانية بدات من خالل االعتماد على عينة من 

من,سعيدة,الشلف,تيارت و تلمسانومن مث دمج والmت اخرى كاجلزائر العاصمة,بومرداس,و قسنطينة تطلبت معسكر,وهران ,سيدي بلعباس,مستغا
استبيا£ت مت نزعها من الدراسة نظرا لعدم  07استبيان منها  107استبيان مت توزيعه مت اسرتجاع  150اشهر كاملة ومن بني  6عملية مجع البيا£ت 

  مؤسسة و مت االعتماد على بعض اخلصائص : 100نة االخرية مقدرة ب اكتمال االجاUت اذن لتبقى العي

 عمر املؤسسة -

 عدد املوظفني املاجورين -

 املوقع اجلغرافيو قطاع النشاط -

 وقد وضع الباحث االشكالية التالية:

 اعي؟ماهي شروط توسع مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الشركات اجلزائرية؟ و ما هو اثرهم على االلتزام االجتم

 وقد مت وضع ثالثة فرضيات رئيسية حاول الباحث ³كيد او نفي صحتها.

  الفرضية االوىل:املؤسسة اجلزائرية غري قادرة على تطبيق مفهوم املسؤولية االجتماعية

  الفرضية الثانية: ان ادراج املسؤولية االجتماعية من شانه تعديل سري املؤسسات اجلزائرية
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  ية االجتماعية هي عملية تتطلب تدخل سياسي اقتصادي ثقايف.الفرضية الثالثة: املسؤول

  نتائج الدراسة:-2

لظروف اليت ان هذه الدراسة و اليت مت ختصيصها ملعرفة الشروط اليت تسمح Uتساع رقعة املسؤولية االجتماعية يف الشركات اجلزائرية و كذلك معرفة ا

  ه الدراسة بفرضيات مت ³كيد او نفي صحتها كانت نتائجها كالتايل:تسمح Uدماجها ضمن ادارcا االسرتاتيجية مت ربط هذ

 اخر  هناك ارتباط قوي بني موقع الشركة و معرفة مفهوم املسؤولية االجتماعية فيختلف التمكن و التعرف على املسؤولية االجتماعية من مكان اىل

ة االجتماعية فهنالك اختالف يف تطبيق املسؤولية االجتماعية من قطاع اىل كما ان النتائج اكدت وجود عالقة بني قطاع النشاط و تطبيق املسؤولي

  اخركما ان الشركات اليت متارس يف القطاعات ختتلف يف مدى رؤيتها ملفهوم املسؤولية االجتماعية من قطاع اىل اخر.

  االجتماعية يف املؤسسات اجلزائرية مازال بعيد املنالهذه النتائج احملصل عليها اكدت  صحة الفرضية االوىل حيث ان تطبيق املسؤولية 

  و النتائج اكدت ايضا صحة الفرضية الثالثة و تتطلب التزام سياسي من قبل الدولة من اجل تدعيم املسؤولية االجتماعية.

لب تدخل فكخالصة النتائج اظهرت ان الشركات اجلزائرية غري قادرة على تطبيق مفهوم املسؤولية االجتماعية و تتط

  سياسي,اقتصادي,اجتماعي,ثقايف من اجل تدعيها و نشرها.

  دراسات سابقة ختص اخالقيات االعمال

Christopher j. robertson.kmatthewgilley  دراسة 

The relationship between ethics and firm practices in russia and 

The  united states 2013.                                                 تعريف الدراسة 

       U ت املتحدة االمريكية و روسيا حاول من خالهلاmحثوا ان هذا املقال و الذي محل عنوان العالقة بني االخالقيات و انشطة الشركات يف الوال

ببعض املبادئ االخالقية و السياسات االخالقية اليت من املمكن ان املقال تسليط الضوء على املمارسات اليت تؤديها الشركات و حماولة ربطها 

سني تنتهجها هذه الشركات خصوصا يف ظل االوضاع املرتدية اليت اصبحت تعيشها هذه الشركات وظهور بعض املبادرات االخالقية اليت من شا�ا حت

مراقبة السلوك االخالقي الذي بدا يثري اهتمام العديد من القائمني على  االوضاع و من بني هذه املبادرات نذكر مدو£ت االخالق و كذلك اتباع و

املؤسسات و من اجل ذلك قام الباحثون بوضع مخسة فرضيات حاولوا ³كيد او نفي صحتها من خالل القيام بدراسات و تتمثل هذه الفرضيات يف 

 مايلي:

  ظرائهم االمريكيني يف مواجهة املعضالت االخالقيةالفرضية االوىل: املوظفون الروس سيكونون اكثر اهتماما من ن

  الفرضية الثانية: املوظفون الروس سيكونون اكثر مثالية من نظرائهم االمريكيني يف مواجهة املعضالت االخالقية.

عايري االخالقية لالفراد و كذلك املكافات الفرضية الثالثة: يف الوالmت املتحدة االمريكية و روسيا النسبية سيكون هلا اثر اجيايب يف ارادة Uلتضحية Uمل

  املالية للشركات.

  كافات املالية للشركة.الفرضية الرابعة: يف روسيا و الوالmت املتحدة االمريكية املثالية سيكون هلا اثر اجيايب للتضحية Uملعايري االخالقية لالفراد و امل
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  كونوا اكثر تضحية Uملعايري االخالقية لالفراد و الشركات من نظرائهم الروس .الفرضيةاخلامسة: املوظفون االمريكيون من املرجح ان ي

ركتني و لالجابة على هذه الفرضيات قام Uحثوا هذا املقال جبمع البيا£ت Uستخدام دراسة استقصائية وجهت اىل موظفني روس و امريكيني مشلت ش

 74من االمريكيني و  105كذلك مشلت اهل وزمال طلبة اجلامعات الروسية.مشلت العينة   امريكيتني (شركة خاصة Uلنفط و شركة خاصة Uلتامني) و

  من روسيا. 46من االمريكيني و  63من روسيا لكن العينة النهائية اقتصرت على 

  :نتائج  الدراسة- 2

Uملعايري االخالقية خصوصا يف روسيا و الوالmت هذه الدراسة و اليت حاولت تسليط الضوء على املمارسات اليت تقوم ¶ا الشركات و مدى ارتباطها 

  املتحدة االمريكية حاول Uحثوا املقال وضع بعض الفرضيات و اليت حاولوا ³كيد او نفي صحتها و متثلت النتائج يف ما يلي:

دراسة االستقصائية اثبتت صحتها أي ان الروس Uلنسبة للفرضية االوىل و اليت ترتبط بدورها Uلفرضية اخلامسة فالنتائج احملصل عليها من خالل هذه ال

لنتائج ايضا تنفي يهتمون اكثر من املوظفني االمريكيني Uملعايري االخالقية.كما اثبتت النتائج عدم صحة الفرضية الثانية اما خبصوص الفرضية الثالثة فا

  صحتها هذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.

جد حامسة خصوصا ان هذه الدراسة مست قوتني عامليتني كبريتني و اليت خلصت اىل ان املسريين االمريكيني  كخالصة للنتائج فقد كان هناك نتائج

تمام يتجهون اىل التضحية Uملعايري االخالقية أي لديهم توجها ماليا و اقتصادm على حساب االخالقيات بينما هناك توجه كبري يف روسيا لاله

  طور كبري من هذا اجلانب.Uملمارسات االخالقية و هناك ت

Han donkerdeborahpoffsaifzahirدراسةcorporatevalues,codes of ethics,andfirm 

performance a look at the canadiancontextoctober 2008.                                                                        تعريف الدراسة

يط هذه الدراسة و اليت محلت عنوان القيم املؤسسية ,مدو£ت االخالق و اداء الشركة نظرة اىل السياق الكندي حاول فيها Uحثوا املقال تسل

االخالقية كقيم اساسية يف مؤسساcم و كذلك معرفة التاثري الذي من املمكن ان ترتكه  الضوء على اقحام مسريي املؤسسات لبعض النماذج

اخالقيات االعمال على اداء املؤسسة ككل حيث ركز الباحثون يف هذا املقال ايضا على االدبيات و اليت لديها عالقة Uلدراسة خاصة تلك 

الخالقية يف مدو£ت االخالق الصادرة من الشركات و ما ³ثريها على ادا الشركة املقاالت اليت ختتص بقضية االعمال و مدى ادراج القيم ا

  عامة.

  the globe an mailيف قائمة  2004كما قام الباحثون بدراسة تطبيقية مشلت عينة من الشركات و اليت ظهرت يف سنة 

ل البيا£ت من كل شركة  سواءا كانت بيا£ت مالية و بيا£ت داخلية. و اليت تضم الشركات الكندية الرئيسية و الكبرية املتواجدة يف البورصة.مت حتصي

 the globe anmail 1000)شركة صغرية يف قائمة 1000-900) شركة متوسطة و (600-500) شركة كبرية و (50-1مشلت العينة (

  املعلومات.مالحظات لعدم توفر  10شركة مت استبعاد منها  240و اقتصرت العينة االخرية على 

  ملسائلة.مت االعتماد يف هذه الدراسة على بعض القيم املفتاحية و هي: املسؤولية,الشجاعة,االمتياز,العدالة,النزاهة,الشفافية,االحرتام,الثقة,ا

  كما وضع Uحثو املقال عدة فرضيات حاولوا ³كيد او نفي صحتها و هي:

  كات املفصح عنها يف مدو£ت االخالق للشركات و اداء املنظمات.الفرضية االوىل: هناك ارتباط اجيايب بني قيم الشر 
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  الفرضية الثانية: تكاليف الوكالة اليت تنشا بوجود رفع ملكية الشركة ستقلل من قيمة الشركة.

  الفرضية الثالثة: العالقة بني ملكية ما بني الكتلة الصغرية و قيم مسامهي الشركة اجيابية.

  بني ملكية الكتلة الكبرية و قيم الشركة سلبية. الفرضية الرابعة: العالقة

  نتائج الدراسة:-2

حاولت معرفة ما اذا كانت the globe an mail1000هذه الدراسة و اليت سلطت الضوء على بعض الشركات الكندية املتواجدة يف قائمة 

, وكذلك ربط العالقة بني امللكية و القيم وذلك من خالل وضع هناك عالقة بني القيم املفصح عنها يف مدو£ت االخالق للشركات و اداء املنظمات 

  بعض الفرضيات اليت حاول Uحثوا املقال ³كيد او نفي صحتها جاءت النتائج كالتايل:

و لكنها تنقص من النتائج اليت مت احلصول عليها اكدت وجود عالقة اجيابية بني القيم االخالقية و اداء الشركات و هذا ما يؤكد صحة الفرضية االوىل 

ضية زmدة حجم الشركة و هذا ما يؤكد ايضا صحة الفرضية الثانية و كلك هناك عالقة سلبية مع اصحاب امللكية الكبرية وهذا ما يؤكد صحة الفر 

  و اليت هي تلقائيا تؤكد صحة الفرضية الثالثة .       الرابعة

 10وضع منوذجني جديدين النموذج االول هو مؤشر السرية الذاتية و الذي اعتمد على  وكخالصة للنتائج احملصل عليها فمن خالل هذه الدراسة مت

هي وجود عالقة  قيم ذكر£ها سابقا منهاك املسائلة,املسؤولية,الشفافية,النزاهة.....و النموذج الثاين هو حساب ³ثري قيم الشركات و النتيجة النهائية

  .اجيابية بني قيم الشركات و اداء املنظمات

  mohanthiteدراسة 

 ethics and human ressource management and development in agloba lتعريف الدراسة 

context : case study of an indian multinational                    february 2013.            

البشرية و التنمية يف سياق عاملي : دراسة حالة الشركات اهلندية متعددة اجلنسيات حاول من هذه الدراسة و اليت محلت عنوان االخالقيات و املوارد 

من خالل خالهلا الباحث الرتكيز على الشركات اليت تويل امهية كربى مبفهوم االخالقيات ووضع التوجه االجتماعي ضمن اسرتاتيجياcا طويلة االجل 

كما ركز الباحث على االهتمام الكبري ¶ذين املفهومني يف دولة اهلند و كيف ان هذه الشركات Uتت تنافس ترسيخ القيم االخالقية يف هذه الشركات ,

وارد البشرية  يف غرس نظرياcا يف الدول املتقدمة يف هذا اnال كما عمل الباحث على ابراز امهية التنمية البشرية و الدور الكبري الذي يقوم به مدراء امل

  خصوصا يف ظل التحدmت الكبرية اليت تواجههم اثناء ³دية مهامهم.هذه املفاهيم 

ريال غروب و اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على اسلوب وصفي قام Uجراءء مقابالت مع الطبقات العليا الدارة الشركة و اليت متت يف جمموعة اديتياب

)ABG الباحث هذه الشركة نظرا لسمعتها احمللية و العاملية كما ا�ا متارس يف صناعات خمتلفة ) و هي شركة معروفة بسمعتها االخالقية .وقد اختار

  و تتميز بثقافة تنظيمية حسنة و اسلوب ادارcا مزيج بني التقليدي و العصري.مما يسهل الدراسة حسب قول الباحث.

-2008رؤساء للموارد البشرية يف الشركة يف فرتة ما بني  7و من رؤساء االعمال  12مقابلة متعمقة مشلت  19وقد قام الباحث Uجراء حوايل 

  اجريت يف مكتب الشركة يف مومباي و مثانية يف مكاتبها الفرعية املوزعة يف العامل و مشلت Uنكوك,³يلند,و اثنني يف تورونتوو كندا. 2011

  ).1994و مت االعتماد يف حتليل النتائج على بيا£ت (مايلز و هوبرمان
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  ج الدراسة:نتائ-2

 ان هذه الدراسة و اليت حاولت تسليط الضوء على االخالقيات و دور املوارد البشرية فيها و كذلك التنمية يف سياق عاملي و اخذت الشركات

  بينها:) كعينة للدراسة برزت نتائج عديدة من ABGاملتعددة اجلنسيات يف اهلند كدراسة حالة قام الباحث Uخذه جمموعة اديتياسريال غروب(

) ابرزت وجود صالت عميقة مع الثقافة الوطنية و اليت بدورها تؤثر على اساليب التسيري وكذلك ABGان الدراسة و اليت مشلت جمموعة (

ى عل التوجهات االخالقية و اليت هي متواجدة منذ عصور و اليت تؤمن ببعض القيم و الثقافات التنظيمية حيث ان كبار املديرين Uلشركة حيرصون

هذا الرابط .و   ضرورة االهتمام Uملوظفني و تطوير العالقات ما بينهم و اقامة صالت قوية مع اnتمع احمللي من خالل القيام Uنشطة اجتماعية تزيد من

د داعي لتحقيق االرUح كنتيجة Uرزة فان الشركة حمل الدراسة تظهر االلتزام حنو اخالقيات االعمال و كذلك هناك اهتمام للموارد البشرية و ال يوج

U لشركة و على حساب هذا العنصر املهم و الذي حيتل مكانة مرموقة يف هذه الشركة و اظهرت هذه الدراسة ان اخالقيات املوارد البشرية تتاثر بشدة

mيف دمج االخالق يف فلسفة املوارد البشرية و  اخالقيات االعمال و االلتزام من قبل االدارة العليا و ان وظيفة املوارد البشرية ميكن ان تلعب دورا حيو

  السياسات و االجراءات .

   Pablo ruizpalomino,ricardo martinezدراسة

 human ressource management and ethicalbehaviour :epxloring the role ofتعريف الدراسة

trainning in the spanishbankingindustrymarch 16,2011. 

 راسة و اليت محلت عنوان ادارة املوارد البشرية و السلوك االخالقي: استكشاف دور التدريب يف النظام املصريف االسباين ,ان الباحثني يفيف هذه الد

ث الرتكيز لباحهذه الدراسة حاولوا الرتكيز على الدور الذي من املمكن ان تلعبه ادارة املوارد البشرية يف تعزيز االخالق داخل الشركات و لكن اراد ا

لسلوك على احدى املمارسات اليت تقوم ¶ا الشركات اال و هي التدريب و Uلتايل عمل على اظهار دور املوارد البشرية يف تعزيز االخالقيات و ا

  االخالقي للموظفني عندما يتوفر التدريب على االخالقيات داخل منظمة االعمال.

ض الدراسات السابقة و اليت اختصت Uالخالقيات و كذلك ادارة املوارد البشرية كجانب نظري كما و يف هذه الدراسة اعتمد الباحث على تقدمي بع

موظف متواجد يف فروع مكاتب كبرية من الشركات املصرفية املتواجدة يف  4164اعتمد على جانب تطبيقي اعتمد فيه على دراسة استقصائية مست 

اجابة مبعدل استجابة قدر ب  436ة للموظفني مت احلصول على اجاUت لالستبيا£ت قدرت ب مخسة مقاطعات اسبانية كانت االستبيا£ت موجه

  امتاز االستبيان بعدم ذكر اهلوية او املصدر حىت يتيح فرصة للموظفني Uلتعبريعنارائهم بكل حرية. 10.5%

منهم حيملون شهادات جامعية,ومت االعتماد على % 65مشلت هذه الدراسة االستقصائية مشاركة موظفني ميتازون مبستوى تعليمي عايل حيث ان 

  لتحليل النتائج و من اجل ³كيد او نفي الفرضية املوضوعة و هي:spssبر£مج 

  الربامج التدريبية اليت تشمل االخالقيات يف حمتواها يكون هلا ³ثري اجيايب على السلوك االخالقي للموظفني .

  نتائج الدراسة:-2

اليت ركزت على اظهار دور املوارد البشرية يف تعزيز اخالقيات االعمال من خالل التدريب و ذلك من خالل القيام بدراسات هذه الدراسة و 

مهية استطالعية يف بعض الشركات املصرفية االسبانية و مت وضع فرضية حاول الباحث ³كيد او نفي صحتها و نظرm ملا يكتسيه هذا املوضوع من ا

ي ينتاب مديري االعمال خبصوص موضوع اخالقيات املهنة هذه الدراسة اظهرت نتائج مفادها  ان االهتمام Uخالقيات االعمال لن نتيجة القلق الذ

ما كان  يكون كافيا اذا مل يكن مرتبطا Uلتدريب املناسب فاالخالقيات ال تعتمد فقط على تنفيد اليات مكتوبة مثل: مدو£ت قىواعد السلوك و هذا
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وراء هذه الدراسة و اليت ابرزت متغريا مهما له دور يف تعزيز االخالقيات من خالل ابراز عالقة ما بني التدريب و االخالقيات فهذه  اهلدف من

تؤكد النتيجة الدراسة وجدت ان التدريب يف جمال االخالقيات يرتبط ارتباطا اجيابيا على املوظفني و قسم املوارد البشرية و سلوك هؤالء االفراد هذه 

  صحة الفرضية املوضوعة من قبل الباحث على وجود عالقة اجيابية بني التدريب و االخالقيات.

  Pasqual benone,jordisurroca,josepA,triboدراسة 

 corporateethicalidentity as a determinant of firm performance :a test of theتعريف الدراسة 

mediatinyrole of statreholder satisfaction november 2017.                             

ل هذه الدراسة و اليت محلت عنوان اهلوية االخالقية للشركات كمحدد لالداءالثابث : اختبار دور الوساطة لرضا اصحاب املصلحة حاول من خال

اال وهي البعد االخالقيللهوية املؤسسية,و عالقتها Uداء الشركة فهدفت هذه الوثيقة الباحثون الرتكيز على نقطة مت جتاهلها كثريا يف البحوث السابقة 

على  هذه الدراسة اىل سد هذه الفجوة و ذلك Uالعتماد على عدة طرق اوال حتديد العنصر االخالقي يف هوية املؤسسة و Tنيا من خالل االعتماد

ات Uالعتماد على رضا اصحاب املصاحل و Tلثا سد الفجوة بني هوية الشركة و نظرية اصحاب املصلحة من خالل سد الفجوة بني االداء و االخالقي

  اداء الشركة.

بلدا و مت احلصول على البيا£ت Uالعتماد على  26شركة تنتمي اىل  398مت االعتماد على دراسة استقصائية اجريت على عينة مشلت 

Siriprotm 2002 االستثمار االجتماعي و مت االعتماد يف هذه الدراسة على متغريين اثنني و مها  و الذي يضم اكربالشركات املختصة  يف جانب

 :CRE  اال و هو الشركات الكاشفة لالدا وCAI .و هي االخالق التطبيقية للشركات  

  وقد وضع الباحثون العديد من الفرضيات حيث حاولوا ³كيد او نفي صحتها و متثلت هه الفرضيات يف :

  : الشركات اليت متتلك هوية اخالقية لديها ³ثري اجيايب على رضا اصحاب املصلحة. الفرضية االوىل ا

  الفرضية االوىل ب : الشركات اليت تطبق االخالق هلا ³ثري اقوى على رضا اصحاب املصلحة من الشركات الكاشفة لالخالقيات .

  للشركات. الفرضية الثانية: اصحاب املصلحة هلم ³ثري اجيايب على االداء املايل

  الفرضية الثالثة ا: رضا اصحاب املصلحة يتوسط العالقة ما بني الشركات اليت متتلك هوية اخالقية و االداء املايل للشركات.

ن حني ا الفرضية الثالثة ب : الشركات الكاشفة الخالقياcا لديها ³ثري اجيايب على االداء املايل  حىت بعد احلصول على رضا اصحاب املصلحة يف

  الشركات اليت متتلك هوية اخالقية ليس هلا اي ³ثري .

  نتائج الدراسة:-2

ء الشركات وذ ان هذه الدراسة و اليت ركزت على سد الفراغ الذي تركته الدراسات السابقة اال و هي البعد االخالقي للهويةاملؤسساتية و ارتباطها Uدا

و حاول الباحثون ابرازها من خالل دراسة مست عينة من الشركات العاملية و اليت قدرت  لك من خالل االعتماد على اهلوية االخالقية للشركات

  بلد وضع الباحثني العديد من الفرضيات و اليت حاولوا ³كيد او نفي صحتها و كانت النتائج كالتايل: 26شركة يف  398حبوايل 
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ترتكز على ان الشركات اليت متتلك هوية اخالقية تؤثر اجياU على رضا اصحاب املصاحل  ان النتائج احملصل عليها اكدت صحة الفرضية االوىل و اليت 

صحاب كما ان النتائج احملصل عليها اكدت صحة الفرضية االوىل و اليت ترتكز على ان الشركات اليت تطبق االخالقيات هلا ³ثري اقوى على رضا ا

  املصاحل من الشركات الكاشفة هلا.

  ة الفرضية الثانية و اليت تؤكد ان اصحاب املصاحل هلم ³ثري اجيايب على االداء املايل للشركات.كما مت ³كيد صح

ىت بعد ضمان ومت ³كيد صحة الفرضية الثالثة ا و الفرضية الثالثة ب و اليت تؤكد ان الشركات الكاشفة لالخالقيات تؤثر اجياU على االداء املايل ح

  رضا اصحاب املصلحة.

  حلصول على نتائج مفادها ان اهلوية االخالقية تؤثر Uالجياب على االداء املايل كما ا�ا تساهم يف احلصول على رضا اصحاب املصلحة.اذن فتم ا

  دراسة  د/معن وعد هللا املعاضيدي

  العربيةتعريف الدراسة: اخالقيات منظمات االعمال و املزاs التنافسية االخالقية منوذج مقرتح للمنظمات 

مال هذه الدراسة و اليت محلت عنوان اخالقيات منظمات االعمال و املزاm التنافسية االخالقية ارتكزت على التطرق اىل مفهوم اخالقيات االع

االعمال لضمان Uعتباره واحدا من املواضيع اليت اصبحت هلا مكانة كبرية يف االسواق العاملية وكذلك العربية و اليت اصبحت تتجه اليها منظمات 

خالقية و كلك البقاء و االستمرار و هدف مقدم البحث اىل تقدمي اطار مفهومي غرضه الربط بني مقومات بناء املنظمة االخالقية و املزاm التنافسية اال

و املتمثلة اساسا يف عصر االنرتنت و   معرفة العالقة بينهما كما عمل على اظهار تصور لطبيعة ممارسة املنظمة االخالقية النشطتها يف عصر التكنولوجيا

العربية خصوصا كان اهلدف الرئيسي من هذا البحث اقرتاح منوذج للربط بني ابعاد املنظمة االخالقية و االبعاد االخالقية التنافسية ملساعدة املنظمات 

النظرية و كذلك املنهج التحليلي يف عرض النموذج املقرتح لتبين موضوع اخالقيات االعمال و اعتمد الباحث اساسا على املنهج الوصفي لتقدمي االطر 

  من خالل تقسيم البحث اىل اربعة حماور:

قية اما احملور تضمن احملور االول عرضا ملختلف تعاريف اخالقيات االعمال و ابعاده و مشل احملور الثاين املزاm التنافسية االخالقية ملنظمات االخال

  ح و اختتم الباحث حبثه  مبحور رابع خلص جممل حبثه.الثالث فعرض النموذج املقرت 

  و حاول الباحث وضع بعض االسئلة اليت حاول االجابة عليها من خالل هذه الدراسة تضمنت االسئلة التالية:

 ما هو املقصود مبفهوم اخالقيات االعمال؟ -1

 ما هي الفوائد اليت حتققها املنظمات من خالل ممارسة الربامج االخالقية؟ -2

 ا هو موقف منظمات االعمال العربية من كل هذا؟م -3

 ما اثر االنرتنت يف تكامل اخلصائص االخالقية؟ -4

  نتائج الدراسة:-2

وضيح املزاm هذه الدراسة و اليت ارتكزت على توضيح مفهوم اخالقيات االعمال و حماولة الربط بني ابعاد املنظمة و االبعاد االخالقية التنافسية و ت

 خالقية اليت جتنيها املنظمات منها و الرتكيز على املنظمات العربية اعتمد الباحث على وضع بعض االسئلة و اليت حاول االجابة عليها منالتنافسية اال

  خالل هذه الدراسة:

ا الباحث تتفق مجيعا يف ما خيص مفهوم اخالقيات االعمال فهو مفهوم واسع و يتضمن معاين كثرية لالفراد و اnتمع ككل لكن التعاريف اليت قدمه

ية يف على ان املقصود من اخالقيات االعمال هو متييز الصحيح من اخلطا يف مكان العمل و من هنا القيام Uلشيء الصحيح  وفقا للمبادئ االخالق
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باحث الربامج االخالقية قد تؤثر سلبا املنفعة فحسب ال-ما خيص اجلوانب االخالقية للمنظمة و املنافع اليت ميكن حتقيقها فربطها الباحث لثنائية الكلفة

  او اجياU على االداء املايل للشركات..

Uلنسبة لالنرتنت فان حسب الباحث عصر االنرتنت قدم فوائد و حتدmت اخالقية ملنظمات االعمال فمن جانب الفوائد اليت اصبحت هناك 

علومات و استغالهلا و كذلك مسح بتحسني طرق االتصال و كذلك احلصول ديناميكية سريعة منحت للمدراء و املسريين سرعة يف احلصول على امل

على مواد اولية لتقدمي منتجات ذات جودة احسن لكن هناك بعض النقاط السلبية لعصر االنرتنت و الذي مسح للبعض من ابتكار طرق للتجسس و 

جب على املدراء االنتباه هلذه الواقعة.,Uلنسبة للنموذج قدم الباحث التطفل على املعلومات الشخصية للزUئن و كلك قرصنة املعلومات و لذلك و 

منوذجا ميكن ان تعتمد عليه منظماتنا العربية و اليت ترتكز على اعطاء امهية ملفهوم اخالقيات االعمال و مشل هذا النموذج: اخالقيات 

املزاm التنافسية االخالقية املتمثلة يف : احلاجيات  االفراد,اخالقيا³لقادة,االنظمة و اهلياكل  و بتوفر كل هذا ميكن حتقيق

الم ركز على املستقلة,املنتجا³ملؤمنة,املعلومات الوفرية كما اكد الباحث على ضرورة استفادة املنظمات العربية من انتمائها االسالمي حيث ان االس

  ضرورة االتصاف Uملبادئ االخالقية و تطبيقها.

صغري عبد    العظيم    ا/خباش وفاءدراسة د /بن 

  تعريف الدراسة:اخالقيات االعمال كمحدد لتحقيق فعالية التسيري يف املؤسسات

املوارد  هذا املقال انبثق من خالل االمهية الكربى اليت اصبح حيظى ¶ا مفهوم اخالقيات االعمال لدى املختصني و الدارسني خصوصا يف جمال ادارة

املختصني يف هذا اnال يقومون بدراسات و جتارب القحام هذا املفهوم ضمن االسرتاتيجيات اليت تعتمد عليها البشرية و من هنا اصبح جل 

صبح هناك اجتاه حنو العوامل البشرية و  املنظمات يف تسيري انشطتها فلم يصبح الرتكيز فقط على العوامل االقتصادية ملنظمات االعمال ا

  العمال.االجتماعية من اجل تقوية منظمات ا

وارد البشرية ومن هذا املنطلق اعتمد الباحثون على اشكالية متحورت : اىل أي مدى تساهم اخالقيات االعمال يف حتقيق التميز و الفعالية  يف اداء امل

  على مستوى منظمات االعمال ؟

  ضيات يف ما يلي:حاول الباحثان وضع فرضيات لتاكيد او نفي صحتها من خالل تقدمي اجاUت عنها و متثلت الفر 

  ملوارد البشرية.الفرضية االوىل:الخالقيات االعمال دور فعال يف حتقيق التميز و الفعالية يف االداء العتبارها احملرك االساسي للسلوك االجيايب لدى ا

  تفشت يف خمتلف املؤسسات . الفرضية الثانية: ان التزام العاملني Uخالقيات العمل من شانه القضاء على كل اشكال الفساد االداري اليت

ولالجابة على هذه االشكالية و توضيح صحة او خطا الفرضيات عمل الباحث على تقدمي اطر نظرية الخالقيات االعمال من خالل تقدمي تعاريف 

التحكم فيه كما عماللباحثان على خمتلفة هلذااملفهوم و ذكر عناصره و ابعاده و كذلك الرتكيز على مفهوم الفساد االداري و معرفة كيفية ايقافه او 

  تقدمي مفهوم يساهم فب التقليل من الفساد االداري اال و هو احلوكمة.

  نتائج الدراسة:-2

على  ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان اخالقيات االعمال كمحدد لتحقيق فعالية التسيري فب املؤسسات حاول من خالهلا الباحثان تسليط الضوء

ت االعمال خصوصا يف جمال املوارد البشرية اذ ان هناك عالقة تربط االخالقيات بعنصر املوارد البشرية و حاول الباحثان معرفة ما مفهوم اخالقيا

اذا كان هناك ³ثريلالخالقيات على العنصر البشري و الذي من خالله ميكن احداث تغيريات متس منظمات االعمال و من اجل ذلك وضع 

  ال ³كيد او نفي صحتها ووصل الباحثان اىل نتائج مفادها:البحثان فرضيات حاو 
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صبح ميثل ميزة تنافسية لدى منظمات االعمال و اتصافهم Uالخالقيات و اليت مت تعريفها على ا�ا التمييز بني الصحي ح و اخلطا  ان العنصر البشري ا

العنصر البشري من تقدمي اداء جيد النه يتبع االجتاه الصحيح و Uلتايل يف بيئة االعمال و االجتاه حنو الصحيح وفقا للمبادئ االخالقية ستمكن 

و الفعالية القيام Uلسلوك االجيايب هذا ما يؤكد  صحة الفرضية االوىل اليت وضعها الباحثان أي ان الخالقيات االعمال دور فعال يف حتقيق التميز 

  يف االداء.

ن اتباع اخالقيات االعمال يف الشركات سيساهم يف تقدمي السلوك احلسن و جتنب السلوك اخلاطئ و اما خبصوص الفرضية الثانية  فحسب الباحثني ا

ية و اليت التجاه حنو الصحيح و االبتعاد عن اخلطا يف بيئة االعمال أي االبتعاد عن  الفساد االداري و اشكاله و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثان

  عمال من شانه القضا على كافة اشكال الفساد االداري يف منظمات االعمال.تنص على ان االلتزام Uخالقيات اال

  دراسة:    د/امنار امني حايب      ,د/ حمفوظ محدون الصواف

  تعريف الدراسة:  اخالقيات الوظيفة العامة و اثرها على اداء املنظمات .

اداء املنظمات حاول من خالهلا الباحثان الرتكيز على اخالقيات االعمال يف هذا املقال و الذي محل عنوان اخالقيات الوظيفة العامة و اثرها على 

را هذه الوظيفة العامة وكذلك معرفة مدى ادراك املديرين يف الشركات عن اخالقيات الوظيفة العامة و اثرها يف حتسني االداء و يرجع السبب من و 

ة العامةسواءا Uلنسبة للموظفني و كذلك اnتمع املتواجدة به  وقد وضع الباحثان تساؤالت الدراسة اىل االمهية الكربى اليت حتظاها اخالقيات الوظيف

  حاوال االجابة عنها من خالل هذه الدراسة و متثلت يف:

  هل ميتلك املدراء يف الشركة املبحوثة تصورا واضحا من اخالقيات الوظيفة العامة.

  ضحا عن العالقة بني املعايري االخالقية و املهنية للوظيفة العامة و حتسني االداء.هل ميتلك املدراء يف الشركة املبحوثة تصورا وا

  وقد نظم الباحثان هذه الدراسة و قسماها اىل اطارين:

  اطار نظري مت التطرق فيه اىل مفاهيم اخالقيات العمل و امهيتها وكلك عناصرها و مصادرها و املعايري االخالقية املهنية.

مت من خالل دراسة ميدانية مشلت الشركة العامة لاللبسة اجلاهزة  يف املوصل و قد اعتمد الباحثان على استبيان مت توزيعها على و اطار تطبيقي 

 38استمارة و قد مت االعتماد على  45العاملني يف خمتلف االدارات Uلشركة سواءا ادارة املالية,البحث و التطوير,التخطيط و املتابعة اذ مت توزيع 

يف حتليل النتائج اما االستبيان فتم اعداده وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي و يف spssستمارة صاحلة للدراسة و التحليل و مت االعتماد على بر£مج ا

  الدراسة اعتمد على االداء كمتغري اساسي و ابعاداالخالقيا³ملفدرة بعشرة كقسم Tين.

  نفي صحتها من خالل الدراسة امليدانية اليت اجروها يف الشركة العامة لالبسة اجلاهزة Uملوصل.وقد وضع الباحثان فرضية حاولوا ³كيد او 

  الفرضية: هناك عالقة خطية قوية ذات معنوية احصائية بني االلتزام Uخالقيات الوظيفة العامة و كفاءة اداء املنظمة.

  نتائج الدراسة:-2

لرتكيز على اخالقيات العمل و مدى ادراك املديرين يف خمتلف الشركات المهيتها و اثرها على حتسني ان هذه الدراسة و اليت اعتمدت اساسا على ا 

دراسة  و  االداء عمل الباحثان على القيام بدراسة ميدانية من خالل االعتماد على استبيان مع اخذ الشركة العامة لاللبسة اجلاهزة Uملوصل كعينة

ي و االبعاد العشر لالخالقيات كمتغريات ³بعة و املتمثلة يف :قيم اnتمع,العدالة و عدم التميز,احرتام وقت االعتماد على االداءكمتغري اساس
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راءات احلد من العمل,تنمية روح االنتماء,حبالعمل,السرعة و التقان,احملافظة على املمتلكات,االمانة و النزاهة,تنمية الكفاءات العلمية و العملية,اج

لدراسة اثبتت ان هناك قدر من االلتزام Uخالقيات املهنة , وكذلك اثبتت وجود عالقة بني اهداف الوظيفة العامة و بني االلتزام الفساد,نتائج ا

دها  Uخالقياcاو كلك اظهرت الدراسة وجود عالقة بني متغريات االداء و اليت مت وضعها كمتغري مستقل و كلك ابعاد االخالق و اليت مت اعتما

  مستقلة . كمتغريات

الفرضية هذه النتائج ميكن تلخيصها على ان هناك عالقة طردية و قوية بني االلتزام Uخالقيات العمل و حتسني اداء املنظمات و هذا ما يؤكد صحة 

  املوضوعة من قبل الباحثان,اذ ان التزام املوظفني Uالخالقيات من شانه الرفع من اداء املنظمة ككل.

  احلميد بورحومة    ,ا/ بودراع امينةدراسة:   د/ عبد 

  ).2016تعريف الدراسة: دور اخالقيات االعمال يف حتسني اداء العاملني دراسة عينة من البنوك التجارية اجلزائرية(ديسمرب 

ات االعمال يف الشركات ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان دور اخالقيات االعمال يف حتسني اداء العاملني هدفت اىل التعرف على واقع اخالقي

و كذلك اجلزائرية خصوصا وكذلك معرفة العالقة اليت تربط اخالقيات االعمال واداء العاملني و مدى ³ثري غياب االخالقيات على منظمات االعمال 

  ابراز املكو£ت اليت تتضمنها االخالقيات.

  اجراء دراسة حالة نظرا لطبيعة املوضوع و مت االعتماد على اطارين للدراسة: و من اجل ذلك اعتمد الباحثان على دراسة حتليلية وصفية مرتكزة على

  اطار نظري اعتمد فيه الباحث على تقدمي خمتلف التعاريف اخلاصة Uالخالقيات و كذلك االداء و ابراز العالقة بينهما.

 74مبوك خاصة مت اخذ عينة قدرت ب  3بنوك عامة, و  3يف كما مت االعتماد على اطار تطبيقي مشل جمموعة من البنوك العامة و اخلاصة متثلت 

  استبيان. 53عامل مت توزيع االستبيان عليهم مت اسرتجاع  143فردا من 

  هذه البنوك كانت موزعة على والmت املسيلة,برجبوعريرج,سطيف.

  و هي: اونفيصحتهاوقد وضع الباحثان عدة فرضيات حاولوا ³كيد

  وت يف تبين اخالقيات االعمال لدى املنظمات.الفرضية االوىل: يوجد تفا

  الفرضية الثانية: هناك التزام ملحوظ للعاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية Uخالقيات االعمال.

  الفرضية الثالثة: توجد عالقة اجيابية بني االلتزام Uخالقيات االعمال و اداء العاملني يف البنوك التجارية اجلزائرية.

  .SPSSليل النتائج مت االعتماد على بر£مج ومن اجل حت

  نتائج الدراسة:- 2

راسة ميدانية ان هذه الدراسة و اليت هدفت اىل معرفة واقع اخالقيات االعمال يف املنظمات اجلزائرية و عالقتها Uداء العاملني و اليت اعتمدت على د

زائري عمد الباحثان على وضع ثالثة فرضيات اساسية حاولوا ³كيد او نفي صحتها مست بعض البنوك العامة و اخلاصة املتواجدة يف منطقة الشرق اجل

  و من ابرز النتائج احملصل عليها نذكر:



ــــات الســـــــــــــابـــــــــــقـــــــــــــــ  ـةـالفــــــصــــــــــل الثانـــــــــــــــــــــي الــــــــــدراســـــــ

 

 
173 

ت االخالقية بينت الدراسة ان مفهوم اخالقيات االعمال يعترب حديثا نوعا ما لدى املوظفني اجلزائريني على الرغم من وجود وTئق خاصة تدعى Uملدو£

  اجلزائرية. يف البنوك

  تفتقر البنوك اجلزائرية اىل سياسات و اجراءات صارمة تساهم يف ارساء املبادئ االخالقية.

  هناك نقص كبري يف استغالل املدو£ت االخالقية على الرغم من تواجدها يف البنوك اجلزائرية.

  لدى العمال.ايضا هناك عامل اساسي هو غياب عملية تقييم االداء و Uلتايل عدم مباالت 

عمال اال ان اما خبصوص الفرضيات املوضوعة فان النتائج احملصل عليها يف الدراسة امليدانية اثبتت وجود التزام لدى البنوك التجارية Uخالقيات اال

لعامة و هذا ما يؤكد صحة هناك تفاوت يف هذا االلتزام حيث جند ان مفهوم اخالقيات االعمال متداول اكثر لدى البنوك اخلاصة منه لدى البنوك ا

  الفرضية االوىل.

القيات و ان النتائج اظهرت توفر موظفي البنوك بصفات و مسات اخالقية عديدة مشلت النزاهة,االنضباط,الصدق, وهذا ما يؤكد التزام املوظفني Uالخ

  هذا ما يسمح بتاكيد صحة الفرضية الثانية.

ابرز هذه املكاسب هي تبسيط و تسهيل اجناز االعمال مما يؤدي اىل تطوير االداء و حتسينه و هذا ما  ان املدو£ت االخالقية هلا فوائد عديدة و من

  يؤكد عبارة ان االلتزام Uالخالق من شانه حتسني االداء و هذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.

  دراسة:  ا/د معراج هواري

  فسية املؤسسة دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية.تعريف الدراسة: دور اخالقيات االعمال يف الرفع من تنا

 عمل صاحب املقال على تسليط الضوء على االثر الذي من املمكن ان ترتكه اخالقيات االعمال يف سبيل حتقيق قدرة تنافسية حيث انه اصبح من

ل هو حتقيق االرUح لكنه من الضروري تذكري هذه املنظمات بواجباcا البديهي ان الشركات املمارسة ليست مبنظمات خريية و ان هدفها االو 

  االجتماعية و االخالقية و مسامهتها يف خلق فرص عمل, و استحداث ثروة و يهدف هذا املقال اىل توضيح االطار العام الخالقيات االعمال و

اخالقيات االعمال يف حتقيق ميزة تنافسية يعود السبب يف هذه الدراسة اىل  كذلك املسؤولية االجتماعية و امليزة التنافسية و تسليط الضوء على اثر

  توجيه اهتمام مسريي و مديري الشركات الصناعية يف اجلزائر حنو مصطلحي املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال.

ملسؤولية االجتماعية و كذلك القدرة التنافسية كاطار نظري اعتمد الباحث يف هذه الدراسة اىل تقدمي بعض التعاريف اخلاصة Uخالقيات االعمال و ا

يرين يف اما يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمد على دراسة ميدانية مشلت مجيع الشركات الصناعية اجلزائرية عن طريق توزيع استبيا£ت على كافة املد

 4استبيان نظرا لعدم صالحية  65و مت االعتماد على %82.1قدرت ب استبيان بنسبة اسرتداد  69االدارات العليا يف هذه الشركة و مت اسرتجاع 

  استبيا£ت.

  و ذلك من اجل ³كيد او نفي الفرضيات اليت مت وضعها و هي كالتايل:  SPSSو قد اعتمد يف حتليل النتائج على بر£مج 

(االستقاللية,املوضوعية,االمانة,االستقامة,النزاهة,الشفافية) على حتقيق القدرة الفرضية االوىل: ال يوجد ³ثري ذو داللة احصائية الخالقيات االعمال 

  التنافسية(ختفيض التكلفة,االبتكار,التجديد) يف الشركات الصناعية اجلزائرية.
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ستهلكني,املسؤولية حنو اnنمع احمللي) على الفرضية الثانية: ال يوجد ³ثري ذو داللة احصائية للمسؤولية االجتماعية (املسؤولية حنو البيئة,املسؤولية حنو امل

  حتقيق القدرة التنافسية(ختفيض التكلفة,االبتكار,التجديد) يف الشركات الصناعية اجلزائرية.

القدرة  ةوو قد اعتمد على اخالقيات االعمال(االستقاللية,االمانة,النزاهة) و املسؤولية االجتماعية(البيئة,املستهلكني,اnتمع) كمتغريات مستقل

  التنافسية (ختفيض التكلفة,االبتكار, التجديد) كمتغريات ³بعة.

  نتائج الدراسة:-2

قيق  ان هذه الدراسة و اليت ركزت على تسليط الضوء على مفهومي اخالقيات االعمال و كذلك املسؤولية االجتماعية و العالقة اليت تربطهما بتح

ذا البحث على دراسة ميدانية مست الشركات الصناعية اجلزائرية كما قام بوضع فرضيتني حاول ³كيد او امليزة التنافسية و اليت اعتمد الباحث يف ه

احليادية كما  نفي صحتها اثبتت النتائج ان الشركات اجلزائرية تبذل جهودا من اجل ان تتميز ممارساcا و انشطتها Uملوضوعية و االستقاللية و حماربة

هة ز االستقامة و البحث على حتقيق توازن املصاحل أي ا£ تعتمد على املبادئ االخالقية و اليت ادت اىل حتسني العمل و حترص على االمانة و النزا

لتنافسية تقويته هذه النتائج من شا�ا ان تنفي صحة الفرضية االوىل و ختلص اىل نتيجة مفادها وجود ³ثريالخالقيات االعمال على حتسني القدرة ا

  ناعية اجلزائرية.للشركات الص

ات سهلة الوصول كما ابرزت النتائج ان الشركات الصناعية اجلزائرية تعتمد براجما هدفها محاية البيئة و تزيني احمليط كما تبذل جمهودات يف تطوير منتج

الثانية أي ان املسؤولية االجتماعية هلا اليها من قبل املستهلكني و Uسعار يف املتناول كما تقدم تربعات للمجتمع و هذا من شانه نفي صحة الفرضية 

  ³ثري على حتقيق القدرة التنافسية يف الشركات الصناعية اجلزائرية.

  زائرية.أي ان نتائج الدراسة خلصت اىل ان اخالقيات االعمال و املسؤولية االجتماعية هلا اثر يف حتقيق امليزة التنافسية للشركات الصناعية اجل

  , د/ كرزايب عبد اللطيف  دراسة: ه/عيشوش خرية

  .2012فيفري  14/15تعريف الدراسة: املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني يف اطار اخالقيات االعمال 

ات هذه الدراسة و اليت محلت عنوان املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني يف اطار اخالقيات االعمال جاءت لتسليط الضوء على مفهوم اخالقي

الذي اصبح يف العصر احلايل يشكل احد املؤشرات اليت يتم على اساسها معرفة قوة و سالمة االقتصاد و كذلك الشركات املمارسة و لكن  االعمال و

طئ ح من اخلاما مييزاخالقيات االعمال هو ارتباطها Uالداء االجتماعي خصوصا اجتاه االفراد العاملني كما هناك صعوبة كبرية يف حتديد السلوك الصحي

يف منظمات  و هذا ما ابرز ظهور االخالق و من هنا وضع الباحثان اشكالية هل تعترباملسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني ضمن البعد االخالقي للعمل

  االعمال؟

العمال من خالل الرتكيز على و تكمن امهية هذه الدراسة يف حماولة الباحثني الربط بني مفهوم املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني و اخالقيات ا

اخالقيات االدبيات النظرية Uالعتماد على ادبيات االدارة يف هذا اnال و ابراز تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية و كذلك اظهار التداخل بني 

  االعمال املفهوم الشامل الذي تعتمد عليه منظمات االعمال و كذلك املسؤولية االجتماعية.

قشة هذه االشكالية حاول الباحثان تنظيم حبثهما من خالل االعتماد على اظهار امهية البحث و ابراز االشكالية و من مث عرض خمتلف و من اجل منا

 ات االعمال.املفاهيم املتعلقة Uملسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال و كذلك عرض عالقة املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني مبفهوم اخالقي
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  نتائج الدراسة:-2

صبح من بني اهم املؤشرات اليت يقاس على اساسها سالمة  و ان هذه الدراسة و اليت عملت على الرتكيز على مفهوم اخالقيات االعمال و الذي ا

اجتاه العاملني و ذلك من خالل صحة االقتصاد و كذلك منظمات االعمال وكذلك ابراز العالقة مابني هذا املفهوم و كذلك املسؤولية االجتماعية 

  االعتماد على ادبيات االدارة مث الوصول اىل عدة نتائج من ابرزها:

من خالل  ان الباحثني وصل اىل نتائج مفادها وجود عالقة متداخلة بني املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال مع مرور الزمن و يظهر ذلك جليا

اصبح للمسؤولية االجتماعية  بعد اخالقي مما اكد وجود carollنوعيتها و بعد فرتة السبعينيات و حسب هرم االهتمام بظروف و بيئة العمل و 

  تداخل مع اخالقيات العمل.

 ايضا حسب ما قدمه الباحث من تعاريف ظهر جليا ان اخالقيات االعمال اصبحت حتظى Uهتمام منقطع النظري من قبل منظمات االعمال لتاثريها

  صر البشري خصوصا و الذي اصبح يشكل ميزة تنافسية لدى منظمات االعمال و هذا ما تساهم فيه ايضا املسؤولية االجتماعية.على العن

رجة والئهم اكدت الدراسة وجود بعد من ابعاد املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني يسمح بتحقيقاهداف املوظفني و هذا من شانه زmدة اهتمامهم و د

  و حتسني ادائهم مما يسمح للمنظمة Uلوصول اىل اهدافها. و تركيزهم

: كما عمل هذا البحث على اظهار بعض الربامج و السياسات اليت ميكن االعتماد عليها كممارسة للمسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني و هي 

  التدريب,التكوين,تطوير ظروف العمل, و اصدار مدو£ت السلوك و اخالقيات العمل.

  ذن كخالصة عامة هلذا البحث و كاجابةلالشكالية مت ³كيد ان للمسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني بعد اخالقي يف منظمات االعمال.ا

  دراسة: د/حامد نور الدين          ,    حسام الدين غضبان

  املؤسسة االقتصادية.تعريف الدراسة: االلتزام dخالقيات االعمال من اجل ترسيخ املسؤولية االجتماعية يف 

الهلا ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان االلتزام Uخالقيات االعمال من اجل ترسيخ املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية حاول من خ

لتزام Uخالقيات االعمال من اجل الباحثان تبسيط مفاهيم اخالقيات االعمال,املسؤوليةاالجتماعية,مواطنة املؤسسات ,الفساد, وكذلك ابراز امهية اال

ة يف منظمات تبين املسؤولية االجتماعية.و هدفت هذه الدراسة اىل التطرق اىل اهم االسباب اليت ادت اىل انتشار الفساد و ا�يار املنظومة االخالقي

  عية.االعمال كما هدف الباحثان اىل ابراز العالقة اليت تربط اخالقيات االعمال Uملسؤولية االجتما

 ظل و تكمن امهية هذه الدراسة بكو�ا دراسة تتعلق مبفهومني اساسيني اصبحا حيظيان Uمهية كربى و ال ميكن للمنظمات التخلي عنهما خصوصا يف

  االوضاع اليت اصبحت تعيشها املنظمات من ازمات , و فضائح اخالقية.

  متثلت يف:ومن اجل ذلك وضع الباحث اشكالية حاول االجابة عنها و 

  ما هي مبادئ و اليات اخالقيات االعمال اليت تعمل على تشجيع تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية؟

ادت اىل و لالجابة عنها اعتمد الباحثان على اطر نظرية من خالل تقدمي تعاريف خمتلفة الخالقيات االعمال و ذكر مصادرها و ابراز االسباب اليت 

  املنظومة االخالقية للشركات. ا�يار

  كما عمل الباحث على ذكر انواع املسؤولية االجتماعية و املبادئ اليت تعتمد عليها و معوقاcا و اساليب ترسيخها.
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  كما ابرز بعض املشاكل اليت تتاتى نتيجة التخلي عن اخالقيات االعمال اال وهو الفساد.

  نتائج الدراسة:-2

ات ملناقشة مفهومني اساسيني Uلنسبة للشركات و اnتمع ككل اال و مها اخالقيات االعمال و املسؤولية االجتماعية و ذلك ان هذه الدراسة و اليت ج

فهومني نتيجة الوضع املرتدي الذي اصبحت تعيشه منظمات االعمال بسبب اال�يار االخالقي, و كذلك حماولة معرفة العالقة اليت تربط بني هذين امل

  عن االشكالية املطروحة.و االجابة 

وك النتائج اليت توصل اليها الباحثان  اكدت ان اخالقيات االعمال تقوم بدعم املسؤولية االجتماعية حيث ان االخالقيات هي اليت توضح السل

  الصحيح من السلوك اخلاطئ و Uلتايل حتكم التصرفات و االفعال.

عتبار االخالقيات كهدف ايضا من خالل االعتماد على مفهوم ربح+اخالق و ذلك من اجل كما اكد الباحثان على ضرورة اخذ الشركات بعني اال

  ضمان رضا كافة اصحاب املصاحل.

  و كذلك تشجيع االفراد داخل املنظمات على االلتزام االجتماعي االخالقي.

االجتماعية فمن اهم االليات اليت مت وضعها هي مكافحة وكإجابةلإلشكالية اليت مت وضعها اال وهياالليات اليت تعمل على تشجيع تبين املسؤولية 

عترب من الفساد بكافة انواعه و الذي يعترب البعد االخالقي من اهم الوسائل املعتمدة يف مكافحته و كذلك االعتماد على مبدا املواطنة و الذي ي

و كذلك االندماج يف الثقافة التنظيمية أي ان االليات مت اختصارها احسن االليات اليت تقوم على تشجيع تبين املسؤولية االجتماعية حسب الباحثني 

  الثقافة التنظيمية. املواطنة, الفساد, يف مكافحة

  املبحث الثالث: دراسات سابقة مذكرات ماجستري 

  دراسة: خدير نسيمة

  .2011اجلوية اجلزائرية تعريف الدراسة:اخالقيات االعمال و Øثريها على رضا الزبون دراسة حالة شركة اخلطوط 

ات ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان اخالقيات االعمال و ³ثريها على رضا الزبون حاول من خالهلا الباحث تسليط الضوء على مفهوم اخالقي

ات االعمال على رضا الزبون من االعمال يف جمال ادارة االعمال يف املؤسسات اجلزائرية كما حاول معرفة التاثري الذي من املمكن ان ترتكه اخالقي

لى خالل اسقاط ³ثري و امهية اخالقيات االعمال يف املؤسسات اجلزائرية خصوصا ان هذه الدراسة حتتوي على دراسة تطبيقية و هدفت الباحثة ع

عمال فقط يف زاوية ادارية تتمثل  فقط توعية املؤسسات اجلزائرية Uمهية اخالقيات االعمال و ³ثريها على مصاحل املؤسسة و عدم حصر اخالقيات اال

  يف املعايري القانونية ومدى احرتامها و االلتزام ¶ا.

  و للقيام ¶ذه الدراسة وضعت الباحثة  اشكالية حاولت االجابة عنها اال و هي : اىل أي مدى تؤثر اخالقيات االعمال على رضا الزبون؟

موجي لتقدمي االطار املفاهيميبابراز املفاهيم املتعلقة Uخالقيات االعمال و كذلك تعريف الرضا  و و لالجابة عنها قام الباحث Uالعتماد على منهج 

طوط اجلوية ذلك Uالستعانة Uملراجع املتوفرة و كذلك اعتمد على منهج حتليلي مبا انه قام بدراسة ميدانية مشلت مؤسسات جزائرية اال و هي شركة اخل

الدراسة التطبيقية فتمت يف القسم التجاري للشركة و ذلك لتوفرهعلى خلية الزUئن و اليت هلا عالقة Uملوضوع و قد مشلت  اجلزائرية  و يف ما خيص هذه

دقيقة و نفس الشيئ Uلنسبة للزUئن  30-20عامال من القسم التجاري اجرت معهم الباحثة مقابالت شخصية استغرقت ما بني  15عينة البحث 
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زبو³ سبق هلم االستفادة من خدمات شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية و اجرت معهم مقابالت فردية تراوحت مدcا ما بني  15اخذت عينة قدرت ب 

  استبيان على زUئن الشركة و مت ذلك مبطار هواري بومدين الدويل. 100دقيقة و هذا من اجل تسهيل اعداد االستبيان و مت توزيع  15-20

  نتائج الدراسة:-2

 الدراسة و اليت كان اهلدف منها تسليط الضوء على واقع اخالقيات االعمال يف املؤسسات اجلزائرية و كذلك معرفة التاثري الذي من املمكنان هذه 

  ان يرتكه على رضا الزبون Uالعتماد على دراسة ميدانية متت بشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية و كانت نتائجها كالتايل:

االعمال جديدا Uلنسبة للزUئن و العمال معا لكن لضمان اجلودة وجب االعتماد غلى السلوكيات االخالقية و ذلك لتاثري  يعترب مفهوم اخالقيات

  االخالقيات على اجلودة.

 ال ختسر اثبتت النتائج احملصل عليها من اجوبة الزUئن سوء معاملة  من قبل املوظفني لذا وجب على املؤسسة ان cتم بتكوين مقدمي اخلدمة حىت

  زUئنها على الرغم من احتكار السوق من طرف الشركة فاذا مت دخول السوق من قبل شركة اخرى فا�ا مهددة بفقدان زUئنها.

  قدم االسطول اجلوي افرز استياء الزUئن و كذلك التاخرات و عدم احرتام مواعيد الرحالت و عدم شرح اسبا¶ا يولد انزعاجا لدى الزUئن.

منهم متوسطي الرضا و  %32من الزUئن غري راضينعت خدمات اخلطوط اجلوية اجلزائرية على منت الطائرة و  %46نسب احملصل عليها ان اثبتت ال

  هذه النسبال تبشر Uخلري Uلنسبة للشركة.

  اما يف ما خيص الفرضيات املوضوعة :

  تدفعه اىل اختيار منتج او خدمة دون اخرى من بينها اخالقيات االعمال.الفرضية االوىل: يتاثر رضا الزبون بعدد ال منتهي من العوامل اليت 

دمة او اثبتت الدراسة التطبيقية ان الخالقيات االعمال ³ثري كبري على رضا الزبون حيث ان معظم الزUئن عربوا عن عدم رضاهم عن اخلدمات املق

  رضية.طريقة تقدميها لغياب اخالقيات االعمال و هذا ما يؤكد صحة الف

  الفرضية الفرعية االوىل: ال تتعرض املؤسسة اجلزائرية اىل مشاكل االخالقيات حبكم ان اجلزائر دولة اسالمية  .

ية يف اظهار النتائج احملصلة من الدراسة التطبيقية اثبتت وجود خمالفات ضمن االطار االخالقي كعدم احرتام مواعيد الرحالت و غياب النزاهةو الشفاف

  املعلومات و هذا ما يؤكد عدم صحة الفرضية.

ع الزبون فستكسب واله الفرضية الفرعية الثانية: ينتج عن حالة الرضا لدى الزبون زmدة يف رحبية املؤسسة فعندما ترتك الشركة اTرا اجيابية يف معامالcا م

  رضية.و من مث زmدة التعامل و هذا ما حيقق دخال اضافيا و هذا ما يؤكد صحة الف

  دراسة: رغدة عابد عطا هللا املراsت

تعريف الدراسة:اثر اخالقيات االعمال للمنظمة على السلوك االخالقي و اداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية يف مدينة عمان رسالة 

  .2011ماجستري 

االخالقي كان الغاية منها هو الوصول اىل حساب اثر اخالقيات هذه الدراسة و اليت محلت عنوان اثر اخالقيات االعمال للمنظمة على السلوك 

  االعمال للمنظمة على السلوك االخالقي و اداء رجال البيع للنتجات الصيدالنية يف مدينة عمان االردنية.
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داء رجال البيع يف مدينة عمان Uالضافة و برزت امهية هذه الدراسة يف كو�ا ترتكز على دراسة اثر البيئة االخالقية للمنظمة على السلوك االخالقي و ا

الدارية كما اىل كو�ا تشجع على ضرورة توسع تطبيق هذا املفهوم يف البيئة االردنية ملا هلا من انعكاسات تعود Uلفائدة على االداء و املمارسات ا

  تساهم يف معاجلة الثغرات و اوجه القصور و اخللل املتواجدة يف الدراسات السابقة.

  اجل ذلك وضعت الباحثة اربعة فرضيات حاولت ³كيد او نفي صحتها و هي: و من

  الفرضية االوىل: ال يوجد ³ثري ذو داللة احصائية الخالقيات االعمال للمنظمة على السلوك االخالقي لرجال البيع للمنتجات الصيدالنية.

  ل للمنظمة على اداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية.الفرضية الثانية: ال يوجد ³ثري ذو داللة احصائية الخالقيات االعما

  الفرضية الثالثة: ال يوجد ³ثري ذو داللة احصائية لسلوك رجال البيع االخالقي على اداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية.

رجال البيع للنتجات الصيدالنية من خالل السلوك  الفرضية الرابعة: ال يوجد اثر غري مباشر ذو داللة احصائية الخالقيات االعمال للمنظمة على اداء

  االخالقي لرجال البيع كمتغري وسيط.

اد و التوزيع و لالجابة عن هذه التساؤالت قامت الباحثة بدراسة ميدانية مشلت مندويب املبيعات ملصانع االدوية و خمازن االدوية اليت تتوىل االستري 

استبيان اسرتجع  270فرد مت توزيع  450داخل و خارج مستشفيات مدينة عمان و بلغ عدد جمتمع الدراسة  احمللي اضافة اىل البائعني يف الصيدليات

استبيان لعدم صالحيتها ليصبح عدد االستبا£ت اخلاضعة للتحليل مقدرة ب  22ومت استبعاد  %95.6استبيان بنسبة اسرتجاع قدرت ب  258

  حليل النتائج .لتSPSSاستبيان و مت االعتماد على منوذج  236

  

  نتائج الدراسة:-2

النية ان هذه الدراسة و اليت متحورت حول قياس مدى ³ثري اخالقيات االعمال للمنظمة على السلوك االخالقي و اداء رجال البيع للمنتجات الصيد

  نت نتائجها كالتايل:يف مدينة عمان و اخذت كعينة مندويب املبيعات و كذلك الصيدليات اخلاصة و العامة يف مدينة عمان كا

 ان التزام منظمات بيع املنتجات الصيدالنية Uخالقيات االعمال عايل جدا. -

 يتصف رجال بيع املنتجات الصيدالنية يف عمان بسلوك اخالقي مرتفع. -

ية يف عمان و هذا ما يوجد اثر مباشر ذو داللة احصائية الخالقيات االعمال للمنظمة على السلوك االخالقي لرجال بيع املنتجات الصيدالن -

 ينفي صحة الفرضية االوىل.

وجود اثر مباشر  ذو داللة احصائية الخالقيات االعمال للمنظمة على اداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية يف عمان و هذا ما ينفي صحة  -

 الفرضية الثانية.

داء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية يف عمان و هذا ما يؤكد عدم وجود اثر مباشر ذي داللة احصائية للسلوك االخالقي لرجال البيع على ا -

 صحة الفرضية الثالثة.

وجود اثر مباشر و ذي داللة احصائية الخالقيات االعمال للمنظمة على اداء رجال بيع املنتجات الصيدالنية يف عمان ومن خالل املتغري  -

 فرضية الرابعة.الوسيط للسلوك االخالقي لرجال البيع و هذا ما ينفي صحة ال

                                            BENAMAR SOUMIA دراسة
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 RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES ET ETHIQUEتعريف الدراسة 

DES AFFAIRESMEMOIRE DE MAGISTER 2011. 

الدراسة و اليت محلت عنوان املسؤولية االجتماعية للشركات و اخالقيات االعمال جاءت حملاولة معرفة امهية املفهومني السابقني و   ان هده

كذلك االطالع على مدى تطبيقهم و اعتمادهم من طرف املؤسسات اجلزائرية و تربز امهية هذه الدراسة من خالل الرتكيز على مدى تطبيق 

تماعية و اخالقيات االعمال يف اجلزائر Uعتبار ان هني املصطلحني ما زاال حديثني نسبيا Uلنسبة للمؤسسات اجلزائرية كما ان املسؤولية االج

 هذه الدراسة عملت على دجمهما معا خصوصا يف بيئة تتميز بتنافسية عالية و كذلك ركزت الباحثة يف هذه الدراسة على صورة املؤسسة كمتغري

  تطبيق املمارسات االجتماعية و كذلك االخالقية يف منظمات االعمال اجلزائرية. و قسمت الباحثة دراستها اىل ثالثة فصول:مهم يؤثر على 

الفصل االول مشل التاصيل النظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اما الفصل الثاين فحاولت الباحثة من خالله للتطرق اىل اخالقيات 

اجياد العالقة بينها و بني املسؤولية االجتماعية يف حني خصص الفصل الثالث لدراسة تطبيقية من خالل االعتماد على االعمال و حماولة 

استبيان وزع على اطارات املؤسسات اجلزائرية و اليت بلغ عددها ثالثة مؤسسات و هي : مؤسسة سونلغاز تلمسان ,مؤسسة الزنك الغزوات 

اطارا من الشركات الثالثة و قد اعتمد يف معاجلة البا£ت احملصل عليها بر£مج اكسل و هذا من اجل  15,مؤسسة مانطال و بلغت العينة 

رية معاجلة اشكالية الدراسة و اليت متحورت يف :ما هي درجة تطبيق املسؤولية االجتماعية للمؤسسات و اخالقيات االعمال يف املؤسسات اجلزائ

  نظمة امهية كربى؟يف حميط تنافسي حاد حيث لصورة امل

  و من اجل ذلك وضعت الباحثة فرضيتني حاولت ³كيد او نفي صحتهما:

  الفرضية االوىل: املسؤولية االجتماعية للشركات و اخالقيات االعمال مرتابطتان و متكاملتان

  الفرضية الثانية:املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال ضروريتان لصورة املنظمة.

  اسة:نتائج الدر - 2

بيئة ان هذه الدراسة و اليت ركزت على معرفة درجة تطبيق مفهومي املسؤولية االجتماعية و كذلك اخالقيات االعمال يف املنظمات اجلزائرية يف 

مع االخد بعني االعتبار امهية صورة املنظمة قامت الباحثة بدراسة ميدانية مست ثالثة شركات غرضها االجابة على تشهد تنافسية حادة

بل التساؤالت املطروحة و ³كيد او نفي الفرضيات املوضوعة و لقد اثبتت نتائج الدراسة امليدانية صحة الفرضيتني املوضوعتني لكن يف املقا

اظهرت الدراسة العديد من النقائص يف ميدان املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال و يف مقدمتها جهل معظم اطارات املؤسسات اليت 

ا الدراسة للطابع الطوعي للمسؤولية االجتماعية كما ان االمهية االجتماعية متس فئة من اصحاب املصاحل و ليس كل االطراف كما ان مسته

ز ان تطبيق املؤسسات اجلزائرية ال تنشر املعلومات املتعلقة بسياستها االجتماعية كماان املنظمات اجلزائرية ال تويل امهية حمليطها و هذا ما يرب 

  املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال يف املنظمات اجلزائرية الزال يف بدايته و هذا ما جييب عاى االشكالية املوضوعة.

 

  دراسة: دويدي خدجية هاجر

  .2015الدكتوراة تعريف dلدراسة: حماولة لدراسة مدى Øثري اخالقيات االعمال يف اداء املؤسسة االقتصادية رسالة مقدمة لنيل شهادة 

عمال ان هذه الدراسة و اليت محلت عنوان ³ثري اخالقيات االعمال يف اداء املؤسسة االقتصادية جاءت حماولة الستقصاء مدى ³ثري اخالقيات اال

و الذي يعترب من املفاتيح  جبميع ابعادها يف اداء املؤسسة االقتصادية و تنبع امهية من هذه الدراسة من خالل تطرقها لعنصر مهم اال و هو االداء

ن قبل بعض البارزة اليت تعتمد عليها املنظمات لضمان بقائها و استمرارها و دراسة تفاعل هذا العنصر مع متغري االخالقيات الذي ادى اىل جتاهله م

ركات نتيجة ختليها عن البعد االخالقي هذا املنظمات اىل اندTرها فتقسيم االداء املايل فقط اصبح غري كايف و هذا ما اثبته افالس العديد من الش

cدف  البعد و الذي يعمل على اضافة عناصر اخرى ملفهوم اداء املؤسسة االقتصادية و ذلك من خالل ادماج االبعاد االجتماعية و كذلك البيئية و

داء يف عملية تسيري املؤسسة و كذلك كشف العالقة هذه الدراسة اىل ابراز العديد من النقاط من خالل تسليط الضوء على اندماج االخالقيات واال
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 اليت تربط االخالقيات Uالداء و مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج املوجيب و اعتمدت الباحثة يف العرض النظري على تقدمي مسرية

  االخالقيات يف جمال

  نصر اداء املؤسسة االقتصادية.االعمال عرب الزمن و كذلك ابراز النظرmت اخلاصة ¶ا وكذلك ابراز ع 

 272استمارة و اسرتجاع  390فرد مت توزيع  211كما مشلت الدراسة دراسة ميدانية مست ستة مؤسسات اقتصادية تكونت عينة الدراسة من 

  استمارة صاحلة. 211لتقتصر الدراسة على 

  على اداء املؤسسة االقتصادية؟ و هذا من اجل معاجلة االشكالية املطروحة: ما مدى ³ثري اخالقيات االعمال

  و كذلك ³كيد او نفي الفرضيات املوضوعة:

  الفرضية االوىل: هناك عالقة طردية ذات داللة احصائية بني اخالقيات املؤسسة و اداء العامل .

  الفرضية الثانية: هناك عالقة طردية ذات داللة احصائية بني اخالقيات املسري و اداء العامل.

  لثة: هناك عالقة طردية ذات داللة احصائية بني اخالقيات العامل و ادائه.الفرضية الثا

  ى.الفرضية الرابعة: هناك عالقة طردية ذات داللة احصائية بني الثقة اجتاه املؤسسة و اخالقيات املؤسسة من حهة و اداء العاملمن جهة اخر 

  نتائج الدراسة:-2

³ثري اخالقيات االعمال على اداء املؤسسة االقتصادية من خالل ادراج ذلك البعد االخالقي و الذي ان هذه الدراسة و اليت ركزت على قياس مدى 

نفي مت امهاله من قبل العديد من الشركات قامت الباحثة بدراسة ميدانية مست ستة شركات غرضها االجابة على التساؤالت املطروحة و ³كيد او 

الدراسة امليدانية صحة مجيع الفرضيات املوضوعة من قبل الباحثة  وهذا ما يؤكد التاثري االجيايب اليت ترتكه الفرضيات املوضوعة و لقد اثبتت نتائج 

يها سوف اخالقيات االعمال على االداء سواءا من حيث املشرف او املسري او العامل بنفسه فاملعاملة االخالقية اليت تطبقها املؤسسات اجتاه عامل

  دا عن املشاحنات و هذا ما يسمح له Uالبداع و حتسني ادائه و ميكن للمنظمة من حتقيق اهدافها .ختلق جو عمل مالئم بعي

امهية الثقة التنظيمية اجتاه املسري و املؤسسة حيث ان توفر مبدا الثقة هو اساس التعامالت فنشاط املؤسسات يرتكز على  الدراسةكما اثبتت هذه

اليت قد تكون غري رمسية يف غالبها فاذا كان هناك شك بني االطراف ال ميكن حتقيق  املرجو منها و لكن اذا التعامالت املختلفة  بني االطراف و 

  عمت الثقة بني االطراف ميكن احلصول على ما هو خمطط له.

  ه الدراسة.كحوصلة االخالقيات تؤثر على اداء العامل و من مث تؤثر على اداء املؤسسة االقتصادية و هذا ما اثبتته نتائج هذ

صباح بنت حسني فتحي   دراسة : 

  .2005تعريف الدراسة: السلوكيات االدارية للموظف السعودي و اثرها على اخالقيات العمل 

ارتكزت مشكلة البحث يف دراسة سلوكيات املوظف السعودي و اثرها على اخالقيات العمل و ذلك من خالل الرتكيز على ظاهرة توطني الوظائف 

طاع اخلاص و يهدف هذه البحث اىل حتليل و دراسة ظاهرة توطني الوظائف يف القطاع اخلاص و ذلك من خالل قياس اثر خصوصا يف الق

سلوكيات املوظف السعودي على اخالقيات العمل و كذلك حتديد امهيتها,ابعادها و معوقاcا و دراسة حمددات سلوكيات املوظف السعودي و 
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U الضافة اىل دراسة احملددات االجتماعية و الثقافية اليت تؤثر على سلوكيات املوظف السعودي و دراسة اخالقيات العمل املتمثلة يف احملددات الفردية

ئدة يف السائدة يف اnتمع  واثرها على توطني الوظائف يف القطاع اخلاص و دراسة العالقة بني سلوكيات املوظف السعودي و اخالقيات العمل السا

  ات حمل الدراسة و املتواجدة Uململكة السعودية.املنشات و الشرك

  وقد وضعت الباحثة االشكالية التالية: ما مدى امكانية تطبيق فكرة توطني الوظائف يف القطاع اخلاص؟

  و لالجابة عن ذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي و قد اشتملت الدراسة على جانبني رئيسيني:

  ل االعتماد على املراجع و الكتب من اجل ذكر التعاريف و كذلك االطر النظرية اخلاصة Uخالقيات االعمال و التوطني.اجلانب النظري: من خال

استبيان بواقع  500شركة يف حمافظة جدة حيث قامت الباحثة بتوزيع حوايل  100اجلانب التطبيقي: حيث مت االعتماد على دراسة مست حوايل 

 41للموظفني و  191لعدم صالحيتها ليستقر العدد على  9استبيان مت استبعاد  241للموظفني مت اسرتجاع  400استبيان للمديرين و  100

  للموظفني و املديرين على التوايل.%41و  %47.75للمديرين بنسبة 

  وقد وضعت الباحثة جمموعة من الفرضيات حاولت ³كيد او نفي صحتها ومتثلت يف:

  عالقة بني سلوكيات املوظف السعودي و توطني الوظائف يف القطاع اخلاص.الفرضية االوىل: ال توجد 

طاع الفرضية الثانية:ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني احملددات او اخلصائص الشخصية لسلوكيات املوظف السعودي و توطني العمالة يف الق

  اخلاص.

  لسعودي للعمل يف القطاع العام و العمل يف القطاع اخلاص.الفرضية الثالثة: ال توجد عالقة بني درجة تفضيل املوظف ا

  الفرضية الرابعة: ال توجد ندرة يف عرض الوظائف يف القطاع اخلاص للموظفني السعوديني.

  نتائج الدراسة:-2

خالل تسليط الضوء على  ان هذه الدراسة و اليت هدفت للرتكيز على دراسة سلوكيات املوظف السعودي  و اثرها على اخالقيات العمل و ذلك من

ظاهرة توطني الوظائف خصوصا يف القطاع اخلاص و قد قامت الباحثة بدراسة استقصائية مست العديد من الشركات املتواجدة يف حمافظة جدة 

  ووضعت جمموعة من الفرضيات حاولت االجابة عنها متثلت نتائجها يف ما يلي:

طني الوظائف ووجود عالقة بني اسباب اقبال املوظف السعودي للعمل يف القطاع اخلاص او عدم وجود عالقة بني سلوكيات املوظف السعودي و تو 

اقباله و توطني الوظائف يف القطاع اخلاص ووجود عالقة بني درجة تفضيل املوظف السعودي للعمل يف القطاع اخلاص ووجود ندرة يف عرض 

  نتائج تنفي صحة الفرضية االوىل و تنفي صحة الفرضية الثالثة و كذلك الرابعة.الوظائف يف القطاع اخلاص للموظفني السعوديني اذ ان ال

  دراسة: عبد هللا بن منصور

  2008تعريف الدراسة: اشكالية العالقة بني االقتصاد و االخالق 

ربط بينهما منذ نشاcما  اىل غاية القيام ان هذه الدراسة حاولت الربط بني مفهومني او علمني اثنني مها االقتصاد و االخالق و ابراز العالقة اليت ت

احسن ¶ذه الدراسة و هذا املوضوع اصبح حيظى Uهتمام كبري من طرف الباحثني و الدارسني ملا متكنه هذه العالقة اليت تربط بني العلمني اذا 
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لك حماربة الفساد و املمارسات الغري اخالقية اليت بدا توظيفهما ملواجهة و معاجلة النقائص و االزمات اليت يتعرض هلا قطاع االعمال و االقتصاد وكذ

صبح ادماج البعد االخالقي ضمن اسرتاتيجيات منظمات االعمال ضرورة حتمية و قصوى  يشهدها قطاع االعمال و الذي ادى اىل اضعافه هلذا ا

  ملواجهة الوضع.

  وللقيام ¶ذه الدراسة وضع الباحث االشكالية التالية:

  تقوية و توثيق العالقة بني االقتصاد و االخالق ؟ اىل أي مدى ميكن

  و كذلك وضع فرضيات حاول ³كيد او نفي صحتها.

  الفرضية االوىل: ان استثمار البعد االخالقي يف علم االقتصاد يؤهله اكثر حلل مشكالت الفقر و التخلف و البطالة.

  يرفعنسبة االداء و الفعالية االقتصادية للمنظمات.الفرضية الثانية: الرتغيب يف تفعيل االخالق اقتصادm و ماليا 

  الفرضية الثالثة: اخالقيات االعمال تنمي روح املسؤولية االجتماعية.

كذلك   وملعاجلة هذه االشكالية و للتاكد من صحة الفرضيات او نفيها اعتمد الباحث على منهج حتليلي البراز العالقة بني االقتصاد و االخالق و

  التحليلي لدراسة ظاهرة االخالق.املنهج 

استمارة وزعت على مجيع  270كما اعتمد الباحث على منهج احصائي من خالل القيام بدراسة ميدانية مشلت توزيع استبيان قدر عدده حبوايل 

اجتاه تسيري النفاmت كالقيام بعملية الفرز و االعمار و املستوmت الثقافية و املعيشية, و اهلدف من هذا االستبيان هو تقييم االلتزام االخالقي لالفراد 

  عزل املواد.

  نتائج الدراسة:- 2

ء ان هذه الدراسة و اليت جاءت البراز امهية العالقة اليت تربط بني علم االقتصاد و علم االخالق و مدى مسامهة  االخالق يف حتسني االدا

استبيان على خمتلف شرائح اnتمع اجلزائري و اظهرت النتائج احملصل  270يل االقتصادي ملنظمات االعمال من خالل قيام الباحث بتوزيع حوا

اخالقيا و ابرزت  عليها من الدراسة امليدانية اليت اجراها الباحث استخراج املتغريات اليت هلا عالقة مع املشكلة البيئية و اليت تعترب بدورها التزاما

  رفة,النفاmت,معايري التقييس.الدراسة ان املتغريات املتمثلة يف اجلنس,املع

يئية و اليت يرتبط النفاmت تعترب متغريات مؤثرة على البيئة و هذا ما يؤكد على ضرورة االهتمام ¶ذه املتغريات و اليت تعترب من بني اسباب املشكلة الب

  احلفاظ عليها Uملسؤولية االخالقية اوال.

له ارتباط عكسي سالب مع االخالق و البيئة هذا ما يدل ان امليزانية املخصصة للحفاظ على البيئة ايضا اثبتت الدراسات ان املبلغ املخصص للبيئة 

  ما زالت يف اجلزائر يف بداية املسار.

  و جيدر Uملؤسسات االقتصادية ان تلتزم اكثر اخالقيا اجتاه احملافظة على البيئة و ذلك بتخصيص تكاليف مالية اخرى لتحقيق هذا الغرض.

 ه الدراسة مبختلف فصوهلا اثبتت صحة الفرضيات الثالثة املوضوعة من قبل الباحث و الذي ابرز امهية ادماج البعد االخالقي الذي Uمكانهان هذ

  حل مشاكل عديدة و كذلك تساهم يف الرفع من اداء منظمات االعمال.
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ني مقاالت علمية و مذكرات ماجستري و كذلك اطروحات دكتوراة و يف هذا الفصل قمنا Uستعراض جمموعة من الدراسات السابقة و اليت تباينت ب

دراسة كانت خمصصة لدراسة املسؤولية االجتماعية و كذلك اخالقيات االعمال كل على حدى لكن املالحظ يف  36اليت بلغت يف جمملها حوايل 

حاولت دراستنا تداركه مبحاولتنا ربط هذين املفهومني و هذه الدراسات عدم مجعهم هلذين املصطلحني معا و هذا هو االختالف اجلوهري الذي 

ء املوارد البشرية  معرفة ³ثريمها على اداء املوارد البشرية فبحثنا هذا اعتمد£ على املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال كمتغريين مستقلني و ادا

,  التدريب,  التوظيف( اال وهو املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني و املتمثلة يف  كمتغري مستقل  كما ركز£ على بعد من ابعاد املسؤولية االجتماعية

) للعمل على الرفع من اداء املوارد البشرية الصدقوالعدالة,النزاهة, االستقامةاملوضوعية( ) و اخالقيات االعمال األجورواملكافآت,  ظروفالعمل, التقييم

  املواظبة يف العمل , اجلودة و الكفاءة , روح الفريق و الوالء). (بتحقيق 

مؤسسة ما يعطي لعينتنا  40كما اعتمد£ يف دراستنا التطبيقية على استبيان وزع على العديد من املؤسسات يف خمتلف القطاعات و اليت جتاوزت 

استبيان ما يعطي مصداقية للنتائج احملصل عليها  وكذلك امكانية تعميمها لتنوع القطاعات  1000ا ان االستبيا£ت املوزعة فاقطابعا متنوعا كم

  حمل الدراسة.
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  متهيد

مجيع االطر النظرية املتعلقة Uملوضوع و كدلك جمموعة من الدراسات السابقة و الدي مسح  تطرقنا سابقا يف هده الدراسة اىلبعدما

الفرضيات و ارتباطها ببعضها البعض سنحاول من خالل هدا اجلزء لنا بتحديد املتغريات سواءا مستقلة او ³بعة و كدلك استنتاج  

³كيدها او نفيها Uختبارها يف جمموعة من املؤسسات اجلزائرية و اليت تتميز كل واحدة منها بفلسفة مغايرة عن االخرى و اختالف 

نهجية املتبعة و منودج الدراسة و كدلك من وضعيات و مواقف خمتلفة  و سنوضح امل دهنيات عماهلا مما يسمح لنا Uستقصاء نتائج

  اسلوب التحليل املعتمد. 

  

 منهجية الدراسة: األول املبحث

 سنقوم من خالل هدا املبحث اىل و صف االجراءات و الطرق اليت مت االعتماد عليها يف هده الدراسة

 اجرائية متغري الدراسة : األول املطلب

 : متغريات الدراسة: أوال

 وهدا راجع لتشعب االشكالية ،مت تعيني متغريات حمددة،للدراسة الرئيسية اإلشكالية عن إلجابةا احملاولة علىمن خالل 

  سة يف:و احتوائها على ثالثة مفاهيم واسعة و نقصد بدلك املسؤولية االجتماعية,اخالقيات االعمال,اداء املوارد البشريةو متثلت متغريات الدرا

 من انطالقا إنتقاؤه يتم إذ ايضا  Uملتغري السبب تسميته ميكن حيث التابع، املتغري يف التأثري لقياس لو ايتد الذي املتغريميثل   :ةاملستقل اتاملتغري 

 1املالحظة للظواهر املتوقعة األسباب

 متمثلة يف التوظيف, التكوين,ظروفما خيص دراستنا فاملتغري املستقل يتمثل يف املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني وفي

  لعدالة.العمل,التقييم,التحقيز,الرعايةالصحية,االجور و املكافاتو اخالقيات منظمة االعمال متمثلة يف االستقامة,املوضوعية,النزاهة,الصدق و ا

 يف التابع املتغري ويتمثل هذه ويف.2اخلاضع Uملتغري أيضا تسميته ،وميكن رياتالتغ قياس أجل من الفعل عليه جيري الذي املتغري ذلك هو :التابع املتغري

  اجلودة,االنتماء و الوالء. و من £حية املواظبة يف العمل,الكفاة وارد البشريةامل أداء دراستنا يف

  الدراسةو فرضيات  ج2نيا:منوذ 

النمودج الدي سنعتمده يف دراستنا و الدي سات السابقة و كدلك االطار النظري الدي اعتمد£ه يف دراستنا تبني لنا امن خالل االدبيات و الدر 

  يظهر دور كل من املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال يف حتسني اداء العاملني و هدا ما يظهره الشكل االيت:
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  منودج الدراسة:1- 2
  ة                                                     )نـــــــــــــــــموذج الدراســــــــــــــــــــــــــــــ10الشكل رقم (

 

 

المسؤولية اإلجتماعية                                         

                           اتجاه العاملين                                                

                              اإلستقطاب                                            

1   1ف  

  أداء الموارد البشرية                                                       التدريب                                                                      

  ظروف العمل                                           

  فرضية رئيسة اولى  متغير                                   

  العمل  لمواظبة فياالتقييم ستقل  م                              

  التحفيز غير النقدي                                                                                                                  

  الرعاية الصحية                                       

 المشاركة في و   جوراأل                                 

  األرباح                                             

  الجودة الكفاءة و                                                                                                                           

  متغير                                                                                                                             

  تابع                                                                                                                              

  اخالقيات منظمة                                          

  األعمال                                             

  متغير                                 

  تقل           اإلستقامةسم                                  

      الفرضية الرئيسة الثانية                                                                               الموضوعية                                              

  الفريق و الوالء روح                                                                                                                                    

  النزاهة                                                                                                                                                    

  3 2ف        الصدق و العدالة                                  
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  فرضيات الدراسة:2- 2

  

- الفرضية الرئيـــسية األوىل: ألبعاد املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني ( التوظيف , التكوين , التقييم ,ظروف العمل , األجور و املكافآت,التحفيز 

)ءة , روح الفريق و الوالء املواظبة يف العمل , اجلودة و الكفا (دور يف الرفع من اداء املوارد البشرية  )غري النقدي ,حقوق املوظف,الرعاية الصحية  

 وتنبثق عن هذه الفرضية فرضيات فرعية:

  التوظيف و املواظبة يف العمل. موجبة بني القةع هناك:1-1*

  التوظيف وجودة و كفاءة العاملني. هناك عالقة موجبة بني :1-2* 

  التوظيف و روح الفريق و والء العاملني . هناك عالقة موجبة بني: 1-3* 

  التكوين و املواظبة يف العمل. هناك عالقة موجبة بني: 1-4* 

  التكوين وجودة و كفاءة العاملني. بنيهناك عالقة موجبة :1-5* 

  التكوين و روح الفريق و والء العاملني. هناك عالقة موجبة بني:1-6* 

  التقييم و املواظبة يف العمل  . هناك عالقة موجبة بني:1-7* 

  التقييم وجودة و كفاءة العاملني. هناك عالقة موجبة بني:1-8* 

  وح الفريق و والء العاملني.التقييم و ر  هناك عالقة موجبة بني:1-9* 

  ظروف العمل و املواظبة يف العمل.هناك عالقة موجبة بني :1-10* 

  ظروف العمل وجودة و كفاءة العاملني.هناك عالقة موجبة بني : 1-11* 

  ظروف العمل و روح الفريق و والء العاملني.: هناك عالقة موجبة بني 1-12*

  املكافآت و املواظبة يف العمل. األجور و : هناك عالقة موجبة بني1-13*

  األجور و املكافآت وجودة و كفاءة العاملني. هناك عالقة موجبة بني: 1-14*

  األجور و املكافآت و روح الفريق و والء العاملني. : هناك عالقة موجبة بني1-15*

  الرعاية الصحية و املواظبة يف العمل.هناك عالقة موجبة بني  :1-16*

  الرعاية الصحية وجودة و كفاءة العاملني.: هناك عالقة موجبة بني 1-17*
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  الرعاية الصحية و روح الفريق و والء العاملني.هناك عالقة موجبة بني : 1-18*

  حقوق املوظف و املواظبة يف العمل.هناك عالقة موجبة بني : 1-19*

  لعاملني.حقوق املوظف وجودة و كفاءة اهناك عالقة موجبة بني : 1-20*

  حقوق املوظف و روح الفريق و والء العاملني.هناك عالقة موجبة بني : 1-21*

  التحفيز غري النقدي و املواظبة يف العمل.هناك عالقة موجبة بني : 1-22*

  التحفيز غري النقدي وجودة و كفاءة العاملني.هناك عالقة موجبة بني : 1-23*

  التحفيز غري النقدي و روح الفريق و والء العاملني.هناك عالقة موجبة بني : 1-24*

 (دور يف الرفع من اداء املوارد البشرية )االستقامة املوضوعية, النزاهة,الصدق و العدالة  (ألخالقيات منظمة األعمال الفرضية الرئيــــــــــسية الثانية: -

  .)روح الفريق و الوالء  املواظبة يف العمل , اجلودة و الكفاءة ,

  : وتنبثق عن هذه الفرضية فرضيات فرعية

  .االستقامة و املواظبة يف العمل بني موجبة عالقة هناك :2-1*

  .االستقامة وجودة و كفاءة العاملني بني موجبة عالقة هناك :2- 2*

  .االستقامة و روح الفريق و والء العاملني بني موجبة عالقة هناك: 3- 2*

  .املوضوعية و املواظبة يف العمل بني موجبة عالقة هناك :4- 2*

  ..املوضوعية و كفاءة العاملني بني موجبة عالقة هناك :2-5*

  .املوضوعية و روح الفريق و والء العاملني بني موجبة عالقة هناك: 6- 2*

  .و املواظبة يف العملالنزاهة  بني موجبة عالقة هناك :7- 2*

  .وجودة و كفاءة العاملني النزاهة بني موجبة عالقة هناك :8- 2*

  .و روح الفريق و والء العاملنيالنزاهة  بني موجبة عالقة هناك: 9- 2*

  .و املواظبة يف العمل الصدق و العدالة بني موجبة عالقة هناك :10- 2*

  .وجودة و كفاءة العاملني الصدق و العدالة بني موجبة عالقة هناك :11- 2*
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  و روح الفريق و والء العاملني.الصدق و العدالة بني موجبة عالقة هناك: 12- 2*

 املتغريات قياس كيفية و الدراسة عينة2لثا:

 

 بلعباس، تلمسان،( اجلزائرييف ما يتعلق بعينة الدراسة فقد مشلت العديد من العاملني الذين ينتمون اىل جمموعة من املؤسسات الناشطة يف الغرب 

على عماهلا مبختلف  االستبيان توزيع ليتم بسهولة و مرونة حبسب ا³حتها للقيام Uلبحث العلمي مت اختيارها،تيارت) مستغامن, عني تيموشنت, ,وهران

 اليت االستبيا£ت جمموع من% 72.17نسبة مايقارب1126ع اسرتجا  مت و،1560 حيث مت توزيع ما يقارب  اليها ينتمون اليت املستوmت االدارية

  منها لعدم صالحيتها للتحليل  61و بعد مراجعة االستبيا£ت و تدقيقها مت استبعاد .العلمي البحث ألغراض مقبولة نسبة وهي وزعت

استبيان واليت مثلت عينة دراستنا هذه و بعدمجعنا للبيا£ت قمنا  1065ا£ت اخلاضعة للتحليل تقدر ب يو عليه كانت االستب

) و فيما خيص التقنية املستعملة يف اختبار الفرضيات فقد مت االعتماد على (Smartpls3 ,spss,22بتحليلها عن طريق بر£مج 

قييم مدى فعالية النموذج النظري الدي يتضمن املتغريات املالحظة و الثوابت تقنية مندجة املعادالت اهليكلية و اليت تسمح لنا بت

 االفرتاضية.

 

 اساليب مجع البياÌت املتعلقة dلدراسة امليدانية : املطلب الثاين

 

اء ارا ء و افكار العينة حمل يف هده الدراسة مت االعتماد بشكل كبري على االستبيان كوسيلة رئيسة جلمع املعلومات املستعملة يف الدراسة و استقص

  الدراسة.

  

  اوال:مراحل تطوير اداة الدراسة

  لقد مشلت عملية تطوير اداة الدراسة عدة مراحل حىت وصلت اىل شكلها النهائي (ملحق رقم  ) متثلت يف :

  

هده الدراسة يتمثل يف معرفة ³ثري املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال على اداء املوارد البشرية ومن  ان اهلدف االساسي من وراءاملرحلة االوىل

د على اجل دلك قمنا Uستعراض شامل ملختلف الكتب و االدبيات و املراجع اليت تعرضت هلده املفاهيم ومت صياغة االستبيان بشكل اساسي Uالعتما

aque Jeiga1999/ &VfefferPية االجتماعية اجتاه العاملني اعتمدت على دراسةلمتغري املسؤو  يف ماخيصدراسات سابقة: 

ajoua tahri2012 &Nigalens اما متغري اخالقيات االعمال فاعتمد£ على دراسة 2014و دراسة مقدم وهيبةR.M  

2005/ VALENTINE2009 -M TREMBLAY2000 MOORMAN1993  اما  2015و دراسة دويدي خدجية

  . 2008كائنكان فواز مرعي   2011صالح الدين اهلييت  2005بسام عبد الرمحن يوسف لمتغري االدا ء مت وفقا 

  

ساتدة اجلامعيني املتخصصني يف جمال الدراسة و الدين اقرتحوا بعض يف هده املرحلة مت عرض االستبيان على اربعة من احملكمني من اال املرحلة الثانية

لتعليمات  التعديالت اهلامة و اليت مت تطبيقها فتم صياغة بعض الفقرات و االستغناء عن اخرى و تعديلها  مبا يتوافق  مع االشكالية املطروحةوفقا

  اساتدتنا الكرام ليصل االستبيان اىل شكله النهائي.

  

  :متثلت يف و النهائية االجرات مرحلة تعتربالثالثة :املرحلة 
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   الدراسة؛ أداة توزيع -

 الدراسة؛ عينة أفراد من االستمارة مجع -

 الدراسة؛لالستعانة ¶ا يف  سالمتهاو املسرتجعة، االستجاUت يف صحة تدقيقال-

 ؛SMART PLSإحصائي بر£مج Uستخدام إحصائيا ومعاجلتها وترميزها اnمعة البيا£ت معاجلة -

  .حوهلا النتائج واستخالص مناقشتها، و املستخلصة املعلومات حتليل -

  

صف اداة الدراسة (االستبيان):  2نيا:و

  لقد مت تقسيم االستبيان اىل قسمني اثنني:

الدراسة و املتمثلة يف : اجلنس,السن,املستوى املعلومات و البيا£ت الشخصية الفراد العينة حمل  :مت ختصيص هدا القسم لعرضالقسم االول

  الدخل,احلالة العائلية. الوظيفي, الرتبة العلمية,سنوات اخلربة املكتسبة,مستوى

  و يضم حماور االستبانة و املقدرة بثالثة حماور: :القسم الثاين

عبارة هدفها التعرف على  24تماعية اجتاه العاملني  و يضم االول و املتمثل يف املسؤولية االج احملور للمتغري املستقل خصص هدا :احملور االول

  برامج املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني وفقا لثمانية ابعاد  و هدا ما يظهره اجلدول اد£ه.

  

  ) وصف لفقرات االستبيان حمور املسؤولية االجتماعية  09جدول(  

  

  عدد االسئلة  ــــيــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــة اجتاه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاملــــــــــــــــــــــــــــــة االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمور املسؤوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  03  ـــــــــف)ــــــــــــــــــعد االستـــــــــــــــــــــــــــــقطاب (التــــــــــــــــــــــــــــــوظيــــــــــــــــــــــــــــبـ

  02  ــــنالتــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و التـــــــــــــــكويــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــعد

  04  ظـــــــــــــــروف العـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــعد

  02  التــــــــــــــــــــــــــــحفيــــــــــــــــــــز عيــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــدي   بـــــــــــــــــــعد

  04  ــــــــــمالتـــــــــــــــــــــــــــــــقييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــعد

ـــــــوق املــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظف بـــــــــــــــــــعد   02  حقـــــــــــــــــــــــــــــ

  03  الرعـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــحية بـــــــــــــــــــعد

  04  االجـــــــــــــــــــــــــــــــور و املشـــــــــــــــــــاركة فــــــــــــــــــــــي االربـــــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــعد

  24  ــــــــــــــــــــوعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  من اعداد الطالب 

عبارة وفقاالربعة ابعاد وهدا ما يظهره اجلدول  23مت ختصيصه للمتغري املستقل الثاين اال وهو اخالقيات منظمات االعمال  و ضم  احملور الثاين:

  اد£ه

  

  ) وصف فقرات االستبيان حمور اخالقيات االعمال  10جدول(  

ــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــور اخــــــــــــــــــــــــــالقيــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــ   عـــــدد االســـــــــــــــــــئلةــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــعد االســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـ   08  ــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــ

  06  ــــــــــــــــةــــــــــــــــيــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــعد   03  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاهــ

ـــــــــــدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــعدبــــــــــــــــــــــ   06  ــــــــــــةالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق و العـــــــــــــــــــــــــــ

  23  ــــــــــــــــــــوعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من اعداد الطالب 

  عبارة موزعة على ثالثة ابعاد  وفقا للجدول اد£ه. 27ويتعلق هدا احملور Uملتغري التابع اداء املوارد البشرية و ضم  احملور الثالث:

  ) وصف لفقرات االستبيان حمور اداء املوارد البشرية  11  جدول(

ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــوارد البـــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــئلةعـــــدداالســــــ  ـــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور اداء املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10  ـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــة فـــ بــــــــــــــــــــــــــــــعد

  08  الكـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاءة و اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة بــــــــــــــــــــــــــــــعد

  09  ــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و الوالءروح الفـــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــعد

  27  ــــــــــــــــــــوعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من اعداد الطالب 

 :التحليل مقياس

  : التايل اجلدول يف موضح هو كما  االستبانة لفقرات املبحوثني استجاUت لقياس اخلماسي ليكارت مقياس على االعتماد مت

  .اخلماسي ليكارت مقياس حسب االستجابة درجة):12( :مرق اجلدول

  

  التقييم  الدرجة

  موافق متاما  5

  موافق  4

  حمايد  3

  ري موافق غ  2

  غري موافق متاما   1

  

  .طالبال إعداد من :املصدر

 

  صدق االداة::املطلب الثالث  

  بصدق االداة مدى امكانية اداة القياس قياس ما وجب قياسه و يف هده الدراسة مت التأكد من صدق االداة من خالل:يقصد 

  الصدق الظاهري: اوال: 
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 من جمموعة على عن طريق عرض االستبيان الظاهري الصدقمت االعتماد على  ،قياسه املراد للمحتوى األداةرات عبا متثيل مدى نم من اجل التأكد

و الدين افادو£ )رائهم و افكارهم و اليت مسحت لنا xضافة تعديالت يف ضوء توصياcم ليتم تطوير  ،الدكاترة املتخصصني يف جمال الدراسة احملكمني

  .دراسة االستبيان ليصل اىل شكله النهائي ليصبح اكثر وضوحا و فهما لدى العينة حمل الدراسة و اكثر صدقا يف قياس متغريات ال

  هدا يدل على ان االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات و ميكن استخدامه يف الدراسة امليدانية. جيد يعترب جممله يف الثبات معامل أنا جلي ليتضحو 

 اإلحصائية املعاجلاتالثاين : املبحث

  Uالعتماد على املعادالت البنائية البيا£ت حتليليف  SMART PLS رب£مجاعتمد£ يف هده الدراسة على

هي إحدى الطرق اإلحصائية احلديثة حيث يتم النظر اىل الظاهرة املدروسة من خالل بناء منوذج قياس يتضمن جمموعة من املعادالت البنائية:

  . املتغريات املكونة للدراسةاملؤشرات الدالة عليه واختبار مدى صدق هذا النموذج، حيث تتم عملية حتديـد عالقات التأثري والتأثر بني

لديها قدرة تكوينية عالية  لنموذج العام يتكون من منوذج قياس و منوذج هيكلي اذ ان منوذج القياس يسمح لنا مبعرفة هل املتغريات اجلليةمبا ا£

Uلعالقات بني خمتلف املتغريات و هذا ما يظهره  للمتغريات الكامنة (موثوقية املتغريات,الصدقالتقاريب و التمايزي) يف حني ان النموذج اهليكلي خيتص

 الشكل اد£ه.

 ) منوذج القياس11الشكل رقم (

  

SMART PLS 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

Convergent validity   AVE  Q².vif 

 

  

  

coefficienthypotheses test path     Discriminant 

CL;FORMERLANKERvalidity  

 

SOURCE : (Hair et al, 2011).  
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صف  العينة خصائص و

 : كمايلي  للمتغريات الدميوغرافية تبعا العينة توزيع بيا£ت معاجلة هنا يتم

 : اجلنس متغري : أوال

  :  كاآليت  اجلنس ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد يتوزع

  

  اجلنس ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع :)12(الشكل

  

  
  

 EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

) يف حني سجلت نسبة اال£ث ما قدره %63.50نسبة الذكور تفوق نسبة اال£ث حيث قدرت نسبة الذكور ب ( أن أعاله الشكل من يتبني

  ) و هذا ما يضفي جودة لالستبيان.%36.50(

 : السن متغري : 2نيا

 : يلي كما  العمر ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع نتائج عرض يتم يلي فيما

  السن ملتغري تبعا الدراسة عينةافراد  توزيع )13(:  رقم الشكل
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  EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

حيث حققت  40-20من الشبان حيث ان النسبة االعلى حققته الفئة االوىل و الثانية  أي ما بني  أغلبها يف املستجوبني عينة أن أعاله الشكل يبني

) و اخريا ما %4.20بنسبة قدرت ب ( 60- 51) مث فئة 20%بنسبة ( 50- 41) تليها فئة %35+40.20%) أي (75.20%ما جمموعه (

 و اعتمادها على استقطاب الكفاءات اجلديدة. أيضا احلالة اسةدر  املؤسسات حداثة مع يتوافق ما رمبا هو و) %0.60بنسبة ( 61فوق 

 : العمل يف املستوى متغري : 2لثا

  : يلي كما  العمل نوع ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد يتوزع

  العمل يف املستوى ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع) : 14رقم ( الشكل

  

  
  

  EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

 - املشرفني غري أوالدراسة للمشرفني على العاملني  عينةافراد  انتماء حيث من  -مستوى يف العمل متغري نسبة أن أعاله الشكل من يتبني

  .فقط % 32.50 هي املشرفني نسبة كانت  حني يف % 67.50 من املشرفني غري نسبة مثلت حيث متباعدة،

 : العلمية الرتبة متغري : بعاار 

  : يلي كما  العلمية الرتبة ملتغري تبعا الدراسة عينةافراد  يتوزع
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  العلمية الرتبة ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع) :15( رقم الشكل

  

  
 EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  

 يتمثل حيث عليا،ال الدراسات وشهادات الليسانس شهادة عن احلاصلون وهم نسبة، أكرب مثلت اجلامعيني فئة أن أعاله الشكل من يتضح

 واستخدام فهم يف ذلك يساعد حيث ،للدراسة Uلنسبة) و هذا يشكل ميزة %22.10+27.20%) (%49.30( نسبتيهما جمموع

  .معها التكيف وٕامكانية الدراسة ألداة املستجوبني

 : سنوات اخلربة سنوات متغري : خامسا

 : يلي كما  املهنية اخلربة ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد يتوزع

  سنوات اخلربة ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع :)16( الشكل

  

  
  

  EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 
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         بنسبة ممثلةسنوات  10اىل  سنوات مخسة من فئة هي الدراسة عينةافراد  علىاالكثر متثيال  اخلربة نسبة ،أنيظهر جليا من الشكل اعاله 

 £حية من وكذلك – عاما اربعني من األقل فئة من هم املستجوبني أغلبية أن نسبياحيث–العمر £حية من العينة توزيع يفسر ما هذا و ،% 52

  .أغلبها يف شابةجدا مؤسسات تعترب إذحمل الدراسة  ؤسساتامل حداثة

 : الدخل مستوى متغري : سادسا

  : يلي كما  الدخل ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد يتوزع

  

  الدخل مستوى املتغري تبع الدراسة عينة افراد توزيع :  )17( رقم الشكل

  
  EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

 الفئتني اقرتبت كما  ،% 33.40 يساوي مبا نسبة أعلى متثل دج ألف40أكثر من  من دخلها يرتاوح اليت الفئة أن السابق الشكل من يظهر

 ما ألف 20 اقل من الفئة مثلت حني يف 27.40% و 28.60 :%نسبة على التوايل علىت حتصل حيث النسبة هذه من الثالثة و لثانيةا

  كاقل نسبة.  10.50% نسبته

 : احلالة العائلية متغري : ابعسا

  : كمايلياخلالة العائلية ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد يتوزع

  احلالة العائلية ملتغري تبعا الدراسة عينة افراد توزيع :  )18( رقم الشكل

  
  EXCELمن اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 
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) فيما حققت فئة غري املتزوجني نسبة %61.10حيث حققت نسبة قدرت ب ( نسبة، أكرب مثلتاملتزوجني  فئة أن أعاله الشكل من يتضح 

)%32.60.(  

 الدراسة املتعلق dملسؤولية االجتماعية: االول: منوذج طلبامل

Uلتطرق اىل كيفية احلصول على مطابقة عامة لنموذج القياس مث منر اىل اىل رؤية النموذج اهليكلي و الذي يسمح لنا Uختبار خمتلف سوف نبدا

  العالقات املوجودة Uلدراسة.

 القياس منوذج صحة و املوثوقيةاوال :

 هو اجلوانب تلك لتقييم األوىل اخلطوة أن إذ مبراجعته، يج أساسي قياس هو القياس منوذج صحة و املوثوقية فإنLyberg et al. (1997) وفقا ل

 Lyberg et al. (1997)الختبار التناسق الداخلي حيث حسب  املركبة موثوقية و ألفاكرونباخ معامل استخدام

جيب ان  Hair et al. (2010) يف حالة الفا كرونباخ.اما يف ما يتعلق Uملوثوقية املركبة فحسب 0.6ان مستوى عتبة املعتاد جيب ان تتجاوز قيمة (

 ) و هدا ما سنتاكد منه يف ما يلي.0.5تتجاوز قيمة (

 

  Internal Consistencyالداخلي االتساق - 1

االداة و يف فيما لو اعيدت الدراسة يف نفس الظروف و Uستخدام نفس  ة او مقاربةيقصد بثبات اداة الدراسة امكانية اخلصول على نتائج متطابق

 هذه مثل يف واستخداما شيوعا االختبارات أحد يعد الذي الدراسة أداة ثبات مدى لقياس  ألفاكرونباخ اختبار دراستنا هده مت اللجوء اىل استخدام

  .وضح ثبات ابعاد الدراسة ومتغرياcاة تول املوالياو اجلدو كذلك اعتمد£ على حساب املوثوقية املركبة حىت نتحصل على نتائج دقيقة  الدراسات

  

 بني ترتاوح قيما �خذ الثبات معامل و واتساقها، فقراcا بني العالقة قوة تبيان و الدراسة أداة ثبات لقياس استخدم :ألفاكرونباخ الثبات معامل1- 1

 الثبات معامل فإن عليه متفق هو كما  و األداة، ثبات على جيد مؤشر ذلك فإن مرتفعة الثبات معامل قيمة كانت  وكلما الصحيح، الواحد و الصفر

  Lyberg et al. (1997) 0.60من ابتداءا مقبوال يكون

  الفاكرونباخ ) معامل الثباث13اجلدول رقم (

  
  Cronbach's 

Alpha 

 0.705 االجور و املشاركة يف االرdح

 0.836 التقييم

 0.674 التكوين 

 0.756 التوظيف

 0.508 الرعاية الصحية

 0.828 الكفاءة واجلودة

 0.805 املواظبة يف العمل_

 0.709 حتفيز غري نقدي

 0.690 حقوق املوظف

 0.842 روح الفريق والوالء

 0.620 ظروف العمل

  SMART PLS 3من مستخرجات بر£مج 
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ما عدا حمور الرعاية الصحية و الدي حصل على  0.6نالحظ ان قيم الفا كرونباخ فاقت املستوى املطلوب اي  اكرب من من خالل نتائج اجلدول 

  تؤكد على وجود تناسق داخلي بني املتغريات. 0.842و  0.620بني و عموما هي قيم مقبولة تراوحت ما   0.508نسبة 

) فقدمت حذف العبارة رقم 0.50جيب االشارة اىل انه مت حذف بعض املؤشرات و اليت حتصل على نتائج اقل من املستوى املطلوب أي ( 

48,49,53,56,67,68,8,9,63,58. 

  

 COMPOSITE  RELIABILITYاملوثوقية املركبة 2 -1

  

  ) املوثوقية املركبة 19منحىن رقم ( 

  

  
 SMART PLS 3من مستخرجات بر£مج 

 

 نتائجحيث تراوحت U  0,70لقبول حينما تتجاوز نتائجه احلد املطلوب، واليت حددت بـــ CRيتميز معامل الثقة  خالل  املنحىن السابق من

 الداخلي التناسق حيقق ما وهذا ) حتصل عليها حمور الرعاية الصحية0.750التقييم و () كاعلى معدل حققها حمور 0.890( املوثوفية املركبة ما بني

 يف املوجودة الكامنة للمتغريات مقبول و جيد بتكوين هلا يسمح داخلي Uلتناسق تتسم كلها  جلية متغريات على حيتوي ككل  النموذج هذا إذن أيضا،

  .(Hair et al, 2011) و فقا لنتائج النموذج

  

  Convergent validityالتقاريب الصدق -2
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 وهذا االقياس، خط على توزيعه من أكثر الكامن للمتغري أكثر تباين يوزع قياس مؤشر كل  كان  إذا تتحقق أن ميكن القياس منوذج يف التقارب صحة

 ,Bagozzi et Yi))وفقا ل 0.5حيث جيب ان تفوق قيمة ( AVEاملفسر املشرتك  التباين متوسط مؤشر يف النظر خالل من معرفتة ميكن

1988).  

  AVEالتباين املفسر املشرتك)  20منحىن رقم (   

 

  
  

 SMART PLS 3مستخرجات بر£مج  اعداد الطالب Uالعتمادعلى من

) كاعلى نسبة و اليت حققها حمور 0.767) حيث تراوحت ما بني نسبة (0.5اكرب من (  AVEيتضح جليا من خالل املنحىن اعاله ان مجيع قيم

  ) اليت سجلها حمور الرعاية الصحية ما معناه ان مجيع احملاور حققت معدالت مقبولة 0.503التحفيز غري النفدي و نسبة (

  .(Bagozzi et Yi, 1988)وفقا ل وهدا  قد حتققت يف منوذج القياسconvergent validityو Uلتايل صحة التقارب 

  

  Discriminant validityالصدق التمايزي - 3

  

لعالية وأصحاب ويسمى كذلك القدرة التمييزية أو القوة التمييزية ويعىن قدرة االختبار أو كل فقرة من فقرات املقياس على التمييز بني أصحاب القدرة ا

فلسفة هذا النوع من الصدق ان االختبار او الفقرة القادرة على ان تفرز او متيز بني نوعني من مهارة معينة,القدرة املنخفضة يف مسة أو صفة أو قدرة أو 

ا متثله االستجاUت (عالية وواطئة) هو اختبار أو فقرة متتلك (مؤشر) على صدق التمايزي ويف حالة كون االختبار أو الفقرة غري صادقة يف قياس م

  1غري قادرة على التمييز بني النتائج العالية والواطئة ألفراد العينةنتوقع ان تكون االجاUت 

  ومن اجل دلك سنعتمد عل :

3 -1Fornell-LarckerCriterion  

  عدم وجود تداخل ما بني املتغريات أي ان املتغريات خمتلفة عن بعضها البعض من للتاكد

  

  

                                                           
  .2016,11,صجامعة الكوفةلوم الرmضة,):األسس العلمية لالختبارات واملقاييس يف الرتبية الرmضية,كلية الرتبية البدنية وع4أ.د سلمان اجلنايب,حماضرة رقم (1
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  Fornell-LarckerCriterion)  14جدول رقم (  

  

  

االجور و 

املشاركة يف 

 االرdح

 التوظيف التكوين  التقييم
الرعاية 

 الصحية

الكفاءة 

 واجلودة

املواظبة يف 

 العمل_
 حقوق املوظف حتفيز غري نقدي

الفريق روح 

 والوالء

ظروف 

 العمل

االجور و املشاركة يف 

 االرdح
0.791                     

                   0.818 0.545 التقييم

                 0.869 0.541 0.369 التكوين 

               0.816 0.494 0.512 0.392 التوظيف

             0.709 0.325 0.319 0.344 0.333 الرعاية الصحية

           0.734 0.435 0.192 0.109 0.120 0.141 الكفاءة واجلودة

         0.714 0.647 0.399 0.155 0.130 0.125 0.191 املواظبة يف العمل_

       0.876 0.073 0.053 0.285 0.476 0.497 0.711 0.499 حتفيز غري نقدي

     0.872 0.376 0.238 0.261 0.437 0.361 0.379 0.500 0.348 حقوق املوظف

   0.722 0.336 0.293 0.472 0.550 0.439 0.360 0.246 0.367 0.366 روح الفريق والوالء

 0.851 0.378 0.335 0.330 0.287 0.308 0.461 0.414 0.423 0.389 0.354 ظروف العمل

  

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

و هي  0.791الرUح حقق مع نفسه من خالل اجلدول يتضح ان كل متغري حيقق اعلى نسبة مع نفسه فاملتغري االول مثال االجور و املشاركة يف ا

مع  و نفس الشيئ مع متغري التقييم و الدي حقق 0.191و  0.545اعلى قيمة مقارنة مع ما حققه مع املتغريات االخرى و اليت تراوحت ما بني 

ية و اليت حققت اعلى قيمة و نفس الشيئ مع املتغريات املتبق 0.120و  0.711كاعلى نسبة و تراوحت النتائج اليت حققها   0.818نسبة نفسه 

 أحسن يف موجودة فإ�ا Uلتايل و األخرى الصناديق يف املوجودة اجللية املتغريات أنقيماملتغريا³جلليةفيالصندوقاخلاصبهاهيأكربمنقيممع نفسها هذا يؤكد

  .النموذج هذا يف التمايز صحة حتقق و جيدا معدلة املعطيات ^ن يعزز ما وهذا ممكن صندوق

3 -2cross loading 

  ان السؤال ينتمي اىل متغري و ال ينتمي اىل  املتغري االخر أي عدم تداخل بني االسئلة ما بني املتغريات 

  cross loading) 15اجلدول رقم (

  

االجور و 
المشاركة 

في 
 االرباح

 التوظيف التكوين  التقييم
الرعاية 
 الصحية

الكفاءة 
 والجودة

المواظبة 
 في العمل_

تحفيز غير 
 نقدي

حقوق 
 الموظف

روح 
الفريق 
 والوالء

ظروف 
 العمل

PERF_COMP59 0.072 0.013 0.053 0.127 0.345 0.776 0.527 -0.014 0.165 0.391 0.220 

PERF_COMP60 0.108 0.104 0.129 0.147 0.310 0.727 0.446 0.049 0.205 0.432 0.254 

PERF_COMP61 0.094 0.075 0.033 0.145 0.316 0.762 0.470 0.006 0.174 0.414 0.203 

PERF_COMP62 0.140 0.116 0.076 0.145 0.331 0.758 0.473 0.067 0.212 0.436 0.257 

PERF_COMP64 0.110 0.124 0.095 0.160 0.314 0.700 0.443 0.080 0.209 0.358 0.231 

PERF_COMP65 0.100 0.107 0.103 0.124 0.294 0.674 0.491 0.053 0.188 0.389 0.187 

PERF_ESP69 0.114 0.074 0.088 0.112 0.313 0.571 0.461 0.047 0.186 0.535 0.183 

PERF_ESP70 0.126 0.089 0.097 0.126 0.339 0.581 0.476 0.065 0.178 0.569 0.225 

PERF_ESP71 0.226 0.273 0.198 0.306 0.309 0.347 0.276 0.232 0.241 0.681 0.280 

PERF_ESP72 0.329 0.361 0.248 0.352 0.317 0.342 0.288 0.286 0.310 0.787 0.344 

PERF_ESP73 0.263 0.292 0.155 0.265 0.332 0.391 0.325 0.235 0.220 0.804 0.293 



 زائريالغرب اجل ؤسسات م جمموعة من  دراسة حالةالفــــــصــــــــــل  الثالث 

 

 
200 

PERF_ESP74 0.376 0.349 0.227 0.308 0.297 0.308 0.289 0.307 0.228 0.809 0.286 

PERF_ESP75 0.331 0.308 0.185 0.274 0.344 0.395 0.384 0.217 0.305 0.809 0.269 

PERF_PRE50 0.192 0.124 0.104 0.132 0.267 0.351 0.618 0.095 0.162 0.306 0.234 

PERF_PRE51 0.133 0.098 0.089 0.113 0.264 0.424 0.678 0.074 0.149 0.313 0.176 

PERF_PRE52 0.175 0.109 0.142 0.161 0.277 0.460 0.744 0.082 0.163 0.333 0.204 

PERF_PRE54 0.124 0.084 0.126 0.116 0.320 0.551 0.786 0.020 0.178 0.373 0.240 

PERF_PRE55 0.122 0.084 0.080 0.105 0.316 0.528 0.800 0.042 0.212 0.382 0.222 

PERF_PRE57 0.077 0.035 0.007 0.033 0.257 0.437 0.640 0.004 0.148 0.305 0.142 

RSE_A12 0.438 0.833 0.463 0.444 0.300 0.125 0.108 0.604 0.413 0.325 0.351 

RSE_A13 0.470 0.838 0.452 0.450 0.277 0.118 0.139 0.630 0.415 0.319 0.334 

RSE_A14 0.432 0.813 0.442 0.396 0.274 0.084 0.096 0.544 0.395 0.279 0.313 

RSE_A15 0.444 0.787 0.410 0.373 0.276 0.053 0.052 0.535 0.418 0.269 0.263 

RSE_C6 0.278 0.305 0.333 0.313 0.437 0.280 0.253 0.256 0.292 0.299 0.850 

RSE_C7 0.326 0.357 0.387 0.392 0.349 0.244 0.236 0.306 0.278 0.344 0.852 

RSE_F4 0.334 0.505 0.865 0.464 0.287 0.078 0.101 0.460 0.356 0.224 0.343 

RSE_F5 0.307 0.436 0.872 0.394 0.267 0.111 0.124 0.405 0.303 0.205 0.390 

RSE_M10 0.435 0.628 0.449 0.433 0.290 0.074 0.105 0.930 0.366 0.291 0.319 

RSE_M11 0.452 0.631 0.428 0.404 0.194 0.004 0.000 0.818 0.282 0.211 0.251 

RSE_P16 0.326 0.430 0.309 0.296 0.392 0.188 0.165 0.317 0.839 0.274 0.261 

RSE_P17 0.289 0.445 0.349 0.332 0.376 0.260 0.243 0.338 0.904 0.310 0.318 

RSE_R1 0.337 0.423 0.445 0.778 0.194 0.090 0.063 0.391 0.273 0.238 0.279 

RSE_R2 0.368 0.462 0.401 0.850 0.261 0.152 0.122 0.430 0.307 0.310 0.346 

RSE_R3 0.271 0.380 0.384 0.819 0.315 0.205 0.172 0.355 0.300 0.318 0.371 

RSE_S18 0.256 0.327 0.240 0.254 0.599 0.228 0.171 0.296 0.296 0.297 0.344 

RSE_S19 0.169 0.122 0.137 0.147 0.761 0.382 0.392 0.074 0.268 0.274 0.292 

RSE_S20 0.304 0.326 0.323 0.312 0.755 0.295 0.253 0.281 0.378 0.373 0.363 

RSE_SN21 0.788 0.386 0.288 0.298 0.311 0.137 0.173 0.328 0.318 0.282 0.256 

RSE_SN22 0.752 0.426 0.269 0.327 0.182 0.036 0.078 0.426 0.197 0.267 0.202 

RSE_SN23 0.831 0.480 0.314 0.314 0.280 0.143 0.184 0.439 0.294 0.316 0.360 

 

 SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج  

يتضح ان االسئلة اخلاصة بكل متغري حتقق اعلى قيمة يف املتغري اخلاصة به أي ادا اخد£ سؤال خاص مبتغري و و ضعناه يف متغري من خالل اجلدول 

و هو املتعلق مبتغري الكفاءة و اجلودة حقق اعلى قيمة و  59السؤال يف منطقته حيقق اعلى قيمة فمثال السؤال رقم اخر ال حيقق اقل  قيمةاي ان 

و املوضوع يف االستبيان  21و نفس الشي تكرر Uلنسبة للسؤال  0.527و  0.014-مقارنة مبا حققه مع املتغريات االخرى  0.776املقدرة ب 

و هي اعلى قيمة يف ما تراوحت القيم اليت حققها مع املتغريات االخرى ما بني  0.788 االرUح حيث حقق قيمة يف حمور االجور و املشاركة يف

  و هدا هو املطلوUي عدم وجود تداخل ما بني االسئلة اخلاصة Uملتغريات.0.386و  0.137

  التحليل اهليكلي للنموذج2نيا:

و على العموم يف اغلب الدراسات حيققجودةمطابقةجيدةأمال،قبل ان نبدا بعملية حتليل النموذج اهليكلي للدراسة جيب ان نرى ما اذا كان ها النموذج 

  .R² ;Q²) تفوم بتحديد نوعية النماذج عن طريق قيمة smartpls3اليت تعتمد على بر£مج (

  R²معامل التحديد -1

 )0.10تكون مقبولة ادا جتاوزت قيمة (R²فان نتيجة معامل التحديد  Falk and Miller )1992وفقا ل (
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 R²) معامل التحديد 16جدول رقم (  
 

  R Square R Square Adjusted 

 0.224 0.230 الكفاءة والجودة

 0.183 0.190 المواظبة في العمل_

 0.292 0.298 روح الفريق والوالء

  

) حققها متغري 0.190) سجلها متغري الكفاءة و اجلودة و (0.230من خالل هذا اجلدول نالحظ ان معامل التحديد تراوحت قيمته ما بني (

 على القدرة لديه النظري يف املقرتح النموذج درجة أن يؤكد ما هذا و) سجلها متغري روح الفريق و الوالء كاعلى قيمة 0.298املواظبة يف العمل و (

 Falk )1992( جيدة مطابقة جودة لديه ككل  النموذج هذا فإن Uلتايل و جيدا مفسرة هي الكامنة املتغريات أن و املعطيات، استنساخ إعادة

and Miller.  

  Q²معامل  - 2

اكرب من  Q²جيب ان تكون قيمة  Geisser (1975)و  Stone (1974)قدرة التنبؤ ملا سيحصل للمتغريات التابعة ووفقا ل يسمح لنا بقياس 

0 

  Predictive relevance) معامل  17جدول رقم (  
  

SSO SSE 
Q² (=1-
SSE/SSO) 

   195.000 3 195.000 3 االجور و المشاركة في االرباح

   260.000 4 260.000 4 التقييم

   130.000 2 130.000 2 التكوين 

   195.000 3 195.000 3 التوظيف

   195.000 3 195.000 3 الرعاية الصحية

 0.115 655.773 5 390.000 6 الكفاءة والجودة

 0.089 823.028 5 390.000 6 المواظبة في العمل_

   130.000 2 130.000 2 تحفيز غير نقدي

   130.000 2 130.000 2 حقوق الموظف

 0.144 384.295 6 455.000 7 روح الفريق والوالء

   130.000 2 130.000 2 ظروف العمل

  

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  .Geisser (1975)و  Stone (1974)و هذا يعين ان النتائج مقبولة وفقا ل  0اكرب من  Q²من اجلدول السابق نالحظ ان مجيع قيم 

  

  Variance d’Inflation Facteur (VIF)  التباين تضخم معامل – 3

  :التايل اجلدول يف موضحة هي ،كما VIFقيم الدراسة نتائج أفرزت حيث Uلنموذج، اتاملتغريّ  من متغريّ  كل  ارتباط مدى يقيس

  VIF 

PERF_COMP59 1.734 

PERF_COMP60 1.566 

PERF_COMP61 1.698 

PERF_COMP62 1.647 

PERF_COMP64 1.468 
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  ) معامل تضخم التباين   18جدول( 

 ^ن يؤكد مما ،2.411و1.095 بني ما اوحرت وت الواحد ،جتاوزت VIFقيم أن اجلدول خالل من نالحظ

 .Hair et al. (2010) االرتباط من مقبول مبستوى تتمتع أ�ا ارتباطاخطي،أيط ترتب اتاملتغريّ  هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PERF_COMP65 1.428 

PERF_ESP69 1.687 

PERF_ESP70 1.720 

PERF_ESP71 1.447 

PERF_ESP72 1.924 

PERF_ESP73 2.181 

PERF_ESP74 2.411 

PERF_ESP75 2.166 

PERF_PRE50 1.257 

PERF_PRE51 1.432 

PERF_PRE52 1.624 

PERF_PRE54 1.752 

PERF_PRE55 1.834 

PERF_PRE57 1.359 

RSE_A12 1.819 

RSE_A13 1.852 

RSE_A14 1.903 

RSE_A15 1.815 

RSE_C6 1.253 

RSE_C7 1.253 

RSE_F4 1.349 

RSE_F5 1.349 

RSE_M10 1.431 

RSE_M11 1.431 

RSE_P16 1.384 

RSE_P17 1.384 

RSE_R1 1.695 

RSE_R2 1.795 

RSE_R3 1.338 

RSE_S18 1.095 

RSE_S19 1.118 

RSE_S20 1.172 

RSE_SN21 1.325 

RSE_SN22 1.405 

RSE_SN23 1.405 
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  اختبار الفرضيات  - 4

  Path coefficients)   19جدول رقم (  

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 0.932 0.085 0.039 0.001 0.003 > الكفاءة والجودة-المشاركة في االرباح االجور و 

> المواظبة في -االجور و المشاركة في االرباح 
 العمل_

0.087 0.084 0.036 2.418 0.016 

> روح الفريق -االجور و المشاركة في االرباح 
 والوالء

0.139 0.138 0.036 3.897 0.000 

 0.385 0.870 0.046 0.040- 0.040- الكفاءة والجودة> -التقييم 

 0.221 1.224 0.048 0.058- 0.059- > المواظبة في العمل_-التقييم 

 0.029 2.185 0.048 0.103 0.105 > روح الفريق والوالء-التقييم 

 0.022 2.305 0.033 0.075- 0.075- > الكفاءة والجودة-التكوين  

 0.492 0.688 0.036 0.023- 0.025- المواظبة في العمل_> -التكوين  

 0.015 2.445 0.035 0.086- 0.085- > روح الفريق والوالء-التكوين  

 0.012 2.512 0.033 0.085 0.084 > الكفاءة والجودة- التوظيف 

 0.700 0.385 0.039 0.016 0.015 > المواظبة في العمل_- التوظيف 

 0.000 3.971 0.035 0.144 0.141 الفريق والوالء> روح - التوظيف 

 0.000 9.180 0.039 0.359 0.356 > الكفاءة والجودة-الرعاية الصحية 

 0.000 7.673 0.041 0.318 0.317 > المواظبة في العمل_-الرعاية الصحية 

 0.000 6.766 0.037 0.253 0.252 > روح الفريق والوالء-الرعاية الصحية 

 0.001 3.310 0.036 0.117- 0.119- > الكفاءة والجودة-تحفيز غير نقدي 

 0.012 2.515 0.038 0.098- 0.094- > المواظبة في العمل_-تحفيز غير نقدي 

 0.666 0.432 0.038 0.013- 0.016- > روح الفريق والوالء-تحفيز غير نقدي 

 0.000 3.928 0.029 0.115 0.115 > الكفاءة والجودة- حقوق الموظف 

 0.008 2.661 0.035 0.092 0.092 > المواظبة في العمل_- حقوق الموظف 

 0.031 2.169 0.031 0.068 0.068 > روح الفريق والوالء- حقوق الموظف 

 0.000 4.144 0.038 0.155 0.156 > الكفاءة والجودة-ظروف العمل 

 0.001 3.463 0.040 0.139 0.138 > المواظبة في العمل_-ظروف العمل 

 0.000 3.604 0.036 0.132 0.131 > روح الفريق والوالء-ظروف العمل 

  

 SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج  

  الفرضية الفرعية االوىل:

                                املعنوية مستوى من كربأ هي و0.936تساوياالجور و املشاركة يف االرUح  ملتغري االحتمالية قيمة أنالسابق يتضح  اجلدولانطالقا من 

 Uلقيمة 0.085 هي )ت(  قيمة أن جند الكفاءة واجلودة ،وكذلك مع إحصائية داللة لهليس االجور و املشاركة يف االرUح  متغري فإن Uلتايل و% 5

الكفاءة واجلودة  واالجور و املشاركة يف االرUح  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت األوىل الفرضية فإن Uلتايل و 1.96هي اقل من  و موجبة

  .حققتت مل

  الفرضية الفرعية الثانية:

 هي و 0.049تساوي االحتمالية القيمة جند حيث املواظبة يف العملجند لديه داللة احصائية مع االجور و املشاركة يف االرUح اما يف ما خيص متغري 

 بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الثانية الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 2.418 تساوي هي )ت( وقيمة ،%5 من أصغر

  .حتققت املواظبة يف العمل االجور و املشاركة يف االرUح و
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  الفرضية الفرعية الثالثة:

 االحتمالية القيمة جند حيث روح الفريق و الوالءلديه داللة احصائية مع االجور و املشاركة يف االرUح متغري انطالقا من اجلدول السابق يتبني لنا ان 

 أن على تنص اليت ةلثالثا الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.897تساوي هي )ت( قيمة و ، %5 من أصغر هي و 0.000 تساوي

  .حتققتروح الفريق و الوالء االجور و املشاركة يف االرUح و  بني موجبة عالقة هناك

  الفرضية الفرعية الرابعة:

 التقييم متغري فإن Uلتايل و% 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.385 تساوي التقييم ملتغري االحتمالية قيمة أنالسابق يتضح  اجلدولانطالقا من 

 الفرضية فإن وUلتايل 1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 0.870 هي )ت(  قيمة أن جند اجلودة ،وكذلك الكفاءة و مع إحصائية داللة لهليس 

  .حققتتملو الكفاءة واجلودة  التقييم بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الرابعة

  الفرضية الفرعية اخلامسة:

لك الن القيمة Uإلنتقال اىل الفرضية الفرعية اخلامسة و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني التقييم و املواظبة يف العمل فهي االخرى مل تتحقق و ذ

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة1.224هي)ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ وهي 0.221االحتمالية ملتغري التقييم قدرت ب 

  الفرضية الفرعية السادسة:

 ،وقيمة%5من أصغر هي و0.029تساوي االحتمالية القيمة جند حيثروح الفريق و الوالءتغري التقييم جند لديه داللة احصائية مع يتعلق مباما يف ما 

روح الفريق و و التقييم  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت السادسة الفرضية فإن Uلتايل و1.96 من أكرب هي و2.185تساوي هي )ت(

  .حتققتالوالء 

  الفرضية الفرعية السابعة:

 وقيمة ،%5 من أصغر هي و 0.022 تساوي االحتمالية القيمة جند حيث الكفاءة و اجلودةجند لديه داللة احصائية مع  التكوينيف ما يتعلق مبتغري 

الكفاءة و و التكوين  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت السابعة الفرضية فإن Uلتايل و1.96 من أكرب هي و 2.305 تساوي هي )ت(

  .حتققتاجلودة 

  الفرضية الفرعية الثامنة:

و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني التكوين و املواظبة يف العمل مل تتحقق و ذلك الن القيمة االحتمالية  الثامنةUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية 

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة0.688هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ وهي0.492قدرت ب  كوينملتغري الت

  الفرضية الفرعية التاسعة:

 من أصغر هي و 0.015 تساوي االحتمالية القيمة جند حيث الفريق و الوالءمتغري التكوين جند لديه داللة احصائية مع روح يف ما خيص 

و التكوين  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت تاسعةال الفرضية فإن Uلتايل و1.96 من أكرب هي و 2.445 تساوي هي )ت( ،وقيمة5%

  .حتققتروح الفريق و الوالء 

  الفرضية الفرعية العاشرة:

 ،وقيمة%5 من أصغر هي و 0.012 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثجند لديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة  وظيفيف ما يتعلق مبتغري الت

الكفاءة و و التوظيف  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت عاشرةال الفرضية فإن Uلتايل و1.96 من أكرب هي و 2.512 تساوي هي )ت(

  .حتققتاجلودة 

  الفرضية الفرعية احلادية عشر:
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و املواظبة يف العمل مل تتحقق و ذلك الن القيمة  وظيفو اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني التاحلادية عشر  Uإلنتقال اىل الفرضية الفرعية

وهي اقل من  موجبة Uلقيمة0.385 هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و0.700قدرت ب  وظيفاالحتمالية ملتغري الت

1.96.  

  الفرضية الفرعية الثانية عشر:

 االحتمالية القيمةوجود عالقة موجبة بني التوظيف و روح الفريق و الوالء حيث جند  تؤكدUلرجوع اىل اجلدول نتاكد من حتقق هذه الفرضية و اليت 

  .1.96من أكرب هي و 3.971 تساوي هي )ت(  قيمة و ،%5من أصغر هي و 0.000 تساوي

  الفرضية الفرعية الثالثة عشر:

 و 0.000 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثلديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة الرعاية الصحية متغري يف ما خيص هذه الفرضية فنجد ان 

 بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 9.180 تساوي هي )ت(  ،وقيمة%5 من أصغر هي

  .حتققتالكفاءة و اجلودة و الرعاية الصحية 

  الرابعة عشر:الفرضية 

 االحتمالية القيمةUلرجوع اىل اجلدول نتاكد من حتقق هذه الفرضية و اليت تؤكد وجود عالقة موجبة بني الرعاية الصحية و املواظبة يف العمل حيث جند 

  .1.96من أكرب هي و7.673 تساوي هي  )ت(  قيمة ،و%5 من أصغر هي و 0.000 تساوي

  الفرضية اخلامسة عشر:

 من أصغر هي و0.000 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثروح الفريق و الوالء جند لديه داللة احصائية مع  الرعاية الصحيةيف ما يتعلق مبتغري 

 الصحيةالرعاية  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 6.766 تساوي هي  )ت(  قيمة و ، 5%

  .حتققتروح الفريق و الوالء و 

  الفرضية السادسة عشر:

 القيمة جند حيثلديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة  لقد اظهرت النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم (  ) ان متغري التحفيز غري النقدي

 تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.310 تساوي هي  )ت(  قيمة ،و%5 من أصغر هي و 0.001 تساوي االحتمالية

  .حتققتالكفاءة و اجلودة و التحفيز غري النقدي  بني موجبة عالقة هناك أن على

  :الفرضية الفرعية السابعة عشر

 من أصغر هي و  0.012 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثجند لديه داللة احصائية مع املواظبة يف العمل  التحفيز غري النقدييف ما يتعلق مبتغري 

التحفيز غري  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 2.515 تساوي هي )ت(  قيمة و ،5%

  .حتققتاملواظبة يف العمل و النقدي 

  الفرضية الفرعية الثامنة عشر:

مل تتحقق و ذلك الن  روح الفريق و الوالءو اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني التحفيز غري النقدي و  عشر Uإلنتقال اىل الفرضية الفرعية الثامنة

وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 0.432هي )ت(قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و0.666القيمة االحتمالية ملتغري التكوين قدرت ب 

1.96.  

  الفرضية الفرعية التاسعة عشر:
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 %5 من أصغر هي و 0.000 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثالكفاءة و اجلودةجند لديه داللة احصائية مع اذا انتقلنا اىل متغري حقوق املوظف 
و حقوق املوظف  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.928 تساوي هي )ت(  وقيمة ،

  .حتققتو اجلودة  الكفاءة 

  الفرعية العشرون:الفرضية 

 االحتمالية القيمةUلرجوع اىل اجلدول نتاكد من حتقق هذه الفرضية و اليت تؤكد وجود عالقة موجبة بني حقوق املوظف و املواظبة يف العمل حيث جند 

  .1.96من أكرب هي و 2.661 تساوي هي  )ت(  قيمة ،و%5 من أصغر هي و 0.008 تساوي

  الواحدة و العشرون:الفرضية الفرعية 

و ذلك الن القيمة االحتمالية ملتغري  تو اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني حقوق املوظف و روح الفريق و الوالءحتققيف ما خيص هذه الفرضية 

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 2.169هي )ت(قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و0.031التكوين قدرت ب 

  الفرضية الفرعية الثانية و العشرون:

 من  أصغر هي و 0.000 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثجند لديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة  ظروف العملاذا انتقلنا اىل متغري 

ظروف العمل  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 4.144 تساوي هي  )ت(  قيمة و   ،5%

  .حتققتو اجلودة  الكفاءة و 

  الفرضية الفرعية الثالثة و العشرون:

 االحتمالية القيمةنتاكد من حتقق هذه الفرضية و اليت تؤكد وجود عالقة موجبة بني ظروف العمل و املواظبة يف العمل حيث جند النتائج Uلرجوع اىل 

  .1.96من أكرب هي و 3.463 تساوي هي  )ت(  قيمة و ،%5 من أصغر هي و 0.001 تساوي

  الفرضية الفرعية الرابعة و العشرون:

و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني ظروف العمل و روح الفريق و الوالء حتققت و ذلك الن القيمة االحتمالية ملتغري و يف ما يتعلق ¶ذه الفرضية 

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 3.604 هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.000التكوين قدرت ب 

  النموذج النهائي للدراسة:2لثا: 

  النموذج النهائي للدراسة )21الشكل رقم (
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  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  

  

 :خالقيات االعمالالدراسة املتعلق d املطلب الثاين : منوذج

Uلتطرق اىل كيفية احلصول على مطابقة عامة  نبدا نتبع نفس اخلطوات اليت اعتمد£ها يف الشق اخلاص Uملسؤولية االجتماعية حيث سوف سوف

  لنموذج القياس مث منر اىل اىل رؤية النموذج اهليكلي و الذي يسمح لنا Uختبار خمتلف العالقات املوجودة Uلدراسة.

صحة املوثوقيةاوال:   القياس منوذج و

 األوىل اخلطوة أن إذ مراجعته، جيب أساسي قياس هو القياس منوذج صحة و املوثوقية فإن Lyberg et al. (1997)كما ذكر£ سابقا فوفقا ل   

) يف حالة الفا  0.6(و اليت جيب ان تتجاوز قيمة الختبار التناسق الداخلي  املركبة موثوقية و ألفاكرونباخ معامل استخدام هو اجلوانب تلك لتقييم

 Hair et al. (2010()0.5جيب ان تتجاوز (كرونباخاما يف ما يتعلق Uملوثوقية املركبة

  Internal Consistencyاالتساق الداخلي -1

و كذلك اعتمد£ على حساب املوثوقية املركبة حىت  الدراسة أداة ثبات مدى لقياس ألفاكرونباخ اختبار يف دراستنا هده اىل استخدامسنعتمد يف 

  صل على نتائج دقيقة و اجلداول املوالية توضح ثبات ابعاد الدراسة ومتغرياcا.نتح

 0.60Lyberg et al. (1997)ابتداءامن مقبوال يكون الثبات معامل فإن عليه متفق هو كما  ،و :ألفاكرونباخ الثبات معامل 1- 1
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 الفاكرونباخ) معامل الثبات 20اجلدول رقم (

  Alpha de Cronbach 

 0.863 االستقامة

 0.801 الجودة و الكفاءة

 0.841 الصدق و العدالة

 0.792 المواظبة في العمل

 0.802 الموضوعية

 0.825 النزاهة

 0.842 الوالءروح الفريق و 

  

 SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

كاعلى قيمة حققها 0.836خيث تراوحت ما بني 0.6من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان قيم الفا كرونباخ فاقت املستوى املطلوب اي  اكرب من 

  على وجود تناسق داخلي بني املتغريات. سجلها متغري املواظبة يف العمل و هذا ما يؤكد 0.792جمال االستقامة و 

  .48,49,53,56,87,67,66,68,64,63,65اال وهي  جيب االشارة اىل انه مت حذف بعض املؤشرات

 COMPOSITE  REALIBILITYاملوثوقية املركبة 2- 1

  ) املوثوقية املركبة 22منحىن رقم (   
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  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

حيث  0,70  نتائجه تتجاوز احلد املطلوب، واليت حددت بـــ حيث ان Uلقبول يتميز  CRمعامل الثقة  انمن خالل  املنحىن السابق يظهر جليا 

املواظبة يف  واملوضوعيةحمور  كل من  ) حتصل عليها858750و ( نزاهة) كاعلى معدل حققها حمور ال0.895بني(املوثوفية املركبة ما نتائجتراوحت 

 و جيد بتكوين هلا يسمح داخلي Uلتناسق تتسم كلها  جلية متغريات على حيتوي ككل  النموذج هذا إذن أيضا، الداخلي التناسق حيقق ما هذاالعمل 

  .(Hair et al, 2011) و فقا لنتائج النموذج يف املوجودة الكامنة للمتغريات مقبول

  Convergent validityالصدق التقاريب -2

 Bagozzi et)) وفقا ل 0.5( و الذي جيب ان تفوق قيمتهAVEاملفسر املشرتك  مؤشرمتوسطالتباينحىت نقيس صدق التقارب سنعتمد على 

Yi, 1988).  

 AVE) التباين املفسر املشرتك  23منحىن رقم (  

  

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج   

) كاعلى نسبة و اليت حققها 0.740) حيث تراوحت ما بني نسبة (0.5اكرب من (  AVEان مجيع قيم   من خالل التمعن يف املنحىن اعاله يتضح

مبستوى عايل  منوذج القياسمتيز ما معناه ان مجيع احملاور حققت معدالت مقبولة و Uلتايل  املوضوعية) اليت سجلها حمور 0.504و نسبة ( النزاهةحمور 

  .(Bagozzi et Yi, 1988)ا وفقا ل من التماسك وهذ
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  Discriminant validityالصدق التمايزي - 3

  حىت نقيس الصدق التمايزي سوف نعتمد على قياسني اثنني:

3 -1Fornell-LarckerCriterion  

  .تاكد من عدم وجود تداخل ما بني املتغريات أي ان املتغريات خمتلفة عن بعضها البعضو الذي يعمل على ال

  Fornell-LarckerCriterion)21جدول رقم  (

 

 اجلودة و الكفاءة االستقامة  
الصدق و 

 العدالة
 روح الفريق و الوالء النزاهة املوضوعية املواظبة يف العمل

             0.716 االستقامة

           0.743 0.337 اجلودة و الكفاءة

         0.748 0.308 0.757 الصدق و العدالة

       0.740 0.310 0.558 0.278 املواظبة يف العمل

     0.710 0.304 0.762 0.312 0.764 املوضوعية

   0.860 0.700 0.240 0.728 0.280 0.739 النزاهة

روح الفريق و 

 الوالء
0.548 0.522 0.558 0.438 0.541 0.509 0.719 

 

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

و هي  0.860ت مع نفسها قيمة تعادل حقق النزاهةمثال افاعلى نسبة مع نفسه هناك بعض املتغريات اليت حققت من خالل اجلدول يتضح ان 

و الدي  املواظبة يف العمل و نفس الشيئ مع متغري 0.728و  0.240اعلى قيمة مقارنة مع ما حققه مع املتغريات االخرى و اليت تراوحت ما بني 

 مع تسجيل تفاوت يف املتغريات االخرى كاالستقامة ز0.558و  0.240كاعلى نسبة و تراوحت النتائج اليت حققها 0.740حقق مع نفسه نسبة 

ابه الصدق و العدالة و النزاهة و اليت مل تسجل اعلى نسب مع نفسها و لكن ميكن تفسريها نظرا لقرب املصطلحات الثالثة مع بعضها البعض و تش

  .وهذامايعزز^£ملعطيامتعدلةجيداوحتققصحةالتمايزفيهذاالنموذجمفاهيمها.و Uلتايل ال ميكنها التاثري على الدراسة

3 -2cross loading 

  ان السؤال ينتمي اىل متغري و ال ينتمي اىل  املتغري االخر أي عدم تداخل بني االسئلة ما بني املتغريات 
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  cross loading )22اجلدول رقم (

 الجودة و الكفاءة االستقامة  
الصدق و 

 العدالة
 النزاهة الموضوعية المواظبة في العمل

روح الفريق و 
 الوالء

ETHIC_HON39 0.657 0.211 0.632 0.200 0.632 0.862 0.421 

ETHIC_HON40 0.612 0.264 0.606 0.201 0.550 0.850 0.422 

ETHIC_HON41 0.639 0.247 0.641 0.217 0.624 0.870 0.469 

ETHIC_INT25 0.767 0.280 0.554 0.210 0.566 0.563 0.415 

ETHIC_INT26 0.758 0.284 0.537 0.244 0.539 0.538 0.416 

ETHIC_INT27 0.684 0.281 0.452 0.209 0.456 0.420 0.365 

ETHIC_INT28 0.766 0.237 0.613 0.180 0.594 0.582 0.417 

ETHIC_INT29 0.571 0.130 0.475 0.083 0.455 0.400 0.256 

ETHIC_INT30 0.659 0.244 0.493 0.246 0.524 0.481 0.375 

ETHIC_INT31 0.758 0.197 0.616 0.175 0.614 0.619 0.408 

ETHIC_INT32 0.741 0.239 0.599 0.205 0.623 0.603 0.446 

ETHIC_JUS42 0.616 0.197 0.752 0.201 0.594 0.634 0.415 

ETHIC_JUS43 0.647 0.203 0.796 0.200 0.655 0.656 0.438 

ETHIC_JUS44 0.514 0.267 0.711 0.277 0.501 0.455 0.435 

ETHIC_JUS45 0.627 0.173 0.786 0.146 0.606 0.611 0.403 

ETHIC_JUS46 0.603 0.193 0.793 0.198 0.629 0.573 0.426 

ETHIC_JUS47 0.396 0.316 0.636 0.331 0.435 0.354 0.371 

ETHIC_SUB33 0.653 0.271 0.597 0.243 0.757 0.555 0.452 

ETHIC_SUB34 0.584 0.217 0.592 0.214 0.753 0.499 0.424 

ETHIC_SUB35 0.580 0.138 0.598 0.102 0.709 0.526 0.379 

ETHIC_SUB36 0.367 0.237 0.373 0.293 0.614 0.373 0.319 

ETHIC_SUB37 0.598 0.210 0.585 0.171 0.743 0.578 0.389 

ETHIC_SUB38 0.456 0.233 0.496 0.247 0.672 0.444 0.322 

PERF_COMP58 0.320 0.728 0.297 0.295 0.283 0.270 0.360 

PERF_COMP59 0.176 0.724 0.144 0.507 0.154 0.114 0.364 

PERF_COMP60 0.241 0.784 0.217 0.426 0.216 0.204 0.413 

PERF_COMP61 0.212 0.736 0.198 0.446 0.206 0.185 0.387 

PERF_COMP62 0.254 0.742 0.238 0.464 0.256 0.217 0.415 

PERF_ESP69 0.199 0.498 0.190 0.445 0.189 0.141 0.479 

PERF_ESP70 0.191 0.528 0.190 0.463 0.216 0.155 0.512 

PERF_ESP71 0.398 0.358 0.416 0.281 0.396 0.378 0.683 

PERF_ESP72 0.502 0.370 0.516 0.284 0.507 0.478 0.807 

PERF_ESP73 0.404 0.405 0.399 0.321 0.398 0.378 0.812 

PERF_ESP74 0.473 0.330 0.477 0.286 0.444 0.450 0.829 

PERF_ESP75 0.439 0.392 0.459 0.363 0.433 0.405 0.816 

PERF_PRE50 0.244 0.329 0.237 0.662 0.234 0.180 0.293 

PERF_PRE51 0.181 0.364 0.228 0.711 0.218 0.178 0.296 

PERF_PRE52 0.213 0.427 0.243 0.772 0.229 0.197 0.313 

PERF_PRE54 0.214 0.490 0.220 0.777 0.222 0.150 0.353 

PERF_PRE55 0.169 0.455 0.213 0.770 0.215 0.177 0.363 
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  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج  

متغري  من خالل اجلدول يتضح ان االسئلة اخلاصة بكل متغري حتقق اعلى قيمة يف املتغري اخلاصة به أي ادا اخد£ سؤال خاص مبتغري و و ضعناه يف

املقدرة ب حقق اعلى قيمة و  النزاهةو هو املتعلق مبتغري  39اخر ال حيقق اقل  قيمة اي ان السؤال يف منطقته حيقق اعلى قيمة فمثال السؤال رقم 

و املوضوع يف االستبيان يف حمور  25و نفس الشي تكرر Uلنسبة للسؤال  0.657و  0.200نة مبا حققه مع املتغريات االخرىمقار  0.862

ا هو و هذ0.566و 0.210و هي اعلى قيمة يف ما تراوحت القيم اليت حققها مع املتغريات االخرى ما بني  0.767حيث حقق قيمة  االستقامة

  لوب اي عدم وجود تداخل ما بني االسئلة اخلاصة Uملتغريات.املط

  التحليل اهليكلي للنموذج2نيا :

كما تطرقنا يف الشق السابق سوف و حيققجودةمطابقةجيدةأمال،عملية حتليل النموذج اهليكلي للدراسة جيب ان نرى ما اذا كان ها النموذج التوجهلقبل 

  .R² ;Q²بتحديد نوعية النماذج عن طريق قيمة  نقوم

  R²معامل التحديد  - 1

 )0.10تكون مقبولة ادا جتاوزت قيمة (R²فان نتيجة معامل التحديد  Falk and Miller )1992وفقا ل (

  R²) معامل التحديد  23جدول رقم (   

  
R² R Carré Ajusté 

 0.120 0.123 الجودة و الكفاءة

 0.105 0.108 المواظبة في العمل

 0.360 0.363 روح الفريق و الوالء

 

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

) حققها متغري 0.105) سجلها متغري الكفاءة و اجلودة و (0.120من خالل هذا اجلدول نالحظ ان معامل التحديد تراوحت قيمته ما بني (

 على القدرة لديه النظري يف املقرتح النموذج درجة أن يؤكد ما هذا و) سجلها متغري روح الفريق و الوالء كاعلى قيمة 0.360املواظبة يف العمل و (

 )1992( حسب مطابقةجيدة جودة لديه ككل  النموذج هذا فإن Uلتايل و جيدا مفسرة هي الكامنة املتغريات أن و املعطيات، استنساخ إعادة

Falk and Miller  

  Q²معامل  -  2

اكرب من  Q²جيب ان تكون قيمة  Geisser (1975)و  Stone (1974)يسمح لنا بقياس  قدرة التنبؤ ملا سيحصل للمتغريات التابعة ووفقا ل 

0 
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 Predictive relevance) معامل    24جدول رقم (   

  

من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج  

SMART PLS 3  

حيث   0اكرب من  Q²من اجلدول السابق نالحظ ان مجيع قيم 

 0.053سجلها حمور اجلودة و الكفاءة و  0.060تراوحت ما بني 

و  Stone (1974)و هذا يعين ان النتائج مقبولة وفقا ل  0.171حققها متغري املواظبة يف العمل و حقق متغري روح الفريق و الوالء ما قيمته 

Geisser (1975).  

  Variance d’Inflation Facteur (VIF)  التباين تضخم معامل- 3

  :التايل اجلدول يف موضحة هي ،كما VIFقيم الدراسة نتائج أفرزت حيث Uلنموذج، اتاملتغريّ  من متغريّ  كل  ارتباط مدى يقيس

  التباين  تضخم ) معامل25اجلدول رقم (

  

  
SSO SSE 

Q² (= 1-
SSE/BSP) 

   520.000 8 520.000 8 االستقامة

 0.060 007.814 5 325.000 5 الجودة و الكفاءة

   390.000 6 390.000 6 الصدق و العدالة

 0.053 041.158 5 325.000 5 المواظبة في العمل

   390.000 6 390.000 6 الموضوعية

   195.000 3 195.000 3 النزاهة
 0.171 183.277 6 455.000 7 روح الفريق و الوالء

  VIF 

ETHIC_HON39 1.953 

ETHIC_HON40 1.785 

ETHIC_HON41 1.875 

ETHIC_INT25 2.099 

ETHIC_INT26 2.082 

ETHIC_INT27 1.511 

ETHIC_INT28 1.862 

ETHIC_INT29 1.382 

ETHIC_INT30 1.456 

ETHIC_INT31 1.916 

ETHIC_INT32 1.727 

ETHIC_JUS42 1.870 

ETHIC_JUS43 2.051 

ETHIC_JUS44 1.456 

ETHIC_JUS45 2.336 

ETHIC_JUS46 2.227 

ETHIC_JUS47 1.301 

ETHIC_SUB33 1.578 

ETHIC_SUB34 1.643 

ETHIC_SUB35 1.642 

ETHIC_SUB36 1.254 
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  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

 أ�ا أي خطي، ارتباطاط ترتب اتاملتغريّ  هذه ^ن يؤكد مما ،2.411و1.254مابني اوحرت ت و الواحد جتاوزت ، VIFقيم أن اجلدول خالل من نالحظ

 .Hair et al. (2010) االرتباط من مقبول مبستوى تتمتع

  اختبار الفرضيات - 4

  Path coefficients)   26جدول رقم (  

  
Échantillon 
initial (O) 

Moyenne de 
l’échantillon 
(M) 

Écart-type 
(STDEV) 

Valeur t (| O/STDEV |) valeurs-p 

 0.001 3.394 0.058 0.202 0.198 > اجلودة و الكفاءة-االستقامة 

 0.383 0.874 0.060 0.053 0.052 العمل> املواظبة يف -االستقامة 

 0.000 3.519 0.051 0.182 0.180 > روح الفريق و الوالء-االستقامة 

> اجلودة و -الصدق و العدالة 

 الكفاءة
0.080 0.079 0.061 1.324 0.186 

> املواظبة يف -الصدق و العدالة 

 العمل
0.183 0.186 0.063 2.885 0.004 

> روح الفريق و -العدالة الصدق و 

 الوالء
0.229 0.226 0.049 4.705 0.000 

 0.107 1.614 0.056 0.094 0.091 > اجلودة و الكفاءة-املوضوعية 

 0.012 2.533 0.059 0.154 0.151 > املواظبة يف العمل-املوضوعية 

 0.001 3.341 0.048 0.164 0.160 > روح الفريق و الوالء-املوضوعية 

 0.794 0.261 0.046 0.013 0.012 > اجلودة و الكفاءة-النزاهة 

ETHIC_SUB37 1.724 

ETHIC_SUB38 1.416 

PERF_COMP58 1.348 

PERF_COMP59 1.673 

PERF_COMP60 1.710 

PERF_COMP61 1.653 

PERF_COMP62 1.547 

PERF_ESP69 1.687 

PERF_ESP70 1.720 

PERF_ESP71 1.447 

PERF_ESP72 1.924 

PERF_ESP73 2.181 

PERF_ESP74 2.411 

PERF_ESP75 2.166 

PERF_PRE50 1.255 

PERF_PRE51 1.429 

PERF_PRE52 1.615 

PERF_PRE54 1.720 

PERF_PRE55 1.700 
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 0.433 0.785 0.048 0.039- 0.038- > املواظبة يف العمل-النزاهة 

 0.036 2.104 0.046 0.097 0.098 > روح الفريق و الوالء-النزاهة 

 

 SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  الفرضية الفرعية االوىل:

 هي و 0.001 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثلديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة  االستقامةيف ما خيص هذه الفرضية فنجد ان متغري 

 بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.394 تساوي هي  )ت(  قيمة و ،%5 من أصغر

  .حتققتالكفاءة و اجلودة و ,االستقامة

  الفرضية الفرعية الثانية:

الحتمالية و املواظبة يف العمل مل تتحقق و ذلك الن القيمة ا االستقامةو اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني  ثانيةUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية ال

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 0.874 هي )ت(  قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و0.383ملتغري التقييم قدرت ب

  الفرضية الفرعية الثالثة:

 و 0.000 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثلديه داللة احصائية مع روح الفريق و الوالء االستقامة انطالقا من اجلدول السابق يتبني لنا ان متغري 

 موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت ةلثالثا الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.519 تساوي هي )ت(  قيمة و ،%5 من أصغر هي

  .حتققتروح الفريق و الوالء و  االستقامة بني

  الفرضية الفرعية الرابعة:

مل تتحقق و ذلك الن القيمة  اجلودة و الكفاءةو  الصدق و العدالة و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني رابعةUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية ال

وهي اقل من  موجبة Uلقيمة1.324 هي )ت(  قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.186االحتمالية ملتغري التقييم قدرت ب 

1.96.  

  الفرضية الفرعية اخلامسة:

 من أصغر هي و 0.004 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثاما يف ما يتعلق مبتغري الصدق و العدالة جند لديه داللة احصائية مع املواظبة يف العمل 

            الصدق  بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت اخلامسة الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 2.885 تساوي هي )ت( قيمة و ،5%

  .حتققتاملواظبة يف العمل و و العدالة 

  الفرضية الفرعية السادسة:
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 حيث انو ذلك  تققحتروح الفريق و الوالء و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني الصدق و العدالة و  سادسةUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية ال

 أكربوهي  موجبة Uلقيمة4.705 هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من أصغر هي و 0.000القيمة االحتمالية ملتغري التقييم قدرت ب 

  .1.96من 

  الفرضية الفرعية السابعة:

مل تتحقق و ذلك الن القيمة االحتمالية  اجلودة و الكفاءةو  املوضوعيةة و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني سابعUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية ال

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة1.614 هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.107ملتغري التكوين قدرت ب 

  الفرضية الفرعية الثامنة:

                  ،% 5 من أصغر وهي 0.012 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثجند لديه داللة احصائية مع املواظبة يف العمل  املوضوعيةاما يف ما يتعلق مبتغري 

 املوضوعية بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت ةثامنال الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 2.533 تساوي هي  )ت(  قيمة و

  .حتققتاملواظبة يف العمل و 

  الفرضية الفرعية التاسعة:

 االحتمالية القيمة جند حيث الوالء و روح الفريقلقد اظهرت النتائج احملصل عليها من اجلدول رقم (  ) ان متغري املوضوعية لديه داللة احصائية مع 

 أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من أكرب هي و 3.341 تساوي هي  )ت(  قيمة و ، %5 من أصغر هي و 0.001 تساوي

  .حتققتالوالء و روح الفريق و  املوضوعية بني موجبة عالقة هناك

  :العاشرةالفرضية الفرعية 

 ،وقيمة%5 من كربأ هي و 0.794 تساوي االحتمالية القيمة جند حيثجند لديه داللة احصائية مع الكفاءة و اجلودة النزاهة الاذا انتقلنا اىل متغري 

 مل الكفاءة و اجلودة و  النزاهة بني موجبة عالقة هناك أن على تنص اليت الفرضية فإن Uلتايل و 1.96 من اقل هي و 0.261 تساوي هي  )ت(

  .حققتت

  :ادية عشرالفرعية احلالفرضية 

عشر و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني النزاهة و املواظبة يف العمل مل تتحقق و ذلك الن القيمة  اديةUإلنتقال اىل الفرضية الفرعية احل

وهي اقل من  موجبة Uلقيمة0.785هي )ت( قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.433االحتمالية ملتغري التكوين قدرت ب 

1.96.  

  :ثانية عشرالفرضية الفرعية ال
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و روح الفريق و الوالء حتققت و ذلك الن القيمة االحتمالية ملتغري التكوين النزاهة يف ما خيص هذه الفرضية و اليت تنص على وجود عالقة موجبة بني 

  .1.96وهي اقل من  موجبة Uلقيمة 2.104هي )ت(قيمةكما ان % 5 املعنوية مستوى من كربأ هي و 0.036قدرت ب 

  ج النهائي للدراسة:ذ النمو 2لثا :

  النموذج النهائي للدراسة) 24الشكل رقم (

  

  SMART PLS 3من اعداد الطالب Uالعتماد على مستخرجات بر£مج 

  مناقشة نتائج الدراسة:املطلب الثالث: 

  الشق اخلاص dملسؤولية االجتماعية: -1

صبحا يناال اهتماما كبريا عملت هذه  الدراسة على الرتكيز على واقع تسيري املنظمات من اجلانب االجتماعي من خالل التطرق اىل مصطلحني هامني ا

االمر  من قبل الباحثني .املختصني و كلك مسريي املؤسسات يف اآلونة االخرية جراء التأثري الكبري اللذان يرتكانه على العنصر البشري و يتعلق

U اكبة ملسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال ,حيث حاولنا من خالل الدراسة اىل تسليط الضوء على املؤسسات اجلزائرية و مدى جديتها يف مو

  التغريات و االحداث العاملية .

ين,التقييم,ظروف العمل , حقوق املوظف يف ما خيص جبانب املسؤولية االجتماعية و حماولة معرفة مدى lثري ابعاده و املتمثلة يف التوظيف,التكو 

ظبة يف العمل ,روح ,التحفيز غري النقدي,التقييم , االجور و املشاركة يف االرUح على ابعاد اداء املوارد البشرية و اليت مشلت الكفاءة و اجلودة ,املوا

ت االقتصادية و شرحية مهمة من العمال ان بعد ظروف العمل الفريق و الوالء اظهرت نتائج دراستنا التطبيقية و اليت مست عدد معترب من املؤسسا

اداء املوارد  ,حقوق املوظف,و الرعاية الصحية تساهم بصفة مباشرة و كبرية يف حتقيق ابعاد اداء املوارد البشرية الثالثة أي ا�ا تساهم يف الرفع من
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ملكان عمله و صحته و كذلك وعي العامل اجلزائري حبقوقه اخلاصة و ان توفرها  البشرية هذا من شانه ان يربز ان املوظف اجلزائري يعطي اولوية كربى

ل و هذا ميكن سوف تسمح له بتحسني ادائه .ايضا من ابرز النتائج احملصل عليها ان بعد التقييم ال يؤثر على اجلودة و الكفاءة و ال املواظبة يف العم

  تمدة يف املؤسسات اجلزائرية .تربيره على عدم ايضاح و شرح معايري التقييم املع

يد السائدة يف كما ابرزت النتائج احملصل عليها صعوبة ختقيق بعد املواظبة يف العمل و الذي ميكن تفسريه بثقافة املوظف اجلزائري و االعراف و التقال

  املؤسسات اجلزائرية.

  

  الشق اخلاص dخالقيات االعمال:-2

ابعادها املتمثلة يف االستقامة,الصدق و العدالة ,املوضوعية, النزاهة و دورها يف الرفع من اداء املوارد البشرية يف ما خيص جانب اخالقيات االعمال  و 

ه و حتسني Uبعادها الثالثة ابرزت نتائج دراستنا ان توفر جو يسوده االستقامة و الصدق و العدالة والنزاهة سوف يدفع Uملوظف اىل الرفع من اداء

ان هذه اخلصائص يعترب توفرها حاجة اساسية و الزامية لدى املوظف اجلزائري حبكم انتمائه  الديين االسالمي و االعراف و التقاليد جودة عمله كما 

  السائدة يف اnتمع فمن الطبيعي جدا ان جند مثل هذه النتائج يف جمتمع مثل اnتمع اجلزائري.

  

  :الثالث  خامتة الفصل

الفصل قمنا بدراسة تطبيقية مست العديد من املؤسسات االقتصادية يف الغرب اجلزائري حاولنا فيها معرفة مدى lثري ابعاد املسؤولية يف هذا 

 ت للموضوعاالجتماعية و اخالقيات االعمال على اداء املوارد البشرية  يف اجلزائر و هذا Uالعتماد على العديد من الدراسات السابقة و اليت تطرق

و اليت  smartpls,حيث حاولنا معرفة مدى lثري هذه االبعاد على املوظف اجلزائري و ذلك Uالعتماد على املعادالت اهليكلية و معاجلتها برب£مج 

املوظف اكدت لنا ان ظروف العمل تساهم يف حتسني جودة و كفاءة املوظف و مواظبته و تنمي روح الفريق  و كذلك هو نفس اخلال Uلنسبة حلقوق 

االستقطاب ,التكوين, التقييم املشاركة يف االرUح أي ان املوظف اجلزائري ايضا يويل امهية للجانب االجتماعي و ان توفري مثل  , الرعاية الصحية , 

 هذه احلقوق سوف تدفع به اىل بذل مزيد من اجلهد لتحسني ادائه

ث ان املوظف كما اظهرت الدراسة ان متغريات االستقامة ,الصدق و العدالة  ,املوضوعية ,النزاهة تساهم يف جمملها يف حتسني اداء العامل اجلزائري حي

االخالقي يف مقدمة اهتماماته كما انه يرغب يف ممارسة وظيفته يف جو يسوده االحرتام و املمارسات السليمة و السلوكيات املبنية اجلزائري يضع اجلانب 

على اسس اخالقية و توفر مثل هذا اجلو من العمل جيعله يعمل على تقدمي احسن مردود.
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  اخلامتة العامة:

األعمال،تسببت فيها  عامل موازين يف انقالب مبختلف اشكاهلا مالية بيئية و اخالقية ادى اىل الفضائحيشهد عاملنا يف السنوات االخرية العديد من 

ة من ع استمرار مثل هذه السلوكيات و االنتهاكات اليت احدثتها قوة الشجع و اال£نية ظهرت موجUخلصوص الشركات املتعددة اجلنسيات ،و م

ا االنتقادات و الضغوطات الشعبية و احلكومية  من منظمات دولية تطالب بوقف مثل هه التصرفات و تعويض مجيع املتضررين منها ,رد الفعل هذ

 االعرتاف Uت بذلك .الفوضى، لتسوية األخالقيات استدعاء إثره على متدفع مبنظمات االعمال Uختالف نشاطاcا و حجمها  ملراجعة حساcUا و 

حيث انه ال يوجد شك يف ان االبتعاد عن االخالقيات و االلتزام االجتماعي يعد سببا رئيسيا يف حمتوما، امرا التسيري عناصر من كعنصر  Uألخالقيات

صبح تغيري  طريقة التعامل مع اضعاقف صورة املنظمات لدى اnتمع و هذا ما يفقدها حصصها السوقية ما ينتج عنه خسائر مالية و مادية .لذلك ا

  اnتمع و البيئة  و كافة اصحاب املصلحة ضرورة ملحة لضمان استمرار و بقاء املنظمة و ليس خيارا هامشيا .

و ركيزة  ان مفهوم األخالقيات يف عاملنا احلايل أصبح حيظى مبكانة خاصة يف عامل األعمال الذي حول أنظاره حنو هذا املفهوم و الذي رأى فيه حال

ية و حلل مشاكله و أزماته فعمل على دجمه يف اسرتاتيجياته و خططه و بذلك أصبح يويل امهية للمبادئ األخالقية و ليس الرتكيز فقط على الرحب فعالة

ك متواجدة حتت العوائد امللكية فلم تعد منظمات األعمال cمل املبادئ األخالقية  يف ممارستها ألنشطتها املختلفة أل�ا معرضة ملتابعة قضائية و كذل

ضغوطات من خمتلف األطراف سوآءا كانوا زUئن، مستهلكني، جمتمع، هيئات حكومية أيضا الحظنا انه ال ميكن احلديث عن اخالقيات األعمال 

املنظمة ليست وحدة ب املنظمة دورا جتاه كل األطراف املتعاملة معها، فلعيؤكد على أمهية أن ت و الذي دون التعرض اىل مفهوم املسؤولية االجتماعية

  ملصلحةآلية و ال آلة اقتصادية لصنع النقود من أجل محلة األسهم، و إمنا هي وحدة اقتصادية اجتماعية تؤثر و تتأثر ^طراف متعددة هم أصحاب ا

جتماعية، و هلذا الطرف دور Uلغ من األطراف الذين جيب أن تتوجه املنظمة إليهم بربامج للمسؤولية اال اطرفا مستفيد تعترب  املوارد البشريةكما ان 

  األمهية سواء من حيث دوره يف حتسني األداء املايل و حىت األداء االجتماعي للمنظمة.

 ت املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال كان  إذا ما معرفة أجل من وضعت اليت و األطروحة هذه يف املتناولة األسئلة إىل Uلرجوع

 اليت املفاهيم ملختلف اضحة و صورة إعطاء يف املتمثل و حتديده مت اليت اهلدف فإن أمال، اجلزائرية املؤسسات املوارد البشرية يف أداء رفع يف دور اهل

 إضافة األدبيات، يف وجدت الذي اشكاهلا و الربامج اليت متسها خمتلف إعطاء من التمكن امت ،كماملسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمالا ختص

الرافضة للمفهومني  كالسيكية-النيو نظريةال من اءاابتد النظرmت ملختلف تطرقنا اللخ من وذلك املصطلحني ريخ³ إىل قالتطر  مت فقد ذلك إىل

 .نظرية اصحاب املصاحلوصوالإلى

ان ترفع من اداء مواردها البشرية  اجلزائرية املؤسسات اللهخ من ستطيعت متغري عشر مخسة من يتكون جمنوذ  إىل وصلنا فقد األوىل للمرحلة كخالصة  و

صلة و Tنية كمرحلة  ،أما  دوره الكبري إبراز مع املوارد البشرية أداء مفهوم عامل ضيحتو  xعطاء بدأ£ فقد السابقة، التساؤالت على اإلجابة يف للموا

 مبختلف ماعية اجتاه العاملني املسؤولية االجت ^ن يقول الذي التيار يف التموقع قرر£ بعدها و ،ضمان استمرارها يف سوق العمل أجل من للشركات

و ابعاد   )التوظيف,التكوين,التقييم,ظروفالعمل,التحفيز غري النقدي ,حقوق املوظف,الرعايةالصحية,االجور و املشاركة يف االرUح ( اشكاهلا 

 هذه يف ئية�ا كمرحلة  و جلزائرية، الشركا³ البشريةد املوار  أداء على يبإجيا ثريl لهاخالقيات االعمال (االستقامة ,املوضوعية,النزاهة,الصدق و العدالة) 

عامال موزعني على ما يقارب  1065حوايل  ذي مشلال االستبيان طريق عن إليها وصلنا اليت النتائج ملختلف وصفي قدميت xعطاء قمنا فقد األطروحة
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املعادالت البنائية و معاجلتها Uالعتماد على بر£مج  Uستعمال ذلك و املؤسسات هذه على قياسية بدراسة قمنا ،كمامؤسسة يف الغرب اجلزائري  49

smart pls 

خلصنا اىل ان مستوى املسؤولية  و اخالقيات االعمال يف املنظمات اجلزائرية مل يصل بعد اىل املستوى الذي حققته و من خالل النتائج احملصل عليها 

الوىل و هناك تفاوت يف تطبيقه بني املؤسسات و لكن ال ميكننا جتاهل اجلهود املبولة الدول املتقدمة حيث ان تطبيق هني املفهومني الزال يف حمطاته ا

  من قبل املنظمات الذين لديهم من الوعي ما يكفي Uمهية املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال .

ظمات و اليت تؤثر على اداء املورد البشري و تشكل هلا ان املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال تعترب من ابرز مكو£ت احمليط الداخلي للمن

قيق حافزا مهما لتحسني عمله و تدفع به لالبداع و التفوق ما ينعكس اجياU على املنظمة حيث ميكن اعتباره ميزة تنافسية متكن املنظمة من حت

  النجاح.

 املصلحة أصحاب عليهم يطلق أطراف عدة حنو املسؤول والتصرف األخالقي االلتزام دلك على ا�ا األعمال منظمات يفتعرف املسؤولية االجتماعية 

 االجتماعية املسؤولية مفهوم أن على يدل ما هذا و البيئة، و اnتمع من كال  ندكر االجتماعية املسؤولية برامج تبين عليه تعود اليت األطراف أبرز من  و

 يف جدية بصفة يشارك اجتماعي ككيان  أيضا إمنا اقتصادية منظمة Uعتبارها فقط ليس اnتمع يف املنظمات مكانة و دور تعزيز و الىتحسني هدف

  .البيئية الثروات على احملافظة و اnتمع ملشكالت حلول اجياد

ديين يطبقها املسلمون طاعة و استجابة مبادئ املسؤولية االجتماعية متأصلة يف  االسالم من خالل آmت قرآنية  و احاديث شريفة و اداؤها واجب 

  المر هللا عز وجل.

االربعة يضمن تتضمن برامج املسؤولية االجتماعية اربعة ابعاد و هي:البعداالقتصادي,االجتماعي,االخالقي و البيئي فالقيام بربامج تشمل هذه االبعاد 

  للمنظمة التزامها الكامل مبسؤوليتها االجتماعية.

  صلحة هي النظرية املرجعية للمسؤولية االجتماعية سواءا اصحاب املصاحل االساسيون او الثانويون .ان نظرية اصحاب امل

ركات هناك ارتباط كبري بني مصطلح املسؤولية االجتماعية و مصطلحات اخرى :التنمية املستدامة,حوكمة الشركات اخالقيات االعمال و مواطنة الش

  هتمام Uحلانباالخالقي,االنسانيو االجتماعي بقدر االهتمام Uجلانب املادي و املايل.و اليت تعمل يف جمملها اىل زmدة اال

, ظروف العمل من خالل دراستنا التطبيقية حاولنا اسقاط اشكال املسؤولية االجتماعية اجتاه املوارد البشرية و املتمثلة يف التوظيف,التكوين,التقييم

قوق املوظف ,التحفيز غري النقدي  على ابعاد اداء املوارد البشرية و اليت متحورت يف :املواظبة يف العمل ,االجور و املكافات ,الرعاية الصحية,ح

  وارد البشرية ف:,اجلودة و الكفاءة,روح الفريق ووالء العاملني و اثبتت نتائجه يف اnمل ان اشكال املسؤولية االجتماعية تعمل على الرفع من اداء امل

 ح عمل االجور و املشاركUدة روح الفريق ووالء العاملني اي ان شكل االجور و االرmح تساهم يف حتقيق املواظبة يف العمل و زUة يف االر

على رفع اداء املوارد البشرية ممثلة يف بعدين من ثالثة ابعاده اي ان العامل اجلزائري اذا حتصل على اجر عادل و حتصل على نسبة من 

 لرفع من ادائه.االرUح سوف يعمل على ا
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 يري التقييم يساهم يف الرفع من روح الفريق ووالء العاملني حيث اثبتت ان نتائج الدراسة ان املوظف اجلزائري اذا مت تقييم عمله وفقا ملعا

  موضوعية سوف يشعر بروح االنتما اىل مؤسسة عمله .

  لوظيفة ن بعد التكوين يساهم يف الرفع من جودة و كفاءة املوظف و تنمي والءهU اجتاه منظمته فاحلصول على التدريب و التكوين اخلاص

 ينمي مهارة الفرد مما سوف حيسن من ادائه.

 ستقطاب االفرادU ان  عملية التوظيف املبنية على اسس سليمة هلا عالقة موجبة مع اجلودة و الكفاءة و تنمية روح الفريق حيث ا�ا تسمح 

 تقدمي اداء جيد تستفيد منه املنظمة.ذوي املهارة و الكفاءة تسمح هلم ب

  دة كفاءته فاذا كان املوظف يف كامل لياقته وmان حتصل العامل على رعاية صحية سوف تزيد من مواظبته يف العمل و انتمائه للمنظمة و ز

 صحته اجلسدية فسوف يقوم بعمله على احسن وجه.

 حرتام و التحفيز غري النقدي يساهم بدوره يف الرفع من اداء املوظU ملوظف و معاملتهU جلانب املايل فاالهتمامU ف فالعامل ال يهتم فقط

 االهتمام به يسمح له Uتقان عمله اكثر.

 رد ان حتصل املوظف على كامل حقوقه جتعله يتفرغ اىل عمله و يؤديه بكل اهتمام و هذايؤكد على ³ثري هذا البعد على كافة ابعاد اداء املوا

 البشرية.

  توفر شروط العمل الصحية و السليمة من احذية وو سائل امن و قبعات و غريها من وسائل االمان توفر للموظف جوا سليما للعمل ان

 ينجر عه زmدة كفائته و انتمائه ملنظمته.

و هلا على منظمات االعمال االهتمام ¶ذا اذن فاشكال املسؤولية االجتماعية اجتاه املوارد البشريةتؤثر بشكل كبريعلى اداءاملواردالبشرية بشكل اجيايب 

.اجلانب Uعتبار ان املورد البشري هو عبارة عن ميزة تنافسية ميكنها من حتقيق اهدافها  

 فاملوظف يعمل يف بيئة و يتفاعل و حيتك معها فمن الضروري توفري بعض الشروط و الوسائل حىت نضعه يف احسن موقع الدا عمله بكل ارحيية.

عبارة عن كيفية تطبيق و تنفيذ القيم و املبادئ و املعايري األخالقية سواءا من طرف املوظفني و  اخالقيات االعمال فعرفت على ا�ا اما خبصوص 

 كذلك املدراء أي أصحاب املصلحة أثناء القيام ^نشطة املؤسسة و اليت تسمح بتحقيق أهداف  و مبادئ مجيع األطراف.

رين اساسيني و مها :نظام القيم االجتماعية و االخالقية يف اnتمع اخلارجي و نظام القيم و املعتقدات الشخصية و تنبع اخالقيات االعمال من مصد

 الذاتية .

اليت يرتكه املشرفون على سلوكيات مرؤسيهم يظهر من خالل هناك ³ثري كبري الخالقيات املشرفني على مرؤوسيهم يف العمل و من ابرز مظاهر التاثري 

  .ناصرها اال و هي العدالة و اليت جيب ان تتسم ¶ا مجيع قراراcم و أفعاهلم طيلة اmم العمل حبيث تصبح مقياسا ميكن االعتماد عليه ابرز ع

,النزاهة,و ان مبادئ اخالقيات العمل مستمدة من ديننا االسالمي احلنيف و الذي يدعو اىل ضرورة االتصاف Uالستقامة,الصدق و العدالة 

  املوضوعية .
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املعلقة هناك تداخل كبري و ارتباط عميق بني مصطلحي اخالقيات االعمال و املسؤولية االجتماعية و هذا ما وقفنا عليه من خالل مراجعة االدبيات 

  Uلدراسة.

الصدق و العدالة) على ابعاد اداء املوارد البشرية و من خالل اجلانب التطبيقي حاولنا اسقاط ابعاد اخالقيات االعمال (االستقامة ,املوضوعية,النزاهة,

كه اخالقيات اليت متحورت يف (املواظبة يف العمل,الكفاءة و اجلودة, روح الفريق و الوالء) و حصلنا على نتائج تؤكد مدى التاثري االجيايب اليت ترت 

  ف و العامل حيث ان :االعمال على االداء حيث من خالل تطبيق مثل هذه االبعاد يرتقي اداء املوظ

  دة روح الفريق ووالء العاملني اي ان  االستقامة تساهم يف حتسني الكفاءة و اجلودةmعمل على رفع اداء املوارد البشرية  بعداالستقامةو ز

 دائه.ا ينعكسباالجياب علىسوف  اذا عمل يف جو يسوده االستقامة ممثلة يف بعدين من ثالثة ابعاده اي ان العامل اجلزائري 

 ان توفر العدالة و الصدق يف التعامل بني االفراد و كذلك عدالة منظمة االعمال اجتاه موظفيها من شانه بناء جسر ثقة ما بني املؤسسة و 

 عماها ما ينجر عنه احساس Uلنتماء لدى املوظفني للمنظمة و ينعكس بزmدة مواظبتهم للعمل و اتقا�م لالعمال املوكلة اليهم .

 املوضوعية اثبت ³ثريه الكبري يف اداء العاملني حيث ينتظر املوظف من مؤسسته وضع معايري و قوانني واضحة و مفهومة حىت يتمكن  ان بعد

من ³ديتها على اكمل وجه كما انه ينتظر ³دية مهام على حسب مقدرته و ختصصه ال ان يتم تكليفه Uعمال تفوق قدراته فاذا وجد هذا 

 يكون االداء على مستوى توقعات املنظمة. املبدا فال حمالة

 اثبتت النتائج احملصل عليها من الدراسة اليت مست املؤسسات اجلزائرية ان املوظف اجلزائري يويل امهية كربى لعامل النزاهة حيث ان بعد 

ء املوظف النه يعطي كل ما لديه النزاهة سوف خيلق عامل الثقة ما بني املوظف و املنظمة و اذا مت بناء هذا اجلسر فال خوف على ادا

 ملؤسسته جراء ثقته ¶ا.

  

ده فخلصت النتائج على امهية اجلانب االخالقي يف منظمة االعمال و مدى ³ثريها على العنصر البشري فالفرد دائما ما يريد العمل يف جو يسو 

  .مبادئ سليمةاالحرتام و دائما ما يطالب بسلوكيات و تصرفات مبنية على اسس اخالقية محيدة و 

فية فهي و هلذا ننصح املؤسسات اجلزائرية Uاللتفات اىل برامج املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال و تطبيقها و عدم اعتبارها نفقات اضا

  املادي فقط . عبارة عن استثمار مستقبلي يعود عليهم Uلفائدة و كذلك الربح مقارنة مبا مت انفاقهاحسن من االعتماد فقط على التحفيز

و يف االخري اي دراسة ما هلا حمدوديتها و نقائصها و اطروحتنا هذه ال تستثين هذه القاعدة خصوصا اننا ركز£ فقط على بعد املسؤولية 

ولية اجتاه االجتماعية و االخالقيات اجتاه العاملني و امهلنا جوانب عديدة اخرى مثل اصحاب املصاحل االخرين و اخالقيات املشرفني,  املسؤ 

حتليال دقيقا  البيئة و اnتمع و اليت بدورها هلا ³ثري كبري على االداء هلذا ننصح مبزيد من الدراسات تدمج مجيع هذه االبعاد يف منوذج واحد يعطي

  للعالقة بني املسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال مع االداء.

كيز على هذا املوضوع و اثرائه اكثر و تقريبه للمؤسسات اجلزائرية نظرا المهيته الكبرية و قدرته على و نناشد الطلبة و الباحثني االقتصاديني Uلرت 

 رفع اداء املنظمات ما ينجر عنه حتسن و زmدة النمو االقتصادي يف البالد.
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 ا يف انظمة ، العربية السعودية ،العبيكان للنشرcعصام بن عبد احملسن احلميدان " أخالقيات املهنة يف اإلسالم و تطبيقا. 

 1988,لس، ليبياعمر حممد التومي الشيباين، علم النفساإلداري، الدار العربية للكتاب طراب. 
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 ,1991عمرو وصفي عقيلي,ادارة املوارد البشرية,مؤسسة زهران,االردن. 

  ،املذاهب األخالقية الكربى" ترمجة املعرويف، قيمة منشورات عويدان، بريوت 1970غريفور فرانسوا ". 

 دمشق جامعة منشورات، النشاط دولية شركات منظور من" الدولية البشرية املوارد ادارة" اخرون و £صر حممد فداء ،m2007سور .   

 ر الشيخ، الصاحل حممدT2002، اإلسكندرية الفنية اإلشعاع مكتبة منها، احلماية ووسائل البيئة لتلوث املالية و اإلقتصادية األ. 

 2007 األوىل، الطبعة مصر، اإلسكندرية، النشر، و الطباعة لدنيا الوفاء دار لإلدارة، االجتماعية املسؤولية الصرييف، حممد. 

 2007 األوىل، الطبعة مصر، اإلسكندرية، النشر، و الطباعة لدنيا الوفاء دار لإلدارة، االجتماعية املسؤولية الصرييف، حممد. 

  الرشيدة" احلوكمة"، موسوعة اإلقتصاد و حممد مجيل الشبشريي" دور القيم و أخالقيات األعمال يف التجارب العاملية يف ظل مفاهيم اإلدارة

 .التمويل اإلسالمي

 ،2005حممد حافظ حجازي "ادارة املوارد البشرية" دار الوفاء ، اإلسكندرية. 

  2003 االسكندرية اجلديدة، الداراجلامعية" التنظيمي السلوك" سلطان انور سعيد حممد. 

 2004سكندرية،الجلامعة اجلديدة انساين يف املنظمات، دار االحممد سعيد سلطان" السلوك ا. 

 ، غي، األخالقيات  يف اإلدارة ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر ، عمان ، األردنm 2012حممد عبد الفتاح. 

 فلة، املسؤولية اإلجتماعية لشركات اإلتصاالت اجلزائر جيزي، موبليس، جنمة التحول من العمل اخلريي اىل العطاء   حممد فالق و قدورU كلية ،

 .العلوم االقتصادية و علوم التسيري جامعة الشلف

 موعة املتميز، اإلداري األداء النصر، أبو مدحتn2008, والنشر،مصر، للتدريب العربية ا.  

 ، لسان العرب"، الطبعة األوىل، اجلزء الرابع عشر، دارصادر ، بريوت 1997املصري، أمحد، بن مكرم، ابن منظور، األفريقي". 

 ،1988مصطفى عشوي" اسس علم النفس الصناعي التنظيمي" املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. 

  ادارية معاصرة" دار وائل للنشر عمان2011املعاين، امحد ، امساعيل و آخرون mقضا ". 

  ت القر  2007املغريب ، كامل حممدmصالة املبادئ و األسس ووظائف املنشاة مع حداثة و حتد ن احلادي و العشرين" الطبعة األوىل، "اإلدارة، ا

 .دار الفكر، عمان

  عباس فرحات جامعة التسيري، علوم و اإلقتصادية العلوم العاملية، البيئية  املشاكل و البيئة تلوث الطاقةو بلخضر، القادر عبد عبيدات، مقدم 

 . 2007 ،01 العدد سطيف،

 1979 الكويت املطبوعات وكالة"العاملة القوى ادارة يف العامة املبادئ" منصور امحد منصور.   

  تمعية للمؤسسات ماهيتها و ركائزها اخلمسة,موقع رسالة التميزnمنصور العور,املسؤولية ا www.excellencemag.org

(2010/02/02) 

   2001كمي، الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان األردن،مهدي حسني زويلف"ادارة املوارد البشرية مدخل. 

 ،القاهرة التوزيع و النشر و للطباعة أنباء دار" الغربية الفلسفة يف األخالقي الفكر تطور" 1998 حممد رشوان، مهران   . 

  2002األردن احلديث، الكتاب عامل ، اسرتاتيجي مدخل" البشرية املوارد ادارة"صاحل حرحوش عادل السامل، سعيد مؤيد،   . 

 2006، التوزيع و للنشر الوراق مؤسسة ، عمان ، األوىل الطبعة ، العمال شركات يف العمال مسؤولية و اإلدارة أخالقيات جنم عبود جنم.   

 ,2006 جنم عبود جنم,اخالقيات االدارة و مسؤولية االعمال ,مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ,عمان ,االردن,الطبعة االوىل. 

  سم املبضني، اخالقيات اإلدارة" دراسة ميدانية يف جمموعة من املنظمات األردنية، جملة علمية العددU ،2010 1جنم عبود جنم. 
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  2000األردن، عمان التوزيع، و للنشر صفاء دار األوىل الطبعة" البشرية املوارد ادارة" اخرون و الباشات حممد شحاده، نظمي. 

  2009داء و بطاقة التقييم ، املنشورات، دار وائل للنشرصبحي ادريس، حمسن منصور الغايل، اساسيات األوائل حممد. 

  املؤمترات و امللتقيات : 2نيا: 

 املتميز األداء حول الثاين الدويل املتلقي ، للشركات املايل االداء على االجتماعية املسؤولية تبين اثر, شنيين حسني. أ, خلضر موالي الرزاق عبد 

 .   2011 نوفمرب 23 22- أmم ،ورقلة ، مرUح قاصدي جامعة ، احلكومات و للمنضمات

  املسؤولية االجتماعية من منظور االنتماء االسالمي ,ورقة علمية  مقدم وهيبة     : االقتصاد االسالمي الواقع و رها£ت املستقبل,

ربيع االول املوافق 21و  20,معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري يومي  اجلامعي بغرداية.املركز  مقدمة اىل امللتقى االول

  . 2011قيقري   24و  23ل 

 و املؤسسات حوكمة أليات حول الدويل امللتقى االقتصادية للمؤسسة االجتماعية املسؤولية و احلوكمة عزوز، بن اميان و الياس ساسي بن 

   .2013نوفمرب 26 ،25 ورقلة مرUح، قاصدي جامعة االقتصادية التنمية قحتقي متطلبات

  الثالث" بن سامل عامر و بلخضر حممد العريب ، " حتديد طبيعة العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و الرحبية"، حبث علمي مقدم اىل ملتقى الدويل

 .2012فيفري 15-14بشار، اجلزائر،منظمات األعمال و املسؤولية اإلجتماعية" ، جامعة 

 بن مسعود نصر الدين، كنوش حممد، واقع أمهية و قيمة املسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسة اإلقتصادية، امللتقى الدويل الثالث حول منظمات 

 . 2012فيفري  15، 14األعمال و املسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار ،

 دارة يف القطاع اخلاص لنشاط املسؤولية اإلجتماعية ورقة  عمل مقدمة اىل املؤمتر األول للمسؤولية حبيب هللا الرتكستاين " مدى تطبيق اإل

 .2008اكتوبر 30-29اإلجتماعية للشركات، صنعاء، اليمن ،

 2000أربد،  جامعة األردن، ، لإلدارة األول للمؤمتر مقدم حبث األخالق، ادارة و اإلدارة سعد،أخالق العنز عادل، حرموش  ،.    

 بوهران للسباكة اجلزائرية املؤسسة حالة دراسة اجلزائرية املؤسسة يف االجتماعية املسؤولية تطبيق واقع" بلقاسم مدين الدين، صالح سفيان محاري  

 جامعة ، املستدامة التنمية اسرتاتيجية تدعيم املتوسطة و الصغرية للمؤسسات افجتماعية املسؤولية دور حول عشر الثالث دويل مؤمتر يف مداخلة

   ³ريخ. بدون اجلزائر مستغامن،

 مقدمة علمية ورقة الوضعي و اإلسالمي النظامني بني موازنة دراسة للشركات، اإلجتماعية للمسؤولية اسالمية دالئل حيياوي، نعيمة و مقري زكية 

 علوم و التجارية اإلقتصادية العلوم معهد بغدادية، اجلامعي املركز املستقبل، رها£ت و الواضح اإلسالمي، اإلقتصاد: األول الدويل امللتقى اىل

 .2011فيفري 24و23 املوافق 1432 األول ربيع 21و20 الرتبوي

  للمنظمات و احلكومات ، كلية سناء عبد الكرمي اخلناق "مظاهراألداء اإلسرتاتيجي و امليزة الثنائية " املؤمتر العاملي و الدويل حول األداء املتميز

 .08/09/2005احلقوق و العلوم  اإلقتصادية ، جامعة ورقلة ، اجلزائر 

     كلية واحلكومات للمنظمات املتميز األداء حول الدويل املؤمترالعلمي التنافسية، وامليزة االسرتاتيجي األداء مظاهر اخلناق، الكرمي عبد سناء، 

  .,2005,مارس 08/09 اجلزائر، ورقلة، امعةج االقتصادية، والعلوم احلقوق

 الدويل امللتقى إىل مقدم حبث), عربية شركات ثالثة حالة دراسة( األعمال منظمات يف البشرية املوارد جتاه االجتماعية املسؤولية برامج و سياسات 

. ) 10,11 ص 2011 ديسمرب 13/14 احلديثة يومي االقتصادmت ظل يف العربية األعمال منظمات يف الفكري املال رأس حول اخلامس

 ,وهيبة مقدم
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 ول للمسؤولية للقطاع اخلاص، الوضع الراهن و أفاق املستقبل" دراسة استطالعية" مقدمة اىل مؤمتر األ االجتماعيةاملسؤولية  سيل"لفطه أمحد ا

 .2008اكتوبر30-29للشركات ، صنعاء، من  االجتماعية

 ثري معايري املسؤولية اإلجتماعية على نشاط الشركات متعددة اجلنسيات، امللتقى الدويل الثالl ث منظمات عبد السالم خملويف و سفيان عبد العزيز

 .العمال و املسؤولية اإلجتماعية، طلبة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري جامعة بشار

 منتسيب من عينة ألراء دراسة(  العمل أخالقيات على انعكاسها و العاملني جتاه اإلجتماعية املسؤولية اجلميل، سعيد رمي و حسني هللا سعد ليث 

 كلية"  املعاصرة العاملية التحدmت" املنظمات ادارة"  عنوان حتت الثالث العلمي املؤمتر اىل مقدم علمي حبث) املوصل(  مدينة مستشفيات بعض

 .2009 نيسان 29-27 األردن ، اخلاصة التطبيقية العلوم جامعة اإلدارية العلوم و اإلقتصاد

 الكفاءة و املستدامة التنمية حول دويل ملتقى اجلزائر حالة املستدامة للتنمية اإلسرتاتيجية االجنيب اإلستثمار" عمر سديرة بن بوضرة حممد 

 .  2008 افريل07/08 سطيف عباس فرحات جامعة االقتصادية العلوم كلية  املتاحة للموارد االستحدامية

 تمعية،االدوار املستقبلية للحكومات املركزيةو احمللياتnتمع  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التنمية املستدامة  و اإلدارة اnوالقطاع اخلاص، و ا

 الدارة البيئية املنامة.البحرين بدون رقم الطبعة بدون سنة الطبع. املدين، اوراق عمل املؤمتر العريب الرابع

 مواطنة"  حول الثاين املؤمتر الراهنة، العاملية اإلقتصادية األزمة مستجدات ضوء يف اإلجتماعية مسؤوليتها و الشركات حاكمية ، احلوراين هايت 

 .2009 يونيو 25-24صنعاء،" اإلجتماعية املسؤولية و املؤسسات، و الشركات

  ا�الت : 2لثا:

 تالكوي  , 2010 ,العدد الستون,شباط, ,منشورات املعهد العريب للتخطيط جسر التنمية ,املسؤولية االجتماعية للشركات, االسرج حسني. 

  املعهد 1، عدد18ة ،" التمويل اإلسالمي بني األخالق و األخالقيات" دراسات اسالمية و اقتصادية ، جمل2012بلعباس عبد الرزاق ،

 .جدة اإلسالمي للبحوث و التدريب،

 ت مشال  جبار عبد الرزاق، اإللتزام مبنظماتmزل كمدخل إلرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب حالة دول مشال افريقيا" جملة اقتصادU جلنة

 .افريقيا، العدد السابع، اجلزائر

 27/02/2017(  ملبادرة املبادئ احداث يطبق" العريب لبنك اخلامس دامةاإلست تقرير املبضني، ابراهيم  الغد جريدة. 

  2، عدد11د طاهر حمسن  منصور الغايل ، د صاحل مهدي حمسن، املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال  " جملة البحوث املعاصرة جملة ،

1997. 

    ثري ييت،هال الدين صالحl لة ، العاملني أداء يف الثقافية للقيم احملتملة االختالفاتnحمكمة عاملية علمية جملة) األعمال إدارة يف األردنية ا(، 

   . 2005 متوز، األردن، األردنية، اجلامعة األول، العدد

  الرسائل اجلامعية : رابعا:

 ماجستري رسالة العمل،( فريق قيادة يف رائهممد مهارات عن عمان سلطنة يف اخلاص القطاع يف العاملني راءأ ، السديري مخيس حممد . أمحد 

 املتحدة، ،اململكة العايل للتعليم الربيطانية .العربية األعمال،األكادميية إدارة يف املاجستري درجة على احلصول متطلبات الستكمال مقدمة

2010. 

 دmخترج  متطلبات استكمال لغاية حبث ،مشروع "االجتماعية الرفاهية بتحقيق مسامهتها ومدى االجتماعية التكاليف قياس"  عودة، حممد إ

 .2008 العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة احملاسبة، ماجستري لرب£مج
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 تنة وحدة نفطال حالة ملؤسسة دراسة, املنظمة اداء حتسني يف االجتماعية املسؤولية دور,احلسن حممد بوبكرU  و التجارية االقتصادية العلوم كلية 

 .   2014,بسكرة جامعة التسيري

  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري علوم  امينة"دور اخالقيات األعمال يف حتسني اداء العاملني دراسة عينة من البنوك التجارية اجلزائرية بودراع"

 .2013التسيري جامعة املسيلة 

 وى جابU اخلرطوم جامعة إىل مقدم تكميلي أمحد،حبث ادم احلاج بكر أبو ترمجة ،)طويلة لفرتة االستمرارية حتقيق( واألداء البشرية املوارد ،إدارة 

  . 2009 ،) نيويورك(أكسفورد جامعة ،مطبعة املاجستري درجة لنيل

  ثريها على رضا الزبون "دراسة حالة شركة اخلطوط اجلويةl اجلزائرية مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف خدير نسيمة"أخالقيات األعمال و

 .2011علوم التسيري فرع ادارة األعمال كلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيري بومرداس اجلزائر

 ثري اخالقيات األعمال يف أداء املؤسسة اإلقتصادية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ختصصl علوم التسيري   دويدي خدجية هاجر " حماولة لدراسة مدى

 .كلية العلوم اإلقتصادية جامعة بومرداس

   سالمة امينة " اثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية على التنمية و جناعة املؤسسات البنكية يف اجلزائر، دراسة حالة بنكBNA 

NATEXIS  2009-2006ل جامعة سيدي بلعباس،بسيدي بلعباس ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري علوم التسيري و ادارة األعما. 

  ملؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل.فرع جنرال كابل« شنايف نوالU دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري - 

 .2015بسكرة,رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علوم ختصص علوم التسيري , جامعة حممد خيضر, بسكرة

 تلمسان. بلقايد بكر ابو جامعة ، البشرية املوارد و اإلجتماعية املسؤولية تريماجس نوال، ضيايف 

  ثري عناصر املسؤولية اإلجتماعية املؤسسية على حقوق املستهلك األردين  دراسة على قطاع صناعة السلعl" عامر عوين عبد السالم هاشم

 .2004ردن ،املاجستري يف ادارة األعمال، اجلامعة الردنية، غري منشورة االالغذائية املختلفة) رسالة مقدمة لنيل شهادة 

  النفعية بني جون سيتوارت ملئ وليم جيمر دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه األداب فلسفة كلية البنات، 1976عبد السالم، سامية عبد الرمحان"

 ة.جامعة عني الشمس القاهر 

 جامعة تسيري، ختصص االقتصادية العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ،"واألخالق االقتصاد بني قةالعال إشكالية"  منصور، بن هللا عبد 
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  أخي العامل/ أختي العاملة
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  من فضلك، امأل البيا£ت التالية اخلاصة بك مع عدم كتابة اإلسم.

  اجلنس: (  )  ذكر                (   ) انثى

  سنة فأكثر(   ) 61 -سنة  (    )  60-51سنة (   )    50-41سنة (   )  40-31سنة (   ) 30 –20نالسن: م

  املستوى يف العمل:  (   ) مشرف على عاملني آخرين  (   )  غري مشرف 

  (  )Tنوي  -متوسط(  )  –ابتدائي (  ) –(  ) غري حاصل على شهادة  -الرتبة العلمية: (  ) مل ازاول الدراسة أبدا

                 mدراسات عليا. -(   ) ليسانس -(   ) بكالور (  )  

  سنة30(  ) أكثر من -سنة  30-21(  ) –سنة 20-11(  ) -سنوات10-5سنوات اخلربة: (  )من 

  دج30000اقل من -20000دج                      (  ) من 20000مستوى الدخل: (   ) أقل من 
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  احلالة العائلية: (  ) أعزب          (   ) متزوج      (   ) مطلق       (  ) ارمل

  لديك اوالد: (   ) نعم     (  ) ال

  نتائج أفضل للبحث التالية: شكرا هلذه اإلستجابة، نرجوا منكم املواصلة مع مراعاتك للتعليمات حىت تساعد£ يف احلصول على

  فيما يلي سيدي/ سيديت عدد من العبارات نرجو منك:

  قراءة كل عبارة جيدا،-

  وضع عالمة(- X )حتت اإلجابة اليت ختتارها، علما انه يوجد مخس اختيارات Uلنسبة لكل عبارة،

  عدم وضع أكثر من عالمة امام كل عبارة-

  الرقم الصحيح للعبارة،التاكد انك تضع العالمة امام -
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 أبعاد الرقم املسؤولية اإلجتماعية اجتاه العاملني

 01 تعتمد مؤسسيت على أسس علمية و موضوعية يف عملية استقطاب املوظفني     

ب
طا

ستق
اإل

  

ف)
وظي

(الت
 

 02 النزاهة اثناء القيام بعملية التوظيفتركز مؤسسيت على عنصر      

ال يوجد حتيز يف مؤسسيت ألختيار املوظفني بني رجل او امرأة او منطقة على حساب أخرى      

 (توظيف املعوقني)

03 

 04 تعتمد مؤسسيت على برامج تدريبية متاحة لكافة املوظفني     

ب 
دري

الت
  

و 

وين
تك

ال
 

 05 خرباء للقيام mUم تكوينية لفائدة العمل كل فرتة  الزمن.حترص مؤسسيت على جلب      
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 ( احذية وقاية، قبعات حافظة األذن)

06 

مل
الع
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رو

ظ
 

بعملي Uفضل حال (ادات، موارد مالية، توفر مؤسسيت مجيع املواد و الوسائل لضمان قيامي      

 وقت، اضاءة، cوية) اجهزة اإلعالم األيل)

07 

 08 توفر مؤسسيت وسائل النقل Uإلضافة اىل اإلطعام لكافة العاملني     

تعمل مؤسسيت على توفري مناخ مساعد للعمل و زmدة املتعة و القضاء على الروتني، (      

 اجلدارية)النشرات 
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 10 تقوم مؤسسيت Uإلفصاح عن اهم اجنازات العاملني يف املؤسسة     

يز 
حتف ري 
غ

ي
قد

ن
 11 متنح مؤسسيت أشياء رمزية للموظفني املتفوقني ( لوحة شرفية (شارة اىل احسن عامل للشهر)      

 12 تعتمد مؤسسيت على معايري موضوعية لتقييم عمل موظفيها     

ــــم
ـــــــــــ

قييـ
الت

 

 13 تعتمد مؤسسيت على نظام ترقية يسمح للعامل املتميز Uحلصول عليها.     

ان جلنة التقييم املتواجدة مبؤسسيت مت اختيار Uعضائها بنزاهة و هلم القدرة و الكفاءة على      

 أداء مهمتهم Uحسن طريقة

14 

  15 متاحة اإلطالع لكافة العاملنيان معايري و شروط التقييم       

  16  تسمح املؤسسة لكافة العاملني مبزاولة حقوقهم النقابية     
ق 

قو
ح

ف
وظ

امل
 

  17  امكانية  طلب توضيحات او طعون يف ما خيص عملي.     

املؤسسة متعاقدة مع مستشفيات لضمان الرعاية الصحية للموظفني او مستشفيات خاصة      

  ¶ا

18  

اية
رع

ال
حية  

ص
ال

  19  مجيع عمال املؤسسة يستفدون من خدمات الضمان اإلجتماعي      

  20  تقوم املؤسسة برعاية العمال الذين تعرضوا للحوادث     

  21  احتصل على اجور معادلة ملا يتحصل عليها عاملون يف نفس منصيب Uملؤسسة.     

يف 
كة 

شار
 امل

 و
ور

ألج
ا

Uح
ألر

ا
 

  22  لنا املؤسسة اجورا مماثلة ملا يتحصل عليها عاملون يف مؤسسات اخرىتقدم      

  23  ان األجر الذي احتصل عليه يوازي اجلهد الذي ابذله     

  امتنح املؤسسة سنوية خاصة UألرUح اليت حتققه     

  ا

24  

  اخالقيات منظمة األعمال  
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  25  لألخالقيات احلميدة و احلسنةتعطي مؤسسيت امهية كربى      

ــــــة
مـــــــ

ـــــــا
قــــــــ

ست
اإل

 

تعتمد املؤسسة على األخالقيات احلميدة يف اعداد القوانني و اإلجراءات املعتمدة يف تسيري      

  املنظمة.

26  

  27  مؤسسيت تبعد مجيع الضغوطات و اإلغراءات اليت تؤدي اىل تصرف غري اخالقي.     

  28  مؤسسيت تفي Uلوعود اليت تقطعها على العمال     

  29  تقوم مؤسسيت Uقامة حماضرات و برامج لتطوير الرقابة الذاتية.     

  30  ال تفشي ادارة املنظمة اسرار العاملني     

  31  تعتمد املؤسسة على معايري سليمة يف تقييم العامليني     

  32  مؤسسيتا£ أثق يف استقامة      

  33  تعتمد مؤسسيت على وضع قوانني و اجراءات  عمل موضوعية     

يــــة
وعـــ

وض
امل

 

  34  توكل املؤسسة lدية املهام لكل عامل حسب ختصصه     

  35  تعمل مؤسسيت على تشجيع العمال املميزين     

  36  تعمل املؤسسة على حتقيق مصلحتها     

  37  املؤسسة على التقرب من العاملني و اإلستماع اىل انشغاالcمتعمل ادارة      

  38  يتم يف مؤسسيت توضيح القرارات و اإلجراءات اخلاصة Uلعمل  كاخلصم و التنقل.     

  39  يتم التعامل يف مؤسسيت على أسس نزيهة     

هة
لنزا

ا
  40  ال يعتمد يف مؤسسيت على أساليب ملتوية      

  41  اثق يف نزاهة منظميتا£      

  42  هناك تعامل صادق بني خمتلف األطراف يف مؤسسيت.     

الــة
عد

 ال
 و

دق
ص

ال
 

  43  ا£ اثق يف اهتمام منظميت لرغبات وحاجات عماهلا     

اثق يف منظميت على ا�ا قادرة على جتاوز كل العقبات املمكنة ان تواجهها يف املستقبل      

  Uعتمادها على العامل

44  

  45  هناك معاملة عادلة ملختلف العاملني يف املنظمة على مجيع العمال دون استثناء     

  46  يتم تطبيق قوانني و قواعد املعتمدة يف املنظمة على مجيع العمال دون استثناء     

  47  املنظمة قادرة على تطبيق العقوUت على املخالفني.     

 أداء املوارد البشرية

  48  العامل املتسم Uخالقيات عالية  يتقيد Uوقات دوامه     

ــل
ــمــ

العـ
يف 

بة 
ظـــ

ـــوا
املــ

  

    
  49  تؤثر ظروف العمل السيئة على احلضور يف الوقت     

  50  العامل اخللوق يكون متفاين يف العمل اكثر     

  51  على ا�اء مجيع أجزاء الوظيفة يف الوقت املناسبأعمل      

  52  ال اقوم بتضييع الوقت و امهال عملي     

  53  ابتعد عن قيام Uلزmرات الشخصية يف مكان العمل     

  54  أتبع و احرتم قوانني و اجراءات العمل     

  55  اسعى دائما اىل فهم و التمكن من اجراءات العمل     

  56  لدي القابلية للعمل خارج اوقات الدوام الرمسية إل�اء العمل املطلوب مين     

  أخالقي ال تسمح يل Uستغالل منصيب ألغراض شخصية     

  

57  

  58  التدريب الذي حتصلت عليه يسمح يل Uتقان عملي     

فــــــــ
كـــ

ال

و 
ءة 

ا

ودة
جلــــ

ا
 

  U  59لتهاون يف عملياخالقي ال تسمح يل      
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  60  تكويين يسمح يل بتادية عملي بكفاءة و دقة     

  61  ال يف مؤسسيتااعمل ان اكون فع     

  62  أحاول تطوير كفاءيت حىت اساعد مؤسسيت     

مؤسسيت تتوفر على جو من التنافس بني العمال ساعد على اقرتاح طرق و افكار تسمح      

  العمل.بتطوير جودة 

63  

  64  أعمل على اجناز عملي وفقا للمعايري احملددة     

  65  اعمل على استعمال موارد املؤسسة بعيدا عن التبدير     

  66  أعمل على مساعدة زمالئي املكلفني مبهام عديدة     

الء
ــــو

الـــــ
و 

ق 
ــــري

الفـ
ح 

رو
 

  67  زمالئيأعمل على حل نزاع او مشكل قائم بني      

  68  أبلغ زمالئي Uملعلومات اليت ميكن ان cمهم     

  69  أساعد املوظفني اجلدد على اإلندماج     

  70  أوضح للعاملني اجلدد كيفية أداء عملهم     

  71  يف مؤسسيت هناك اجتاه حنو العمل اجلماعي و التعاون     

  72  مؤسسيت امام األخريناشعر Uلفخر عندما اتكلم عن      

  73  أخالقي تدفعين للبقاء و اإلستمرار يف مؤسسيت     

  74  ال ميكنين ان أغادر مؤسسيت ألين أشعر كا�ا مؤسسيت اخلاصة     

  75  نعترب مؤسسيت مبثابة عائليت الثانية.     

  

  

  

  

  

  

  



  امللخص:

تماعية و أخالقيات األعمال من املواضيع اليت يف خضم ما يقع  من فضائح مالية  و أخالقية و النقد السليب املوجه إلدارة األعمال  و املعايري الغري الشفافة  أصبحت املسؤولية االج

وضع مواثيق  و قوانني صارمة لألخالقيات من شأIا إرشاد  سلوك كافة املنتمني إىل الشركة يف حتظى Aالهتمام املتزايد يف السنوات األخرية  حيث أصبحت املؤسسات مضطرة  إىل 

طوعية يف املؤسسات و محاية احلقوق  و اخالقية ابتعدت من كوIا القيام مببادرات اجتماعية و اخالقيات االعمال  ما ذلك جملس اإلدارة و املديرين و املوظفني فاملسؤولية االجتماعية

 عددة من امهها املوارد البشرية و اليت وجب على املنظمة ان تؤدي مسؤوليتها االجتماعية و االخالقية اجتاهها فااللتزام املسؤول اجتاهامتدت لتشمل اطرافا مت الجتماعية و البيئية وا

صر طرفا من ااملورد البشري يعتربضرورة ملحة    kم املنظمة و تؤثر فيهم. تتأثرصحاب املصلحة و اليت من اجل حتسني االداء بشكل عام Aعتبار هذا العن

صادية اجلزائرية حيث قمنا  mثرييف دراستنا هذه معرفة  اولحن املوضوع من خالل توزيع استبيان  مبعاجلةاملسؤولية االجتماعية و اخالقيات االعمال على اداء املوارد البشرية يف املؤسسات االقت

و اهم ما امكننا التوصل اليه هو ان ابعاد  SMART PLSو مت حتليل النتائج عن طريق املعادالت البنائية Aالعتماد على برsمج نة من املؤسسات على شرحية من العاملني يف عي

صحية ,حقوق املوظف ,التحفيز غري النقدي)  تؤ املسؤولية االجتماعية اجتاه العاملني  ثر اجياA على و املتمثلة يف (التوظيف ,التكوين ,التقييم, ظروف العمل ,االجور و املكافآت ,الرعاية ال

  ن اداء املوارد البشرية .كما ان ابعاد اخالقيات االعمال (االستقامة , املوضوعية ,النزاهة, الصدق و العدالة) تعمل على الرفع ماداء املوارد البشرية  

صادية الكلمات املفتاحية:   , املعادالت البنائية.املسؤولية االجتماعية, اخالقيات االعمال, اداء املوارد البشرية, املؤسسات االقت

Abstract: 

In the midst of financial and ethical scandals and due to the negative criticism of business management and nontransparent standards, social 

responsibility and business ethics have become increasingly interesting subjects in recent years. In fact, institutions have been forced to develop 

strict codes and laws ofethics  which will guide the behavior of all members of the company, including the board of directors, directors 

and employees. Social responsibility and business ethics have moved away from social initiativesvoluntary ethics in institutions and the 

protection of social and environmental rights and extended to include multiple parties. 

The most important among them is the human resources, for which the organization must fulfill its social and moral responsibility.Responsible 

commitment to the human resource is an urgent need to improve overall performance.This component is a part of the stakeholders which 

influence and been influenced by the organization. 

In this study we try to understand the impact of social responsibility and business ethics on the performance of human resources in the Algerian 

economic institutions where we addressed the issue through the distribution of a questionnaire on a segment ofworkers in a sample of institutions. 

The results were analyzed by structural equations based on the software PLS SMART. The most important thing we can reach is to shift social 

responsibility towards employees(Employment, composition, evaluation, working conditions, wages and remuneration, health care, employee 

rights), nonmonetary incentives) positively affect the performance of human resources and the dimensions of business ethics 

(integrity,objectivity, integrity, honesty and justice) are working to increase the performance of human resources. 

Key words: social responsibility, business ethics, human resource performance, economic institutions,Structural equations. 

Résumé: 

Au milieu des scandales financiers et éthiques, les critiques négatives sur l'administration des entreprises et les normes non transparentes, la 

responsabilité sociale et l'éthique des affaires ont pris de plus en plus d'importance ces dernières années. Les institutions étant obligées d'élaborer 

des codes d'éthique stricts qui guideront Le comportement de tous les membres de la société au sein du conseil d'administration, des dirigeants et 

des employés. La responsabilité sociale et l’éthique des affaires se sont éloignées des initiatives sociales et éthiques volontaires des institutions et 

de la protection des droits sociaux et environnementaux pour s’étendre à plusieurs parties, dont les plus importantes sont les ressources humaines, 

et l’organisation doit assumer sa responsabilité sociale et morale envers elle. Il est urgent d’améliorer les performances en général, car cette 

composante est une partie prenante et est affectée par l’organisation. 

Dans cette étude, nous essayons de comprendre l’impact de la responsabilité sociale et de l’éthique des affaires sur la performance des ressources 

humaines dans les institutions économiques algériennes, où nous avons abordé la question en distribuant un questionnaire à un groupe de 

travailleurs dans un échantillon d’institutions. La chose la plus importante que nous puissions atteindre est que la suppression de la responsabilité 

sociale envers les travailleurs (emploi, composition, évaluation, conditions de travail, salaires et primes, soins de santé, droits des employés, 

incitations non monétaires) a un impact positif sur la performance des ressources humaines. Les dimensions de l'éthique des affaires (rectitude, 

objectivité, intégrité, honnêteté et justice) contribuent à accroître la performance des ressources humaines. 

Mots-clés: responsabilité sociale, éthique des affaires, performance des ressources humaines, institutions économiques, équations structurelles 
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