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 المشرف: :ةإعداد الطالب 

 توفيق برباش  فاطمة الزهراء شوادرة 
 لجنــــة المناقشــــة:

 اللقب واالسم
الرتبة 

 العلمية

المؤسسة 
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دور تمكين العاملين في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية 

دراسة آلراء عينة من العاملين في مجموعة من –للمؤسسات 

 -المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
 



 

"إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابه في يومه إال قال في غده لو 
 غيرت هذا لكان أحسن، 

ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو 
ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، ودليل على استيالء 

 النقص على جملة البشر".

 عماد األصفهاني                        



 شكر وتقدير
 

 .اهلل" :"من مل يشكر الناس مل يشكرقال صلى اهلل عليه وسلم

 دا يلي أمحده محو  ،املعرفةنار يل درب العلم و أأشكر اهلل العلي العظيم الذي يف البداية 
  .لوأسأله النجاح املتواص ،يل يف أداء هذا العمله على توفيقجبالله وعظيم سلطانه 

اإلشراف على  بولهق على برباش توفي ستايي الاالل الدتتور أتقدم بالشكر اجلزيل أل 
تذا عمل و يف إجناز هذا ال السديدة اليت تان هلا بليغ األثر على توجيهاتههذه األطروحة و 

 يهتما أحي ف   أحسن الظروفالدائم يف إجناز هذا العمل يف وحرصه صدرهسعة و صربه 
 اهلل عين تل خري. ، فجزاهواملعاملة اجليدةروح التوالع 

مناقشة هذا البحث وختصيص جزء من وقتهم  قبولعلى جلنة املناقشة عضاء إىل السادة أو 
املشوار  الذين رافقوين خالل ةال ياوتين أن أتقدم بكل الشكر جلميع األساتذلتقييمه، و 

 .لو بكلمةرفع عزمييت إلمتام البحث و وتل من الدراسي، 

أخريا أتقدم جبزيل الشكر إىل تل من قدم يد العون من قريب أو من بعيد يف إجناز هذا و 
 البحث.

  ف اطمة الزهراء شوادرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ف اطمة الزهراء شوادرة 
 

 
 

الحمد هلل الذي وفقني وأعانني للوصول إلى هذه 
 المرحلة

  أطال اهلل في عمرهماإلى الوالدين الكريمين
 إلى كافة أفراد أسرتي

 إلى عائلتي الصغيرة حفظها اهلل
 إلى كل طالب علم وباحث عن المعرفة
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 تمهيد
قائم  قتصاد صناعيإىل اإلنتقال من للبيئة اخلارجية اليت تنشط فيها املؤسسات إواسعة الكبرية و ال أدت التطورات   

أدى  ما ،عارف"غري املادية واملتجددة "املعلى املوارد أكثر  قائم معريف قتصاد إىل إ ،على املوارد املادية غري املتجددة
لكثري من مفاهيم إدارية جديدة مبا صّعب على اظهور و تغري يف حمتوى العديد من املفاهيم االقتصادية واإلدارية، ل

لقوى ا بقائها ومنوها، وحبسب العديد من الباحثني فإن الرتكيز على املوارد املالية واملادية وضعف املؤسسات ضمان
ضف إىل ذلك  ، لتحقيق تلك األهداف كافيا  أو تقدمي منتجات أفضل ... مل يعد   أقل اإلنتاج بتكلفةو  التنافسية

زيادة وترية سرعة وتعقد البيئة اخلارجية اليت فرضت على املؤسسات حيازة ميزة تنافسية ال ميكن استدامتها إال 
 املوارد البشرية وما واليت تعترب تنظيمية وقدرات داخلية قوةبالرتكيز على املوارد االسرتاتيجية للمؤسسة من نقاط 

 يتعلق هبا من أمهها.
اح  قدرة املؤسسات على حتقيق أربكما أن ،  هرةمعمال بوجود يبدأ  ةأو خدمة متميز سلعة تصميم وإنتاج  إن      
االحتفاظ هبا رص على احلو طوير قدراهتا ومهاراهتا تو ب أفضل املواهإستقطاب وتوظيف يبدأ باالستثمار يف كبرية 

ملوارد اوعدم دفعها للتفكري يف ترك اخلدمة هبا. لقد اضحى اإلعتقاد السائد اليوم لدى قادة املؤسسات الرائدة أن 
وها األصول اليت متتلكها وأنه يتعني زيادة اإلهتمام هبا بتوفري بيئة العمل املشجعة على من وأمثن أغلى هي البشرية

 وتطورها وجيعل منها مصدر متيز.
، لتقليديةا التوجيهية اإلدارة منإن هذه الظروف البئية اجلديدة تستدعي من املؤسسات اإلبتعاد قدر االمكان 

 أسلوبتبنـي و ، تطبيق مبادئ اإلدارة املفتوحـة والالمركزيـةوالتحول من منوذج املؤسسات املتحكمة باألوامر إىل 
ني من العمال وتقريب االدارة واملسؤول، تفـويض السـلطةلعاملني و إعطاء حرية أكرب ل مـع املشـاركة فـي صـنع القـرارات

 . (Empowerment)" التمكني "يطلق عليه  اجديد اوبعض املمارسات األخرى اليت متثل توجه
لقد ارتبط تزايد إهتمام الباحثني مبوضوع التمكني بتزايد أمهية املورد البشري، حيث كانت الدراسات يف هذا      

اجملال مقسمة بني وجهيت نظر، األوىل إدارية عالئقية أو هيكلية وتركز على املمارسات اإلدارية اليت تعترب مصادر 
اللية للعاملني  فرص اكتساب املعرفة، واحلوافز ومن  احلرية واالستقلقوة الفرد مثل مشاركة العاملني باملعلومات، وتوفري

وتشجيع استقاللية فرق العمل وغريها، أما وجهة النظر الثانية فهي التمكني النفسي أو الداخلي، وهو عملية فردية 
  ".ىنتنبع من ذات الفرد ودوافعه، وتظهر يف أربعة مدركات "التأثري، الكفاءة، تقرير املصري واملع

سات، فلم املؤس تواجهىل ظهور حتديات جديدة إتحوالت والتطورات السابقة الذكر أدت الفقد من جهة أخرى    
كافة أطرافه من موردين ب وتزايد تأثريها يف اجملتمعفبكرب حجمها  ،فقطو األرباح  األخرية تعمـل علـى حتقيـقهذه تعد 
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 املتمثل يفو جمتمعها مكونات من  مبصاحل طرف واحدمل يعد مقبوال  منها االهتمام فقط ومستهلكني وبيئة...، 
من جهة  ل عامويف صاحل اجملتمع بشكمن جهة إجيابيا   هاأن يكون تأثري بل إن املؤسسات أصبحت مطالبة باملالك، 

وهو ما يعرف  ،يت تعمـل فيهـابيئتها الـباقي و  ومسرييها وعمالئها عماهلا إىلهتا اامتدت مسؤولي ثانية،  لذلك
 ( بصفة عامة.Stakeholdersبأصحاب املصلحة )

ملسؤولية قد دفع بالعديد من الباحثني إىل القول بضرورة حتلي قراراهتا با إن زيادة حجم التأثري الذي متارسه املؤسسة
 خلق يفاسا أس تتمثل "مشرتكة قيمة" إنشاء فكرة على يرتكزاالجتماعية وأن تصب  مؤسسة مسؤولة وهو هنج 

صلحة، أي أن تكون يف خدمة مجيع األطراف ذات امل ككل  للمجتمع قيمة أيض ا ختلق بطريقة ولكن ملسامهيها قيمة
 مبا ال جيعل دورها مقتصرا على اجلانب االقتصادي بل ميتد اىل جوانب أخرى اجتماعية، بيئية، أخالقية...  

ملعتمدة من جانب املؤسسات يف سعيها لتبين مبادئ املسؤولية وقد اختلفت وتباينت الطرق واألساليب ا  
االجتماعية، حيث يوصي فريق بتطبيق مبادئ احلوكمة سبيال لذلك وآخر بالرتكيز على التدقيق الداخلي أو على 
التسويق األخالقي وطرف ثالث ينادي بإعتماد التكنولوجيا وغريها من الطرق واألساليب املقرتحة. إن ما جتدر 

من  املؤسسة، تغيريات كبرية يفبإحداث  يرتبط املسؤولية االجتماعية ممارساتتطوير و  تنفيذإلشارة إليه هو أن ا
املسؤولية بات ومتطل اهتا املعتادة وسلوكيات عماهلا مع مبادئمارسممو  اسياساهتا و اسرتاتيجياهت تكييف خالل

ومن احملتمل  ؤسسة،املعلى الطريقة اليت يتم هبا استيعاهبا داخل تتوقف  ة هذه األخريةفعاليحيث أن  ،االجتماعية
 يفالعاملني  متكنير اعتبا ، وميكنلتسهيل مثل هذا االستيعاب األنسب إدارة املوارد البشريةممارسات أن تكون 
 من أمهها.  العمل مكان

وعلى الرغم من أن بعض املؤسسات اعتمدت على التمكني بنوعيه اإلداري أو النفسي يف جتسيد مبادئ املسؤولية 
االجتماعية، فإنه وسعيا منا لتحديد جمال الدراسة من جهة، وإعتقادنا يف الدور احملوري للتمكني اإلداري يف ذلك، 

ة نوع من التمكني، وإعتقادنا بأن مبادئ وممارسات املسؤوليفإننا ارتأينا الرتكيز يف الدراسة احلالية على هذا ال
 األساسألهنا ب القوانني والتشريعات لوحدها، خالل معها من والتعامل تنظيمها ال ميكناالجتماعية للمؤسسات 

وتوفري  من خالل مشاركتها يف املعلومات ةالبشري هارداهتمام الذي توليه املؤسسات ملو فبقدر اإل، سلوكية مسألة
تولد لألفراد العاملني ي بقدر ما، فرص اكتساب املعارف، واحلوافز واملكافآت ومنحها حرية وإستقاللية أكرب يف العمل

أصحاب  جتاهولة سؤ املمارسات االلتزام باملساهم بشكل مباشر يف ت ةمسؤولأطراف  بأهنم شركاء يف العمل و الشعور
 . ةاملصلح
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 أوال: اإلشكالية
ن أي وقت اصبحت اليوم أكثر مباقي دول العامل، يف اجلزائرية كغريها من املؤسسات  االقتصاديةإن املؤسسات    

غوط ضمضى خاضعة لتطورات بيئية عديدة منها التطور التكنولوجي والعوملة وزيادة حدة املنافسة ... وتعمل يف ظل 
أطراف عديدة على غرار احلكومة والنقابات ومجعيات محاية املستهلك والبيئة وغريها ودفعها متزايدة من قبل داخلية 
املصاحل،  صحابأ جتاها اإلجتماعية هتوحتمل مسؤوليا واجملتمععلى البيئة  ألنشطتها ةالسلبي اآلثارمن للحد 

ليات التمكني اإلداري هبا، ومن هذه اآلم االلتزاالتحلي هبذه املسؤولية و البحـث فـي كيفيـة وأصبحت كثرية اإلهتمام ب
 للعاملني.
تعد والية سطيف ثاين أكرب والية بعد اجلزائر العاصمة من حيث التعداد السكاين، وتنشط هبا اآلالف من    

املؤسسات مما جيعل تأثريها كبري على أطراف اجملتمع، وهو ما جيعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه املؤسسات هتتم 
ساب املمثل يف "املشاركة باملعلومات وتوفري فرص اكت ،ت إدارة املوارد البشرية على غرار التمكني اإلداريمبمارسا

املعارف، واحلوافز واملكافآت واحلرية واالستقاللية وفرق العمل املدارة ذاتيا" يف تنفيذ ممارسات املسؤولية االجتماعية 
 موعة من املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف.أصحاب املصلحة، وذلك بإجراء دراسة يف جم جتاه
دور تمكين العاملين  ما :كاآليت يسالرئي السؤال صياغة ميكنيف ضوء ما تقدم عرضه ولدراسة إشكالية حبثنا     

 )عمالء، مساهمين، عمال، بيئة، مجتمع( أصحاب المصالح تجاهفي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية 
   في المؤسسات محل الدراسة؟ 

 :يلي كما تصاغ واليت الفرعية األسئلة من مجلة يسالرئي السؤال ضمن يندرج   
 ما مستوى متكني العاملني واملسؤولية االجتماعية يف املؤسسات حمل الدراسة؟ .1
 دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه العمالء يف املؤسسات حمل الدراسة؟ ما  .2
 دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه املسامهني يف املؤسسات حمل الدراسة؟ ما  .3
 تماعية جتاه العمال يف املؤسسات حمل الدراسة؟ دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجما  .4
 دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة يف املؤسسات حمل الدراسة؟ ما  .5
 دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع يف املؤسسات حمل الدراسة؟ ما  .6
املستوى التعليمي )صائ  العينة يف مستوى التمكني تعزى خل ذات داللة إحصائية بني أفراد هل توجد فروق .7

 (؟طبيعة النشاطاملؤسسة ملكية  سنوات اخلربة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مستوى االلتزام مبمارسات املسؤولية االجتماعية جتاه  .8
 نشاط(؟طبيعة الاملؤسسة ملكية  املستوى التعليمي سنوات اخلربة)صائ  أصحاب املصاحل تعزى خل

 ثانيا: فرضيات الدراسة
 سؤال كما يلي:  بكل اخلاصة والفرعية الرئيسية الدراسة فرضيات صياغة ميكن األسئلة هذه على وبناء   

يف املؤسسات  االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل: لتمكني العاملني دور يف دعم ممارسات املسؤولية الرئيسية الفرضية
 حمل الدراسة

 الفرضيات الفرعية: 
 متارس املؤسسات حمل الدراسة متكني العاملني واملسؤولية االجتماعية مبستوى عايل. .1
 .ات حمل الدراسةالعمالء يف املؤسس جتاهيف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية  مسامهة اجيابيةلتمكني العاملني  .2
املؤسسات حمل  يفاملسامهني  جتاهيف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية  مسامهة اجيابيةلتمكني العاملني  .3

 الدراسة. 
 .ات حمل الدراسةالعمال يف املؤسس جتاهيف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية  مسامهة اجيابيةلتمكني العاملني  .4
 ؤسسات حمل الدراسة.يف املالبيئة  جتاهسات املسؤولية االجتماعية يف دعم ممار  مسامهة اجيابيةلتمكني العاملني  .5
 سات حمل الدراسة.اجملتمع يف املؤس جتاهيف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية  مسامهة اجيابيةلتمكني العاملني  .6
ربة املهنية  ملكية اخل)صائ  تعزى خل  أفراد العينة يف مستوى التمكنيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني .7

 (.املؤسسة  النشاط
ية جتاه اللتزام مبمارسات املسؤولية االجتماعا توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مستوى ال .8

 (.اخلربة املهنية  ملكية املؤسسة النشاط)أصحاب املصاحل تعزى خلصائ  

 ثالثا: أهداف الدراسة
دور متكني العاملني يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه  تبيني يف واملتمثلة دراستنا من الغاية حتقيق بغية   

 تسعى اليت للنتائج وفقا الدراسة أهداف صياغة ميكن ،أصحاب املصاحل يف املؤسسات االقتصادية لوالية سطيف
 :يلي كما وذلك أو امليداين، النظري املستوى على سواء لتحقيقها الباحثة
 ها.بأبعاد ا املسؤولية االجتماعية للمؤسساتوكذ ،تمكني العاملنيب املتعلقة النظرية املفاهيم معرفة  .1
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املصلحة يف  املسؤولية االجتماعية جتاه األطراف ذات ومؤشرات متكني العاملني عبارات أو مقياس معرفة .2
 عن العف تعرب واملؤشرات القيم هذه لقياس املستخدمة العبارات كانت إذا ما معرفةو  ،املؤسسات االقتصادية

 .قياسه املراد يءشال
املعرفة  مشاركة العاملني باملعلومات، توفري فرص اكتسابتشخي  مستوى تطبيق أسلوب التمكني بأبعاده ) .3

 املؤسسات يف للعاملني، احلفز واملكافآت، احلرية واالستقاللية املمنوحة للعامل، فرق العمل املوجهة ذاتيا(
 االقتصادية حمل الدراسة.

 مدى التزام املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات. معرفة .4
، متكني العاملني )مشاركة العاملني باملعلومات، توفري فرص اكتساب املعرفة للعاملني، احلفز واملكافآتتقييم دور  .5

ة جتاه يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعي ل املوجهة ذاتيا(احلرية واالستقاللية املمنوحة للعامل، فرق العم
 .(جمتمعبيئة، عمال، ، أصحاب املصلحة )عمالء، مسامهني

إجابات اإلطارات باملؤسسات حمل الدراسة بالنسبة لتحديد كل من مستوى التمكني  مدى جتانساختبار  .6
وااللتزام مبمارسات املسؤولية االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل حسب خصائصهم الشخصية )املستوى 

 حسب خصائ  املؤسسة )امللكية والنشاط(.، و التعليمي اخلربة املهنية(

  رابعا: أهمية الدراسة
 وامليداين، النظري :املستويني على املوضوع هذا مكانة حتديد خالل من أكثر الدراسة تتض  أمهية أن ميكن   
 :يلي كما وذلك

 النظري المستوى على 1
خاصة وأن مفهوم متكني العاملني واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات  ،تساهم هذه الدراسة يف إثراء األدبيات -

، اليت تشكل احدى اإلشكاليات احلديثة، واليت تأخذ اهتمام العديد النظرية األدبيات ضمن احملاور املهمة أحد
 من الباحثني. 

 ة،ات املسؤولية االجتماعية للمؤسستساهم هذه الدراسة يف ابراز دور املورد البشري املمكن يف دعم ممارس -
 .باملؤسسة واجهتها أمام كافة أصحاب املصاحل العاملونيعترب حيث 

 هبذا تتعلق ديدةاجل أو كملةامل دراساتال تدفع اىل اجراء مزيد منفكرية  أرضيةاسة يف خلق تساهم هذه الدر  -
 .املوضوع
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 الميداني المستوى على 2

 جتارية أو أو كانت صناعية ككل املؤسسات يف العاملني متكني أمهية إىل التنبيهتساهم هذه الدراسة يف  -
 .أدائهم وحتسني ومهاراهتم قدراهتم تنمية وبالتايل مؤسساهتم إىل باإلنتماء شعورهم زيادة يف خدمية،

 اليت الدراسة مبتغريات اخلاصة اإلدارية والتسيريية واملمارسات األكادميية املستجدات الدراسة أهم تعرض -
 وممارساهتا. معارفها حتيني املؤسسات على ساعدت أن اشأهن

جتاه أصحاب ات للمؤسساملسؤولية االجتماعية و متكني العاملني  العالقة بنيتساهم الدراسة يف ابراز أمهية  -
 متكني باالعتماد على للمؤسسات االجتماعية ارسات املسؤولةمم تحسنيل اقرتاحات وتقدم ،املصاحل
 .العاملني

 خامسا: حدود الدراسة
 الحدود المفاهيمية  1
االقتصادية ودوره يف دعم متكني العاملني يف املؤسسات  مستوى اختبار علىاالستقصائية  الدراسة تقتصر   

ممارسات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات جتاه أصحاب املصلحة من عمالء ومسامهني وعمال وبيئة وجمتمع، 
 يف ملتمثلةاكما اقتصرت على دراسة دور متكني العاملني بأبعاده   ،بغض النظر عن األطراف األخرى ذات املصلحة

ملمنوحة رص اكتساب املعرفة للعاملني، احلفز واملكافآت، احلرية واالستقاللية ا)مشاركة العاملني باملعلومات، توفري ف
 تغريات املدروسة.سعيا للتدقيق يف املللعامل، فرق العمل املوجهة ذاتيا( أي التمكني اإلداري أو اهليكلي دون النفسي 

 المكانية الحدود .2
اء ، واليت وفرت لنا شروط اجر املتواجدة بوالية سطيفمبجموعة من املؤسسات االقتصادية  الدراسة إجراء يتم  

  .الدراسة امليدانية
 ةالبشري الحدود .3
  .صاحلة لالستعمال 321 استبانة وكان منها 371حيث مت اسرتجاع  ،مفردة 562 تضم عينة على االستبيان مت توزيع 

 ةالزماني الحدود .4
 .5153نوفمرب  إىل 5153 مارس شهر منعلى الفرتة الزمنية املمتدة  التطبيقية الدراسة احنصرت   
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 سادسا: صعوبات الدراسة
 ميكن اجياز أهم صعوبات الدراسة يف:   
رغم من ال عن مقاالت علمية ضمن جمالت حمكمة، فعلىغلب املراجع اليت مت االعتماد عليها عبارة أ .1

قيمتها العلمية الكبرية إال أن ختصصها يف اجلزئيات جيعل من الصعب احلصول على إطار مرجعي يساهم يف 
 تسهيل البحث وحترير األطروحة.

العديد من  مع الدراسة ذات عالقةتشعب موضوع التمكني وكذا املسؤولية االجتماعية مما جعل  .2
 التخصصات.

توزيع ما جعل املؤسسات ترفض استقبالنا ل 31-بفرتة تفشي جائحة كوفيدتزامن فرتة الدراسة التطبيقية  .3
 .بريةاستجابة ك يلق بدورهكرتوين الذي مل االعتماد على االستبيان االلن مبا حتم علينا االستبيا

بكثرة تضم اإلطارات اليت دائما تتحجج  املستهدفة العينة أن اعتبار على االستبيان ومجع توزيع صعوبة .4
 العاملني كون اإلطارات هم أكثر  اإلجابات نوعية وعلى اجملمعة االستمارات عدد على أثر ما وهو االنشغاالت

 دراية بسياسات واسرتاتيجيات املؤسسة. 
ألسئلة كل ا  فيها اإلجابة علىلوحظ ان بعض االستمارات مل يتم حيث  املستجوبني بعض جدية عدم .5

 .استبيان( 51) وبالتايل مل تكن صاحلة لالستغالل

 سابعا: منهج البحث وأدوات جمع البيانات
 منهج البحث وطرق جمع البيانات 2
 ،(Exploratory research)البحث االستكشايف ىل ثالث فئات أساسية تتمثل يف: إمنهج البحث  يصنف   

 Explanatory or Causal)والبحث التوضيحي أو السبيب  (Descriptive research)والبحث الوصفي 

research). 

 بغرض حتقيق أهداف الدراسة واالجابة على أسئلتها مت االعتماد على املنهج الوصفي   
. )research Descriptive( ٭

  (Literature study)موضوع البحث حول املعريف الرتاكم استقراء( 3) :وقد مت استخدام هذا املنهج من خالل

                                                           
 وأ ، )ثقافية وأ يةعاجتما-نفسية وأ وجيةلسيو )ف ظاهرة أو احدث   "شيءلا "يكون قد .بحثلا هذا يف سااألس رحج "ما شخ  "وأ "ام شيء "ل واملنتظم دقيقلا وصفلا يعترب ٭

 ارتباط هناك ن إذا ام بتحديد البحث يهتم قد وأ واحد ريغمت كالهن يكون قد .اجمتمع   وا ةعجممو  وفردا ا "شخ لا" يكون قد حني يف ،) واالجتاهات عراملشا مثل (خصائ 
(Correlation) النزعة املركزية مقاييس لمث موجزة تانابي الوصفي بحثلا يقدم حيث نوعيا. او كميا الوصفي بحثلا يكون قد نها إىل اإلشارة جتدر كما .أكثر وا متغريين بني 

 Case) ةالاحل تاراسد خالل من يةعنو  تاراسل دشك يف يتم قد املتغريات. كما بني واالرتباط املئوية نسبلوا يناتبلوا املعياري واالحنراف وسيطلوا احلسايب املتوسط كلذ يف امب
studies) ، واملالحظة (Observation) ، بالتاواملق (Interviews) . 
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 والدوريات وامللتقيات والكتب، العلمية، املقاالت يف أساسا   متمثلة مراجع من توفر ملا مكتيب مبس  القيام طريق عن
 شكل فرضيات، يف وترمجته منوذج الدراسة بناء أجل من الطالبة اليها استندت  واليت السابقة، للدراسات املتضمنة
جمموعة من املؤسسات على عينة من إطارات يف  استبيان توزيع طريق عن (Survey) املس  اسلوب ( استعمال5و)

 .االقتصادية اجلزائرية بوالية سطيف
 مي،ل كشك يف البيانات جبمع   هذه املقاربةسمت اليت، (Quantitative method) ةالكمي املقاربة مت اختيار   
 Survey) املسحي بحثلا على االعتماد مت حيث ،ااهتري متغ بنيعالقات  ءاإنش هبدف حتاليل إىل عهاإخضا مث

research)  لجن أم وتوزيعه االستبيان ميمصت ،باملعاينة يهتم يلذا ةكميلااملقاربة  لاشكا من شكال   باعتباره 
 وذلك املستجَوبني، خصائ  / سلوكيات التحاليل لفهم إجراء مث دراسة،لا حمل اجملتمع أو عينةلا من تاوملاملع مجع
 (Multiple choice questions) ةدخيارات متعد ذات سئلةأ من ساسيأبشكل  يتكون استبيان توزيع طريق نع

 هبدف يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف االطارات من على عينة اخلماسي، ليكارت ومقياس
 على آرائهم خبصوص كل من التمكني واملسؤولية االجتماعية. عرفتلا
 تحديدل ُتستخدم يةكم منهجية رهاباعتب (Correlational research) االرتباطي بحثلا االعتماد على مت امك     
 عالقة،لا هذه تكمن رجةد يأ وإىل عينة( او (ام جمتمع لاخأكثر د وأ ريينغمت بني القةع كاهن تكان إذا ام
 بأبعاده يف دور متكني العاملني واملتمثلة يفواالرتباط بني جمموعة من املتغريات،  عالقةلا فاشكتا  لجأ من كلوذ

 أصحاب املصلحة من عمالء مسامهني وعمال وبيئة وجمتمع.  جتاهدعم ممارسات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 الدراسات السابقةثامنا: 
 بالنسبة سواء األخرة، اآلونة يف منهم األجانب والعرب من الباحثني من جمموعة باهتمام الدراسة موضوع حظي

 الدراسة، مبوضوع صلة ذات ولكنها خمتلفة إشكاليات يعاجل منها الكثري جند العربية أو األجنبية السابقة للدراسات
 ذكر يتم ال لذلك ،اوحتسينه مؤسساتاملسؤولية االجتماعية لل متغري ناحية من أو متكني العاملني متغري ناحية من
 موضوعي إطار يف مجيعا وحتليلها عرضها مستحيال يكون يكاد بل حصرها الصعب من ألنه الدراسات هذه كل
 تناولت الدراسة هذه ألن ونظرا ةيالدراسة احلال مبوضوع املباشرة الصلة الدراسات ذات بعض إدراج ميكن حمدد،

 وفيما يلي يتم عرض أبرز الدراسات السابقة.على أساسها  السابقة الدراسات تصنيف مت متغريين أساسيني،
 الدراسات المتعلقة بتمكين العاملين 1

 بية وكذا األجنبية.جاء منها باللغة العر  ما سواء سيتم عرض بعض الدراسات املتعلقة باملتغري األول متكني العاملني   
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 غة العربية لبال الدراسات-أ

 األهداف بتجسيد وعالقته اإلداري التمكين ممارسة ،2009 املبيضني ذيب حممد صاحل، علي أمحد دراسة 1
 -الكبرى الصناعية المؤسسات على ميدانية دراسة-األردنية البيئة لوزارة اإلستراتيجية

 بتجسيد التمكني اإلداري ممارسة عالقة معرفة هبدف كبرية، صناعية أردنية شركة 13 يف الدراسة هذه أجريت   
 الشعب ومديري املستويات اإلشرافية، يف عامال 336 الدراسة ومشلت .األردنية البيئة لوزارة اإلسرتاتيجية األهداف
 عامةال معلوماتلل األولخص  اجلزء  أجزاء، ثالثة على االستبيان باالعتماد على واملشرفني واخلرباء، واألقسام،

 فرق القرارات، يف املشاركة الصالحيات، ختويل(الدراسة  يف املعتمدة التمكني بعناصر فاهتم الثاين، اجلزءو  عينةلل
 اليت النتائج أهم بني ومن .اإلسرتاتيجية لألهداف الثالث فخص  اجلزء أما ،)العاملني وتعليم تدريب العمل،
 عديدة، إدارية وممارسات بوسائل البيئة لوزارة اإلسرتاتيجية جتسيد األهداف ميكن أنه ،الدراسة هذه يف صيغت
 واختاذ دائما   التصرف يف للعاملني احلرية مين  ألنه األهداف تلك جتسيد الفاعلة يف املمارسات أحد التمكني ويعد

 التأكد مت أخرى، كما جهة من تعليمهم ومستوى العاملني ومهارات خربات من جهة ويزيد من املسؤولة القرارات
 وزارة أهداف جتسيد يف مباشرة مسامهة سيسهم املبحوثة املؤسسات يف اإلداري ممارسة التمكني أن فعلي بشكل
 .املتغريين بني معنوية داللة ذات ارتباط عالقة وجود اإلحصائية أظهرت التحليالت إذ البيئة،
 داعمة، واإلداري كثقافة البيئي التدريب برامج تبين ضرورة أمهها التوصيات من جمموعة إىل الدراسة قدمتو    

 املؤسسات يف وأمهية التمكني البيئي الوعي مستوى من الرفع ضرورة وكذلك احلياة، مدى التعليم مبدأ لتجسيد
 منهج وتأسيس اإلداري التمكني ممارسة مساحة زيادة فاعلة يف آلية بوصفه الفريق بروح العمل شجيع. املبحوثة
 املبحوثة املؤسسات وظائف وصف يف النظر إعادة خالل من اختاذ القرارات يف املشاركة توسيع بالثقة، اإلدارة
 .اإلدارية املركزيةوتقليل  االتصال قنوات وزيادة

دور سياسة تمكين العاملين في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة  (5131) بوسامل بكر ابودراسة  2
 ميدانية على شركة سونطراك. 

 سوناطراك لشركة التنافسية املستدامة امليزة حتقيق يف العاملني متكني سياسة دور حتديد إىل الدراسة هذه سعت   
 استقاللية العمل، كفاءة العمل، معىن يف اليت متثلت األربعة بأبعادها العاملني متكني سياسة حتددت وقد البرتولية،
 تعدادها وبلغ العينة، داأفر  من البيانات مجع لغرض إستبانة تطوير الدراسة مت أهداف العمل، ولتحقيق تطوير العمل،
 .مفردة (375)
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 حتقيق يف العاملني متكني لسياسة دور هناك نأ :أبرزها من كان النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد    
 ألبعاد العاملني إدراك بتنمية االهتمام بضرورة الدراسة سوناطراك البرتولية. وتوصي لشركة املستدامة التنافسية امليزة
 والنظر املسئوليات حتمل على تشجيعهم خالل من الدنيا اإلدارية املستويات وخاصة يف األربعة التمكني سياسة
 .املبحوثة املؤسسة يف املستدامة التنافسية امليزة مستوى من الرفع ألجل للتعلم أخطاءهم كفرص إىل
تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع  (5132) أمين حسن ديوبدراسة  3

 . االتصاالت
،  يف سورية االتصاالت قطاع مؤسسات يف الوظيفية احلياة وجودة العاملني متكني بني العالقة الدراسة تناولت   
 أشكال أفضل الوظيفية، وحتديد احلياة وجودة العاملني متكني بني العالقة طبيعة حتديد يف الدراسة أهداف متثلت إذ

هذا البحث على شركات  بقطُ حيث ،  حمل الدراسة املنظمات يف وظيفية حياة جودة لتحقيق املطلوبة العاملني متكني
 داللة ذات عالقة وجود يف الدراسة نتائج أهم متثلت وقد استبيانا، 09باالعتماد على توزيع  قطاع االتصاالت

 ومشاركة القرارات، اختاذ يف العاملني مشاركة السلطة، املتمثلة يف تفويض متكني العاملني متغريات بني معنوية
الدراسة،  حمل املنظمات يف الوظيفية احلياة واقرتاحاهتم وجودة أفكارهم وتقدير العاملني وتشجيعامللكية،  يف العاملني
 ومشاركة يليه اخلدمة الوظيفية ارتباطا جبودة العاملني متكني متغريات أكثر هو اإلجناز أن تقدير إىل الدارسة وتشري
 املؤسسات اهتمام عن بعيدة يةالفرد األسر  حياة أن الدراسة وأوضحت السلطة، تفويض مث ومن بامللكية العاملني
 األجور نظام عدالة من الرغم على بالشكل السليم، تنفذ ال الصحي التأمني برامج أن كما الدراسة، حمل

 حمدودة مشاركة وهناك السلطة، لتفويض اسرتاتيجيةاملؤسسات  معظم لدى تتوافر أنَّه علما   فيها، والتعويضات
 .القرارات صناعة يف للعاملني

 أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات الجزائرية (5132) لطيفة برين دراسة 4
 على وتطبيقه ،االجتماعيواألداء  العاملني متكني املتغريين من كل يتضمن نظري منوذج بناء إىل الدراسة هدفت   

العمومية واملؤسسات  االستشفائيةاملؤسسات  بني فيها املقارنة على الرتكيز مت أين بسكرة، والية يف الصحي القطاع
 املؤسسات هلذه االجتماعي حتسني األداء يف العاملني متكني أثر استقصاء خالل من ذلك ومت االستشفائية اخلاصة

 أرائهم يف والوظيفية الشخصية ناحية خصائصهم من املبحوثني بني الفروق أهم وكذلك بينها، الفروق أهم ورصد
 اإلداري التمكنيعلى  النموذج احتوى وقد .ملؤسساهتم االجتماعي واألداء العاملني متكني ممارسة درجة حول

 أطراف أربعة على ركزت الدراسة فقد االستشفائية للمؤسسات االجتماعي األداء خي  فيما أما النفسي، والتمكني
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 واخلاضعة الصاحلة عدد اإلستبيانات ان. وكالبيئة اجملتمع، املقدمة، اخلدمات وجودة املرضى العاملني،) فاعلة
 استبيان. 472 اإلحصائي للتحليل
 للفروق نتيجة كانت العاملني متكني يف حصلت اليت أمهها الفروق النتائج من جمموعة إىل الدراسة وتوصلت    
 يف العاملني بني خيتلف مل النفسي بالتمكني الشعور أبعاده، ألن من كبعد اإلداري التمكني يف حدثت اليت

 عناصره، مستوى على حصلت اليت الفروق بعض إىل اإلداري ترجع التمكني يف احلاصلة الفروق وهذه ،القطاعني
 املؤسسات لصاحل كانت حيث للعاملني املمنوحة الرمسية القوة وعنصر عنصر الفرص من كل يف التحليل أبرزها واليت

 املبحوثني، اتجتاه يف القطاعني بني فروق أي مل يظهر والذي النفسي التمكني اما بعد ،العمومية االستشفائية
 القطاعني يف احلاصل التباين ورغم .فيه خمتلفة نظر وجهة العمومي القطاع ملبحوثي كان الذي عنصر التأثري عدا

 مين  العاملني منهما أحد ال األمر واقع ويف أنه إال اخلاص القطاع من إداريا متكينا أكثر أنه على العام وبروز القطاع
 أو للمحايدةإما  إجتهت النتائج يف ظهرت اليت احلسابية املتوسطات فكل اإلداري التمكني من الكافية الدرجة
األداء  التابع اإلداري واملتغري التمكني املستقلة املتغريات كافة بني عالية إمجاال اإلرتباط عالقة ظهرت .املوافقة لعدم

 مع املستقلة إرتباط املتغريات لعالقة بالنسبة أما .املرضى جتاهو  العاملني جتاه االجتماعي األداء وبعدي االجتماعي
 ألبعاد وأثرا دورا هناك .غري معنوية إىل ضعيفة إمجاهلا يف جاءت واجملتمع البيئة جتاه االجتماعي األداء من كل
  ة.العمومي االستشفائية للمؤسسات االجتماعي األداء أبعاد تفسري يف العاملني متكني

 الدراسات باللغة األجنبية -ب

 التمكين بين العالقة على لإلرهاق الوسيط التأثير  STEPHANIE GILBERT et al. (5131)  دراسة 1
 .التنظيمية المواطنة وسلوكيات الهيكلي

 The mediating effect of burnout on the relationship between structural empowerment and 

organizational citizenship behaviours. 

 يالعاطف واإلرهاق اهليكلي التمكني تأثري لدراسة  Kantersاهليكلي التمكني نظرية استخدم ت الدراسة اىلهدف   
  والزمالء. املؤسسة ىلإ املوجهة التنظيمية املواطنة سلوكيات يستخدمون الذين الصحية الرعاية يف املتخصصني على
 مرتبطة ولكنها املؤسسة قبل من مباشرة تكافأ ال تقديرية سلوكيات هي( OCB) التنظيمية املواطنة سلوكيات خلفية
 منوذجني الختبار متعددة احندار حتليالت ءامت إجر  .أقل دوران ونوايا الوظيفي الرضا زيادة مثل إجيابية، بنتائج
 717 من عينة يفو سلوك املواطنة التنظيمية  من ونوعني العاطفي واإلرهاق التمكني بني العالقات حول مفرتضني

 .كندية مستشفيات مخسة يف الصحية الرعاية يف متخصص ا
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. للمؤسسة سلوك املواطنة املوجهو  التمكني بني للعالقة مهم وسيط هو العاطفي اإلرهاق أن توصلت الدراسة اىل   
 كانومنه   .فيالعاط اإلرهاق خالل من سلوك املواطنة املوجه للزمالء   التمكني لعالقة املتوقعة الوساطة دعم يتم مل

 كبري بشكل ط امرتب يكن مل لكنه سلوك املواطنة املوجه للمؤسسة،و  العمل ظروف لتمكني مهم ا وسيط ا االستنفاد
. سسة وللزمالءسلوك املواطنة املوجه للمؤ  من بكل كبري بشكل مرتبط ا التمكني كان. املواطنة املوجه للزمالءسلوك بـ
 وتعزيز اإلرهاق تقليل إىل ةالصحي الرعاية يف العاملني بني التمكني تعزيز يؤدي قد التمريض إدارة على املرتتبة اآلثارو 

 .سلوك املواطنة التنظيمية
 اعليةف تحسين في للموظفين التمكين استراتيجية دور Ahmad Y. Areiqat, Bayan Naji (5136دراسة: ) 2

 المنظمة.
The Role of Employee’s Empowerment Strategy in Improving Organization’s Effectiveness 

 التدريب، التعلم، :يف املتمثلة بعادهابأ العاملني متكني اسرتاتيجية تطبيق دورعلى  التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 على العائد السوقية، احلصة يف: أبعادهااليت حددت  املؤسسةب الفعالية حتسني يف التفويض، هيل،التأ إعادة

 مكونة عينة على عن طريق توزيع استبيان الدراسة إجراء مت حيثيف مؤسسة كوكا كوال،  .املنتوج جودة االستثمار،
  .املؤسسة يف واملالية واإلدارية والفنية التشغيلية األقسام يف عامل 49
 الشركة، موظفي تطوير يف العاملني لتمكني بارز دور هناكأن  :منها نذكر عديدة نتائج إىل الدراسة توصلت   
 االقتصادية، جائالنتو  الفنية أو التنظيمية سواء جوانب عدة يف التحسني وكذلك السوقية تهاحصمنتجاهتا و  حتسني يفو 

 للمؤسسة االستثمار على العائد حتسني يف العاملني لتمكني دور تأكد وباملقابل عدم
تمكين الموظف األخضر: مراجعة منهجية لألدبيات حول أحدث ما توصلت  S. Tariq et al (2016 دراسة ) 3

 إليه إدارة الموارد البشرية الخضراء
Green employee empowerment: a systematic literature review on state-of-art in green human 

resource management. 

 كما ضراء،اخل املهام متابعة على املوظفني بتحفيز يتعلق مبا حبث اهتمت 312الدراسة بتحليل نتائج  ركزت   
ناصره . حيث متت دراسة مفهوم التمكني وعوالتصنيع اخلدمات قطاعي يف األخضر املوظف متكني ذلك يتوسط

 الدوران، معدل واخنفاض التغيب، معدل واخنفاض لعمل،أفضل ل جودة مثلومن مث النتائج احملققة عند تطبيقه 
 يف جمملها ستحفز . واليتاملنخفضة اإلجهاد ومستويات اإلجيابية، الذاتية والكفاءة الرضا من واملزيد العايل، وااللتزام
أيضا تزيد من ابداعه ومستويات أداءه ومت ربطها مبدى التزامه واندماجه مع املمارسات واملهام اخلضراء العامل و 
 للمؤسسة.
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ة املتمكنني هم أكثر حتفيز ا ألداء املهام البيئية اليت تستحق أن تكون صديق العاملنيوخلصت الدراسة إىل أن    
حمسة ناجحة، لذا فإن القوى العاملة اخلضراء املت مؤسسةاملوارد البشرية هي حق ا العمود الفقري ألي ن أو للبيئة. 

 .هلا تأثري عميق مؤثر على الرحبية التنظيمية االجتماعية واإلنتاجية
 بالمسؤولية االجتماعية الدراسات المتعلقة 2
واء ما جاء منها ملسؤولية االجتماعية للمؤسسات س)التابع( اسيتم عرض بعض الدراسات املتعلقة باملتغري الثاين    

 باللغة العربية وكذا األجنبية.

 أ الدراسات بالغة العربية

 ظل في الجزائر يف االقتصادية للمؤسسة الشامل األداء في لتحكما (5133) العايبان الرمح دراسة عبد 1
 الجزائر في اإلسمنت قطاع حالة :المستدامة التنمية تحديات

 العمومية االقتصادية للمؤسسات املستدامة التنمية أبعاد انعكاس مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت   
 الشامل أدائها بقياس االقتصادية املؤسسات قيام ومدى الشامل، أدائها عن واالفصاح وتقييم قياس على اجلزائر يف
    .والبيئية االجتماعية االقتصادية، :الثالث األبعاد فيه تراعى الذي
 باملسؤولية للتحلي الضرورية واملتطلبات اإلمسنت قطاع واقع بني كبرية فجوة وجود إىل الدراسة توصلت   

 وىتاملس أن كما املصلحة، ذات أطرافها مع الدراسة حمل املؤسسات عالقة ةر بإدا يتعلق فيما خصوصا االجتماعية،
 اإلعانات خالل من والبيئة، اجلودة مسار يف املؤسسة التزام نتاج كان والبيئية الزبائن من كل جتاه قيم من احملقق
 شؤون على القائمني إرادة وليد وليس ،14001و 9001 األيزو شهادة على للحصول عليها حصلت اليت املالية
 حساب على واملايل االقتصادي للبعد يعطى االهتمام زال فال الشامل األداء خبصوص أما .املؤسسات تلك إدارة
 اجلزء خي  أنه إىل الدراسة توصلت فقد عنها، واإلفصاح التقارير إعداد وخبصوص .الجتماعياو  البيئي البعدين
 املؤسسة تنتهجها اليت واملواصفات املعايري متطلبات تشرتطه ماأو  ون،القان حبكم اجباريا باعتباره فقط، احملاسيب
 .32113و 1113 اإليزو شهادات على احلصول أجل من
تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية  (5132)وهيبة مقدم دراسة  2

 .دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري
هدفت هذه دراسة اىل معرفة واقع ممارسة املسؤولية االجتماعية يف عينة من املؤسسات االقتصادية الواقعة يف    

بعض واليات الغرب اجلزائري. وذلك يف إطار معاجلة إشكالية تتمحور حول تقييم مدى ممارسة املؤسسات 
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من املؤسسات  331على االستبيان املوزع على االقتصادية اجلزائرية لربامج املسؤولية االجتماعية. وباالعتماد 
 .االقتصادية يف الغرب اجلزائري

أظهرت الدراسة غياب أي فلسفة أو رؤية واضحة جتاه املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات االقتصادية    
حمل الدراسة، وأن ممارساهتا يف هذا اجلانب بشكل متوسط عموما. حيث بينت الدراسة أن ممارساهتا جيدة 

ؤوليتها جتاه العاملني ا البيئية ومسجتاه كل من: املسامهني واملستهلكني، يف حني متارس بشكل متوسط مسؤوليته
 وال متارس مسؤوليتها االجتماعية جتاه اجملتمع. واملوردين،

كما توصلت الدراسة اىل غياب أي تأثري ملتغريات العمر واحلجم وامللكية وطبيعة النشاط على ممارسة     
ل دون موعة من العراقيل حتو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حمل الدراسة، وقد وقفت الدراسة على اىل جم

هذه املمارسة واليت من أمهها نق  املوارد املالية لتمويل برامج املسؤولية االجتماعية. وقد قدمت الدراسة مجلة 
من التوصيات لتفعيل ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واملوجهة اىل أربعة أطراف 

 القتصادية والدولة واجلامعات ومراكز البحث ووسائل االعالم.  فاعلة هي: املؤسسات ا
الشركات  على تطبيقية دراسة :األداء في االجتماعية المسؤولية أثر (5132دراسة إبراهيم قدري ) 3

   .السورية المساهمة
 ومعرفة السورية، املسامهة الشركات يف االجتماعية املسؤولية ممارسة مدى على التعرف إىل سةراالد هدفت   

 الرضا كان إذا فيما ومعرفة األداء،على  االجتماعية املسؤولية أثر وقياس فيها، للعاملني الوظيفي الرضا مستوى
 .وأدائها للمنظمة االجتماعية املسؤولية بني العالقة يتوسط للعاملني الوظيفي
 استبانة وُصممت االرتباطي، واالسلوب الوصفي املنهج الباحث استخدم سةراالد أهداف حتقيق أجل ومن   
 سوق يف املدرجة الشركات يف ءرااملد من عينة على وزعت واألداء، االجتماعية باملسؤولية اخلاصة البيانات جلمع
 الشركات يف للعاملني الوظيفي الرضا لقياس ثانية استبانة ُصممت كما .اءمدر 311بلغت  املالية قار و لأل دمشق
 البيانات لتحليل   .املدروسة الشركات يف موظف (211) قدرها عينة على ووزعت أبعاد عدة من تكونت املدروسة
 على باالعتماد الباحث قام كما .SPSS 53 اإلحصائي الربنامج اُستخدم حيثُ  االستبانتني :بواسطة مُجعت اليت

 وباستخدام خالهلا من واليت املدروسة، الشركات يف مدير (25) مع مقابالت ءراإج خالل من النوعية املنهجية
 تاوعالقتها باملتغري  التطبيق، مستوى على للمنظمة االجتماعية املسؤولية واقع استنتج املضمون حتليل منهجية
 االجتماعية املسؤولية متارس املدروسة الشركات أن إىل الدراسة خلصت.األساسية وأسئلتها اسةر الد مبشكلة املتعلقة
 .متوسط املدروسة الشركات يف للعاملني الوظيفي الرضا أن إىل اأيض سةار دال توصلت متوسطة بدرجة
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لية عن عناصر المسؤو  باإلفصاحمدى التزام المؤسسات االقتصادية الجزائرية (، 5131دراسة جنات دكار ) 4
 .االجتماعية دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية

، ومدى يةاالجتماعاجلزائرية ملسؤوليتها  االقتصاديةهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك املؤسسات    
ؤسسات ، وقد مت اختيار كعينة للدراسة بعض املاألداءعن هذا  واإلفصاح واالجتماعيالتزامها بقياس أدائها البيئي 

املسامهة يف  خاللمن  ،االجتماعيةاجلزائرية اليت أعلنت عن رغبتها الصرحية يف تبين مفهوم املسؤولية  االقتصادية
يف هذا اجملال، واليت متثلت يف كل من مشروع املسؤولية  IANOR ئري للتقييساز املشاريع اليت تبناها املعهد اجل

وع تطوير دليل ارشادي وفقا للمواصفة القياسية ،ومشر  RSMENA ومشال افريقيا األوسطملنطقة الشرق  االجتماعية
   .ISO26000-NA االجتماعيةاجلزائرية حول املسؤولية 

ا إىل سعيه خاللمن  االجتماعيةتوصلت الدراسة إىل أن املؤسسات حمل الدراسة تتخذ قدرا من املسؤولية    
ملؤسسات حمل لت إىل أنه رغم تبين االتعرف على أصحاب املصاحل ومعرفة متطلباهتم واشباع رغباهتم، كما توص
 باإلفصاحوم تق الاهنا  ال، إواالجتماعيالدراسة ملمارسات مسؤولة، ورغم استخدامها ملؤشرات لقياس أدائها البيئي 

 .االفصاحع من أصحاب املصاحل ملمارسة هذا النو  ، ويرجع ذلك إىل غياب الضغط من قبلاألداءعن هذا 
دور إدارة لكفاءات في ترقية المسؤولية المجتمعية واألداء المستدام  ،(5131) كشاط انيسدراسة  5

 SONATRACHلمنظمات األعمال: دراسة حالة 
 وىومست اجملتمعية املسؤولية مستوى من كل حتسني يف الكفاءات إدارة دورهدفت الدراسة اىل التعرف على    

 واألداء اجملتمعية واملسؤولية الكفاءات إدارة واقعسوناطراك وذلك من خالل التعرف على  جملمع األداء املستدام
 األداء حتسني ويف املسؤولية مستوى حتسني يف الكفاءات إدارة متارسه الذي دورالسوناطراك و  مبجمع املستدام
 دور وال املستدام األداء حتسني يف اجملتمعية ملسؤوليةا دور. إضافة اىل التعرف على سوناطراك مبجمع املستدام
 سوناطراك مبجمع التطبيقية الدراسة اجناز مت . وقداملستدام واألداء الكفاءات إدارة بني اجملتمعية للمسؤولية وسيطال

 ت.البيانا حتليل يف البنائية باملعادالت الربجمة مع استعمال استبيان 367بتوزيع 
 من إال املستدام، األداء مستوى على إجيايب أثر إدارة الكفاءات ملمارسات يكون ال أنه إىل التوصل مت وقد    
 .اجملتمعية مبسؤولياته سوناطراك جممعالتزام  خالل
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 الدراسات بالغة األجنبية -ب

 .التنظيمي وااللتزام التنظيمية المواطنة دراكإ بين العالقة DANE K. PETERSON( 5112) دراسة 1

  The Relationship Between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational  

Commitment. 

 األداء بني القةالع يف للتحقيقو  العمل اتجتاهو  االجتماعي األداء بني العالقة حاولت الدراسة التعرف على     
 دراسةال ألغراض. املؤسسات من عدد من األعمال خرباء احلالية الدراسة استطلعت العمل، اتجتاهو  االجتماعي
عتماد العاملني أما بالنسبة ملواطنة املؤسسات فتم اال عمل ملواقف كمقياس التنظيمي االلتزام استخدام مت احلالية

 على النموذج الرباعي لكارول.  
 واألهم. تنظيميال وااللتزام الشركة مواطنة تصورات بني عالقة وجود األعمال خرباء رأي استطالع نتائج أثبتت   
 يؤمنون الذين العاملني بني أقوى كانت التنظيمي وااللتزام الشركة مواطنة بني العالقة أن النتائج أظهرت ذلك، من
 أقوى مؤشر ا كان تالشركا ملواطنة األخالقي املقياس أن إىل أيض ا النتائج أشارت. االجتماعية املسؤولية بأمهية بشدة
 .والتقديرية والقانونية االقتصادية التدابري من املؤسسة التزام على
دور إدارة الموارد البشرية في عرض قضية المسؤولية االجتماعية   C. Strandberg( 5111) دراسة2

 للشركات وخارطة الطريق.
le rôle de la gestion des ressources humaines dans la responsabilité sociale d’entreprise 

exposé de la question et feuille de route. 

 للمؤسسات االجتماعية باملسؤولية االلتزام كفاءة تعزز اليت األساسية العناصر توضي  إىل الدراسة هذه هدفت   
 املسؤولية من مرتفع عائد على احلصول يف ترغب اليت للمؤسسات الطريق خارطة أو إطار ووضع منها، العائد وترفع

  ة.االجتماعي
 املؤسسة حتقيق يف رئيسيا دورا تلعب ختصصاهتا مبختلف البشرية املوارد إدارة أناىل:  الدراسة هذه وقد توصلت   

 العائد الرفع يف محاس عامل العمال مشاركة عتربت حيث االجتماعية، للمسؤولية بتبنيها يتعلق فيما خاصة ألهدافها
 اعائد حتقق اليت املؤسسات ، كما أنوتطبيقها اإلسرتاتيجية وضع يف مشاركته خالل من االجتماعية املسؤولية من
 ضمن متكامل بشكل االجتماعية املسؤولية ثقافة دمج على تعمل اليت تلك هي االجتماعية املسؤولية من امرتفع
وصلت الدراسة . تاالجتماعية املسؤولية إطار يف الفعالة املبادرات لتشجيع وحوافز مكافآت تقدميا، و وقراراهت أنشطتها

 يستلزم ما وهذا اخلاصة، قيمه مع التنظيمية ثقافتها تتوافق اليت املؤسسات يف العمل يفضلون أيضا اىل ان العاملني
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 املؤهلة العاملة واليد الكفاءات على احلصول يضمن مبا للمؤسسة التجارية العالمة يف االجتماعية املسؤولية ادماج
 مساعدة على العاملني أمام اجملال تفت  اليت البشرية املوارد إدارة أدوات ضمن االجتماعية املسؤولية اعتبار ميكنو 

 حمليا والبيئية االجتماعية الظروف حتسني على إجيابا ينعكس مما االستدامة إطار يف أهدافها حتقيق يف ممؤسساهت
 .وعامليا

 والمسؤولية البشرية الموارد إدارة بينلعالقة ا  R Kazlauskaitė  & I. Buciūnienė.( 5135دراسة ) 3
 .األداء ونتائج للشركات االجتماعية

The linkage between HRM, CSR and performance outcomes. 

 يف التنظيمي األداء ونتائج البشرية املوارد وإدارة االجتماعية املسؤولية بني العالقة يف اىل البحث الدراسة هدفت   
 .(عامل 311 من أكثر) احلجم وكبرية متوسطة منظمة 331 لـ استقصائية دراسة إجراء متوقد  .ليتوانيا
 أو مكتوبة شريةب موارد اسرتاتيجية املبحوثة لديها املؤسسات ثالثة أرباع منأكثر  إمجاال ،وقد توصلت الدراسة    
 املؤسساتا  نصف نم أكثر ولكن االجتماعية، املسؤولية بيان الديهأكثر من الثلث قليال من  يف حني .مكتوبة غري

 .التنوع وبيان املؤسسة قيم وبيان أخالقيات، مدونة لديها املستجوبة
، األداء ونتائج اتللمؤسس االجتماعية املسؤولية ونتائج البشرية املوارد إدارة بني وجود عالقة الدراسة نتائج بينت 

 البشرية املوارد دارةإ فيها تؤدي اليت تلك أي تطورا ، األكثر البشرية املوارد إدارة ذات وتبني النتائج أن املؤسسات
 ،أفضل بشكل طورةم االجتماعية املسؤولية سياسات لديها البشرية، املوارد وظيفة أداء تقييم ويتم اسرتاتيجي ا دور ا
 للمؤسسة. واملايل التنظيمي األداء نتائج على تأثري له األخري هذا أن وجد وقد
 .للمؤسسات االجتماعية المسؤولية في القيادة أنماط أدوار .SHUILI DU et al (2013 )دراسة: 4

 The roles of leadership styles in corporate social responsibility. 

 وجه وعلى ،ملؤسساتا مديري قبل من املعتمدة القيادة أساليب تأثري كيفية يف التحقيقتبحث هذه الدراسة يف    
ا. تفرتض الدراسة ان هنتائجو  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية ممارسات على ،والتبادلية التحويلية القيادة التحديد
 التطور من لىأع مستويات إىل يصلونكما اهنم . القيم على ويركزون عالية بأخالق ونيتسم التحويليون القادة

 التابعني حيفز مما املصلحة، أصحاب خمتلف متطلبات مع ومتوافقة عادلة رؤية ويضعون التبادليون قادة من األخالقي
 حىت املرؤوسني جعوتش فكري ا التحويلية القيادة حتفز .للمؤسسة أكرب رؤية أجل من الذاتية مصلحتهم جتاوز على
 األدوار لىع الضوء البحث هذا سلط. و ابتكار ا أكثر بطرق املعقدة والقضايا املشكالت مع التعامل من يتمكنوا

https://www.emerald.com/insight/search?q=R%C5%ABta%20Kazlauskait%C4%97
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ilona%20Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ilona%20Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97
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 على مهمة آثار من ال هلملو  االجتماعية املسؤولية ملمارسات والتبادلية التحويلية القيادة أساليب تلعبها اليت املختلفة
 .والتطبيقي النظري املستوى
 تشارك نأ املرج  من األكرب التحويلية القيادة ذات املؤسسات أن للمديرين النطاق واسع ميداين مس  كشف   
، حيث املمارسات ذهه مبثل ترتبط ال التبادلية قيادةال أن حني يف ،للمؤسسات االجتماعية املسؤولية ممارسات يف

 هوف لتحويليةا القيادة أسلوب خصوصا أساسي ا دور ا تلعب القيادة أساليب أن إىل إليهاتشري النتائج املتوصل 
 الفوائد خالصواست لتنفيذ األنسب هي القيادة التبادلية ن، وأاجتماعي ا مسؤولة ممارسات وتصميم لبدء األنسب
 القيادة وممارسة للقيادة تعددي هنج تبين املديرين على جيبوعليه  .اجتماعيا   املسؤولة املمارسات من التجارية
 التبادلية. قيادة مع جنب إىل جنب ا التحويلية

 السابقة  الدراسات وموضعها من الدراسة هذه يميز ما 3

 سابقة، دراسات على يرتكز أن جيب قيمة ذا حبث أي يكون ولكي تراكمية، عملية هو البحث أن اعتبار لىع   
 استكماال جاءت احلالية الدراسةأن  القول ميكننا األساس هذا وعلى ،عنها معينة جزئية يف اخمتلف يكون وأن

 االقتصادية املؤسسات التزام دور متكني العاملني يف حتسني مستويات ختبارإل جادة وحماولة السابقة، للدراسات
 .املصلحة ذات األطراف خمتلف جتاه االجتماعية مبسؤوليتها اجلزائرية
ثا له سلوبا تسيرييا حديا باعتبارهمتكني العاملني  أمهية توضي  حول السابقة الدراسات مع الدراسة هذه تتشارك    
 املسؤولية مفهوم وأيضا أدائها، ومستوى املؤسسةأداء العاملني ومستويات رضاهم، وعلى  على كبرية تأثريية قوة

.   والبعيد املتوسط املدى يف مرحبا راااستثم واعتبارها هبا االلتزام وضرورة وعناصرها وجماالهتا للمؤسسات االجتماعية
هذا وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إثراء اجلانب النظري وكذلك يف تصميم االستبيان 

 املتعلق باجلانب التطبيقي.  

 فيما يلي: السابقة ساتاالدر  الية عنما مييز الدراسة احل ميكن ابراز بعض   

 وبيئات ظروف ظل السابقة يف ساتاالدر بعض  مّتت حيث سة،ار دال هذه فيها جرت اليت البيئة اختالف -
 عن طبيعتها يف ختتلف دولية مؤسسات وعلى ةدراسال هذه عينة هلا تنتمي اليت والبيئة الظروف عن خمتلفة

اليت ركزت فقط على املؤسسات االستشفائية يف والية  2915)دراسة لطيفة برين  ةاملدروس املؤسسات
 من عينة واسقاط هذه اإلشكالية على العالقة هذه طبيعة تقصي الدراسة هذه حتاول وبالتايل. بسكرة(

 هذا وختتلف أيضا يف اجملال الزمين. ،احمللي البيئة يف تعمل اليت املؤسسات االقتصادية



 مقدمة...............................................................................................
 

 غ
 

الدراسة احلالية الربط بني متغريين مها متكني العاملني واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات، بينما ربطت حتاول 
ا على )كدراسة أمين حسن ديوب برتكيزه الدراسات السابقة بني التمكني وجزء من ابعاد املسؤولية االجتماعية
ارة املوارد البشرية ، أو ربط إدجتاه العامل فقط(التمكني وجودة احلياة الوظيفية اليت متثل املسؤولية االجتماعية 

دور إدارة املوارد البشرية يف  C. Strandberg( 5111)دراسة ) بشكل عام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات
Buciūnienė .I ( 5135)ودراسة  عرض قضية املسؤولية االجتماعية للشركات وخارطة الطريق.

Kazlauskaitė .R & اءاألد ونتائج للشركات االجتماعية واملسؤولية البشرية املوارد إدارة بني العالقة.) 
املسؤولة  البشرية املوارد بإدارة يدعى ماحبثت في دراسات هناك الدراسات املقدمة جند أيضا أنمن خالل  -

 .البشرية املوارد إدارة حتسني يف االجتماعية للمؤسسات املسؤوليةمسامهة  يف تبحث اليت وهياجتماعيا، 
 وهو ما يعين ربط املتغريين بطريقة عكسية.

 على باالعتماد اجلزائريةاالقتصادية  املؤسسات يفمستوى متكني العاملني احلالية لتحديد  الدراسةتسعى   -
مخس أبعاد هي )املشاركة باملعلومات، توفري فرص اكتساب املعرفة، احلوافز واملكافآت املمنوحة، احلرية 

اد ببعض األبع تفاكت اليتختتلف عن بقية الدراسات جيعلها واالستقاللية وفرق العمل املستقلة( وهو ما 
 أخرى. اأبعاد تاستخدم أو اهنا

تسعى الدراسة احلالية اىل معاجلة مفهوم جد مهم وهو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل منوذج  -
أصحاب املصلحة حيث مت حتديد األبعاد اليت تتماشى مع ميدان الدراسة ومتكننا من قياس مستوى 

 وم التمكني.املسؤولية االجتماعية واليت تتماشى أيضا مع مفه

 تاسعا: هيكلة الدراسة وخطتها البحثية
 يف األساسية واحملاور للدراسة العام التصميم االفرتاضي، الدراسة منوذج :البحثية وخطتها الدراسة هيكلة تتضمن
 :يلي كما وذلك البحثية، خطتها

 نموذج الدراسة  1
والتحليل النظري واملفاهيمي  السابقة الدراسات حتليل على بناء تطويره مت الذي الدراسة منوذج املوايل الشكل ميثل  

 .واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات مفهوم متكني العاملني
 
 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Ilona%20Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ilona%20Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ilona%20Bu%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97
https://www.emerald.com/insight/search?q=R%C5%ABta%20Kazlauskait%C4%97
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 نموذج الدراسة 1شكل رقم: 

 
  
 متثلو  تابع، كمتغري االجتماعية للمؤسساتو املسؤولية  مستقل كمتغري متكني العاملني بني الدراسة منوذج يربط   
)مشاركة العاملني باملعلومات، توفري فرص اكتساب املعرفة للعاملني، احلفز واملكافآت،  :األبعاد التالية املستقل ملتغريا

املسؤولية  :مخسة أبعاد التابع املتغري بينما ميثلاحلرية واالستقاللية املمنوحة للعامل، فرق العمل املوجهة ذاتيا( 
 .عاملسامهني، العمال، البيئة، اجملتم العمالء،كل من   جتاهاالجتماعية 

 هيكل الدراسة  2
 قصد معاجلة موضوع الدراسة وحتقيق أهدافه واالجابة عن اإلشكالية، مت تقسيم الدراسة كالتايل: 
 اخلامتة، نتائج وحىت األخرى الفصول تصميم عليه يبىن والذي للدراسة العام املنهجي اجلانب عن المقدمة تعرب   
 .البحثية وخطتها الدراسة وهيكلة ،للدراسة املنهجية املعاجلة اإلشكالية، تقدمي :تتضمن وهي

: والأنتناول فيه متكني العاملني حيث  أو املستقل للمتغري النظرية للمعاجلة األول الفصل خص : األول الفصل
يم، ومت ملفهوم التمكني بني الفكر اإلسالمي ومدارس التنظ تتبعاإلطار املفاهيمي لتمكني العاملني، إذ مشل على 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلقتصادية

 املسؤولية االجتماعية اجتاه العمالء

املسامهنياملسؤولية االجتماعية اجتاه   

العاملنياملسؤولية االجتماعية اجتاه   

البيئةاملسؤولية االجتماعية اجتاه   

اجملتمعاملسؤولية االجتماعية اجتاه   

 متكني العاملني يف املؤسسات االقتصادية

مشاركة العاملني باملعلومات 

توفري فرص اكتساب املعرفة 

احلفز واملكافآت 

احلرية واالستقاللية 

 ذاتيافرق العمل املوجهة 

 

 اخلربة املهنية
 ملكية املؤسسة
 نشاط املؤسسة

2 

1 

2 

2 

6 

7 7 

3 
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الصلة  وكذا أنواع التمكني واملصطلحات ذات تناول بعض التعاريف املقدمة للتمكني من قبل باحثني متميزين،
التمكني تلف أساليب : التطرق اىل خمثانياإضافة اىل مداخل التمكني وأمهيته.  ا،لتمكني كالتفويض واملشاركة وغريهبا

أبعاد  إضافة اىل ،Spreitzerو   Kanugo& Conger و Kanter وبعض النماذج املقدمة من الباحثني أمثال كانرت
: مت التطرق اىل مراحل عملية التمكني ومستوياته ومتطلبات جناحه ويف األخري معوقات تطبيقه ثالثا .التمكني

 .واالنتقادات املوجهة له
أو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حيث من خالله سيتم  التابع للمتغري النظرية للمعاجلة : خمص الفصل الثاني
: ملاهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومراحل تطور االهتمام هبا وأهم النظريات املفسرة هلذا املفهوم، أوالالتطرق 

رضة للمسؤولية وكذلك اآلراء املؤيدة واملعا هلا،ة واملفاهيم املقاربملقدمة للمفهوم التعاريف ا بعضإضافة اىل تقدمي 
ولية االجتماعية مستويات دمج املسؤ : التطرق اىل ثانيا. للمؤسسات تقدمي أبعاد املسؤولية االجتماعية، و االجتماعية

حتسني على ساعدة لعوامل املواة عملية املسؤولية االجتماعية ومكانتها يف املؤسسو  يف اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة
 توجيهية بادئامل ضوتقدمي بع وأبعادها، املسؤولية االجتماعية االسرتاتيجية للمؤسساتمكانتها. والتطرق أيضا اىل 

وذلك حىت تتمكن املؤسسات من التطبيق اجليد ودمج أبعاد وممارسات  االجتماعية املسؤولية مبادرات لتنفيذ
االجتماعية. ولية لتزام باملسؤ االاملكاسب احملققة من املسؤولية االجتماعية ضمن اسرتاتيجية املؤسسة. ويف األخري 

وخمتلف  تااألداء االجتماعي للمؤسس، حيث يتم التطرق ملفهوم قياس املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ثالثا
طاقة األداء املتوازن منوذج بمعايري قياسه وتقدمي جمموعة من مناذج قياسه مثل منوذج حماسبة املسؤولية االجتماعية، و 

، لحةأصحاب املص، وأخريا منوذج احلد األدىن ثالثي األبعاد، ومنوذج لوحة قيادة مؤسسة سكونديا، و املستدامة
جتماعية كما يتم تناول املعايري واملواصفات القياسية املرتبطة باملسؤولية اال الذي سيتم االعتماد عليه يف دراستنا.

 .الصادرة عن هيئات أخرىأو  الصادرة عن املؤسسة العاملية للتقييسسواء 
 الفصل هذا يف يتم والثاين، األول الفصلني يف حدة على متغري لكل النظري التحليل على بناء: الثالث الفصل
جوانب مسامهة متكني العاملني يف حتسني  الفصل هذا ليعنون التابع، واملتغري املستقل املتغري بني النظري الربط

 يف أساسيا عنصرا منها كل ميثل مستويات أربعة على الربط هذا ويستكمل. املسؤولية االجتماعية للمؤسسات
إدارة املوارد البشرية باملسؤولية االجتماعية وذلك باعتبار متكني  عالقة عرض األول المستوى يتضمن الفصل، هذا

ممارسات إدارة املوارد البشرية املنسجمة مع متطلبات املسؤولية العاملني من ممارسات هذه اإلدارة من خالل تناول 
 رد البشريةوادمج مبادئ املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف ممارسات إدارة املوكيفية  االجتماعية للمؤسسات

ادماج  متطلباتضمن يت الثاني المستوى. أما أمثلة عن املسؤولية االجتماعية يف إدارة املوارد البشريةوتقدمي بعض 
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متكني  الثالث المستوى يتضمن. بينما وكذا مراحله املورد البشري يف سياسات املسؤولية االجتماعية باملؤسسة
ت منوذج جتاه أصحاب املصاحل، كون الباحثة قد اختار  االجتماعية للمؤسساتالعاملني ودوره يف حتسني املسؤولية 

املسؤولية  قياسأصحاب املصاحل لقياس مستوى املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، حيث يتم حتديد مؤشرات 
 نيوحتديد دور التمك واليت تعرب عن اهتماماهتم أو متطلباهتم ،كل صاحب مصلحة جتاه للمؤسسة االجتماعية

 بأبعاده يف تلبية هذه املتطلبات. 
للدراسة  يداينامل واإلطار والتمهيدي للدراسة املنهجي اإلطارمت يف الفصل الرابع تناول كل من  :الفصل الرابع

صفي واعتمادا الو  اإلحصاءباستخدام طرق  باالستبيانعرض نتائج الدراسة اخلاصة . وذلك بالفرضيات واختبار
 الستداليلا اإلحصاءللدراسة باستخدام طرق  االفرتاضيوأخريا اختبار الفرضيات والنموذج  ، SPSSعلى خمرجات
 .ومقارنة ذلك مع نتائج الدراسات السابقة SPSS  خمرجات
 تتوض  ،األخري الفصل حىت املقدمة من البحث مراحل من مرحلة كل يف إليه التوصل مت ما على اعتمادا   
 .الخاتمة يف تدرج واليت وآفاقها الدراسة اقرتاحات وتطبيقاهتا، الدراسة نتائج ةللباحث

 



 

 

 

 

  الفصل األول
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 تمهيد
 ودفع أساسية وبنية ااتييياست  عامال تعترب اليت ،البشرية املوارد دور على التأكيد مت واملتغري السريع اليوم عامل يف   

 عن ؤو واملس وصو األ أهم كونه منل نظرًا ،املناقشات يف موضوع أهم املورد البشري لطاملا كانف ،مؤسسة لكل
 اإلدارة خال من  ادئةه له بيئة وفرت أن لذلك جيب ،دهتا وتطويرها ومنوهاقيا يف الرئيسي ولدوره املؤسسات وظائف

  البيئة. هذه مثل يف التغيريات ملواجهة تهوهتيئ الدميقراطية
 احلادي لقرنا ؤسساتامل للغاية املتقدمة والتكنولوجيا والعوملة العمالء توقعات زيادة مثل العوامل لقد جعلت   

 باإلضافة العاملني وإبداع الفكرية القوة إلدارة حاجة هناك ستكونف التقليدية، ؤسساتامل عن خمتلف شكل والعشرين
 أيًضا، لكنو  مناسبة تكون لن-األوامر– اهلرمي التحكم طرق فقط ليس هذا الوضع، ظل يف ، وعليهالطاقة إىل

" الذاتية دارةاإل" على نيالعامل تدريب ضرورة فإن لذا،. بسرعة املشكالت وحل املبادرات إظهار العما  على جيب
 على االستيابة نيتمكال يساعد ،جديد كربنامج اإلدارة خرباء من العديد انتباه جيذب" البشرية املوارد متكني" جعلت

 املديرين على جيبو  ،اخلدمة عملية يف مشاركة أكثر ألفرادا ويصبح الشكاوى مع والتعامل بسرعة العمالء طلباتل
 إدارية وإجراءات مثل نياتوتق استاتيييات باستخدام العاملني لتمكني ةالتنظيمي الظروف وتوفري امليسرين دور لعب
 مجيع يف واملكافآت القوةو  تقاسم املعرفةواالستقاللية،  الفريق وتشكيل التشاركية اإلدارةو  والتفويض املعلومات توفري

  .للعاملاخلًيا د شغًفا تسبب تنظيمية بيئة املديرون ومنه يوفر، املؤسسة مستويات
سنتناو  يف هذا الفصل اإلطار النظري ألسلوب متكني العاملني من وضوع املوبغية اإلحاطة ب وعلى هذا األساس   

 خال  املباحث التالية:
 تمكني العاملنيمدخل عام لاملبحث األو : 

 املبحث الثاين: أساليب، مناذج وأبعاد التمكني
 ني يف الواقع العملياملبحث الثالث: أسلوب متكني العامل
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 تمكين العاملينمدخل عام لالمبحث األول:  
مل يظهر متكني العاملني كأسلوب إداري حديث إال بعد تراكمات لألفكار والنظريات والتيارب املتعلقة بالفكر    

على الرغم من ف ،ع الزبون بصفة خاوصةرة العالقات مواملتعلقة مبفاهيم إدارة املوارد البشرية وإدا ،اإلداري بصفة عامة
  .ربإال أن األساس واألفكار الكامنة وراءه لديها عمق أك له احلايل يعكس التطورات األخريةأن التمكني يف شك

ر اإلداري املمهدة ملختلف نظريات الفكللخلفية النظرية ملفهوم التمكني و جيعلنا خنصص هذا اجلزء للتطرق  وهذا ما
  .وأمهية تبنيه يف املؤسسة ،فاهيم ذات الصلة بهوكذا امل ،لظهوره

 العاملين تمكين: مفهوم األولالمطلب 
استخدم مصطلح التمكني يف العديد من اجملاالت ويف سياقات خمتلفة سياسية اجتماعية اقتصادية وإدارية،     

نا أوال حتديد لمية تتطلب ماحلاجة الع إن. درجة جعلت منه مفهوما غامضا إىلويستخدمه الكثري مبعاين خمتلفة 
ومناقشة بعض ما قدم من تعاريف مث التكيز على املعىن املراد توظيفه يف هذا البحث واملتعلق بالتمكني اإلداري أو 

 العالئقي. 
 : تعريف التمكيناألول فرعال

 تعريف التمكين لغة
مرة يف  ة التمكني" وقد استخدم ألو حال ،يعّرف قاموس أوكسفورد اإلجنليزي "التمكني" بأنه "فعل التمكني    

. ومع ذلك، فإن الفعل "التمكني" الذي اشتق منه هذا االسم ظهر ألو  مرة يف اللغة 9481هذا الشكل يف عام 
". power" واالسم "emاإلجنليزية قبل حوايل مائيت عام. كلمة "متكني" مشتقة من الفرنسية والالتينية تتكون من "

كانت، يف وقت من األوقات ، كلمات قابلة للتبديل تعين   -" enمن الفرنسية القدمية لكلمة "" Emرمبا تأيت كلمة "
"in" ومع ذلك، فإن املصدر الالتيين لـ ."em.من كل حيمل  " أكثر تعقيًدا "Em "و "en "التعريف نفس أيًضا - 
 من ولكن" تمكنيال" لكلمة احلديثة التفسريات حو  لالهتمام مثريًا تفكريًا يثري وهذا ،" االلتحاق" أو" البحث"

 " ضد أو حنو على، ،إىل" أهنا على تعريفها ومت الفضاء على دلت اليت" in" يف تكمن أوصوهلا أن املرجح
 ثالث عناوصر:  إىلوهو مقسم  Empowermentالتمكني يف اللغة اإلجنليزية مبصطلح يعرف    

Power: .وهو ميثل القوة والسلطة 
Emp السلطة إىل لتحاق واالنضماماال: وهي حركة. 
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Ment1: متثل وجود نتيية مرتبطة بدرجة القوة والسلطة.  
والذي مت تعريفه على أنه جعل شخص ما قادر  L’habilitationاما مصطلح التمكني باللغة الفرنسية فريادف    

 pouvoir d’agirو responsabilisationوبصفة قانونية على إجناز عمل ما. كما يتم استخدام مصطلحات مثل 

كمصطلحات مرادفة للتمكني. ويف كثري من األحيان جند أنه يتم استخدام نفس املصلح باللغة اإلجنليزية 
Empowerment 2للتعبري عن التمكني

. 

 تعريف التمكين اصطالحا
يفاهتم له وذلك فت تعر لالكتاب الذين حاولوا تعريفه، فاختتعريفات التمكني بتعدد العلماء والباحثني و تعددت    

ع للتمكني، امع ومانتعريف واحد ج إىلالزوايا اليت يرونه من خالهلا، هبذا مل يتووصل باختالف وجهات نظرهم و 
 يلي: لك قمنا جبمع أهم التعريفات املقدمة له فيمابناءا على ذ

ريف حصر هذا التع املؤسسات". يف الضعفاء لألشخاص القوة إعطاء هو "التمكنيKanter (9111 ) لكانت وفقا   
 وليس العنصر الوحيد. هعناوصر  امتالك القوة اليت تعترب أحد التمكني يف

 رؤوسني، وتفسرامل أو قوته مع سلطته املدير أو القائد هبا يشارك اليت التمكني على أنه "العملية Burke يعرف   
ومنه من خال  هذا  3التنظيمية" املوارد على السيطرة أو الرمسية السلطة امتالك أهنا على السياق، هذا يف القوة،

 .السلطة تقاسم القوة أو فكرة على األو  املقام يف التكيز ينصب املنظور
أنه: " عملية تعزيز الشعور بالكفاءة والقدرة الذاتية يف أعضاء املؤسسة ب التمكني & Other  Chee Eric يعّرف   

الشعور بالعيز  ميكن أن يسبب اليت تزيل كل ما ،يات غري الرمسيةمن خال  كل املمارسات التنظيمية الرمسية والتقن
 4لدى العاملني."

 اعتقاد ويةتقعلى  إمامفهوم حتفيزي يعمل "على أنه  إليهمن خال  النظر  التمكني Conger & Kanugoعّرف    
صيق ناتج عن لم وظيفي التزاوهو شعور و  الشخصي، بالعيز املرء إميان إضعاف أو الذاتية، بكفاءته الفرد إميانو 

 ه على أنهيبالقدرة على اختاذ القرارات، وحتمل املسؤولية وأن أداءه يقاس بالنتائج، كما ينظر إل العاملإحساس 

                                                           
1 Lincoln N. D. et al. (2003), The meaning of empowerment: the interdisciplinary etymology of a new 

management concept, International Journal of Management Reviews, (4-3), pp : 271-290. 
2Migneault P. et al. (2009), L’influence des composantes du climat de travail sur l’habilitation des individus, 

Revue européenne de psychologie appliquée 59, pp : 239–252.  
3 Burke W. (1986) Leadership as empowering others. In S. Srivastra (Ed.), Executive power. San Francisco: 

Jossey-Bass. pp: 51-77. 
4Chee Eric et al.) 2012( , En effectiveness of Human management practices on employee retention in institute 

of higher learning, international journal of business research and management , (3-2), P: 60-79. 
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أخذ هذا التعريف بعدا آخرا ي 1."املصري لتقرير اجلوهرية وهو ناتج من احلاجة يف األداء وتطويره، مسؤو  عن التفكري
نظرة لى الع منا يركز الباحثوإواملمارسات اإلدارية  يقوم فقط على ذكر العمليات الوالذي  التمكنيتعريف  يف
 رتبطة بالعاملني.املنفسية والتحفيزية ال

، وهو عاملالحرية للتمكني على أنه: " يتمثل يف إطالق  ايف تعريفهم Bowen & Lawlerكل من  أوضح وقد   
حالة منا وإ ،نسان من اخلارج بني عشية وضحاهالى االض عل يفر ق إدراكي ال ميكن تطويره بشكسياحالة ذهنية، و 

رفية عتبين من قبل الفرد، لكي تتوافر له الثقة بالنفس والقناعة مبا ميتلك من قدرات مال إىلذهنية داخلية حتتاج 
ف على اجلمع بني هذا التعريالباحثان يف يركز  2اختيار النتائج اليت يريد أن يصل إليها."تساعده يف اختاذ قراراته و 

ات التنظيمية باملزج بني املمارسال إيتحقق ال التمكني ن لتعاريف السابقة، أي أيف ا املشار اليهما وجهيت النظر
 وإدراك الفرد هلا.

جه دراكات تعكس تو أنه "دافع جوهري يتيلى يف أربعة إالتمكني على  Tomas & Velthouse منعرف كل    
اسب متطلبات العمل مدى تن إىليشري املعىن  حيث لكفاءة، تقرير املصري والتأثري.ا ،الفرد يف العمل وهي: املعىن
رته دالفرد بق ميانإ. أما الكفاءة فيقصد هبا الكفاءة الذاتية اخلاوصة بالعمل، أي وسلوكياتهومعتقدات الشخص وقيمه 

بادرة وتنظيم االختيار وامل بإمكانية ملصري على أنه الشعوراتقرير  إىلعلى أداء أنشطة العمل مبهارة. فيما ينظر 
ب العمل يأسال بشأن، كما يعكس البدء يف سلوك معني يف العمل واالستمرار فيه، كذلك اختاذ القرار األعما 

والتشغيلية  اإلداريةو  تيييةاالستاعلى النتائج  هبا التأثري فهو الدرجة اليت ميكن للفرد أن يؤثر السرعة واجلهد مثال. أما
ألبعاد األربعة ا توفر مجيع إىل حاجة التمكني هناك من عا    مستوى وعليه حسب هذا التعريف، لضمان 3عمل.يف ال

 عالية. وبدرجات
اء أعضيشتك كل من املدراء و من خالله  إداري "أسلوبأنه بالتمكني  & Manuelas Burceكل من   كما عرف   

شاركة يف السلطة وأسلوب املكافأة واملنظم التدريب و بنظم املعلومات و قرار اليت حتدد املؤسسة للتأثري يف عملية إختاذ ال
يركز التعريف على ضرورة املشاركة يف القرارات واليت يرى أهنا تتطلب جمموعة من  4"الثقافة التنظيمية.القيادة و 

  .املمارسات اإلدارية

                                                           
1Conger J. Kanungo R. )1988(, The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy Of 

Management Review, (13- 3), pp: 471-482. 
 .01ص ، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، ل التحوالت التنظيميةظي ايديولوجية التمكين ف(، 6102) ،مراد ممدوح كامل2

3 Spreitzer G. (1996), Scocial strictural characteristics of psychological empowerment, academy management 

journal, (39 – 3), pp : 844-408 . 

4Pardo M. Lloyd B. (2003), measuring empowerment, leaderships organization development journal, (24 – 2), 

pp : 102-108 
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يهم حبرية مكنوا من أداء املهام املوكلة إلنقل السلطات الكافية للعاملني لكي يت" نه:أبالتمكني أفندي ويعرف    
، مع دعم قدراهتم ومهاراهتم بتوفري املوارد الكافية ومناخ مالئم، وتأهيلهم فنيا وسلوكيا اإلدارةدون تدخل مباشر من 

 1".فيهم، وقياس األداء بناء على أهداف واضحة ةوالثق
 إىل)عموما( فها ميكن تصنيواليت خمتلفة،  نظر اتوجه من العاملني مفهوم متكني حتديد عديدون باحثون حاو    

 : ثالث وجهات
يع يف مج مع العاملني تركز على تقاسم القوة والسلطة Relational empowerment  األوىل إدارية عالئقية -

ن اتباع جمموعة مب أمهية التدريب والتطوير إىلضافة إباملعلومات الالزمة هم تزويدو هتم، اوتوسيع حري املستويات
 اإلجراءات املرتبطة ببيئة العمل. 

  مني يف حد ذاهتلتركز على الدوافع املرتبطة بالعام Psychological Empowermentالثانية نظرة نفسية  -
كالشعور مبعىن العمل واالحساس بالكفاءة الذاتية والشعور باحلرية يف أداء املهام والتقرير وكذا درجة تأثري 

 تنتج ندماع إال يتحقق ال حسب هذا املنظور أن التمكني أي ،املؤسسة وغريهاوظائفهم ونتائج أدائهم على 
 العامل.  داخل للتمكني تصورًا النفسية احلاالت

النظرة الثالثة هي اليت مجعت ومزجت بني النوعني السابقني، أي أن التمكني هو عبارة عن جمموعة من   -
  تج عنها حالة نفسية مرتبطة بالعامل يف حد ذاته.اليت يتم ادراكها من الفرد ويناملمارسات اإلدارية 

قوم هبا جمموع املمارسات واإلجراءات اليت تميكن تقدمي تعريف لتمكني العاملني على أنه: بناء على ما تقدم    
ق تشييع العمل يف فر و  اإلدارةمن خال  توفري املعلومات وتسهيل االتصا  ب ،توفري املناخ املالئم للعاملنياملؤسسة ل

حلرية يف جما  منحهم االستقاللية وا إىلمدارة ذاتيا وتوفري كل من احلوافز وفرص اكتساب املعرفة للعاملني إضافة 
عملهم داء أالكفاءة حىت يتمكنوا من بعلى فهم معىن العمل الذي يقومون به، واإلحساس  مما يساعدهم، عملهم

 .املؤسسةعلى نتائج التأثري اإلجيايب وبالتايل بفعالية عالية 
 : مصطلحات ذات صلة بمفهوم التمكينالثانيالفرع 

الوظيفي االثراء  املشاركة،لبعض املصطلحات كتفويض السلطة و  بأن التمكني مرادف لدى الكثري يسود اعتقاد     
 وهو ما اينهبجوهرية  اتهناك اختالفاألمر لكن يف حقيقة الظاهري ملعاين هذه الكلمات  تشابهلذلك لغريها، و و 

 ما يلي:نبينه في
 

                                                           
 .01، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، ص تمكين العاملين، مدخل للتحسين والتطوير المستمر(، 6112)عطية حسني أفندي،  1 



 الفصل األول: اإلطار النظري لتمكين العاملين ...................................................................................

7 
 

 Delegation التفويضأوال: تمكين العاملين و  
 بعض اذالرئيس ملرؤوسيه ملمارسة بعض مهام وظيفته اليت يشغلها، واخت اليت مينحها السلطة يقصد بالتفويض   

 .القرارات دون الرجوع اليه
بينما يدمج  ،نيبالتمك عاملال شعورويتغاضى عن  فقط ب "السلوك" للرؤساءتفويض السلطة على جانيقتصر    

الكفاءة، وهو بُعد د بُع إىلمفهوم تفويض السلطة أيًضا يفتقر التمكني كال من اجلوانب السلوكية والنفسية. كما 
بيل املثا ، إذا  على س والتواوصل والتعلم والعمل اجلماعيالتدريب و تشمل أداء أدوار جديدة  ، واليتأساسي للتمكني
 ق.غري حمق التمكنيولكن  السلطة مفوضة أنميكننا القو  لى أداء أدوار الرئيس، ري قادر عكان املفوض غ

رب من اهم ابعاد التمكني تبأبعاد املعىن والتأثري اليت تع والذي ميستفويض ال يشمل احلالة النفسية للمرؤوسني، ن الإ   
  1غري ثري.فال ميكن الشعور بالتمكني يف حالة تفويض مهام وانشطة ذات حمتوى  ،النفسي

حيث يعين "التمكني" هتيئة  ،ليس جمرد تفويض أن التمكني Conger & Kanungo (1988) أكد كل من   
جمموعة  تفويض السلطة أو مشاركة املوارد ويعترب ،الذاتية تهل من خال  تعزيز كفاءماالع يةدافع للرفع منالظروف 

 2.ن املرؤوسنيواحدة فقط من الشروط اليت قد )ولكن ليس بالضرورة( متك
، عندما يقوم الرئيس بتمكني مرؤوسيه، ال أحد يفقد السلطة ويتم إنشاء سلطة املفوضني ما سبقعالوة على    

ل وجهات نظر املرؤوس )من أج إىلالسلطة ببساطة من الرئيس جزء من حديثًا، بينما يف تفويض السلطة يتم نقل 
جيايب . وهذا يعين أن التمكني هو هنج "اجملموع اإلض املسؤوليةكما ال يشمل التفوي  القوة والتحكم يف التمكني(

 3.للسلطة"
اليت  ال يتيح للعامل إال قدرا يسريا من املعلوماتفهذا األخري التمكني أكثر ثراءا من التفويض،  يعتربكما     

ه ال هناية له ويستمر تمكني، فإن. أما فيما يتعلق بالتفويضهانتهاء املهمة اليت مت إب نتهييو  4،تساعده يف تنفيذ املهمة
هم املسؤولني  ،سلطة اختاذ القرارإعطائهم أن األفراد الذين مت متكينهم و  إىل باإلضافة، املؤسسةمع بقاء العامل يف 

مشاركة  كما يتم  ،املؤسسةيتناسب مع أهداف نفيذها بالشكل الذي ينسيم و تالنتيية النهائية لسري األعما  و عن 
  5تقع املسؤولية عن النتائج على العامل املعين.والعما  و  إلدارةااملعلومات بني 

                                                           
1 Lee M. &, Koh  J. (2001), Is empowerment really a new concept? , The International Journal of Human Resource 

Management, (12- 4), pp : 684–695.  
2 Conger J. & Kanungo R. )1988(, op. cit. 
3 Lee M. & Koh  J. op. cit.  

 .22ص  ،، جامعة نايف، رسالة ماجسترياألنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى، )6112(مطر بن حمسن اجلميلي،  4
د بيقه دراسة مسحية على ضباط كلية الملك فهد االمنية وكلية خالمقومات التمكين في المنظمات األمنية التعليمية ومدى جاهزيتها لتط، خالد بن سليمان الرشودي 5

 .10، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ص ، رسالة املاجستريالعسكرية

https://www.tandfonline.com/journals/rijh20
https://www.tandfonline.com/journals/rijh20
https://www.tandfonline.com/toc/rijh20/12/4
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كني أوسع والتفويض ن مفهوم التمفة إدارية لدى املديرين، وعليه فإميثل التمكني استاتييية مستمرة وفلس امجاال   
ايل أهم الفروق تيوضح اجلدو  الو  .و يشمل كل معاين التمكنين يغطي أميكن أ ال ميثل اال أحد شروط التمكني وال

 :بني التفويض والتمكني
 : الفرق بين التفويض والتمكين(1-1)جدول رقم 

 التمكين التفويض أساس المقارنة
 فيقرر ليقدر سللمرؤو  الفروصة إتاحة للمرؤوس الصالحيات من جزء نقل الصالحيات

 بدرجة حمددة جماالت يف السلطة تفوض السلطة
 .حمددة عمق

 نطاق يف للمبادأة نيللعامل وصالحيات تتاح
 عليه ومتفق أوسع

 مسؤوليته والفشل مّكنامل للعامل ينسب النياح فوض من مسؤولية املسؤولية تظل المسؤولية
 ذاتية قيادة للعامل تتاح العامل يقاد التفويض يف القيادة

 املرؤوسو  الرئيس بني املشاع على املعلومات التفويض جزئية قدر على تتاح املعلومات المعلومات
 ويعاجل السبب يتحرى الفرد أخطا إن التفويض يسحب قد الفرد أخطا إن المحاسبة على األخطاء

 أو وقد يلغى مؤقتا، يكون قد التفويض الزمن
 .عمقه أو نطاقه يعد 

 استاتيييا قناعة وخيارًا ثلومي دائم التمكني
 مستمرًا

األمنية التعليمية ومدى جاهزيتها لتطبيقه دراسة  المؤسساتي مقومات التمكين ف، خالد بن سليمان الرشودي: المصدر
 .45 ص، رسالة املاجستري، جامعة نايف، الرياض، مسحية على ضباط كلية الملك فهد االمنية وكلية خالد العسكرية

 High-Involvement  المشاركةعالية  اإلدارةثانيا: التمكين و 
العاملون، و  اإلدارةا طرفني مهعالقة متبادلة بني و  ،اإلداريةالقرارات  اختاذإشراك املرؤوسني يف  يفاملشاركة تتمثل    
ا ممذ خزيادة إنتاجية املؤسسة بشكل مستمر، عن طريق ضمان تأثري القوى العاملة على القرارات اليت تتدف هب

 1ينهما.اع بمن جهة أخرى للتخفيف من حدة الصر  اإلدارةو  ،حتقيق التعاون بني العاملني من جهة إىليؤدي 
لق باملبادرة هناك اختالفات بني املؤسسات فيما يتعحيث  ،مفهوم مرن ومعقد ومتعدد األبعادمشاركة العامل تعترب    

عيني توزيع املهام، واختاذ القرارات بشأن طريقة العمل وحىت تبسمح للعما  ي، منهابعض اليف إشراك العما  ففي 
 .معىنغري ذات سمح هلم باختاذ قرارات يومية ي  مؤقتني، بينما يف حاالت أخرى، عما
 ،رين لتقرير املصريفكرة دعم املديو  عالية املشاركة اإلدارةكبري بني وجود توافق  لواملشاركة  التمكنييتقارب مفهوم    

 ن املناخأ، كما سةعلى املؤس هتأثري ل ا إدراك العاملينتج عنهميكن أن اختاذ القرار يف سياق العمل املشاركة يف ألن و 

                                                           
 .01تس، بريطانيا، ص ، رسالة دكتوراه يف ادارة املوارد البشرية، جامعة سانت كليماناالدارة بالمشاركة وأثرها على العاملين في االدارةحممد حسني الرفاعي،  1
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كبري لعاملني دور  لان ك  ويتقارب املفهومان كلما يسبب بعض التغيري يف بُعد الكفاءة على املدى الطويل.التشاركي 
 ،ستويات املؤسسةمجيع م بنياملعلومات واملعرفة والقوة واملكافآت يف  كانت هناك مشاركةو  يف عمليات وصنع القرار

 ، اختاذ القرار مع العماو  األهداف ومعاجلة املعلومات وحل املشكالتأنشطة حتديد يشاركون املديرون وإذا كان 
باألهداف ودوائر اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة وحتديد األهداف من قبل  اإلدارةالتشاركية  اإلدارةتقنيات  من خال 
 1 .املرؤوسني

ة أو يف مبشاركة كبرية يف السلط ال تسمحو  ،فقط تتمحور حو  تعزيز اقتاحات العما  أما إذا كانت املشاركة   
، ميكننا ات كبريةادر بمباملؤسسات  مساححىت مع  حيث تعترب بعيدة عن التمكنيف ،القرارات ذات املستوى األعلى

السماح باملشاركة ، كما ان 2طاملا أهنا تتياهل بُعد الكفاءة التمكني، ال ميكن أن تساوي القو  بأن مشاركة العاملني 
ية ال تعين املشاركة احلصو  على سلطة كاملة ومسؤول، فتلف اختالفًا جذريًا عن منح السلطةيف املؤسسات خي

   3مباشرة. 
من املمارسات ا منه و تعترب جزء اليتبني املشاركة، اختالفا بينه و  نالحظللتمكني  التعاريف املقدمة إىل استنادا   

 ني املصطلحني.واجلدو  التايل يلخص أهم الفروقات ب سلوب.هذا األ إىلأو التغيري  هالعوامل اليت تساعد على تطبيقو 
 أهم الفروقات بين التمكين والمشاركة: (2-1جدول رقم )

 تمكين العاملين المشاركة البعد
 فرق عمل مستقلة اهلرمية أسلوب العمل التنظيمي

 طيات ا للمعالفرق منسقة يف حتليلها وحتسينه برنامج املقتحات/ حلقات اجلودة طرق المشاركة
 وصنع القرارات  أسفل إىلمن أعلى  أسلوب اتخاذ القرار

 مبثابة مدخالت للقرارات اإلستاتييية األفراد جهود
 مقبولة املقتحات االنطباع نحو المرؤوسين 

 أداء العمل فردي
 االعتاف باجلهد اجلماعي

 بيئة لعمل الفريق إجياد اإلشراف اإلدارةتركيز 
 .139ص األردن، وراقة، دار معاصرة، إدارية مفاهيم (،2002) املوسوي، كاضم علي، آ  محد بواب وصاح رضا لمصدر:ا

 إلدارةامصطلحات جديدة مناسبة ميكن متييزها عن املشاركة العالية أو  إىل، فنحن حباجة من خال  ما مت تقدميه   
 التشاركية، تتمثل أساسا يف مصطلح التمكني.

                                                           
1 Lee M. & Koh  J.  op. cit. 
2 Ibid. 
3 Wilkinson .A. (1998), Empowerment: theory and practice,  Personnel Review, ) 27- 1(,  pp : 40-56, 
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  جاالندما ثالثا: التمكين و 
يف مجيع ركة فرق العمل فيها على املشاحلث أفرادها و  املؤسسةرة عن استاتييية تستعملها اندماج العاملني عبا   

عن األداء  مومساءلتهال  منحهم املزيد من املسؤولية ذلك من خو  ،املؤسسةها داخل ؤديما يتصل بالنشاطات اليت ي
 1.ودةمستويات النياح املنش إىلالتنظيمي بقصد الووصو  

، ؤسائهمر  مناقشة العاملني معو مشاكل عملهم،  اندماج العاملني تشكيل فرق عمل حللمن أهم الطرق لزيادة و     
 معاملة اإلدارةعلى  جبإستاتييية االندماج و تفعيل لة االقتاحات. و تفعيل أنظمووضع و  قات اجلودةحل إىلإضافة 

اختاذ الدفع ب ىلإ باإلضافةمرؤوسيه، عوائق االتصا  بني الرئيس و زالة إلوجهات نظرهم و السماع العاملني باحتام و 
 2.التنفيذينيللعاملني و اإلشرافية  اإلدارة إىلالقرار 

 Employee Ownership  والتمكين -العامل المالك/ ملكية العاملرابعا:   
ة يف ملكي النوع األو ل تمثيث حي ،لملكية رمسية ونفسيةل نيمفهوم التمييز بنيتشري أدبيات امللكية أنه ميكن    

وبرأي  يتم إدراك امللكية النفسية إذا مُسح بفرص اختاذ القرار التشاركي وتأثريها.بينما املمتلكات )مثل حيازة األسهم( 
ة امللكية من املرجح املالك الذي يتم دجمه يف جترب -أيًضا أن العامل  ويعتقدتانينباوم: "امللكية ليست مفهوًما بسيطًا" 

  .لتنظيميةتزايد باملسؤولية عن العمل والنتائج ااملحساس اإل إىل، باإلضافة إحساًسا معززًا باجلدوى يف عمله أن جيد
 إىلمسية. استناًدا التمكني من امللكية الر  إىلأن امللكية النفسية أقرب  إىلتشري هذه النظرة العامة ألدبيات امللكية    

ألهنا ال  ،ريكننا القو  أن امللكية النفسية تغطي أبعاد املعىن وتقرير املصري والتأثأحباث بعض الباحثني يف اجملا ، مي
مل. ومع ذلك، فإنه يفتقر يف الع بعد املعىنالتشاركية املتصورة والتأثري ولكن أيًضا  اتتتناو  فقط فرص وصنع القرار 

املشرف  ة حىت دون أن ميارسها سلوكامللكية النفسي خلقذلك، ميكن  إىلباإلضافة  بعد الكفاءة للتمكني. إىل
طلب جعل العامل ذي الصلة يدرك امللكية النفسية(، بينما يت إىل)على سبيل املثا ، ميكن أن يؤدي امتالك األسهم 

لكية النفسية لذلك فإن استبدا  التمكني بامل ،تصور املرؤوسني إىلالتمكني بالضرورة العالقة الشخصية باإلضافة 
 3.ممكنغري 
 بل هو ،موضة جمرد ليس التمكني أن إىلخمتلف املفاهيم واملصطلحات املماثلة  عرضستخلص من خال  ن   

 .سابقا ورةاملذك املصطلحات من بأي استبداله ينفي التفرد وهذا ،جديدا إداريًا هنيا حقا ميثل فريد مفهوم
 

                                                           
 .020ص  الطبعة الثانية، دار وصفاء للنشر والتوزيع، عمان،إدارة التمكين واإلندماج،  (،6101) سيين،احلاحسان دهش جالب، كما  كاظم 1
 .01ص ، رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة، أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات الجزائرية (،6101، )لطيفة برين2

3 Lee M. & Koh  J. op. cit. 
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  تاريخية لمفهوم التمكين نظرة: الثانيالمطلب 
عنصر التطرق ملصطلح التمكني من الناحية التارخيية، حيث أن استخدامه قدمي جدا حناو  من خال  هذا ال   

فنيده مذكور يف القرآن الكرمي وصراحة، كما أشارت إىل معناه بعض النظريات والبعض اآلخر ساهم يف ظهوره  
 كمصطلح إداري.  

 اإلسالمالتمكين في الفرع األول: 
َمكََّن )متكينا( من الشيء أي جعل له سلطانا ومقدرة، وأمكن فالنا، يقصد  إىلالتمكني لغًة: يرجع أوصل املفردة    

 1هبا سّهل له ويسَّر له فعله وأداءه.
در ، استعملت مبعاين عديدة كالقّكن ومشتقاهتا وردت يف عشرين آيةالقرآن جند أن كلمة م إىلعند العودة    

 التايل:مصطلح التمكني ك إىللكرمية اليت أشارت وميكن استعراض بعض اآليات ا ،واملرتبة، السلطان وغريها
َها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرمْحَِتَنا مَ " : ىلا: قا  اهلل تعاوال ن نََّشاء َواَل ُنِضيُع وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف يف اأَلْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمنـْ

  2." َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ 
 3ض مصر ويتصرف فيها كما يشاء.مبعىن كذلك أعطينا يوسف منزلة يف أر 

هُ لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه َوقَاَ  اْلَمِلُك ائْـُتوين بِِه َأْسَتْخِلصْ كما قا  يف قوله عز وجل يف شأن نبينا يوسف عليه السالم: " 
 4".قَاَ  ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكنٌي أَِمنٌي 

ا قد بقيت ذا مكانة إنك عندن تهحني بلغته براء ا  ليوسف عليه السالمقد ق ويف تفسري هذه اآلية جند أن امللك   
  5.مؤمتن على كل شيء وذا قدر وأمانة

من خال  هاتني اآليتني وبالرجوع لتفسريمها نلتمس أن مصطلح التمكني استعمل للداللة على املنزلة واملكانة    
 ذات القدر العايل.

َناُه ِمن ُكلِّ َشْيء  َسَبًباِإنَّا َمكَّ : " تعاىل: قا  اهلل ثانيا   6"نَّا َلُه يف اأَلْرِض َوآتـَيـْ

                                                           
 .11ص  ،وتثالثة والعشرون، دار دمشق، بري الطبعة ال (،0712) ،لمنجد في اللغة واالعالما1
 .12سورة يوسف اآلية  2
 .0112، دار الكتاب احلديث، لبنان، ص تفسير القرآن العظيم (،6102) ،امساعيل بن عمر بن كثري3
 .11سورة يوسف اآلية 4 
 .0112، ص سابقمرجع امساعيل بن كثري،  5
 .21سورة الكهف اآلية 6
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 يف شأن ذي القرنني حيث يقصد به، أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من وتعاىلسبحانه اهلل هذا احلديث قاله   
ألرض، ن امجيع ما يؤتى امللوك من التمكني واجلنود وآالت احلرب واحلصارات، وهلذا ملك املشارق واملغارب م

 1ودانت له البالد، وخضعت له ملوك البالد، وخدمته األمم من العرب والعيم.
نَـُهْم َرْدًماوقا  عز وجل: "     َنُكْم َوبـَيـْ ٌر فََأِعيُنوين بُِقوَّة  َأْجَعْل بـَيـْ  2" قَاَ  َما َمكَّينِّ ِفيِه َريبِّ َخيـْ
وا له ماال بكل عفة أن الذي أعطاين اهلل من امللك خري يل أي أن ذي القرنني أخرب القوم الذين أرادوا أن جيمع   

أي ملكناهم إياها وجعلناهم املتسلطني عليها، من غري منازع ينازعهم، وال معارض مما يعين  من الذي جتمعونه.

 التسليط والتمليك.
 اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  : "ىلتعاويف قوله 

لَنـَُّهم مِّن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعبُ  َننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَُيَبدِّ ُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب َشْيًئا َوَمن َكَفَر قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِّ
 3." فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  بـَْعَد َذِلكَ 

تفسري اآلية جند أن هذا وعد اهلل لرسوله بأنه سييعل أمته خلفاء األرض، أي أئمة الناس والوالة  إىلعند الرجوع    
 4.عليهم، وهبم تصلح البالد، وختضع هلم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم

 هذه اآليات القرآنية: أن املقصود بالتمكني هنا هو السلطان وامللك.نلتمس من تفسري     
 5".)59( َفَيَعْلَناُه يف قـَرَار  َمِكني  )50) َأملَْ خَنُْلقكُّم مِّن مَّاء مَِّهني   : "ىلتعا: قا  اهلل ثالثا
 ستقرار.وكذا باال جعلناه يف مكان املكني هو املكان املهيأ الذي تتوفر فيه شروط ومقومات العيش بأمان   

ُْم َحَرًما آِمًنا جيُْ : "ىلتعاويف قوله     ََب إِلَْيِه ََثَرَاُت ُكلِّ َوقَاُلوا ِإن نَـّتَِّبِع اهْلَُدى َمَعَك نـَُتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أَوملَْ مُنَكِّن هلَّ
 6" َشْيء  رِْزقًا ِمن لَُّدنَّا َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ 

ومل نوطئ هلم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه، ومنعناهم أن يتناولوا سكانه بسوء، وأمنا على أهله أي أ  
أن يصيبهم هبا غارة أو قتل. ويف هذا رد على املشركني الذين قالو لرسو  اهلل وصل اهلل عليه وسلم "إن نتبع اهلدى 

 7.معك نتخطف من أرضنا"
 سابقة ميكننا، إدراج النقاط التالية:من تفسري اآليات القرآنية ال   

                                                           
 .0622 ، صمرجع سابقامساعيل بن كثري،  1
 .71ية سورة الكهف، اآل 2
 . 11سورة النور، اآلية  3
 .0121ص مرجع سابق  امساعيل بن كثريـ 4
 .60-61سورة املرسالت اآليتني  5 
 .11سورة القصص، اآلية  6 
 .، دار احياء التاث، بريوتعن تأويل آيات القرانجامع البيان الطربي حممد بن حرير، 7
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م واملعرفة عباده الصاحلني وأنبيائه، من خال  إعطائهم العل إىلذكر التمكني يف القرآن على أنه رباين أي من اهلل  -
 ناس، وكذا تكرميا لرسله وأنبيائه؛واملقدرة حىت يتمكنوا من تبليغ رسالته لل

  ؛األمانة والقدرة على القيام مبهامهيتمتع الشخص املمكن بدرجة عالية من القوة و  -
 استخدم مصطلح مكني للتعبري على الشخص املمكن وعلى املكان املهيأ للعيش بأمان واستقرار. -

 : ظهور مفهوم التمكينالثانيالفرع 
تقسم  اإلدارةالعلمية، مؤثرة يف جعل  اإلدارة اب، FW Taylorيف عشرينيات القرن املاضي، كانت أفكار    

وحتديد أفضل طريقة لتنفيذ كل مهمة باستخدام أساليب دراسة العمل. يف ظل هذا  ،مهام وصغرية إىلف الوظائ
  التام متثااال ىلإالنظام، كان لدى العما  القليل من احلرية التقديرية مع تصور منفصل عن التنفيذ، استند النظام 

لق كان هناك قفقد  من حيث زيادة اإلنتاجية،  العلمية كانت ناجحة للغاية اإلدارةأن وعلى الرغم من لعما . ل
 .اتبشأن اغتاب العما  الذي انعكس يف ارتفاع معد  دوران العمالة والتغيب والصراع

ميكن  أمهية كبرية، حيثإشراك العما   يف ورأى التايلوريةومدرسة العالقات اإلنسانية أفكار  Elton Mayoانتقد  
كان هناك اهتمام مستمر بإشراك  ويقومون بعمل جيد دون إشراف دقيق. للعما  أن يكون لديهم دوافع ذاتية

اإلثراء الوظيفي كنموذج عمل بديل، واهلدف من ذلك هو  ظهورخال  الستينات مت حيث العما  بشكل أكرب، 
مهية األ الدافع الداخلي على أنه أمر بالغ إىلأوصبح يُنظر . مع درجة معينة من التحكم للعاملنيتوفري عمل هادف 

 وكان من املقرر إثراء الوظائف من خال  إعادة دمج مهام الصيانة وتوفري بعض فرص وصنع القرار. ،للرضا الوظيفي
السبعينيات، كان هناك اهتمام أكرب بالدميقراطية الصناعية اليت أكدت على حقوق العما  يف املشاركة،  ث يفيح
  1.قوة دافعةكأوروبا الغربية  دو    الدعم التشريعي لتوجيهات العما  يف كثري منميقدتو 

 Peters and Waterman، للباحثني In Search of Excellence األفكار اليت جاءت يف كتاب إىلبالرجوع    

على وضع أسس ملفهوم التمكني، حيث يرى الباحثان أن املؤسسات  ا ساعدتجند أهن ،9145 عام يف ُنشر الذي
لعميل هو امللك" مع بعض األفكار مثل االبتعاد عن النماذج العقالنية الصارمة الناجحة هي تلك اليت تدمج فكرة "ا

أسلوب إدارة أكثر بساطة. وقد تضمن حتليلهما ضمنيا أن املديرين ميكنهم إطالق العنان ملواهب األفراد  إىلوالتوجه 
  2.بعض احلرية هم، وإعطاءالعاملنيمن خال  تفكيك البريوقراطية التنظيمية، ومن خال  الثقة وإشراك 

                                                           
1 Wilkinson .A. (1998), op. cit. 
2 Peters J. & Waterman H. (1982), In Search of Excellenc: Lessons From America's Best-Run Companies 

(Collins Business Essentials) 
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 البريوقراطية زالةإ مفهوم ظهرحبيث  ،اإلدارية االحباث يف إداري كمفهوم" التمكني" بدأ ظهور الثمانينيات، خال    
 أمثا  اإلدارة خرباء حاقت  نفسه، الوقت يف للعوملة، نتيية اإلدارة يف( االستبدادية والقواعد اهلرمي التسلسل هناية)

 مثل مفاهيم ظهرت احلني، ذلك منذ اجلديدة اإلدارة مناذجKanter (9141 ) وكانت Drucker (9144)دراكر 
 يف العملية ملمارسةا يف التغيري على العاملني وتدريب املهام، وتعدد العاملني، وإشراك اجلماعي، والعمل الالمركزية،
 1.ةمؤسس أي حياة يف منيالعا متكني جوهر إىل الدراسات هذه كل تشري .اإلدارة خرباء قبل من املؤسسات

ت، احلركات ، حيث تشمل هذه اجملاالاإلدارةاستخدم مصطلح التمكني يف جماالت خمتلفة قبل استخدامه يف  مث   
جمموعة واسعة من  إىلميكن أن تعزى جذور التمكني الفكرية  Potterfieldوفقا   ف 2السياسية وكذا االجتماعية،

تلف املاضية، حيث بلغت األفكار املتعلقة باملصطلح ذروهتا يف التطبيق يف خم احلركات واألفكار على مدى السنوات
،  وية وغريهااملدنية واحلركة النسحركات اإلوصالح االجتماعي يف سنوات الستينات والسبعينات مثل حركة احلقوق 

كانوا غري   مأهن الحظ، ومتكني العاملني اإلدارةنه من خال  مقابلته الشخصية مع خرباء يف أ إىلكما يشري الكاتب 
استخدم املصطلح ألو  مرة يف الدراسات التنظيمية واإلدارية، ويف نفس الوقت يقو   مت مىت وأين نمتأكدين بشأ

ون التمكني وان العديد من الباحثني يعترب  وجد مع املقاربة التقين اجتماعية اإلدارةأن استخدام مفهوم التمكني يف 
 3.الوظيفي باإلثراءمن خال  ما يعرف  ergHerzbاليوم مستمد من نظرية 

لتمكني كأسلوب اداري حديث فيأة، بل كان نتيية لتاكمات أفكار العديد من الباحثني اذن مل يظهر إ   
كان  ليتا والنظريات اليت سامهت يف ظهوره وتطبيقه. ففي حني كان االهتمام بتطبيق ما جاءت به النظرية العلمية

دها هو حو  تقسيم العمل والتخصص وحتقيق الضبط والنظام وما جيب أن يكون لتحقيق جل اهتمام وتفكري روا
وصوت وحيد خمتلف يف تلك احلقبة هو ملاري باركوفوليت من كان هناك   مستويات عالية من الكفاءة االنتاجية.

 أواخر بدأت يف لالعام بتمكني املتعلقة األمر، رغم أن املقاالت واقع ففي خال  اهتمامها بالبعد اإلنساين.
 ناقشت اليت 9110 قبل ما منشورات يف مكانًا التمكني كان له إال ان مفهوم التسعينيات، الثمانينات وأوائل

 والتخطيط اجلودة ودوائر الشاملة، اجلودة وإدارة العاملني، وحتفيز التشاركية، اإلدارةو  الوظيفي، اإلثراء مثل موضوعات
 .االستاتييي

 

                                                           
1 Pradhan R.K, Panda M. (2019), Human Resource Empowerment: Development and Validation of a 

Measurement Tool, Global Business Review, pp : 1–19. 
2Florence R. et al. (2008), A Study On Employee Empowerment With Reference To Seshasayee Paper And 

Boards Ltd., Journal of Business and Management, pp : 8-12. 
3Potterfield T. (1999), The Business of Employee Empowerment: Democracy and Ideology in the Workplace, 

greenwood publishing group, united states, p: 38. 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Potterfield&text=Thomas+Potterfield&sort=relevancerank&search-alias=books
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 التمكين مفهومهمة النظريات اإلدارية في ظهور سا: مالثالثالفرع 
ية عملية مل يظهر بشكل مفاجئ، بل ظهر نتيلكنه يعترب التمكني أسلوبا تسيرييا أو ممارسة إدارية معاوصرة،    

التمكني إال من  إىلال ميكن الووصو   9110أنه قبل عام  إىل Sullivanيرى  للفكر اإلداري. حيث تراكمية وتطورية
 حلقاتو والتطوير الفردي  ،اجلودة الشاملة وإدارة ،التشاركية اإلدارةملقاالت اليت ناقشت موضوعات مثل خال  ا

، وعليه مل تشر النظريات الكالسيكية ال من بعيد وال من قريب ملا يعرف اليوم اجلودة والتخطيط االستاتييي
كر يثة. وسوف حناو  دراسة اهم نظريات الفوكذا احلدالفضل الكبري للنظريات السلوكية كان بالتمكني، وامنا  

 اإلداري ومدى ارتباط أفكارها مبفهوم التمكني.
 النظريات الكالسيكية التمكين فيأوال: 

وضع أسس ومبادئ علمية مدروسة، وحمددة  العلمية اإلدارةنظرية من خال     Freedrick Taylorحاو      
ع شهورة "الطريقة املثلى" حيث ال ميكن تأدية أي عمل إال بالرجو منهييته امل من خال  لتعظيم إنتاجية العاملني

كما ركز على البعد املادي فقط والنظرة املادية لألشياء، حىت أنه كان يرى العما  آلة جيب ضبطها وهذا من   ،إليها
كذلك    1وغريها. تخال  احلوافز املادية فقط، مما جيعل العامل يف ملل وروتني يثبط قدراته اإلبداعية حلل املشكال

، من خالهلا على حتقيق الضبط والنظام والثبات يف العمل الذي ركزيف النظرية االدارية   Henri Fayolهو األمر عند
 .التصرفيف وال وجود ملشاركة العاملني أو إبداء رأيهم أو حرية 

اإلنساين يف العمل من خال   اهتمامها بالبعدب ، Mary Parker Folletمسامهة ماري باركوفوليت وقد متيزت    
ل وذلك يف خمتلف املواضيع اليت تناولتها مثل التعاون والعم ،املوازنة بني أهداف العمل وأهداف وحاجات اإلنسان

اجلماعي، كما شيعت العاملني على العمل بتوافق وتعاون وانسيام دون سيطرة جهة على أخرى، وأكدت على 
تقدمة عمل إضافة لتأكيدها على احلرية يف التعبري. وهو ما يثبت أن أفكارها كانت مأمهية التعاون حلل اخلالفات يف ال
نظرًا ألهنا كانت مهتمة مبدرسة العالقات اإلنسانية والسلوكية، كانت ماري  2عن الفتة اليت كانت تعيشها.

احلق يف  لعاملاأنه مينح التوظيف يف العالقات اإلنسانية وبعض األدب التمكيين على  إىلأو  من نظر  باركوفوليت
  3.املشاركة يف الربح أو املكاسب والنظر يف احتياجات العامل كإنسان

 
 

                                                           
 .20 21ص  ، دار احلامد، عمان،التمكين االداري في العصر الحديث (،6106)، حممود حسني الوادي 1
 .62ص املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  مفهوم إداري معاصر، التمكين: (،6112) ،ملحم حيي2

3 Al-Omari Z. et al. (2020), The role of empowerment in improving internal process, customer satisfaction, 

learning and growth Management Science Letters 10, pp : 841–848. 
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 النظريات السلوكيةثانيا: التمكين في 
 االنسانية حركة العالقات -
( من 9151وليت )ف تفي حني كانف ،متكني العاملظهور مفهوم كان حلركة العالقات اإلنسانية تأثري كبري على    
حيث  ،وثورنه جتارب هتل من ركزوا على العالقات اإلنسانية، فإن االهتمام بنهج العالقات اإلنسانية قد أشعلأوائ

  1.اإلدارةأن العما  كانوا أكثر استيابة للمواقف االجتماعية من ضوابط  إىلخلصت 
جيدة،  ملني معاملة إنسانيةكانت حركة العالقات اإلنسانية تنادي بوجهة نظر جديدة مفادها أن معاملة العالقد     

  2مي.ما يعرف يف الوقت الراهن بدراسة السلوك التنظي إىلحتقيق إنتاجية أفضل وهو ما مهد السبيل  إىلتؤدي 
 نظرية الحاجات لماسلو -
 يجاحلساعدت  ، حيثظرين يف حركة العالقات اإلنسانية( هو أحد أهم املن9148) Maslowأبراهام ماسلو    

لو املديرين على فهم متكني العاملني من خال  توضيح أن العما  لديهم مستويات خمتلفة من ماساليت قدمها 
البشرية  من وجهة نظر الدافع، يقتح ماسلو أن االحتياجاتف ،االحتياجات اليت حترك سلوكياهتم يف أوقات خمتلفة

ر أفعاهلم حنو وهكذا يوجه البش اة،امللبو غري أ مشبعةمنظمة يف تسلسل هرمي وأن الناس مدفوعون باحتياجات غري 
تلبية تلك االحتياجات اليت مل تتم تلبيتها. ومع ذلك، فإن االحتياجات األعلى ال ميكن أن حتفز إال بعد تلبية 

" على مخس جمموعات من االحتياجات: احلاجات للحاجاتاالحتياجات األقل. حيتوي "التسلسل اهلرمي 
 .اجات االجتماعية واحلاجة للتقدير واالحتام واحلاجة لتحقيق الذاتالفيزيولوجية واحلاجة لألمان واحل

هتمت هذه النظرية بدراسة قضايا خاوصة أكثر حتديدا تتعلق مبشاركة العاملني يف اختاذ القرارات وحتمل عليه او    
هبا ماسلو من  كل هذه القضايا اليت اهتم  3.توسيع العمل إىلاملسؤولية وتدوير العمل وتفويض الصالحيات إضافة 

 اإلدارةجديد ك يةيري ب تسيلاتعترب قضايا ممهدة ألسفخال  نظرية احلاجات هي من الركائز األساسية واهلامة للتمكني 
 باملشاركة والتمكني وغريها.

 Yو Xنظرية  -
حيث افتاضات،  هماولكل من Yو Xإضافة جديدة من خال  نظرية جديدة مساها  Douglas Megregor قدم   

 ملرؤوسيهم يدعبطرق فيها مستويات عالية من السيطرة واإلشراف املباشر، وبشكل ال  xاملديرون من أنصار  يتصرف
لق أن العامل كسو  ويفتقد لروح املبادرة وحتمل املسؤولية مما خي الفتاضهماالستقاللية، وهذا  أي جما  من احلرية أو

                                                           
1 Choi S.O & Yang S-B. (2009), Empowerment and team performance ; Team Performance Management (15 - 

5/6), pp : 289-301  
 .60-61، الدار اجلزائرية، اجلزائر، ص الداري في المنظمات األمنيةالتمكين وعالقته باإلبداع ا (،6101) شائع بن سعد مبارك القحطاين،2
 .21(، إدارة الوارد البشرية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص6111خالد العييت، ) 3
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رؤوسيه روح املبادرة ملفريى أن  ،نظرة مغايرة متاما Yنظرية  تبىني ياملدير الذ بينما حيمل عاملني سلبيني اعتماديني.
لهم حمبني للتفوق عجتفيتصرف معهم بطريقة دميقراطية  ،العمل والرقابة الداخلية والقدرات اخلالقة والتميز وحب

يف نظرية  Megregor وهو ما يوضحه  مع افتاضات التمكني Yواإلبداع والشعور بالقيمة يف العمل. تتطابق نظرية 
y  :يف النقاط التالية 

 يف العمل بسرور؛ األفراد. العمل جزء طبيعي من احلياة وسينخرط 
 موجهون ذاتًيا ولديهم دوافع داخلية للعمل؛ األفراد. 
 سؤولية؛ املقبو  وهم حريصون على التعلم والنمو و  خيا  وإبداع، ألفرادل. 

  1.على حتقيق إمكاناهتم . جيب على املؤسسات واملديرين مساعدة العما 
 Herzberg Fredrick 2نظرية العاملين:  -
. املؤسسات يف لوظيفيا واألداء الوظيفي للرضا العوامل من متميزتان جمموعتان هناك هلريزبرج، العاملني لنظرية وفًقا   

 ،"وقائية عوامل" اةسمامل نيةالثا كافية، بينما اجملموعة تكون عندما الرضا عنها ينتج ،"حمفزات" تسمى اجملموعة االوىل
 إدارهتا يتمو  الوظيفة حمتوى من جزء فهي: جوهرية عوامل احملفزات تكون ما عادةً . النقص عند الرضا عدم تسبب

وتشمل القدرة على االجناز، وضوح املسؤولية عن العمل الذي يؤديه، حصو  الفرد  ،العامل قبل من كبري حد إىل
حد كبري مع  ىلإالتقدم والتطور يف العمل وجاذبية العمل يف حد ذاته وهي تتشابه على االحتام والتقدير، فرص 

 حاجات املستويات العليا هلرم ماسلو.
عبارة عن  هيو  العامل، غري آخر شخص أي أو املشرف لسيطرة وختضع خارجية عوامل هيف الوقائية العواملأما    

لكسل واخلمو  ا إىله، وقد تؤدي ئالرفع من أدا وه أرضا إىلتؤدي عند العامل فقط وال وجودها االستياء مينع عوامل 
 .وهي: ظروف العمل املادية بصفة عامة مثل الضوضاء، العالقة بني العامل ورؤسائه، أجر العامل، منط القيادة

 نفس من نقيض طريف على أهنما على الرضا وعدم الرضا حتدد مل Herzberg نظرية أن هي هنا املهمة النقطة
  .لسلسلةا

وظيفي خاوصة بتكيزها على فكرة اإلثراء ال كانت طريقا ممهدا للتمكني  ية العاملنيما ميكن استخالوصه أن نظر    
وليس كما قا  هو فقط بالعوامل الدافعية ولكن بوجود العوامل الوقائية أيضا اليت تسهل للعامل عمله  واالستقاللية،

 سؤولية واختاذ القرارات املتعلقة بعمله مادام عامال ممّكنا.وتنمي معارفه وتكسبه القدرة على حتمل امل
 

                                                           
1 Choi S.O & Yang S-B. op. cit.   
2Oscar W. et al. (2005) Determinants of business student satisfaction and retention in higher education: 

applying Herzberg’s two-factor theory, International Journal of Educational Management (19 -. 2) pp : 128-139. 
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  Chris Argyrisنظرية الشخصية البالغة لـ  -
كونه يرى أهنا ال تنسيم مع   1،ة يف كتابه " املؤسسة والشخصية "بنقد النظريات الكالسيكي Argyrisقام    

فال  ،داء وغريهاتحديد املسبق للطرق وكيفية األمتنع الفرد من حتقيق ذاته وهذا بسبب ال فهيالشخصية الناضية، 
جما  لالجتهاد من قبل العامل. كما يؤكد على أهنا جتعل العامل اعتمادي وسليب يشعر أنه ال يسيطر على مقومات 

ات اإلدارية، العليا املطلقة ملختلف املستوي اإلدارةالعمل أو بيئة عمله، بسبب السلطة اهلرمية والعمودية وسيطرة 
 يطرهتا على مجيع السلطات بشكل املركز.وس

أن احلل هو يف التعامل مع العاملني على أهنم بالغون وناضيون دون ووصاية عليهم وهذا من  Argyrisيرى       
خال  توسيع نطاق وصالحيتهم ومنحهم حق مشاركة وحتمل املسؤولية يف العمل، وحتسني شكل العالقات بينهم 

 وصاحلة اليت تعترب غري اإلدارةممارسات  إىلكل دوران العمل والتغيب والكسل تعود ويقر بأن مشا  اإلدارةوبني 
 2االستعما  يف الوقت الراهن.

فمن خال  ما قدم   Wilkinson أمثا كما قا  بذلك   جتاه التمكني اخطوة هامة جدا   Argyrisتعترب أفكار    
القيام  وهي من أو  التغيريات الواجب ،والبريوقراطية اإلدارةسيطرة نالحظ أنه كان غري راض على هرمية السلطة و 

رية ووصالحيات كما أنه ينادي بإعطاء ح  ،هبا  عند استخدام أسلوب التمكني ومن بني املتطلبات اليت جيب توفريها
جه املؤسسة من أجل عالج املشاكل اليت توا ،للعاملني ومشاركتهم ومعاملتهم معاملة ناضج أي الوثوق يف تصرفاهتم

 اهم ركائز التمكني.من  خاوصة واليت تعتربالثقة مشكلة و  ،عموما
كان الفضل الكبري يف ظهور ما يعرف اليوم بالتمكني للنظريات السلوكية، من خال  تركيزها على مشاركة لقد     

، وبالغني (yنظرية ) واعتبارهم حمبني للعمل ولديهم قدرات إبداعية اليت ترفع من معنوياهتم وانتاجيتهم، العاملني
العمل حمفزا وخالقا  ، واعتبار حمتوى)نظرية الشخصية البالغة( ينبغي توسيع وصالحياهتم وحتميلهم مسؤوليات أكرب

 ثراء الوظيفي.اجتماعية اليت اهتمت باإل-اسهامات املقاربة التقنو إىلللرضا الوظيفي )نظرية العاملني(، باإلضافة 
 لتمكينالحديثة وا االدارية ثالثا: النظريات 

 نظرية النظم -
حيث هتتم وتدرس سلوكيات النظم املوجودة يف اجملتمع  Bertalanffyالباحث البيولوجي  إىلتنسب نظرية النظم    

 مكوناته والعالقة مع احمليط.و معتمدة يف ذلك على نشاطات كل نظام  اإلنساين،

                                                           
1 Argyris C. (1957), Personality and organization; the conflict between system and the individual, Harpers & 
Row, New York. 

 .26، ص مرجع سابقملحم حيي، 2
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ينها ألنظمة الفرعية اليت تتفاعل فيما باملؤسسة هي عبارة عن نظام مكون من جمموعة من احسب هذه النظرية    
ظرة جزئية غريت هذه النظرية نظرة العاملني من ن وقد ،وتستمد طاقتها من البيئة اخلارجية لتحقيق أهداف مشتكة

كلية وشاملة، فيكون إهتمام العاملني باألهداف العامة للمؤسسة ككل، مما يتطلب التعاون والتنسيق والعمل   إىل
ق الذي يعتمد فزادت أمهية عمل الفري ،  الفريق املتعاون والعامل املؤهل القادر على املسامهة الفعالةاملشتك من خال

بات األساسية لتطبيق من املتطل يعترب وكل هذا ،بادرة واإلبداع والتطور باملعرفة والقدرة على املنيعلى العما  املسلح
  .والذي ركزت عليه هذه النظرية أسلوب التمكني

 أو كما يطلق عليها حركة اجلودة والتمييز: ة الجودة الشاملةإدار  -
من أشهر رواد هذا  Philip Grosbyو  Kauro Ishikawaو  Joseph Juran و Edward Deming  يعد    

أسلوب إداري حديث ذو منهج علمي يعتمد على التحسني املستمر والدائم يف خمتلف  ، والذين يرون بأنهالنموذج
فهو يهتم بتلبية احتياجات  1،من خال  جودة أداء العما  وقدرهتم على املبادرة وحتمل املسؤولية ،ةنواحي املؤسس

 املستفيدين من اخلدمة داخل وخارج املؤسسة يف أقصر وقت وبأقل تكلفة.
 2ما يلي:هذا النموذج من أهم األسس اليت يقوم عليها    
  بة لتاليف أساليب العمل وإجراءاته وابتكار احللو  والطرق املناسإتاحة الفروصة جلميع العاملني للمسامهة يف تطوير

 ؛املشكالت والعقبات
 ؛االتصا  بني اإلدارات داخل املؤسسة وفقا حلاجة العمل وليس على أساس اهليكل التنظيمي 
  روح بتوفري نظام للحوافز يشيع على املشاركة يف اختاذ القرار وفرص التعبري عن الذات واالقتاحات والعمل

 الفريق.
ألسس املذكورة أعاله )العمل اجلماعي ونظام االتصا  ونظام التحفيز املشيع على عدم الرجوع لإلدارة ل وفقا   

 .كما ستى  لتمكنيا باتومتطلمع مبادئ  بدرجة كبرية يف اختاذ القرارات اخلاوصة بأعماهلم( يتبني للباحثة أهنا تتفق
 لوليام أوشي Zنظرية  -
أن يوفق بني اجيابيات املؤسسات األمريكية واليابانية أي الفردية املتطرفة واجلماعية    William Ouchiحاو     

 ".Theory Zالتمكني من نقطة الثقة وخلق مصطلح " Ouchi حيث درس املتطرفة مستبعدا سلبيات النموذجني
يذه يستغرق وقًتا ا سريًعا، لكن تنفوصنع القرار حيقق إمجاعً  على التشارك يفوجياد  أوشي بأن النمط الغريب القائم 

ولكنه يؤدي  ،وروقت أطو  للتط إىلطوياًل. على النقيض من ذلك، حيتاج النمط الياباين يف وصنع القرار التشاركي 
                                                           

 .21، ص مرجع سابقمراد ممدوح كامل، 1
 .66- 60ص سابق، مرجعشائع بن سعد مبارك، 2
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تنفيذ أفضل من خال  حتقيق توافق حقيقي يف اآلراء فقا  انه "املهم ليس القرار يف حد ذاته، بل باألحرى مدى  إىل
وإطالعهم عليه. حيث ميكن أن تفشل القرارات "األفضل" متاًما مثلما ميكن أن تعمل القرارات "األسوأ"  داألفراالتزام 

يف  همكيمتلثقة يف العاملني لديها من أجل جيب أن تتمتع بدرجة عالية من ا اإلدارةأن  Ouchiيؤكد و بشكل جيد" 
ترقيتهم،  على العما  إتقان وظائف خمتلفة قبل االيت ينبغي من خالهللعمل كما اهتم باحلركة األفقية للعاملني ا

واالهتمام بتخطيط املسار املهين والتنمية املهنية واختاذ القرار بشكل مجاعي والتكيز على عمل الفريق، ومشاركة 
 1.العاملني وإدماجهم يف املؤسسة

شاركة توزيع السلطة، واملذلك من خال  حنو التمكني و  هتاجتها جند ،الفكر احلديثنظريات  إىلبالرجوع    
  "فرق العمل"والعمل التعاوين باملعلومات بني خمتلف املستويات، واالعتماد على أفكار وإبداعات املورد البشري،

 .اليت جتعل املؤسسة منظمة متعلمة غري قادرة على العمل إال بأسلوب التمكني

 : أنواع التمكينالثالث المطلب
ح عليه املنظور يصطلو  إداري أحدمها متميزين، نظريني منظورين إىلصة التمكني تقسم أغلب األدبيات املتخص   

 وميكن شرحهما كما يلي:أو داخلي نفسي  واآلخر واخلارجي واهليكلي العالئقي وكذا التنظيمي
 لقدرةا إىلتشري اليت من أهم رواد هذا النهج وتعترب القوة أهم عناوصره و    Kanterيعترب إداري: المنظور -0

 اهلرمية، لسلطةا التنظيمية وميكن أن تستمد يف املؤسسة من مصادر عدة مثل النتائج على التأثري على
أن التمكني حيدث عندما تقوم املؤسسة بالتخلي على  Kanterويف هذا السياق يرى  ،املوارد يف والتحكم

متكني  إىليؤدي مما  العملفرق تعزيز عمل و  2،املركزية وتسطيح اهليكل ومشاركة العاملني يف وصنع القرارات
يستند هذا املدخل على خمتلف النظريات التنظيمية حيث يكون التكيز على  3.املؤسسة من حتقيق أهدافها

من خال  هذا النهج و  4جمموعة من األنشطة واملمارسات اليت تعمل على منح القوة والسلطة للمرؤوسني.
 من مع ةالرمسي والسلطة القوة( املديرين أي) املؤسسات يف السلطة أوصحاب ةشاركم يةكيف وصفو  يتم

  5.(املرؤوسون أي) إليها يفتقرون

                                                           
1Choi S.O, Yang S-B. op. cit. 
2 Menon s. t. (2001), Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach, Applied Psychology: 

An International Review, (50 -1), pp : 153-180. 
 .010، ص ، دار الصفاء، عماناالستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي (،6102) ،عاد  هادي بغدادي، رافد محيد احلدراوي3 

4 Stander M. W & Rothman  S.(2009), Psychological empowerment of employees in selected organization in 

South Africa, SA Journal of Industrial Psychology, ( 35 -1), pp : 2-8 .  
5 Fernandez  S. Moldogaziev T. (2013), Using Employee Empowerment to Encourage Innovative Behavior in 

the Public Sector, Journal of Public Administration Research and Theory, ( 23-1), pp : 155–187 
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رضية أن وهذا من خال  ف ،على النظريات النفسية االجتماعية الثاين: يستند املدخل النفسي المنظور -6
حيث نظرا للتمكني   Kanungo (1988 &Conger( ابتكره 1التمكني يتم إدراكه من األفراد العاملني.

 Thomas & Velthouse (9110)وقام الذاتية،  للكفاءة معززة مبشاعر تتميز داخلية معرفية حالة لى أنهع

 أو هدف قيمة) عىنوهي امل (املهام تقييمات تسمى) املعرفية ربطه باملتغريات خال  من النهج هذا بتوسيع
 سلوكيات واستمرار بدء يت يفالذا االستقال ) املصري تقرير ،(الذاتية الكفاءة) الكفاءة ،(العمل غرض

 2العما . لدى الدافع حتدد واليت ،(العمل نتائج على التأثري) والتأثري العمل(،
 3:هناك من يرى أن التمكني هو نوعني ظاهري وسلوكي نوضحهما كما يلي

ليت األنشطة اه يف األعما  و توضيح وجهة نظر قدرة الفرد على إبداء رأيه و  إىليشري و  التمكين الظاهري: -0
 تعترب املشاركة يف اختاذ القرارات هي املكون اجلوهري لعملية التمكني الظاهري.يقوم هبا، و 

يف جمموعة من أجل حل املشكالت وكذلك قدرته على  : هو قدرة الفرد على العملالتمكين السلوكي -6
 .املؤسسةطرق أداء العمل بالشكل الذي يزيد من فعالية التغيري يف إجراء التحسني و 

 يدالتحد ذاتية سلوكيات أنه على السلوكي التمكني مفهوم Boudrias & Savoieحيدد  حتديدا، أكثر بشكل   
 مخسة التصور هذا نم حيث ينبثق .املؤسسة يف العمل كفاءة حتسني أو العمليات فعالية ضمان إىل هتدف نسبًيا
 املستمر نيالتحس( ب) حي، بضمري مهامه تنفيذ( أ: )وهي املمكن، العامل يتبناها أن احملتمل السلوك من أنواع

 ملستمرا التحسني( د) عمله، وحدة أداء الكفاءة لضمان الزمالء مع التعاون( ج) عمله، هبا يؤدي اليت للطريقة
 التنظيمي.   املستوى وحتسني وصيانة يف املشاركة( هـ)و اجملموعة لكفاءة

 اليت املواطن، داءأ مفاهيم أو التنظيمية املواطنة سلوكيات مظاهر بالتمكني املرتبطة السلوكيات تشمل أن وميكن   
 أن حقيقة إىل مكني السلوكييشري الت .كبرية بتداخالت التشغيلية عملياهتا تتميزو  للمؤلفني وفًقا هندستها ختتلف

 تمؤشرا تشكل املواطنة سلوكيات بعض أن كما العمل يف دوره يف استباقي، بشكل حىت أو بنشاط، يشارك الفرد
 تتياوز أهنا أو (املهمة يف األداء) احملدد بالدور السلوكياتأي مدى ارتباط  اآلخر البعضو  ،التمكني النفسي على

 4.(التنظيمية املواطنة سلوكيات) احملدد الدور
 5:أنواع ثالثة إىل العاملني متكنيSuominen (5004 )وصنف 

                                                           
1 Stander M. W & Rothman  S. op. cit.. 
2 Menon s. t.  op. cit. 

 .070ص  ة الوفاء القانونية، االسكندرية،، مكتبإدارة األفراد )الموارد البشرية( بين النظرية والتطبيق(، 6101)حممد موسى أمحد، 3
4 Migneault P. et al. op. cit. 
5 Suominen T. et al. (2001), Staff empowerment in Finnish intensive care units, Intensive and Critical Care 

Nursing, 17, pp : 341–347. 
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 يف نظره وجهات ةومناقش الفرد رأي عن لتعبريا على القدرة إىل اللفظي التمكني يشري: اللفظي التمكين -0
 مت. للفظيا التمكني من يتيزأ ال جزء أيضا القرار وصنع يف املشاركة ، كما تعداجملموعات من خمتلفة أنواع

 تطبيق يف احلرية مبعىن) واالستقاللية للعاملني، التنظيمي االلتزام تعزز البيئة وصناعة سلطة زيادة أن لىع التأكيد
 ونتائج سلوكه نيب الروابط العامل يفهم عندما السلوكي حيدث التمكني .الوظيفي والرضا( ومعرفتهم مهاراهتم
 .النتيية تلك حتقيق يف مسامهته إىل باإلضافة الوظيفة

 بيئة يف اخلاوصة هتصرفات خال  من العامل يكتسبها اليت بالسيطرة الشعور إىل يشري :السلوكي التمكين  -6
 أجل من جمموعات يف العمل على القدرة إىل يشري الوظيفية، كما واالستقاللية احملددة يةالوظيف واملهام العمل

 مع لوالتعام جديدة مهارات وتعلم باحللو ، والتووصية العمل مشاكل حو  البيانات املشاكل، ومجع حل
 .ماعيجلا والعمل التقارير إعداد السلوكي للتمكني األخرى اجلوانب تشمل كما  .وصعوبة أكثر الوظائف

 القدرة إىل ةباإلضاف وحلها، املشاكل أسباب حتديد على القدرة الناتج التمكني يشمل: الناتج التمكين -2
 .سسةاملؤ  فعالية زيادة هبدف العمل هبا يتم اليت الطريقة على وتغيريات حتسينات إجراء على

 أهمية تطبيق التمكين: الرابعالمطلب 
ق العمل، أو سواء للمؤسسة، أو لفر  يلنتائج اإلجيابية اليت حيققها التمكني ا إىلتشري العديد من الدراسات      

 يلي: فيمااجيازها  واليت ميكن العاملني، وحىت للمتعاملني مع املؤسسة،
 أهمية التمكين بالنسبة للمؤسسةالفرع األول: 

 Faraisو  Thompson و Macyيساهم التمكني يف جعل املؤسسة تتمتع باألداء العايل حيث حيدد  -
املكونات الرئيسية للمؤسسات عالية األداء لتكون مشاهبة جًدا لتلك املوجودة يف األدبيات حو  متكني 
املؤسسات. وهي تشمل أنشطة مثل تعدد املهارات، والتدريب املتباد ، وفرق العمل ذاتية التوجيه، والتصميم 

ن، وخطط التعويض األقرا وتقييم، املهام وإثراء يعتوسو أنظمة املوارد البشرية مثل التعلم والتطوير، و األفقي 
وإدارة اجلودة الشاملة اليت تشمل العاملني املباشرين مثل تقنيات التحكم يف العمليات اإلحصائية،  ،املبتكرة

جوانب  ىلإواملخزون والتسليم يف الوقت املناسب، والشراكات الرمسية بني املوردين/ البائعني. باإلضافة 
 1.لألداء العايل ارئيسي اعنصر باعتبارها استخدام التكنولوجيا  يؤكدون علىو التمكني، 

 2؛قرارات ذات جودة أفضل إىليؤدي  وهو مااختاذ القرار املشاركة يف  يقوم التمكني على -

                                                           
1 Honold L. (1997), A review of the literature on employee empowerment,  Empowerment in Organizations, (5- 

4),  pp : 202-212 
2 Wilkinson .A., op. cit. 
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 1؛ممارسة أوسع لنطاق السلطةالتمكني يوفر  -
 2؛اكتساب ميزة تنافسية معينة إىل العاملنيمتكني يؤدي   -
موما ع غري املمكنني كما أهنم متاجية من زمالئهوهم أكثر إن ،بعملهم فخوربالن و املمكن نو العامل يشعر -

 ؛رأرباح أكث إىلما يتجم  كثر بسبب جودة اخلدمة املقدمةجذب عمالء أ إىلا يؤدي مبأكثر رضا 
يز الذايت الذي حفمما يرفع الت ،التحكم فيهبأهنم قادرين على قيادة مصريهم و اعتقاد العاملني  التمكني يعزز -

 3؛للمؤسسةوجهد إضايف يقدم  أكربوالء  إىليتجم 
عن أحسن الطرق ويقوم بإجراء التعديالت باستمرار جلعل نظام العمل بأكمله أفضل، العامل املمكن يبحث  -

 ؛أحسندة وأهنا ستيعل األمور أن املديرين حيتمون أفكاره اجلدي هإلميان
 ؛ووصورهتا املؤسسةمسعة  سنحي مبادوران العمل و لتغيب ا اخنفاض معدالت إىلالتمكني ؤدي ي  -
 4؛وير والتيديديف برامج التط املؤسسةيساهم التمكني يف جعل العامل أكثر رغبة يف التغيري ومنه مساعدة  -
 ؛مسامهته يف مصلحة املؤسسة ككلدوره و ب مبا يشعره ،النظرة الشمولية للعامل يتيح التمكني  -
زيادة فعالية عملية  إىلا يؤدي مب التنظيميةيف اهلياكل  اإلداريةدد املستويات ختفيض عيساهم التمكني يف  -

 ؛حلد من تكاليف التشغيل، وكذا اوخفض زمن اختاذ القرار االتصا 
  5اليومية. املهام وجتنباإلستاتييية العليا بالقضايا  اإلدارةزيادة تركيز واهتمام  -

 العمل أهمية التمكين بالنسبة لفرقالفرع الثاني: 
  6ويوفر التمكني مزايا جملموعات وفرق العمل ميكن تلخيصها يف:   
 ؛تطوير فرق العمل من خال  فعالية تفويض أداء العمل مبا يتناسب وقدراهتم -
 ؛بناء فريق قوامه الثقة -
 ؛زيادة قدرة افراد الفريق على االبداع واملخاطرة -
 ؛حتما  بقائهم فيهاخيلق للعاملني شعورا باالنتماء لفرق عملهم ويزيد ا -
 ؛زيادة قدرة الفريق على التحليل -

                                                           
 .17، املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، صدراسات في الموارد البشرية(، 6101)حمسن خمامرة، وآخرون،  1 

2 Migneault P. et al. op. cit. 
3Ramesh R. Shoym Kumar K. (2014), Role of employee empowerment in organizational development, 
International Journal of scientific research and management (2-8), pp : 1241-1245.  
4 Chee Eric et al. op. cit. 

 .072، ص مرجع سابقحممد موسى أمحد، 5
 .12ص  ،سابق مرجععطية حسني أفندي،  6 
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زيادة كفاءة فرق العمل وخلق أفكار جديدة من خال  التآزر والتفاعل بني أعضاء الفريق، وكذا لتطوير وتنظيم  -
 1.فرق العمل
 سبة للعاملأهمية التمكين بالنالفرع الثالث: 

 ؛د من الرضا الوظيفييف العمل ويزيمتكني العاملني من الشعور بالتوتر  يقلل -
 ة لعامل يليبيف حاجاليوم  مؤسسات، ذلك ألن جينب العامل الروتني يف العمل وامللل وجيعله أكثر ارتياحا -

 2؛قة أكثر تأثريا وكذا أكثر خصووصيةاملتطلبات املتعددة للعمالء بطري
داع ويصبح العما  يتم خنق اإلب حالً للمشكلة القدمية املتمثلة يف أماكن العمل البريوقراطية حيثالتمكني يوفر  -

 3؛معزولني، مما يُظهر االستياء بطرق فردية أو مجاعية
من أي شخص  فتهيأنه األكثر دراية ومعرفة بوظ هشعور لتزام بالعمليات التنظيمية، لاالالعامل و دافعية  يرفع من -

 ؛آخر وهو ما جيعله أكثر دقة يف العمل ويتميز باألداء العايل
وهذا  ،تويات الرضا الوظيفي كون العامل يتمتع حبرية التصرف واملشاركة واالستقاللية يف العمليرفع التمكني مس -

 وحيسن مستوى إنتاجيتهم كما ونوعا؛بدوره يسهم يف حتسني مستوى والء العاملني للمؤسسة 
 ؛مستويات الثقة بالنفس يرفع  -
ملمنوحة هلم وتقاسم ايدة، نتيية احلرية واالستقاللية اجلد لألفكار منبع إىل العاملني وحيو  االبتكار، يعزز التمكني -

  4السلطة معهم.
 للعمالءأهمية التمكين بالنسبة الفرع الرابع:  

مكنة. فقط وإمنا حىت على املتعاملني مع املؤسسات امل هباالعاملني أو املؤسسة تقتصر أمهية التمكني على ال    
، وهذا متكني العاملنيد عالقة طردية بني رضا الزبون و على وجو تؤكد اليت دراسات العديد من الحيث أن هناك 

عامل فالتمكني يساهم يف زيادة قدرة العامل على الت وباخلصوص عما  اخلطوط األوىل خاوصة يف املؤسسات اخلدمية
 5داء.جودة األسرعة و  إىلما يؤدي يف النهاية  للعمالء مبستويات عالية من املرونة والفهم والتكيف واالستيابة

                                                           
1 Paynevandy S. (2016), The role of empowerment in organization development, International academy journal 

of organization behavior and human resource management, (3-5). 
2 Tariq S. et al. (2014), green employee empowerment: a systematic literature review on state-of-art in green 

human resource management, Quality and Quantity International Journal of Methodology, Springer, (50-1) pp : 

237-269.  
3 Wilkinson. A. op. cit. 
4 Bowen D.E. & Lawler E.E. (1992), The empowerment of service workers: what, why, when, and how, Sloan 

Management Review, 33(3), pp : 9-31. 
زهر، غزة، ص جامعة األ رسالة ماجستري، التمكين االداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤسسات األهلية الدولية العاملة في قطاع غزة، (،6102) حسن مروان عفانة، 5

00-01. 

https://ideas.repec.org/s/spr/qualqt.html
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لية واخلارجية، متكني العاملني حيقق فوائد جلميع األطراف الداختطبيق استاتييية  ميكن القو  أنبناء على ما سبق    
األطراف  العما  فيها وكذا فرق العمل وحىت إىلوعليه فالكل رابح يف أسلوب التمكني من املؤسسة املطبقة له، 

 املتعاملة كالعمالء.

 يب، نماذج وأبعاد التمكينالمبحث الثاني: أسال
تبين ل مؤسسة ك  مبا يتعني علىاملؤسسات،  عمييصلح جلالعاملني متكني سلوب ال يوجد منوذج واحد وأمثل أل   

احثني الذين هناك العديد من الب نعلى الرغم من أ. تهاوثقاف احتياجاهتال ويستييب األسلوب الذي يالئم ظروفها
مراحل تطبيقه و  حيث قاموا بتوضيح خمتلف أبعاد التمكنياألسلوب  هاؤسسات تبنيقاموا بتطوير مناذج تسهل على امل

 وتقدمي بعض النصائح للمؤسسات حىت تضمن جناحه.

 المطلب األول: أساليب تمكين العاملين
يتم وسات املتبعة، وهذا باختالف الرؤى واملنهيي مرؤوسيهمن لتمكني و اليب التمكني اليت يتبعها املدير ختتلف أس    

 يلي: سفيماعرض بعض أهم األساليب اليت تؤكد عليها الكتابات املتخصصة 
  Participation التمكين من خالل المشاركةالفرع األول: 

يف  وناركيشحيث  من عملية وصنع القرار، جزءاللعما   اإلدارةالتمكني من خال  املشاركة عندما تفوض يكون    
حلاالت، قد يشارك يف بعض ا، و رات بشأن تنظيم العمل أو اجلدولةو يتخذون قراأ احتديد احتياجات العمالء وتلبيته

و مديري العما  أ يةلاالعم الليانالعما  يف اختاذ القرار على املستويات غري التشغيلية. هنا، قد يؤدي استخدام 
ويتم ذلك من  .ملؤسسةا يييةاستات رات اليت هتتم أكثر مبسائل سياسةإشراك ممثلني عن القوى العاملة يف القرا إىل

خال  استخدام جمموعة من األدوات منها: جمموعات العمل املستقلة، التدريب يف مجيع اجملاالت جمالس العمل، 
 1.اإلثراء الوظيفي، مديرو العما 

اركة شامل إىل الوظيفية املشاركةمن  االنتقا يعتمد على  Bowen & Lawlerبرأي  يف املؤسسة تطبيق التمكنين إ   
شاركة املتضمن هذا النوع من . ياو اخلدمة ويف طريقة تقدميها املنتج يفباقتاح تغيريات  للعاملني تسمح ، اليتعاليةال

اسا وهتدف أس ،جلودةا، وجمموعات حل املشكالت، ودوائر العاملنيأنشطة مثل استطالعات الرأي حو  مواقف 
 وكيفية وظائفهم نم خمتلفة جوانب للعاملني بشأن تقديرية سلطة املشاركة متنح. العاملنيالستنباط املعلومات من 

                                                           
1 Lashley C. (1999 ),"Employee empowerment in services: a framework for analysis", Personnel Review, (28 – 

3), P : 169-191. 
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 علجت ثحي( العمل جمموعات مثل) جملموعات أو لألفراد إما التقديرية السلطة هذه إعطاء ميكن. عملهم تنظيم
  1.باملهام قيامها كيفية هلا بتنظيم ُيسمح ،اإلدارةذاتية  فرق أو مستقلة شبه موعاتاجمل

ن تتاح هلم فروصة احلديث عن املشاكل بكل حرية، وعدم وضع العاملني من خال  املشاركة ميكن أ يف إطار متكني   
عراقيل لالقتاحات اليت ميكن أن يبادروا هبا، ومتكينهم من املشاركة يف حل املشاكل اليت تواجهها املؤسسة وخاوصة 

تف يكون من خال  توفري هياكل خاوصة مععلى أسلوب املشاركة  اإلدارةتلك اليت تواجه عملهم مباشرة. وتشييع 
 هبا مثل ممثلي العما  ومجاعات الرأي ...ويكون مفعوهلا أكرب خاوصة عند مكافأة املبادرات واقتاحات حل املشاكل.

 Samمؤسسها  حيث يقو كمثا  يف جما  التمكني من خال  املشاركة،  Wal-mart منوذج مؤسسة  عرضميكن    

Walton :يف مذكراته 
فقد  ك،كنا منذ البداية حناو  أن نكون أفضل من أي منافس آخر ونقدم أفضل ما ميكن أن نقدمه للمستهل" 

أفضل املديرين وأفضل العاملني بكل ما أوتينا من قوة وعزمية. ال شك أن لدي  –عملنا بكل طاقتنا لنكون األفضل 
ذي يود  الصفوف األمامية، ذلك اإلنسان الشخصية قيادية مشيعة ولكن يتوارى حتت هذه القيادة روح املقاتل يف

  .أن يصنع األشياء على أحسن وجه. وكان أهم شيء بالنسبة يل هو بناء املؤسسة على أحسن وصورها"
يقدس التغيري والتيريب والتحسني املستمر ومل يكن واعظا ومتكن من خلق اآلليات املؤسسية  Walton كان    

ذ رؤيته االجتاه الصحيح، وخلق نوعية وجودة يف العمل بشكل أفضل كل يوم. وقد نفاملناسبة لدفع عملية التغيري يف 
من خال  منح املديرين يف الدوائر املختلفة احلرية والصالحيات إلدارة دوائرهم كما لو أهنا هلم أو ملكهم أنفسهم. 

العاملني  بقات لتشييعقام مبنح مكافآت وتقدير شخصي أيضا لكل من يعمل عماًل متميزا، وقد خلق أيضا مسا
على االخنراط مبحاوالت وجتارب إبتكارية وخالقة وكان يعقد لقاءات لالحتفا  بأفضل التيارب واحلديث عن 
الطريقة اليت ميكن االستفادة منها عمليا. وكان يعقد لقاء يف كل يوم سبت يف الصباح ليقدم للحضور أحد العاملني 

 فيدا وناجحا.الذين حاولوا شيئا جديدا وكان ذلك م
رغب اجلميع الداخلية واليت ي املؤسسةهذا ويتم باستمرار نشر األفكار املتميزة اليت يقتحها العما  يف جملة    

 (Satellite أكثر من ذلك. فقد استثمرت يف نظام أقمار وصناعية اإلدارةباإلطالع عليها حا  وصدورها. وقد عملت 

Communications System)  بالسرعة املمكنة.  املؤسسةالتفاوصيل الدقيقة حو  لالتصا ، لنشر 
يف أجواء مشيعة جدا فإذا قدم أي عامل مقتحًا متميزًا يتعلق مثاًل يف حتسني  املؤسسةيعمل األفراد يف هذه    

النوعية أو تقليل النفقات أو خدمة الزبائن، فيتم نقل ونشر هذه األفكار أو املقتحات بسرعة قصوى. فكل اقتاح 

                                                           
1 Bowen D.E. & Lawler E.E. (1992), op. cit. 
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عامل مما يساهم يف حتقيق مكاسب  40000فرع ويتفاعل مع هذا االقتاح أكثر من  400أكثر من  إىلتميز يصل م
 هائلة على مستوى تقليل التكاليف مثال أو يف حتسني اإلنتاجية أو قد يكون يف حل مشكلة فنية معينة. 

ة وال بفكرة وتتحو  ال بقدرة قائدها اخلارق يف خلق مؤسسة تتيدد اإلدارةيد  على نية  إن التشييع على املبادرة   
فكار وخاوصة على تقدمي األوتتم مكافأهتم واحدة متميزة فحسب، ولكن مبنح الفروصة لليميع كي يقدموا أفكارا 

التنافس بني العاملني من أجل تقدمي أفكار أفضل، جلها يدور حو  حتسني  إىلتلك األفكار القيمة، مما يؤدي 
 1ت معينة لتقليل التكاليف أو طريقة أفضل يف خدمة العمالء.اإلنتاجية أو آليا

 Job Enrichment التمكين من خالل إثراء العمل الفرع الثاني:

 درجة كبرية معمرتبطة بيرى العديد من الباحثني املتخصصني يف جما  التمكني أن بداية هذا املصطلح كانت    
يعترب إثراء العمل طريقة للتحفيز والتغلب  الذي .Herzbergاليت جاء هبا فكرة االثراء الوظيفي واالستقاللية الوظيفية 

 .من طرق تنظيم العملو على اإلحباط والروتني 

معاناة  على تشييع العاملني على إدراك التمكني من خال  إثراء العمل برنامج تدرييب مفصل، يعمل Lashly يعترب 
ات العمالء املبادرة يف تلبية متطلب إىل، والليوء املؤسسةة من طرف العمالء وذلك إلعطاء قيمة أكرب للخدمة املقدم

  .لعاملني يف الصفوف األوىلا ختص أكثر حسب رأي الباحثهذه  لتمكنياأي أن وصيغة  2وحماولة حل مشاكلهم.
، )ب( اراتههثراًء إذا كان لدى الفرد إمكانية )أ( القيام بأنشطة خمتلفة تستدعي العديد من متكون املهمة أكثر     

 هكون هلا تأثري كبري على حياة أو عمل اآلخرين، )د( اختاذ قرارات بشأن ختطيط عملي، )ج( إلكما  عملية العمل
 اإلثراء مُيّكنو  وحتديد اإلجراءات اليت سيتم استخدامها و )هـ( تلقي معلومات واضحة ومباشرة حو  مستوى أدائه.

 يعزز 3 .الوظيفة أداء إىل باإلضافة والتحكم، والتنظيم التخطيط مثل نة،معي إدارية وظائف تويل من الفرد الوظيفي
 تلك على ةاملوضوع القيمة زيادة على املهمة إجناز يساعد حيث أكرب، بدرجة التمكني من املهام يف التنويع هذا

 .والتأثري املصري بتقرير شعورًا خيلقمبا  الوظيفة
 Leaderrship Style قياديالتمكين من خالل النمط ال الفرع الثالث:

 التصرف من عهمأتبا ميّكنون مث ومن القادة حيث يتنشط ،والعضو القائد بني العالقات عن هذا األسلوب يبىن   
في ف ،4املؤسسة ري وحتويلتغي عملية يف رؤوسنيامل فروصة املشاركة القادة يتيح، حيث التنظيمي النياح حتقق بطريقة

يف  اوسعيد من التفويض وجمااًل أ  النمط القيادي، مينح الرؤساء أعضاء الفريق مز التمكينية من خال املؤسسةظل 

                                                           
 .022-021، ص: مرجع سابقحيي ملحم، 1 

2 Lashley C. (2001), Empowerment, HR Strategies for service Excellence, Elservier, p:.67. 
3Migneault P. et al. op. cit. 
4 Burke W. op. cit. 
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هذا أدائهم، كذلك فإهنم ميكنون األعضاء يف الفريق من خال  تغيري منط الرقابة املعمو  به، و قييم تختطيط وتنفيذ و 
بل بوا بذلك، ما طاللاء الفريق كالرؤساء عن تقدمي التوجيه واإلرشاد والدعم للمرؤوسني وألعض متناعإيتضمن ال 

  1.على تطوير مهاراهتم والتزاماهتم، لكي يؤدوا دورهم بفاعلية ينبغي عليهم مساعدهتم 
لك اليت اليت تتمتع بالتمكني هي ت العاملني، حيث يرى أن املؤسسةدور املدير يف متكني على  Sullivanأكد    

املزيد  تفويضب ، كما يقومونمقارنة بالتسلسل اهلرمي التقليدييشرف فيها املديرون على عدد أكرب من األشخاص 
لون على يعمو  ،يساعدون العاملني على حل املشكالتحيث يتصرفون مثل املدربني و  مرؤوسيهم إىلمن القرارات 

يف جوانب  ويرتط قيامهم بإحداث إىلإضافة قبو  حتمل مسؤولية أكرب، وتعلم مهارات ومعارف أكثر، ل همحتفيز 
  2.وتنمية شعوره باالستقاللية وحرية التصرف العامل عمل

 ي:وه القائد للتمكني حديد مخس فئات لسلوكياتبت Conger and Kanungo وقد قام كل من    
ومعناه،  املالعيصف تعزيز جدوى العمل الطريقة اليت توسع هبا سلوكيات القائد كاًل من الغرض من عمل  -

 يزيد من رغبتهم يف بذ  جهد أكرب؛ مما ،بالقيمة العاملنيوبالتايل زيادة إحساس 
 لعاملابذ  جهود متضافرة من قبل القادة للحصو  على مدخالت تطلب ، حيث تتعزيز املشاركة يف وصنع القرار -

  يف عملية وصنع القرار؛
ملواهب  فضل استخدامأ ، وهو ما يتيحتسهيل حتقيق اهلدف وتوفري االستقاللية والتحرر من القيود البريوقراطية -

  قيق أفضل نتائج أداء عمل ممكنة؛ومواردهم لتح العاملني
 ؛لى القواعد والقيود البريوقراطيةالتكيز بشكل أقل عوذلك ب العاملنيزيادة استقاللية عمل  -
  3العايل. األداء يف الثقة عن التعبري -
 4:مثلبعض تدخالت القادة لتحقيق التمكني  Vogt &Murrellحدد كما     

 املشتكة؛ األهداف وتوضيح مشتكة وحتديد يةرؤ  إنشاء -
 للتنظيم؛ املؤقتة واجملموعة الفريق مناذج استخدام -
 التعاونية؛ املعايري ليعكس العمل تصميم إعادة -
  الوظيفي؛ اإلثراء استخدام -
 توفري التدريب للمرؤوسني؛ -

                                                           
 .061، عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، األردن، ص اإلدارة بالثقة والتمكين(، 6112)رامي مجا  أندراوس وآخرون،  1 

2 Honold L. op. cit. 
3 Conger J.A. (1989) Leadership: The Art of Empowering Others, Academy of Management Perspectives, (3 – 

1), pp : 17-24 
4 Honold L. op. cit.  
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 املستمر؛ التوجيه -
 املكافآت. أنظمة تطوير -

على تطبيق أسلوب التمكني على العاملني، وذلك من تعمل اليت  Colgate-Palmoliveوميكن عرض منوذج    
  1يف: ممارسات مهمة وترتبط أغلبها بسلوك القائد وميكن تلخيصهاخال  توفري 

 توفري فرق العمل ذاتية التوجيه؛  -
 وتوجهاهتا؛  املؤسسةالتدفق احلر للمعلومات حو  أهداف  -
 والقيادة جلميع العاملني؛ اإلدارةلعمل و توفري التدريب والتطوير املستمر ملهارات ا -
 متكني املدراء الذين يشبهون املدربني تدرجييا؛  -
 جعل مراقبة املوارد الالزمة مهمة العامل؛ -
 ؛ التمكني توفري قياس األداء يتماشى مع أسلوب -
 استخدام ردود الفعل اإلجيابية املستمرة والتعزيزات على األداء. -

 Commitment الل االلتزامالتمكين من خ الفرع الرابع:
د من املسؤولية على حتمل املزي هممن خال  التزام أكرب بأهداف املؤسسة، حبيث يتم تشييع قد يتم متكني العما 

خلق املزيد و  حتقيق حتسني يف مهاراهتم ومواهبهم الكامنة وتشغيلها لصاحل املؤسسة، عن أدائهم، وهو ما ميكن من
  .حبيث يكونون أكثر قابلية للتكيف مع التغيري ،رباحواأل من العمالء الراضني

فإن  كومع ذل ،نيلتزام مع التمكني من خال  مشاركة وادماج العاملاالتتداخل حماوالت حتقيق قدر أكرب من و    
زيادة التزام العما . يف هذه احلاالت، من املأمو  أن يؤدي االلتزام األكرب  إىلبعض املبادرات هتدف بشكل خاص 

-العامل أكثر توافًقا مع احتياجات املؤسسة واحتياجات العمالء أداء-ملؤسسة ا جتاه طوير املواقف اإلجيابيةت إىل
 واملزيد من االستقرار بني القوى العاملة.

ظيفي الرضا الو  الرفع من مستوىاكتساب التزام أكرب للعما  من خال   إىلهتدف أشكا  التمكني األخرى    
 2.ني، والتغيريات يف تصميم الوظائف من خال  زيادة التناوب واإلثراء الوظيفيالعملمة يف عما  والشعور بالقيلل
   flattening organizational structures التمكين من خالل تسطيح الهيكل الفرع الخامس: 

فاءة اهليكل كتقليل املستويات اإلدارية مما يزيد من حرية العاملني وسلطاهتم ومن  ب تسمح اهلياكل املسطحة   
 أن( 9111) كانت ، ويؤكدنطاق اإلشراف( وتوسيع التنظيمي )كفاءة عملية االتصا ، الشفافية، وضوح القرارات

                                                           
1 Honold L. op. cit.  
2 Lashley C. (1999), op. cit. 
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 سلطة العاملني كنيمت ، وعليه ينقلالعاملني مشاركة وزيادة والالمركزية التنظيمي كلاهلي تسطيح عن ينتج التمكني
 علىو   1التنظيمي ـ اءاألد على كبري بشكل للتأثري للعاملني السلطة نحميو  التنظيمي اهلرم أسفل إىل القرار اختاذ

 العمل نم املزيدك اإلدارية، اإلجراءات من جديدة جمموعة املسطحة اهلياكل تتيح عكس هياكل التنظيم العمودية
  2.الوظيفي الرضا وزيادة املهين التطوير وفرص االتصاالت، وحتسني األقل، والبريوقراطية اجلماعي،

   "exelence la recherche de l à" الباحثة عن التميز كما جاء يف الكتاب الشهري ومن خصائص املؤسسات   

Peters & Waterman   مستويات من يل قلعدد نتيية تبنيها هلياكل تنظيم مسطحة تتضمن  ،من العميل اقرهب هو
أقرب  ملؤسسةاويف جعل  ،ليل التكاليف اإلداريةيف خفض النفقات العامة عن طريق تق، وقد يساهم ذلك ةياإلدار 

 .ودة واستيابة أكرب للتغري البيئياجلحتسني يف و  ،عمالئها إىل
إعادة تصميم و ، مراعاة تدريب العاملني واثراء مهامهم اإلدارةواالعتماد الناجح على اهلياكل املسطحة يتعني على  

 3.تقاسم األرباح واملكافآت خطط إىلباإلضافة ، مستقلةعمل وخلق فرق ، وظائفهم
مما  الالمركزية، ىلإمن خال  تغيري النهج اهلرمي للهيكل التنظيمي واإلنتقا  من املركزية  األسلوب،يتم هذا  وعليه   

    .مكنيهو أساس عملية التو  ئها،ثرااملهام وإالتوسيع  إىلإضافة  اإلدارةويقرب العما  من  عزز اجلو التشاركيي
أسلوب  من بني األمثلة الناجحة اليت اعتمدت على اليت تعترب ربة مركز خدمات االتصا  الكنديجتميكن عرض    

أسلوب و يتماشى  امبقامت هذه املؤسسة بإعادة بناء اهليكل التنظيمي  تسطيح اهليكل لتطبيق متكني العاملني، حيث 
رون واملشرفون ارية أقل، حبيث يشعر املديعلى مستويات إد ومشتمالمتكني العاملني وذلك من خال  جعله افقيا أكثر 

 والعاملون مبسامهتهم يف وصياغة اهداف املؤسسة واختاذ القرارات، 
الفوائد  ة منمتأكد ،وقد اعتمدت املؤسسة يف هذه التيربة على فرق العمل املمكنة او فرق العمل املدارة ذاتيا   

  4.من االلتزام بتكوين فرق عمل ممكنة احملتملة
أن األساليب املذكورة أعاله ليست متعارضة من جهة، واملديرين يف املؤسسات قد يكونون  إىلر اإلشارة جتد   

كما ميكن ان يكون نوع واحد كاف جلعل التمكني يف   أكثر من آخر من جهة أخرى، معني بأسلوب مهتمني
  .تطبيق التمكنيأفضل لنياح  املزج بني نوعني أو أكثر يكونقد املؤسسة فعاال، و 

 

                                                           
1 Pradhan R. K. & Panda M.  op. cit. 
2Powell L. (2002), Shedding a tier: flattening organizational structures and employee 

empowerment,   International Journal of Educational Management, (16 –1), pp : 54-59. 
3 Lashley C. (1999), op. cit. 

 .12، صمرجع سابقاحملسن اجلميلي، مطر بن عبد  4 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Loraine%20Powell
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-354X
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  المطلب الثاني: نماذج تمكين العاملين
يف هذا اجملا   الدراساتو  األحباث وقد تنوعت. إدارة املوارد البشرية أدبيات يف احلديثة املواضيع من التمكني يعترب   

 اإلداري النهج على كزتر  اليت الدراسات أواًل، :النماذج اليت ميكن اجيازها يف مقاربتني من بالكثريالذي أوصبح يزخر 
اإلداري أو  النهج»يسمى  تبين أو اعتماد أساليب وممارسات إدارية معينة وعادة ما لعملية نتيية هتعترب و  للتمكني
 خالهلا من واليت رون،املدي يوفرها اليت والوسائل األدوات فحصهلذه املقاربة  الرئيسي وضوعامل ويتمثل. «العالئقي

 دراساهتم يف لتمكنيل النفسي البعد أمهية على الثانية ركزت املقاربةبينما  .ؤسسةامل يف التمكني من لهممع يقربون
أو ذايت خيص  داخلي عامل وهو، املؤسسة أنشطة وتطوير حتسني يف التحتية البنية عوامل من عامالً  الذي اعترب

 أو تطوير يؤدي ه املقاربةر هذويف إطا ،العمل لبيئة إدراكه أو شعوره أو مبوقفه مباشرًا ارتباطًا يرتبط وبالتايل لفرد،ا
 . تمكنيال إىل للفرد العقلية األبعاد يف بالتمكني الشعور تعزيز

 ،تظهر مراجعة لألدبيات أمثلة ملختلف مناذج التمكني واليت ميكن أن تساعد على حتليل وفهم مفهوم التمكني   
 ،Kanungo and Conger )1988 (ج منوذ  ، Kanter(9111) كانتمنوذج : هاأمه واليت منمتطلباته، و مراحله 

 .واخرون  Russell A. Matthews منوذج  Gretchen M. Spreitzerمنوذج    Thomas &Velthouseمنوذج
  Kanter (9191) كانترنموذج الفرع األول: 

 هنا قدرةأب عرفها، واليت يكبرية أمريكية شركة يف العمل لبيئات دراستهخال   من القوة ريةنظKanter طور كانت    
 يشغله لذيا املنصب من مشتقة وهيالعمل  إلجناز املوارد حشد وتعبئة على القدرةو  األعما  إجناز على األفراد

 1.وخلص بنموذجه املتعلق بالتمكني اهليكلي .املؤسسة يف الشخص
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Miller P. A. et al.( 2001), Evaluating Physical Therapists’ Perception of Empowerment Using Kanter’s Theory 

of Structural Power in Organizations, Physical Therapy, (81- 12), pp : 1882-1888. 
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(: نموذج كانتر للتمكين الهيكلي1-1كل رقم )ش

 
Source : Miller P. A. et al.( 2001), Evaluating Physical Therapists’ Perception of Empowerment Using 

Kanter’s Theory of Structural Power in Organizations, Physical Therapy, (81- 12), P : 1882-1888. 

يف  يفتضوهو  1العامل. وسلوكيات مواقف على العمل بيئة يف اهليكلية العوامل تؤثر ، Kanterلنموذج  وفًقا   
 والفرص واملوارد الدعمو  املعلومات إىل الووصو  إمكانية للعاملني توفر اليت تلك هي التمكينية العمل أماكن أن نظريته
 وهو ما يهدد بالعيز، نيالعامل تشعرالظروف  عدم توفر هذهان  2،قدرات من لديهم ما بأفضل بعملهم للقيام

 الوظيفي. الرضا واخنفاض لإلرهاق عرضة كثرأ هم الضعفاء األفراد ألن املؤسسة إنتاجية
 .املؤسسة يف الفرد هبا عيتمت اليت الرمسية وغري الرمسية القوة العناوصر السابقة للتمكني بدرجة إىلويتأثر الووصو     

 هامامل إجناز كنهممي املعلومات والدعم واملوارد والفرص إىل الووصو  بإمكانية يتمتعون الذين األفراد أن كانت ويؤكد
 ومتكينهم، بينما آلخرينا حتفيز على وقادرون عالية بدوافع يتمتعون كما أهنم. التنظيمية األهداف لتحقيق املطلوبة
 للقواعد راعاةم أكثر ويصبحون عاجزين أنفسهم يرون لقوةا هياكل إىل الووصو  إمكانية لديهم ليس الذين األفراد

                                                           
1 Laschinger H. K. et al. (2009), Workplace empowerment, incivility, and burnout: impact on staff nurse 

recruitment and retention outcomes Journal of Nursing Management, 17, pp : 302–311. 
2 Gilbert S. et al. (2010), The mediating effect of burnout on the relationship between structural empowerment 

and organizational citizenship behaviors, Journal of Nursing Management, 18, pp :339–348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فعالية العمل       العاملين  الوصول الى الوظيفة المرتبطة             التأثير الشخصي على    عوامل القوة النظامية       
بهيكل التمكين                                     

املوقع يف األنظمة 
                         الووصو  اىلالرمسية وغري الرمسية

القوة الرسمية 
 تعريف الوظيفة

 تقدير )مرن(
 )مرئي( االعتاف

 )مركزية(األمهية 

القوة غير الرسمية  
 االتصاالت

لداخلية. ا
 الرعاة حتالفات مع

ملرؤوسني عرب الزمالء ا
اجملموعات الوظيفية. 

اتصاالت خارج 
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الفر    هياكل
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املعلومات 
الدعم 
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   لتمكني النفسي
  زيادة الفعالية

الذاتية 
  دافعية عالية
  زيادة االلتزام

التنظيمي 
  اخنفاض مستوى

اإلرهاق 
  زيادة االستقاللية
 اخنفاض التوتر 

 العمل وضغط
  زيادة الرضا الوظيفي 

 
اإلجناز 

 والنياحات
 

االحتام والتعاون 
 يف املنظمة

 
 رضا العمالء 

 

ينتج  يؤثر 
 عنه

يؤدي 
 الى
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 واليت فةبالوظي املتعلقة لألنشطة املمتاز األداء خال  من الرمسية القوة ُتكتسب 1.التنظيمية باألهداف التزاًما وأقل
 القوة ينما تنتجب امللحة، التنظيمية املشكالت حبل وصلة وذات اآلخرين، انتباه جتذب أو مرئية أو عادية غري تكون

 الرؤساء شملوي .ملؤسسةا يف واملرؤوسني والزمالء الرؤساء مع واالجتماعية السياسية التحالفات من الرمسية غري
 ألفراد، كما تعدل الدعم أو املوافقة يقدمون الذين املؤسسة يف العليا املناوصب ذوي واملعلمني واملدربني املوجهني

 التايل. اليوم يف للفرد رئيًسا اليوم زميل يصبح أن ميكن حيث سلطة، قاعدة ألي ضرورية الزمالء مع التحالفات
واملوارد  Informationواملعلومات  Supportالدعم  إىل الووصو : مصادر الثةث من لقوةا هيكل ُيشتق   

Resources. 
 ألداء الالزمة واملعلومات املعرفة إىل الووصو  إىل األشخاص حيتاج كانت، لنظرية وفًقا المعلومات: إلى الوصول 

 يعين .كلك املؤسسة حو  ماتمعلو  إىل باإلضافة بعملهم، مباشرة املتعلقة املعلومات ذلك ويتضمن وظائفهم،
 فعالة لتكون طلوبةامل الفنية واخلربة املعرفة امتالك إىل باإلضافة التنظيمية، واألهداف والسياسات القرارات معرفة
 اختاذ على مقدرهت وتعزز للعاملني، واملعىن باهلدف إحساًسا توفر فاملعلومات للمؤسسة، األوسع السياق ضمن

 صرفوالت القرارات باختاذ للعامل املعلومات على احلصو  يتيح كما 2التنظيمية، األهداف يف تساهم اليت القرارات
 .املزيد إجناز أجل من اآلخرين العاملني إىل املعلومات نقل إىل باإلضافة بسرعة،

 دعمال إىل ةباإلضاف واملرؤوسني والزمالء الرؤساء من الواردة والتوجيهات التعليقات يشمل الحصول على الدعم:
 اختاذ على نيالعامل كما أنه قدرة،  تقدميها لآلخرين ميكن اليت العملية املساعدة أو املفيدة النصائح أو العاطفي
  3.لتنظيميا بالروتني املرور إىل االضطرار دون للمواقف استيابةً  املخاطرة وتتحمل ومبتكرة عادية غري إجراءات
 والوقت واإلمدادات واملا  املواد إىل الووصو  على الفرد قدرة إىل داملوار  إىل الووصو  : يشريالموارد إلى الوصول
 .التنظيمية األهداف لتحقيق الالزمة املعدات

 احلصو  لزماملؤسسة، ويست يفوالنمو  التقدم على القدرة أهنا على الفروصة إىل كانت أشار الفر : إلىالوصول 
 وميكن واملهارات، ةاملعرف لزيادة املهين التطوير وفرص آتواملكاف التحديات على احلصو  والنمو التعلم فرص على

 4.اإلدارات بني املشتكة العمل وجمموعات العمل وفرق الليان يف املشاركة خال  من للنمو الفروصة هذه حتقيق
 
 

                                                           
1 Sarmiento T. P. et al. (2003), Nurse educators’ workplace empowerment, burnout, and job satisfaction: testing 

Kanter’s theory, Journal of Advanced Nursing, (46-2), pp: 134–143.  
2Laschinger H. K., et al. op. cit. 
3 Gilbert S. et al. op. cit. 
4 Laschinger H. K. et al. op. cit. 
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 Kanungo&  Conger )1988 (: نموذج الثانيالفرع 
 اقسي يف املرؤوسني لتمكني والعمل العملية على ركزوقد  9144 عام يف للتمكني منوذًجا وكانونغو كوجنر طور   

 وظروفها التمكني، لتيربة النفسية احلالة تشمل مراحل مخس إىل التمكني النموذج هذا ويقسم املؤسسة، إدارة
 وهو ما يوضحه الشكل التايل: .السلوكية وعواقبها السابقة،

 Kanungo&  Conger العوامل المؤثرة : نموذج(2-1) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الدار األمنية المؤسساتالتمكين وعالقته باإلبداع االداري في  (،5094) شائع بن سعد مبارك القحطاين،: المصدر
 .41ص اجلزائرية، اجلزائر، 

يص الظروف داخل بتشخ(، من هذا الفصل بالتفصيل يف املبحث الثالث )سيتم تناولهالتمكني عملية تبدأ    
يدة تكون مسؤولة عن شعور العاملني بالعيز وفقدان القوة كاملناخ البريوقراطي واملركزية الشد املؤسسة اليت تتسبب أو

اإلثراء الوظيفي إلزالة باملشاركة و  اإلدارةاستخدام األساليب اإلدارية احلديثة كيف املرحلة الثانية يتم و وضغوط املنافسة، 
يتم لة الثالثة رؤوسني مبعلومات ختص فعاليتهم الذاتية. يف املرحالظروف احملددة يف املرحلة السابقة، واألهم لتزويد امل

قناع مصادر أساسية: التيارب املنيزة، اإل ةتقدمي معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملني وذلك باستخدام أربع
مكني وذلك من تليبدأ يف املرحلة الرابعة شعور املسؤولني بال ،اللفظي، االستثارة العاطفية واملكاسب غري الفاعلة

ظة التغيري يف السلوك مالح يتم فيها خال  زيادة اجلهد املبذو  واالعتقاد بالفاعلية الذاتية. أخريا يف املرحلة اخلامسة
  1من خال  اإلوصرار على إجناز األهداف املهمة املعطاة وغريها.

                                                           
1 Dong Y. & Dong H. (2018), Design Empowerment for Older Adults, Springer Nature, pp : 465–477. 

 األثار السلوكية
 اإلوصرار على إمتام املهام وحتقيق األهداف

 تمكين العاملين

 لذاتية للفرد وإزالة عوامل انعدام القوةتوفر معلومات عن الفاعلية ا

التمكين إلىسياسات إدارية تهدف   

 انعدام القوة إلىالتعرف على العوامل التي تؤدي 
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إضعاف فاعليته الذاتية و تقادات الفرد بعتقوية ايتعني عليها نموذج ال وفق هذامتكني عماهلا حىت تستطيع املؤسسة    
  لقوة.ا فقدانب هاعتقاد

    Thomas & Velthouseنموذج: الثالثالفرع 
. Conger & Kanungoمنوذج وذلك باالعتماد على  للتمكني ببناء منوذج معريف Thomas & Velthouse قام  

هام( كأساس )تقييمات امل اتموذج أربعة إدراكنالالتمكني على أنه دافع جوهري متزايد للمهمة، وحيدد  وقد عرفا
 .أو املعريف راكياإلدنموذج التمكني وقد مسي ب لتمكني العما : الشعور بالتأثري، والكفاءة، واجلدوى واالختيار.

ة لتمكني كزيادة يف حتفيز املهام الداخلية واليت " تتضمن الظروف العامة للفرد اليت تعود بصفة مباشر للمهمل ونظرا
 ،لذات ونظام املتعقداتمن اأن التمكني جيب أن يبدأ  إىلليت يقوم هبا اليت بدورها تنتج الرضا والتحفيز". وأشارا ا
كيفية النظرة للعامل اخلارجي ومفهوم الذات الذي يشيع السلوكيات اهلادفة وربطها مع أهداف الذي يتضمن  و 

  العاملنيبان أربع أبعاد نفسية متثل أساسًا لتمكنيحدد الكات، وقد املؤسسةومنهييات التمكني اليت تطبق يف 
 حسب منوذجهما.

 :من خال  ثالث طرق السابقنموذج القام الباحثان بتطوير    
يتم جعل مفهوم التمكني باعتباره الدافع أكثر دقة من خال  حتديد التمكني على انه نوع من التحفيز،  :أوالً  

  ؛للمهمة يشار إليه هنا على أنه الدافع الداخلي
حياو  حتديد جمموعة كاملة تقريًبا أو كافية من تقييمات املهام اليت تنتج هذا الدافع. على الرغم من تضمني  :ثانًيا

 إضافية؛ اهلا بثالثة تقييمات مهمةالكفاءة الذاتية يف هذه اجملموعة، إال أهنا ال تعترب كافية، ويتم استكم
املهام هذه. يف منوذج  تقييمات إىلات التفسريية اليت يصل من خالهلا العما  حياو  النموذج التقاط العملي :ثالثًا 

Conger & Kanungo،  يُفتض أن أحكام األفراد بشأن الفعالية الشخصية تعكس الظروف / األحداث
افتاضات  Conger & Kanungoاملوضوعية واملعلومات اليت تتدفق من تلك األحداث. هبذه الطريقة، وضع 

 &  Thomasز واالستيابة حو  التأثريات السببية لتلك احملفزات اخلارجية على األفراد. يف املقابل، ينظر التحفي

Velthouse مثل هذه األحكام على أهنا تفسريات ذاتية )تركيبات( للواقع، حبيث تتأثر تقييمات املهام أيًضا  إىل
 1.باالختالفات الفردية يف العمليات التفسريية

 

                                                           
1 Thomas K. W. & Velthouse B. A. (1990), Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of 

Intrinsic Task Motivation, Academy of Management review, (15- 4), P : 666-681. 
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 النموذج المعرفي للتمكين (:3-1)شكل رقم 

 
 Source: Thomas K. W. & Velthouse B. A. (1990), Cognitive Elements of Empowerment: An 

"Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management review, (15- 4), pp : 666-

681. 

تساعدهم على ليت ايف األحداث البيئية وذلك بتوفري املعلومات الكافية لألفراد  تتمثل املرحلة األوىل يف التغيري   
تقييم مهامهم )تأثري، كفاءة، معىن، اختيار( اليت متثل املرحلة الثانية وهو ما يؤثر على سلوك الفرد )نشاط، تركيز، 

يها التأثري املتباد  وكمرحلة رابعة يتم فمبادرة( وهي املرحلة الثالثة. وبدوره سلوك الفرد يؤثر يف األحداث البيئية. 
بني كل من التقييمات العامة املكتسبة من الفرد سابقا وتقييمه ملهامه احلالية. أما يف املرحلة اخلامسة فيتم فيها 

ا يؤثر يف تقييم م ما بالووصف أو التقييم أو التخيل وهوإلومات اليت قد حتصل عليها وتكون تفسري الفرد للمع
ك ما تصحيح او تعديل يؤثر به على األحداث البيئية وكذلإوكمرحلة أخرية يتدخل الفرد إلجراء ، هامهالفرد مل

 على األمناط التفسريية. 
  Gretchen M. Spreitzerنموذج  :الرابع الفرع

  1:وصنفني إىلواليت ميكن تصنيفها  ،التمكني إىل تؤدي العوامل اليت من جمموعة على Spreitzerمنوذج  يعتمد   
حيث يرى أن تقدير العامل لذاته يرتبط بشكل إجيايب تشمل تقدير الذات : الفرد لخصائص ترجع عوامل 1

. يُعرَّف تقدير الذات بأنه شعور عام بقيمة الذات، حيث من املرجح أن يوسع األفراد الذين يتمتعون بالتمكني
 فاءة يف العمل.إحساس بالك إىلبتقدير كبري ألنفسهم شعورهم باجلدارة الذاتية 

                                                           
1 Spreitzer G. M. (1995), Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and 

validation, Academy of Management Journal, (18-5), pp : 1442-1465. 
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ن املسؤولني ع هنمأ األفراديفسر هذا البعد الدرجة اليت يعتقد هبا  ،وهو موضع أو مركز السيطرةما العامل الثاين أ   
، وليس القوى اخلارجية، من حيددون ما حيدث يف حياهتم. من املرجح أن يشعر األفراد الذين يتمتعون مبوقع اهتميح

 .م قادرون على تشكيل بيئة عملهم وعملهم وبالتايل يشعرون بالتمكنيداخلي للسيطرة بشكل عام بأهن
 :عنصرين وتشمل الوظيفة خصائصترتبط ب عوامل 2
، جيب على املؤسسات "إتاحة املزيد من املعلومات لعدد أكرب من األشخاص لتطبيق التمكني: املعلومات مشاركة -

روريان توفري نوعني حمددين من املعلومات ومها ض نييتعحيث  الوسائل،املزيد من على مستويات أكثر من خال  
 معلومات حو  األداء.ثانيا معلومات حو  مهمة املؤسسة و  أوالللتمكني: 

 والذي ،هم العوامل اليت جيب توفرها لتمكني العما  هو نظام احلوافز الذي يكافئ األداءأمن املكافآت:  نظم  -
اف بالكفاءات االعت أوال التمكني من خال  تعزز وافز الفردية احلأن  ، حيثجيب أن يعتف باملسامهة الفردية

 العوامل هذهل،  العموصنع القرار يفتزويد األفراد حبوافز للمشاركة والتأثري على عمليات ثانيا الشخصية وتعزيزها و 
 .)تقرير املصري، التأثري الكفاءة، املعىن، (وهي أبعاد أربعة من يتكون الذي التمكني إىل تؤدي

 التمكني عملية يدعمان عامالن وجود مع واإلبداع اإلدارية الكفاءة إىل النموذج هذا حسب التمكني يؤدي    
 عرب الزمن.  ستقراراالو  االجتماعيةرغبة  مها

 Spreitzerلنموذج  : التمكين النفسي في مكان العمل(4-1)شكل رقم

 
Source: Spreitzer G. M. (1995), Psychological empowerment in the workplace: dimensions, 

measurement, and validation, Academy of Management Journal, (18-5), pp : 1442-1465 

 خرونآو   Russell A. Matthews  نموذجالفرع الخامس: 
 ،الكلي للتمكني يثالثة عوامل تنظيمية مرتبطة من الناحية املفاهيمية بالتيسري البيئ وزمالؤه   Russellيقتح   

تح التغيريات تزويد إدارات املوارد البشرية باملعلومات اليت تق إىلباإلضافة  ،ووصاحلة للتمييز وقياس مستوى التمكني
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، ( اإلطار اهليكلي الديناميكي9) :وهي البيئية اليت ميكنهم تنفيذها لتحسني تصورات التمكني من جانب العما 
 1يلي: فيماونوضحها  ،ولة يف تباد  املعلوماته( الس4)، ( التحكم يف قرارات العمل5)

ادات موعة واضحة من اإلرشجمل املؤسسة ميتقدتوفري هذا اإلطار من خال  يتم  الهيكلي الديناميكي: اإلطار 0
  Conger يقتحيث حالقابلة للتعديل اليت تساعد العامل على اختاذ قرارات إجرائية وسلوكية يف بيئة عمل متطورة. 

Kanungo &  ضمن األمثلة . تتاملدركالعديد من العوامل السياقية اليت ميكن أن تقلل من إحساس العامل بالتمكني
تبدادي بطبيعته، ، وأسلوب إشرايف اسغري واقعية ف تنظيميةديناميكًيا حتديد أهدا غري املنظمةبيئة الاليت توضح 

 ا جيب على، وهذا مالعليا اإلدارة إىلدم إمكانية الووصو  والتكيز املفرط على حاالت الفشل بداًل من التعلم، وع
 جتنبه وازالته. اإلدارة

تشمل و  ،عندما ُيسمح للعما  باملشاركة يف مجيع جوانب حياهتم املهنيةهذا حيدث  :التحكم في قرارات العمل 6
ذات مغزى  دم وجود أهدافع ،العوامل السياقية اليت تتعارض من الناحية املفاهيمية مع التحكم يف قرارات العمل

جل أن ألو  وهامة حمددة من جانب العامل/ الفريق، ونقص يف الوضوح واملدخالت فيما يتعلق مبسؤوليات الوظيفة.
لعما / الفرق أن أن يشعر ا، و يكون هناك تصور للتمكني، جيب أن يتحكم األفراد والفرق يف املسؤوليات املتنوعة

يع جوانب يف مدى السماح للعما  باملشاركة يف مج وهي عوامل ميكن تلخيصها ر.لديهم سلطة متييزية يف وصنع القرا
 .حياهتم املهنية

 هو العامل الثالث املرتبط من الناحية املفاهيمية بتسهيل التمكني التنظيمي الكلي، :سهولة تبادل المعلومات 2
. واملعىن الضمين يهاسة متاحة جلميع األفراد فباملؤس ويتم تعريفه على أنه حيدث عندما تكون مجيع املعلومات املتعلقة

( يتم ...يم املدير للعاملني)مثل سيالت العاملني أو تقي العامللتباد  املعلومات هنا ليس أن كل ما يتعلق ب
 ع األفراد يف املؤسسة.مجي مع تتعلق بعمل املؤسسة يتم تقامسها د هو ضمان أن املعلومات اليتو قصبل أن امل ،مشاركته

قيقه يعتقد البعض أن متكني العامل يتم حت ، حيثلنموذج فالتمكني مفهوم وصعب الفهمحسب رأي وصاحب ا   
ظور العالئقي املنظور، واملعروف أيًضا باملن ذاهل الداعمون الباحثونيؤكد و ، أسفل إىلكل أفضل بطريقة من أعلى بش

وتفويض املزيد من املسؤولية ومشاركة املزيد من  أن مسؤولية املؤسسة هي توجيه العامل أو االداري أو امليكانيكي،
أعلى  إىللتمكني من أسفل ان أمنظورًا نفسًيا أو  املعلومات مع العامل. وعلى العكس من ذلك، يرى آخرون أنه

ذين يتمسكون يؤكد املنظرون واملمارسون الف ،كيفية حتقيق قوة عاملة ممَُكَّنةهو األفضل يف حماولة فهم التمكني و 

                                                           
1 Russell A. M. et al. (2003), The organizational empowerment, Personnel Review, (32- 3), pp: 297-318. 
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 كن حسب النموذجأنه مت متكينه. ل سيتم متكينه حًقا فقط عندما يدرك العاملنظور النفسي للتمكني أن العامل بامل
 النفسي.و  العالئقي املنظورالتمكني حيدث باملزج بني ن أ إىلجراها الباحث خلص أوبعد دراسة 

 العاملين تمكين: أبعاد الثالثالمطلب   
 :مها التمكني حو  نظر جهيتو  بفحصPotterfield  (1999) قام   
 مديعتو  التحفيز مفهوم حيث من الذين عرفا التمكني Thomas &Velthouse (1990) اقتحها: األوىل النظرة   

 اليت الثانية ظرةالناما  .)االختيار( تقرير املصري، التأثري ،الكفاءة، املعىن :التالية اتاإلدراك على أساسي بشكل
 وتقدمي املباشر افاإلشر  لتقليل العاملني، إىل سلطته من املزيد لتفويض يتدخلإن املدير فRobins (5004 ) ااقتحه

 املؤسسة يف القوة مقدار أن اإلطار هذا يفتض ، إذالوظيفي الووصف يف املرونة من مبزيد العاملون يتمتع. شاملة رؤية
 هبذه ، ومنهلعاملنيا لتمكني اهلرمي سلالتسل أحناء مجيع يف سلطتها توزيع ببساطة لإلدارة ميكن مث ومن ثابت،

 1.وحتفيزًا ضار  أكثر عاملة أفضل وقوى أعما  نتائج وخلق العامل متكني أهداف حتقق أن للمؤسسة ميكن الطريقة،
فهم  ،لعاملمن القيمة النفسية لتمكني ايقلل إذ يرون أته  االدارينهج الانتقد أنصار النهج النفسي للتمكني      

سيطرة واحلاجة لمعضلة للمديرين حيث يعتمد جناحه على قدرهتم على التوفيق بني فقدان ا االداريهج ناليعتربون 
شاركة السلطة أو ميرد مف ،معاجلة احلالة املعرفية للعاملنيفشل يف  هذا النهجأن  إىلكما أشاروا ،  تطابق اهلدف إىل

 املني للعمل اجلاد وزيادة اإلنتاجية.املرؤوسني ال يضمن بالضرورة احلالة الذهنية للع إىلتفويضها 
نية للعما  احلالة الذهور الداخلي واالدراكي و الشع تعزيزفريون أنه ال ميكن  اإلداريأما بالنسبة ألنصار النهج    

 املناسبة.  وبيئة العمل واملمارسات، الوسائل، توفري من املؤسسة تتبناها اليت اآلليات كافة ال بتوفريإبالتمكني 
 ذا اإلداري.كتمكني سواء ما تعلق بشقه النفسي و تقدمي خمتلف أبعاد ال العنصرمن خال  هذا سنحاو  لك لذ   

 الفرع األول: التمكين النفسي 
رهتم على أعماهلم بسيط تشعرهميعرف التمكني النفسي على أنه جمموعة من الظروف النفسية لألفراد العاملني    

ذه اإلدراكات هبناء حتفيزي يتيلى يف أربعة مدارك، املعىن والكفاءة وتقرير املصري والتأثري. تعكس  وهو 2.ووظائفهم
يشعر بالقدرة التوجه الذي يرغب فيه الفرد و  إىلا، وليس سلبًيا، لدور العمل. من خالله مييل األربعة معا توجها نشط

للتمكني  تقليص الدرجة اإلمجالية إىل منهابُعد أي  إىلعلى تشكيل دوره وسياقه يف العمل وسيؤدي االفتقار 
 .احملسوس، إن مل يتم القضاء عليها متاًما

                                                           
1 Tanjeen E.(2013) , Employee Empowerment: A Critical Review, Dhaka University Journal of Management, (5- 

1), pp : 1-17. 

 .27، ص مرجع سابقاحسان دهش جالب، كما  كاظم احلسيين،  2 
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، Spreitzer؛ ؛ Petter et al.  ،2002) أمثا  أنصار املنظور النفسي للتمكنيمع  Thomas & Velthouseتفق ي   

االختيار : املعىن والكفاءة و عناوصر ةيف أربع دهايدمت حتوقد  على أن هناك أبعاًدا متعددة لتمكني العامل (1995
 .والتأثري

 أو ُثلبامل يتعلق فيما عليه احلكم يتم الذي ،منه غرضال أو دفواهل العمل قيمة يقصد به Meaning: المعنى  
  2.ردالف وسلوكيات وقيم ومعتقدات العمل دور متطلبات بني التوافق يتضمن وهو1 ،بالفرد اخلاوصة املعايري

هي إميان الفرد الكفاءة الذاتية و    Kanungo  Conger &أو كما جاءت يف منوذج    Competence:الكفاءة
 إتقان.و  بقدرته على أداء األنشطة مبهارة

 والذي واالبتكار القرار اختاذ على مهارات والتدريب الفعا  اإلشراف طريق عن بالكفاءة الشعور تعزيز ميكن   
 أكرب مبسؤوليات الفرد واإلبداع فتزويد داعمة للتفكري بيئة وإجياد داء،لأل العكسية بالتغذية القيام عند يتحقق

 لعدم إليه املوكلة باملهام القيام على قدرته بعدم يشعر عندماه متكينا. ألن الفرد يعتربه لن تعقيدا أكثر ووظائف
 وتفضيله التمكني تطبيق ةمقاوم وبالتايل ،الذاتية بكفاءته أي بقدراته ثقته اخنفاض إىل يؤديس ذلك فإن تدريبه،
 3.يتقنها اليت لألعما  التقليدية للنظم
 يعكس ،يارًا يف بدء اإلجراءات وتنظيمهاهو إحساس الفرد بأن لديه خ Self-determination: المصير تقرير

االستقاللية يف بدء واستمرار سلوكيات وعمليات العمل، وكمثا  عن ذلك اختاذ قرارات حو  أساليب العمل، 
 4.هامن له حرية اختيار البديل املناسب للقيام باألعما  واملأباختصار هو عبارة عن شعور الفرد و  ،، واجلهدوتريةال

هو الدرجة اليت ميكن للفرد أن يؤثر هبا على النتائج اإلستاتييية أو اإلدارية أو التشغيلية يف العمل.  Impact: التأثير
اقتاحات قدمي تاألثر من خال  السماح لألفراد العاملني ب درجة زدادتأن وميكن  ،التأثري هو عكس العيز املكتسب

 5.التمكنيعدم شعورهم ب إىلألن عدم شعورهم باالرتباط باألهداف التنظيمية سيؤدي حتما  ختص بيئة عملهم،
 لديهم ليصبح خلاوصةا وظائفهم على السيطرة بعض لديهم األفراد أن فكرة التأثري من بُعد التمكني وعليه يوسع   

 األكرب. التنظيمية املسائل على التأثري بعض
وكلما ارتفعت "درجات" الفرد يف كل عنصر من هذه العناوصر، زاد الشعور بالتمكني. ومع ذلك، فإن املؤلفني    

 ،أنه جيب أيًضا فحص سلوك املشرفني، ألنه "لن يكون من املناسب القو  إهنم مت متكينهم إىلحريصون على اإلشارة 

                                                           
1 Thomas K. W. & Velthouse B. A. op. cit.  
2 Spreitzer G. M. (1995),op. cit.  
3  Bowen, D.E. & Lawler, E.E. (1992), op. cit. 
4Salajegheh S. & Pirmoradi N. (2014), Employees’ Empowerment and Management Strategies: Case study of 
Governmental Organizations of Kerman, (3-9), pp : 128-137. 
5 Spreitzer G. M. (1995), op. cit. 
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لتمكني بأنه أولئك الذين يفضلون الطبيعة النفسية ل أكدإذا مل يفعل املشرف عليهم شيًئا مقصوًدا لتمكينهم". وقد 
روري )كما هو مناسب يف بعض أدبيات التمكني(، ولكن من الض اإلدارةال يكفي ببساطة تنفيذ تغيري يف ممارسات 

 1.أيًضا ضمان حتقيق هذه املمارسات بالكامل
 لثاني: التمكين اإلداري الفرع ا

ملمارسات هو جمموع االتنظيمي وكذا التمكني اخلارجي، بالتمكني العالئقي أو كما يسمى التمكني اإلداري أو     
توفري بيئة عمل ل ، هياكل مسطحة...( ستقلةاملعمل الإثراء وظيفي، فرق )واآلليات والربامج اليت تتبناها املؤسسة 

 تامة. ة على تأدية املهام بثقةيكتسب فيها األفراد القدر 
أن هناك ســــــبعة أبعاد لتمكني  Petter et al تعددت األقوا  خبصــــــوص أبعاد التمكني اإلداري، حيث يرىوقد    

واليت تشــــــــــــــمــل: القوة، واختــاذ القرار، واملعلومــات، واالســــــــــــــتقالليــة، واملبــادرة واإلبــداع، واملعرفــة واملهــارات،  العــامــل
اخل مع أبعاد وصـــــنع القرار يتد فمثال ،لوجود تداخل كبري بني األبعاد العديد من الباحثنيه وقد انتقد 2واملســـــؤولية.

ديهم ســـــلطة أعضـــــاء الفريق ل اليت يكون فيهاالقائمة على الفريق  اإلدارةيف حالة  ةخاوصـــــ ية،ى مثل االســـــتقاللأخر 
ا مع االســــــــــــــتقاللية. وباملثل، تتداخل املعارف القوةتتداخل و  قرار.الوصــــــــــــــنع  مثل  واملهارات مع أبعاد أخرى أيضــــــــــــــً

 املعلومات واإلبداع.
أبعاد للتمكني وهي الدعم )من املشرفني، الزمالء، املرؤوسني( املعلومات، املوارد،  ةفقد حدد أربع Kanterأما    

 التمكنيأن  Herrenkohl R. C. et alحني يرى يف  3الفرص )تشمل االستقاللية وفرص النمو وفرص التعلم(.
فرق ، املسؤولية)وجود هيكل تنظيمي داعم ، الرؤية املشتكة: من أربعة أبعاد رئيسية البد من مراعاهتا وهي يتكون
 4ملكافآت(.)احلوافز وا االعتاف املؤسسي، مسؤولية املعرفة والتعلم(، دعم املؤسسة للمبادرات واملخاطرة، العمل

 5.كافآتامل، القوة، هاراتاملعرفة وامل، املعلومات :يأربعة ابعاد لتشكيل التمكني وجناحه وه Daft كما اقتح 
 ي،التنظيم األداء عن : معلوماتأبعاد هي ةيتكون التمكني من أربع Bowen & Lower (1995) من وجهة نظر   

 راتالقرا اختاذ على رةالقد فيه، واملسامهة التنظيمي األداء فهم من متكن اليت املعرفة التنظيمي، األداء على املكافآت
 والتنظيم. بالعمل املتعلقة اإلجراءات على التأثري اليت

                                                           
1 Greasley K. et al. (2005), Employee perceptions of empowerment, Employee Relations, (27 – 4), pp : 354-368. 
2Petter J. et al. (2002), Dimensions and Patterns in Employee Empowerment: Assessing What Matters to 

Street-Level Bureaucrat, Journal of Public Administration Research and Theory, ( 12 – 3), pp :377–400 
3 Laschinger H. K. et al. op. cit. 
4 Herrenkohl R. C. et al. (1999), Defining and Measuring Employee Empowerment. Heffner Journal of Applied 

Behavioral Science, (35), pp : 373  441 .  
5 Daft, R.L. (2001), Organisation Theory and Design, South Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.  

 .11لدوري، أمحد علي وصاحل، مرجع سابق، ص عن زكرياء مطلك انقال 
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 الوظيفي، القيادة، االستقال  التعاوين، العمل وترتيبات الفرق 1:التمكني هيأبعاد أن  Honold L. (1997) برأي   
 املتباد ، ريبدوالت املتعددة املهارات خال  من الوظيفة إثراء الفرد، بعمل مباشرة املتعلقة القرارات يف والتحكم
 أساس على ضوابط لديه مركزي، ال باملخاطرة، هيكل والسماح جيدة، قرارات واختاذ املعلومات إىل والووصو 
 املكافآت. نظام الوقت، مبرور بالتنمية تسمح ومرنة وأروصدة الضوابط

 Employees Share مشاركة العاملني باملعلوماتمت االعتماد يف هذه الدراسة على األبعاد اخلمس التالية:    

Informationتوفري فرص اكتساب املعرفة للعاملني ، Providing opportunities to acquire knowledge احلفز ،
فرق العمل املوجهة  ،Freedom and independence، احلرية واالستقاللية Incentives And Rewards واملكافآت

 تهاوثوقيم كما مت اثبات .اعتبارها أهم األبعاد املشتكة بني الدراسات واليت ميكن. self-directed work teams ذاتيا
 .، ومت تكرارها يف أغلب النماذج املتناولة يف العناوصر السابقةيف الدراسات املختلفة تهاووصالحي

 : أبعاد تمكين العاملين مع أهم الدراسات التي تطرقت لها(3-9) جدول رقم
 الباحثون البعد المتغير

 
 

 ن العاملينتمكي

Kanter  (9111) مشاركة العاملني باملعلومات , Thomas and Velthouse (1990),   

Spreitzer (1995), Bowen & Lower (1995), Russell A. 

Matthews (2003) , Daft R.L. (2001), Petter J. et al. 

(2002), Honold L. (1997) 

 ,Herrenkohl R. C. et al. (1999), Daft, R.L. (2001) فرص اكتساب املعرفةتوفري 

Petter J. et al. (2002), Bowen & Lower (1995)  أفندي
 Honold L. (1997)  (5004) عطية

Kanter (9111)  احلفز واملكافآت  Spreitzer (1995), Herrenkohl R. C. et 

al. (1999), Russell A. Matthews (2003), Daft, R.L. 

(2001), Bowen & Lower (1995), Honold L. (1997) 
-Russell A. Matthews (2003), Sang Ok Choi&  Seung احلرية واالستقاللية

Bum Yang (2009), Thomas and Velthouse (1990),   

Spreitzer (1995), Petter J. et al. (2002), Bowen & 

Lower (1995)  Honold L. (1997) 
    Herrenkohl R. C. et al. (1999), Honold L. (1997)  افرق العمل املوجهة ذاتي

 (5004)أفندي عطية 
 املذكورة يف اجلدو   على األدبيات بناء لباحثةااملصدر: من اعداد 

   
 

                                                           
1 Honold L. op. cit. 
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 وميكن شرح هلذه األبعاد كما يلي: 
 مشاركة العاملين بالمعلوماتأوال: 

  اليت املعلومات Brower (1995) حدد ، وقددميها للعاملنيعلقة باملؤســـــــســـــــة وتقتوفري مجيع املعلومات املتوتعين     
 اخلاوصـــــــــة والتوقعات احلايل والوضـــــــــع املالية االجتاهات( 9: )وهي الناجحة التمكينات لتحقيق مشـــــــــاركتها جيب

  اإلنتاج تكنولوجيا يف االجتاهات( 4) واملنافســــة، والعمالء األســــواق يف واحملتملة احلالية التغيريات( 5) باملؤســــســــة،
  مقاييس( 1) القادمة، للســــنة وأولوياهتا للمؤســــســــة االســــتاتييي التوجه (4) وحدة، لكل التكلفة( 8) واملنتيات،

املعلومات مصدرا من مصادر القوة، حبيث يصعب على العامل اختاذ إجراءات  إىليعترب الووصو   1الرئيسية. األداء
 2. الوقت املناسبمل يتم توفر املعلومات الالزمة واملفهومة ويفذا فعالة إ

 فر  اكتساب المعرفةثانيا: توفير 
يشمل التمكني قيام املؤسسة بتشييع العما  على البحث عن املعرفة اليت تعمل على حتسني األداء، وتوفري    

املؤسسة لفرص التعلم، والسعي وراء التغيريات اليت تفيد العمالء. وحل مشكالت العاملني املعنيني الذين يتمتعون 
مما يولد  ،م، ولديهم فرص لتعلم مهارات جديدلعما  املهارات الالزمة للقيام بعملهلحديات جديدة، والتأكد ان بت

ثقة العامل يف كفاءته ومنه شعور العما  بالراحة يف االختالف مع اآلخرين، والشعور بأن املرء يتعلم من األخطاء، 
كنه جورج برناردشو ليس نتيية لعدم ارتكاب أي أخطاء، ول  كما قا  النياحوالثقة يف أن الفشل ال يعاقب عليه. ف
ال إذا بدأ يلقي إقد يفشل املرء كثرياً يف عمله، ولكن ال جيب اعتباره فاشاًل ، فنتيية لعدم تكرار نفس اخلطأ مرتني

م، ومعرفة أن هيشيع تواوصل العما  مع العمالء املعنيني ملعرفة طلباهتم واجنازها لوحد مر الذياأل ،اللوم على غريه
 3العقوبة لن تنيم عن إيصا  األخبار السيئة.

 الحفز والمكافآتثالثا: 
جيب توفري مكافآت للعاملني على مســـتويات األداء احملققة وتكون أفضـــلها تلك اليت تكون من خال  املشـــاركة     

ة من املهم معرفو  ،ازات العما إجنبعتاف املؤسسة إتقدير و كما جيب    4مسا  املؤسسة.أيف األرباح أو املسامهة يف ر 
يمة للعميل تقدمي الق العما  بوجود نظام مكافآت ومعرفة االعما  اليت تكافئ املؤســــســــة عليها، ومعرفة ما إذا كان

 وغريها. يكافأ عليه
 

                                                           
1 Tanjeen E. op. cit. 

 .22، ص سابق مرجعاحسان دهش جالب، كما  كاظم احلسيين،  2 
3 Herrenkohl R. C. et al.  op. cit. 

 .20، صسابق مرجعاحسان دهش جالب، كامل كاظم طاهر احلسيين، 4 
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 االستقالليةالحرية و  رابعا:
ة التصــــــــــــــرف يف نح األفراد ســــــــــــــعمي ألنه ،بعًدا مهًما للتمكني قراراتالاذ ســــــــــــــتقاللية يف اختاحلرية وااليعترب بعد     

أن االســـــــتقاللية هي منح العاملني    Wilkinson (1998)وقد أشـــــــار النشـــــــاطات اخلاوصـــــــة مبهامهم اليت ميارســـــــوهنا
هيكلة العمل، وإعادة توزيع املهام فيما بينهم،  كإعادةوصــــــالحيات واســــــعة باختاذ إجراءات ذات مســــــاحة أوســــــع،  

 1.حرية التصرف بالوسائل واألدوات اخلاوصة بالعملووضع أهداف التحسني، كما تكون هناك 

  اســــــــــتخدم يف هذا اإلطاراالســــــــــتقاللية، اســــــــــتخدم الباحثون جمموعة متنوعة من املصــــــــــطلحات لووصــــــــــف  وقد    
Thomas &Velthouse (1990)    أكداقد ف ،لى أنه مســـؤولية ســـببية لفعل الشـــخصه عامصـــطلح االختيار وعرّف 

مفاهيم مثل اإلرادة  ىاملصــري هي جتربة االختيار وبالتايل تتطلب نظرية نفســية مبنية عل بأن القضــية األســاســية لتقرير
 Spreitzerتبىن  االختيار. كماعلى أمهية  يتوقف( 9148ملاســــــــــــــلو )أن حتقيق الذات  االحظ كما 2.أو القصــــــــــــــد

   3.عملياتسلوكيات والالأنه يعكس االستقاللية يف بدء واستمرار  إىلمصطلح تقرير املصري وأشار 
 فرق العمل الموجهة ذاتياخامسا: 

تحقيق األهداف ليتمتعون مبهارات متكاملة وملتزمني يعملون مًعا الذين يشري الفريق إىل جمموعة من األفراد    
الفريق وميثل  5ومسؤوليتهم مجاعية وهلم سلطة يف اختاذ القرارات التنفيذية، حيث يدير الفريق نفسه بنفسه. 4،املشتكة

مدى فعاليتها اهتمام بتكوين فرق العمل و ال اإلدارةعلى  يتعني حيثيزة اهليكل التنظيمي يف املؤسسة املمكنة، رك
  6.وما إذا كانت الفرق مسؤولة عن القرارات املتعلقة بأنشطة العمل اخلاوصة هبم

 العالقة بين التمكين النفسي واإلداري الفرع الثالث: 
، التحفيزيالنفسي و  العالئقياإلداري  املنظور ومها ،كره سابقاذ كما مت   خمتلفني ورينمنظ إىل التمكني مفهوم يشري   

 اإلدارةتوفر  معنيني خمتلفني غالًبا ما يتم اخللط بينهما: العملية اليتيف مكان العمل حيمل مصطلح "التمكني"  وعليه
 طة. من خالهلا السلطة للعما ، والعملية اليت يتوىل العامل من خالهلا السل

 يف املاضي على متكني املمارسات اإلدارية، مبا يف ذلك تفويض اختاذ القرار من يف جما  التنظيمركز الباحثون    
مات واملوارد لألفراد املعلو  إىلالووصو  فرص  ، ومتكني االفراد مناملستويات األدىن إىلاملستويات التنظيمية األعلى 

 ،رقمار املسؤولية يف األفراد والفالتمكني بأنه آلية الستث Plunkett & Fournier ووصف، حيث يف املستويات األدىن

                                                           
1 Wilkinson .A. op. cit. 
2 Thomas K. W. & Velthouse B. A. op. cit. 
3 Spreitzer G. M. (1995), op. cit. 
4 Al-Omari Z. S. et al. op. cit.  

 .88 زكرياء مطلك، أمحد علي وصاحل، مرجع سابق، ص 5 
6 Herrenkohl R. C. et al.  op. cit.  
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 وعليه أوصحاب املنظور األو  يرون أن 1من هم دوهنم. إىلالقادة و  إىلعملية تتدفق فيها القوة من رؤية املؤسسة و 
على  العاملنيع يكل ما ميكن للمديرين فعله هو خلق بيئة تش  ، ولكنعلى ممارسة السلطة ال ميكن فرضهاالقدرة 

 2.ممارسة السلطة، وإظهار االستعداد للعمل من خال  اذال  الصعوبات عند ظهورها
ليست سوى جمموعة  اإلدارةبأن ممارسات  النظرة األوىل للتمكني، حيث أكد Conger & Kanungo انتقد   

 Thomas &Velthous عدهاب ، كما أكدوقد ال تفعلواحدة من الشروط وأن هذه املمارسات قد متكن العاملني 

على ضرورة تبين املؤسسة ملمارسات إدارية هبدف متكني عامليها وجعلهم يشعرون ويدركون الغاية منها واملتمثلة يف 
 3التمكني. أي عدم اإلكتفاء بتلك املمارسات.

 كثريا  خيتلفال ( ري والتأثاملعىن والكفاءة وتقرير املصري) األربعة هأبعادب النفسي التمكني أن  .Spreitzer G. M ورأى  
 4على االثراء الوظيفي.

 باإلضافة التنظيمية، باهلياكل مثلةامل اإلدارية األساليب من مزيجيكون  أنوعليه حىت تنيح جهود التمكني البد    
 سلوكيوال النفسي اجلانب وكذلك والتدريب، العمل فرق يف واملتمثلة تطبيقه يف اإلدارية املتبعة اإلستاتييية إىل

 وخلق حتفيزهم، وعملية ،اإلدارة وبني بينهم املتبادلة الثقة زرع وكيفية واملادية، النفسية حاجات األفراد على املعتمد
قبل  من وإوصرار وهتيئة إعداد إىل حيتاج التمكني تطبيق. إن تدرجييا التمكني تطبيق لتقبل املناسبة البيئة التنظيمية

 يف التطور، والرغبة املسؤولية، حتمل على وقدرة عالية، ذاتية ورقابة العاملني، قبل من وقناعة وقبو  العليا، اإلدارة
  واحملاكاة. واخلربة والتدريب باملمارسة تكتسب اليت املهارة إىل باإلضافة

 ييةإستاتي هو اهليكلي التمكني توفر بيئة خلق ارتباط إجيايب بني النوعني حيث إن وجود دراسات كثرية علىتؤكد    
 فمثال ظورينوجود تداخل وارتباط بني بعض أبعاد املن إىل وجتدر االشارةالنفسي،  التمكني يف تساهم مهمة تنظيمية

القوة اليت  أو االختيار للمنظور النفسي، كما أنبعد تقرير املصري بعد االستقاللية يف التمكني اإلداري يد  على 
اهنا  Conger & Kanungoاللة على الفعالية الذاتية اليت يرها أساس التمكني اإلداري هي د Kanterمتثل حسب 

 اجلدو  التايل: نعرضخبصوص هذا التداخل والتكامل أساس التمكني النفسي وألكثر توضيح 
 
 

                                                           
1 Plunkett L. & Fournier R. (1991), Participative Management, John Wiley and Sons, New York, p : 93. 
2 Field L. (1997), Impediments to empowerment and learning within organization, The Learning Organization 

(4- 4), pp: 149–158. 
3 Thomas K. W. & Velthouse B. A. op. cit.  
4 Spreitzer G. M.  (1996), Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment, The Academy of 

Management Journal, (39-2), pp : 483-504. 
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 (: العالقة بين التمكين النفسي واإلداري4-1جدول رقم )
 
 
 
 
بعاد أ

التمكني 
 اإلداري 

 
 
 
 
 

 

 النفسيابعاد التمكني  االجراءات
 االختيار املعىن الكفاءة التأثري

 ×    تفويض الصالحيات
 ×    تفعيل املشاركة يف القرارات

 ×  ×  الذاتية اإلدارةتشييع 
 × ×  × اثراء العمل

 × ×  × الفريق عمل إدارة تطبيق
    × الراجعة التغذية إىل تؤدي اليت املهام إجياد

  ×   الصاعد ءاألدا تقييم قاعدة بناء
 × ×  × العمل يف الرمسية الصبغة ختفيض
 × ×  × للعاملني الداعمة الثقافة إجياد

    × األهداف وضع عملية تشييع
   ×  العاملني وتعليم تدريب

معة حممد ، جا، رسالة دكتوراهأثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات الجزائريةلطيفة برين، المصدر: 
 .22، ص6101خيضر، بسكرة، 

 يوضح اجلدو  أعاله العالقة بني أبعاد التمكني اإلداري املتمثلة يف املمارسات اإلدارية، وأبعاد التمكني النفسي   

أو ن املمارسات ال ميكن حتقيق أبعاد التمكني النفسي إال بتوفري جمموعة مف ،(املعىن والكفاءة وتقرير املصري والتأثري)
، الفريق عمل إدارة تطبيق، و اثراء العمل"يتحقق بعد التأثري من خال  توفري كل من حيث  اإلدارية،جراءات اإل
، للعاملني الداعمة الثقافة إجياد، و العمل يف الرمسية الصبغة ختفيض، و الراجعة التغذية إىل تؤدي اليت املهام إجيادو 
 اإلدارةتشييع و  العاملني وتعليم تدريب"قق من خال  أما بعد الكفاءة فيتح ."األهداف وضع عملية تشييعو 

 قاعدة بناء، و الفريق عمل إدارة تطبيق، و اثراء العمل"، بينما يتحقق بعد املعىن بتوفر اإلجراءات التالية: "الذاتية
 أو االختيار. يف حني بعد "للعاملني الداعمة الثقافة إجياد، و العمل يف الرمسية الصبغة ختفيض، و الصاعد األداء تقييم

تشييع  اركة يف القراراتتفعيل املش، تفويض الصالحيات"تقرير املصري يتطلب توفر ابعاد التمكني اإلداري التالية: 
 ".للعاملني الداعمة الثقافة إجياد، و العمل يف الرمسية الصبغة ختفيض، اثراء العمل، الذاتية اإلدارة
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 ن تمكين العاملي متطلبات نجاحالمبحث الثالث: 
التعرف و  املؤسسةكل من مراحل ومستويات تطبيق التمكني يف   إىلسنحاو  من خال  هذا املبحث التطرق     

ليت ترفع من اكذلك بعض وظائف إدارة املوارد البشرية عامة و من متطلبات إدارية  على متطلبات تبين التمكني،
 .معوقات التمكني إىلإضافة حظوظ جناح التطبيق 

 مراحل عملية التمكين ومستوياتهاالمطلب األول: 
تطلب املرور مبراحل ومنه ت ،خمططة مسبقان تكون تغيري شامل جيب أ يعد عملية املؤسسةإن تطبيق التمكني يف    

 ل حسب مستوى التمكني الذي تريده.حتدد هذه املراح مؤسسةحمددة تضمن جناح العملية كما أن كل 
 الفرع األول: مراحل عملية التمكين

العديد من ب نه ليس باألمر السهل، امنا يتطلب املرورالتمكني أن تفهم أ ترغب يف تطبيقاملؤسسات اليت  على   
آراء تباينت قد و وعدم االستعيا  كونه عملية تغيري قد تواجه باملقاومة. املتسلسل  أي التنفيذ التدرجيي املراحل،

طبيقية حباث اليت قاموا هبا وخلصووصيات اجملاالت التاملختصني خبصوص هذه املراحل، وهذا الختالف سياقات األ
 اليت أجروا فيها حبوثهم، وميكن عرض بعض النماذج فيما يلي:

 Shaban سبحمراحل التمكين  أوال:
  1كما يلي:نوضحها  يكون يف ستة مراحل  Shaban حسب ن تطبيق التمكنيإ   

 املرحلة األوىل: اكتساب التمكني
 لو جزئياو  العليا، حيث من الضروري أن تكون هذه األخرية على استعداد للتخلي اإلدارةمن تبدأ عملية التمكني    

 مكني.وتعترب اهم التحديات وخطوة جوهرية لتنفيذ الت .املؤسسةمستويات أدىن يف  إىلسلطة اختاذ القرار على 
  العاملنياملرحلة الثانية: اختيار 

رب وال ال يرغبون يف حتمل مسؤوليات أكهم وا ممكنني، حيث أن بعضيف أن يكونراغبون  العما جيب أن يكون    
تطوير مهاراهتم  إلدارةاوعليه يتعني على  ،العمل اجلماعي يرغبون يفوال  زيد من السلطة يف اختاذ القراراتيريدون م

 الختاذ القرارات الصحيحة وحتمل مسؤوليات إضافية.
 واراملرحلة الثالثة: توفري املعلومات حو  األد

                                                           
1 Shaban S. (2010), antecedents and consequences of employee empowerment, Management review: An 

International Journal, (5 – 1), pp :64-.94. 
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 ،ملؤسسةاواملسؤوليات اليت يقوم هبا وسلطة اختاذ القرار املمنوحة لتحقيق أهداف  العاملالعليا دور  اإلدارةحتدد    
ذلك املكافآت حتديد معايري األداء وك إىلاليت ال تعد من وصالحياهتم، باإلضافة كما تضع احلدود لتوضيح القرارات 

 املتعلقة باألداء.
 اركة املعلومات التنظيميةاملرحلة الرابعة: مش

سيئة، وعرض املعلومات اجليدة وال تهمالتغيري، ومشارك إىلاحلاجة  على املؤسسة العمل على إشعار العاملني إلدراك   
 .وقيمها وتوضيح األولويات املؤسسةوشرح رؤية  إجيايب،األخطاء بشكل 

 للعاملنيالتدريب  املرحلة اخلامسة: توفري
لرئيسي لنياح فتاح الية التدريبية مستمرة سواء للعما  اجلدد أو القدامى، فالتدريب هو املجيب أن تكون العم   

 .راعوإدارة الص تعلم مهارات وصنع القرار وحل املشكالتلتوفريه  اإلدارةحيث يتوجب على  ،مجيع األعما 
 املرحلة السادسة: تقدير املبادرات الفردية

 على شعور ن تبىنأجيب  املؤسسةف ،للقسم الذي يعمل بهو  للمؤسسةلية عا امللهم هو مورد ذو إنتاجية العامل   
 واضحة وحمددة وتوفري بيئة داعمة.االنضباط الذايت، ووضع معايري وتوقعات  وزيادةالفرد بامللكية 

 Conger & kanungoثانيا: مراحل تمكين حسب 
 ثان املراحل اليت جيب على املؤسساتحالبا مرجعا مهما يف التمكني حيث حدد Conger & kanungoيعترب منوذج  

 كما يلي:سلوب بنياح  األاتباعها اذا أرادت تطبيق 
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Conger and kanungo  (: مراحل عملية التمكين حسب 5-1شكل رقم )

 
 

La source: Conger J. A.  &  Kanungo R. N.( 1988),  The Empowerment Process: Integrating Theory And Practice , 

Academy of Management Review, (13-3), pp : 471-482. 

 1من خال  الشكل أعاله تتضح مراحل التمكني اخلمس وهي:  
 .: تشخيص الظروف املسببة للشعور بفقدان القوة بني العاملني واملوجودة داخل املؤسسةالمرحلة األولى

سية، املناخ لتنظيمي كالتغريات التنظيمية الرئيعوامل متعلقة باهليكل ا إىلحيث ميكن تقسيم هذه العناوصر    
د. أما العنصر الثاين املركزية العالية يف توزيع املوار  إىلالبريوقراطي، الضغوط التنافسية، ضعف نظام االتصا ، إضافة 

ث لعامل الثالخطاء من املشرف. اما ااالشراف كالتسلط والتكيز على األمن املسببات فهي عوامل تتعلق بأسلوب 
، عدم وجود عدالة. ، ضعف التحفيزاتللمكافآتفيتعلق بنظام املكافآت وتتمثل عناوصره يف التحديد العشوائي 

العمل غموض الدور، ضعف أو غياب التدريب والدعم الفين، نقص السلطة املناسبة، غياب  مناخوتشمل عناوصر 
لروتني ا  بني القيادات االدارية والعاملني، االتحديد املناسب للموارد، حتديد أهداف غري واقعية، حمدودية االتص

 .الشديد يف العمل، وضعف التنوع يف العمل

                                                           
1 Conger J. A. & Kanungo R. N. op. cit. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حو   علوماتاملتوفري 
الكفاءة الذاتية لليهات 

 أربعة مصادر

استخدام السياسات       
 اإلدارية والتقنيات  

 

حتديد العوامل اليت 
 النعدامتؤدي 

 القوة

 

 نتيية التمكني
 

 

  

 

 

 

 االثار السلوكية

 التنظيمية العوامل
 اإلشراف

 املكافآت نظام
 العمل مناخ

 باملشاركة اإلدارة
 األهداف حتديد
 الراجعة التغذية نظام

 التصميم
 مكافآت/الفريق

 القاعدية الكفاءات
 الوظيفي اإلثراء

 الفعالة غري املكاسب
 غري التيارب

 املباشرة
 فظي ا  اإلقناع
 العاطفية االثارة

 اجلهد زيادة
 املبذو 

 بالفاعلية االعتقاد
 الذاتية

 اإلوصرار /املبادأة
 إجناز على

 أهداف
 املهام

 الشروط إزالة
 يف املذكورة
 األوىل املرحلة

 و

2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة   4المرحلة   5المرحلة    
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 إلدارةاحاجة لتبين أسلوب التمكني وعلية وجب على  املؤسسةيعترب شعور العاملني بضعفهم وعيزهم داخل    
 .سلوب التمكنيتبنيها ألحىت تتمكن من إزالة تلك العوامل ب ،ذلك الشعور إىلالتعرف على األسباب اليت أدت 

ظيفة، كتحديد اهلدف، إثراء الو   اباملشاركة ومتطلباهت اإلدارة: استخدام أساليب إدارية مثل لمرحلة الثانيةا 
اهلدف من استخدام تلك االستاتيييات ليس فقط إزالة الظروف والعوامل ن أحيث  ،ءواملكافآت املرتبطة باألدا

ؤوسني ولكن يتم استخدامها أيضًا وبشكل كبري يف تزويد املر  ،بفقدان القوة اخلارجية املسببة لشعور العاملني
 .مبعلومات عن فعاليتهم الذاتية

املكاسب غري  :صادرم ةيتم تقدمي معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملني وذلك باستخدام أربع المرحلة الثالثة: 
  العاطفية. الفعالة، التيارب املنيزة، اإلقناع اللفظي، واالستثارة

من ويظهر ذلك  حصو  املرؤوسني على تلك املعلومات سييعل املرؤوسني يشعرون بالتمكني المرحلة الرابعة: 
  من خال  الزيادة يف اجلهد املبذو ، وتوقعات األداء، واالعتقاد بالفاعلية الذاتية.

  .اةوسني إلجناز أهداف املهمة املعط: حيدث التغيري يف السلوك من خال  إوصرار ومبادأة املرؤ الخامسة المرحلة 

 الفرع الثاني: مستويات تمكين العاملين
الوقت بالدرجة األوىل كونه  ىلإيعترب أسلوب التمكني من األساليب التسيريية احلديثة الصعبة التطبيق، فهو حيتاج    

لسلطة اليت ك حسب درجة امستويات وذل إىليتم عرب مراحل، كما حيتاج ملوارد مالية لتطبيقه لذلك فهو مقسم 
 .يف عملية وصنع القرار ميارسها العاملون

ن التمكني يف بعض املؤسسات يكون بتشييع العاملني على طرح األفكار، بينما حيتفظ املديرون بالسلطة إ   
الختاذ  ةاألخرية الختاذ القرار، ويف بعض املؤسسات األخرى يعين التمكني إعطاء العاملني احلرية والسلطة الكامل

   1هذا التدرج يف تطبيق التمكني.( 2-0) ويبني الشكل رقم القرار وجتربة التصورات،
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21، ص رجع سابقعطية حسني أفندي، م1 
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 (: تسلسل التمكين6-1شكل رقم )

 
ربية الع املؤسسة، منشورات تمكين العاملين، مدخل للتحسين والتطوير المستمر(، 5004)عطية حسني أفندي، : صدرمال

 .44 ، صللتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر
 سلطة انعدام من التدرج يبدأ إذ ،اليت يكتسبها األفراد واملهارات للمعارف وفقا التمكني، مستويات تتدرج   

بالربامج املقتحة من العاملني حبيث يبدأ  ،مستوياته أعلى إىل التمكني ويصل، الكامل بالتمكني وينتهي العاملني
يف ومسامهة ، حبيث يصبح هلم دور أساسي سلطةال اإلدارة ذاتية العمل فرق متنح عندماأعلى مستوى  إىلووصوال 
 .نظرا لتمتعهم مبهارات عالية ومتنوعة املؤسسةاستاتييية  وصياغة

 1يلي: فيماميكن توضيحها ثالثة مستويات  إىلمتكني العاملني   Shane Mc& Glinow. قسمكما    
 ةاالستشارة االنتقائي المستوى األدنى:

ملستوى ويف هذا ا ،راء حو  بعض جوانب القراراتآبشكل فردي تقدمي معلومات حمددة و املني و يطلب من الع   
 ال يقدم العاملون احللو  وقد ال يعرفون تفاوصيل املشكلة اليت تستخدم من أجلها املعلومات.

 أو جماعي استشارة العاملين بشكل أوسع فردي المستوى المتوسط:
يل املشكلة ومن بعد ذلك يقدمون تشخيصهم للمشكلة وتووصياهتم، ولكن القرار يف هذا السياق تقدم هلم تفاوص   

  :منها املمارساتاإلطار جند جمموعة من ويف هذا  سلطتهم.النهائي ال يندرج حتت نطاق 
                                                           

  .012ص ، سابق مرجععاد  هادي البغدادي، رافد محيد احلدراوي،  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قليلة 

 عال

 درجة التمكين

 منخفض

 كثيرة ومتنوعة المهارات المطلوبة من العامل

 

ليس لهم مشاركة في 
 صنع القرار

يقدمون المعطيات 

يشاركون في 
 القرارات

 يصنعون القرارات

مسؤولون عن عملية 
             واستراتيجية اتخاذ القرار

 
          
             

 
             

 
          
         

       
              

 
        
       

 



 الفصل األول: اإلطار النظري لتمكين العاملين ...................................................................................

52 
 

وهي فرق وصغرية من العاملني جتتمع لبضع ساعات كل أسبوع هبدف حتديد  Circles Quality وائر اجلودةد -
  .ملهمعاإلنتاجية، وتقوم باقتاح احللو  لإلدارة ومراقبة تطبيق تلك احللو  ونتائيها يف موقع مشكالت اجلودة و 

وهي فرق افتاضية مكونة من جمموعة من األفراد تتشكل  Practice of Communities جمتمعات املمارسة -
 املؤسسات شيعت بعضبطريقة غري رمسية عرب تكنولوجيا احلاسوب، هلا نفس االهتمامات واملمارسات، وقد 

   .لعملاعلى تشكيل مثل هذه الفرق االفتاضية أماًل يف أن تسهم يف تقدمي طرق لتحسني ممارسات 
وهي برامج تقوم باحتساب االدخارات يف التكلفة وتقوم بدفع،  Sharing Gain اقتسام املكاسب برامج -

ليت اء من خال  احتساب وصيغة حمددة سلف اوادخارات التكلفة تنتج عن األفكار املكافأة ذاهتا جلميع األعض
 املمكنني. يقدمها العاملون 

وهي فعالية مازالت حتظى برواج متزايد وتتطلب متكني  Management Book Open إدارة الكتاب املفتوح -
العاملني من املستوى املتوسط، وتشتمل إدارة الكتاب املفتوح على اقتسام املعلومات املالية مع العاملني 

ما يكون مرتبطًا  ئما(دا با )ليسحتسني هذه النتائج املالية، وغالشييعهم على اقتاح األفكار اليت من شأهنا وت
 خبطة القتسام املكاسب

لكاملة على ا يظهر يف شكل اإلستشارة الكاملة اليت يتسلم من خالهلا العاملون زمام السيطرة المستوى األعلى:
اق جندهم يعملون على اكتشاف وحتديد املشكالت، وإلجياد احللو ، واختار ويف هذا السي ،عملية وصنع القرارات

 املستندة ملؤسساتاوتعترب أبعاد التمكني العالية هذه من خصائص قبة نتائج القرار الذي يتخذونه. األفضل مع مرا
 .ذاتياأو املوجه  هما يسمى بفرق العمل الذاتية التوجي إىل

 تمكين العاملينالمطلب الثاني: متطلبات عملية 
ة مع ، مما يتطلب وجود مسري على قدر عايل من الكفاءة لتكييف املؤسسعترب تطبيق أسلوب التمكني تغيرياي   

بط كليا مبدى . كما أن جناح عملية التمكني مرتهباهذا التغيري حبيث يتطلب عليه تغيري سلوك وعادات العاملني 
تعددت اآلراء  ،اإلطار هذا يف 1إزاءه. يتبنوهناوه ومن مث باملواقف اليت حن وباجتاهاهتمهلذا التغيري  نيتصور العامل

 ثالثة أنواع من يفاجح لعملية التمكني، واليت ميكن تصنيفها خبصوص ما جيب توفريه من ظروف لضمان التطبيق الن
 ي:وهو ما نبينه فيما يلة أخرى مرتبطة بإدارة املوارد البشرياملتطلبات، إدارية، تنظيمية، و 

 
 

                                                           
 .22، دار طليطلة، اجلزائر، ص.تنمية الموارد البشرية دعائم وأدوات (،6101) ،حممد مسلم، عبد الكرمي بن شريف1
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 المتطلبات اإلداريةالفرع األول: 
 هم املتطلبات اإلدارية لتطبيق متكني العاملني يف املؤسسة يف:ميكن اجياز أ   

 Administrative support داريأوال: الدعم اال
ت املستويا من كل  واألفراد العاملني يف اإلدارةجناح عملية التمكني على عامل مهم هو وجود الثقة بني  يتوقف   

احات اليت لى النيالثناء عو ، همتشييع من خال  للتمكنياخلاوصة بيئة الخلق  اإلدارةعلى  عنيالدنيا. ويتو الوسطى 
اب حتسني األداء، دون إشعارهم أن اخلطأ هو جرمية جيب العقن اخلطأ ما هو إال فروصة للتعلم و رهم بأاشعاحيققوهنا، 

رية التصرف حعاملهم معاملة تفضيلية، كإمدادهم مبعلومات أكثر و كما أن ثقة املدير يف العاملني جتعله ي1عليها.
  2.االختيار وغريهاو 

 عرون بالثقةالذين يش واملرؤوسني والعكس بالعكس، حيث أن األشخاص الرؤساء بني العالقات إىل الثقةتشري    
 ،التعلم على ونوحريص نفسهمأ وتنظيم البحث حنو توجهاً  أكثر أهنم كما،  والنزاهة الصدق لتباد  استعداًدا أكثر

تواوصل وتوفري من خال  ال العمل فريق يف املرونة من أعلى درجة على اهنمو  والتعاون، التفاعل على أكرب وهلم قدرة
 3.األمن لألعضاء

 يف خلق ثقافة املشاركة من خال  توفري مهمة مقنعة ذات معىن، وهيكل يؤكد اإلطارهذا  يف اإلدارةتتمثل مهمة    
ملشاركة وعدم وجود عقاب على املخاطرة، فضاًل عن برامج املشاركة املستمرة على انة واالستقاللية، ومكافآت املرو 

 4.واملساعدة على خلق التوازن بني احلياة العملية واألسرية
  Communication and information flow تدفق المعلوماتثانيا: االتصال و 

ة، فهو العملية اليت لتسيري املؤسس رئيسيةأداة يعد و يري وتنمية املوارد البشرية، يعترب االتصا  من أهم أدوات تس    
ملشاركة الفعالة ا إىلبواسطتها يتم تباد  املعلومات واألفكار وحىت املشاعر، واإلتصا  الفعا  من شأنه أن يؤدي 

 فهم أعماهلم العاملني على خفض مستوى الصراعات وينمي الشعور باالنتماء ويساعدويساعد على  ،لكل الفاعلني
 5. وأي عملية تغيري يف املؤسسة جيب أن ترافقها سياسة إتصا  فعالة.وأدوارهم

                                                           
1Byham W.& Cox J. (1988), The lightening of empowerment how to improve productivity, quality and employee 

satisfaction, New York Fawcett Columbia, p : 164. 
جامعة حممد خيضر  ،ة دكتوراهروح، أطدور التغيير التنظيمي في تحقيق التمكين بالمؤسسة الصناعية '' دراسة ميدانية لمؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية بسكرةوفاء العمري،  2

 .71بسكرة، ص 
3 Tohidi H. & Jabbari M.(2012), The aspects of empowerment of human resources,  Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 31, pp : 829 – 833.  
4 Honold L. op. cit. 

 .126ص  مرجع سابق،لم، عبد الكرمي بن الشريف، مسحممد  5
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كما أن 1 ،فإن من ضرورات جناحه هو االتصا ع اجملاالت، أن التمكني هو عبارة عن تغيري قد ميس مجي مبا   
لذلك جيب  اهبباملشكلة متوفرة لدى األفراد املعنيني  ال ميكنها حل املشاكل مبفردها، ألن املعلومات املتعلقة اإلدارة

 األفراد بااللتزام ومنه التمكني. يشعرإشراكهم يف حلها حىت 
يساعد االتصا  القائد على نقل أفكاره ومشاعره واجتاهاته بفعالية وبصورة مالئمة ومبرونة كافية، إذ أن األشخاص    

رهتم ية يف عالقاهتم مع اآلخرين، مما ينعكس بشكل اجيايب يف زيادة قدأكثر فعال هم الذين جييدون مهارات االتصا 
 العاملني واستخدام وسائل مالئمة لتقدمي املعلومات كافة  كما جيب بناء شبكات اتصا  تشمل  2.على متكني العاملني

 4صا  واالعالم اجلديد.وبتوظيف واسع لوسائل االت 3،بشكل مستمر
  Continuous training : التدريب المستمرثالثا

 ثقيفهموت ،اإلدارة مبادرات فهم على العاملني مساعدة خال  من التدريب يساعد أن ميكن التحديد، وجه على 
 العاملني لدى يكن مل ما املرجوة النتائج حيقق لن تمكنيال إليها. أن حيتاجون اليت واملهارات باملعرفة دادهموإم

 يتعلق يماف مهًما التدريب مستوى مما جيعل "،املطروحة والقرارات املهام عم للتعامل الالزمة والقدرات املهارات"
ريب على إدارة والتدالشخصية  والعالقات والتواوصل، املشكالت، وحل اجلماعي، العمل) باملهارات العاملني بتزويد
 مثل يتلقون الذين نلو العام سيكونوبالتايل  .هبدف حتقيق التحسني املستمر نيالعامل متكني تسهل اليت( الصراع

سلطة اختاذ  اليت لن تتأخر يف تفويض اإلدارةمما يكسبهم ثقة  ،القرارات اختاذ يف وثقة كفاءة أكثر التدريب هذا
 5.تاالقرار 

ميكن  Dimitriades (2000) أن التدريب يساعد على حتمل مسؤولية اختاذ القرار، فهو كما يقو  إىلإضافة    
 6وحل املشكالت، وتطوير مهارات االتصا  والعمل مع الفرق. العاملني من إدارة الصراع 

 :يوضحه الشكل التايللتدريب لغرض متكني العاملني ل ذجمنو   Oakland اقتحوقد    
 
 
 

                                                           
 .662-601، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص دور االتصاالت الداخلية في إنجاح التغيير التنظيمي(، 6101توفيق برباش، )1 
 .00، ص مرجع سابقملحم حيي،  2

3Heizerj, Rander B. (2001), Operations management, 6 th edition, Prentice hall, New-Jersey, p :76.  
4 Turulja L. & Bajgoric N. (2018), Information technology, knowledge management and human resource 

management: Investigating mutual interactions towards better organizational performance, VINE Journal of 

Information and Knowledge Management Systems, ( 48 – 2), pp: 255-276 
5Baird K. & Wang H. (2010), Employee empowerment: extent of adoption and influential factors, Personnel 

Review (39 -. 5), pp : 574-599. 
6Al-Omari Z. S. et al. op. cit. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Lejla%20Turulja
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nijaz%20Bajgoric
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2059-5891
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2059-5891
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 وذج التدريب لغرض تمكين العامليننم (:7-1شكل رقم )

 
 .548ار اليازوري، عمان، األردن، ص ، دالشاملة الجودة إدارة( 5004): رعد عبد اهلل الطاين، عيسى قدارة، المصدر

مث حتديد األهداف يليها بعد ذلك التخطيط إلجناز تلك األهداف   أواليوضح النموذج أن يتم تقييم املوقف    
كاملة مث تنفيذ اخلطط والتدقيق لدى إجناز األهداف املسطرة سابقا ويف األخري مرحلة التصحيح أي حتديد االحنرافات 

 عدم بلوغ األهداف. وتصحيحها يف حالة
لتدريب حل املشكالت وأن او  على القيام بالتدريب على إدارة املشروع وأساليب التخطيطأعاله يؤكد النموذج   

عملية ال هناية هلا وهدفها حتقيق التحسني املستمر يف متكني العامل وأن هناك دائما ما جيب حتسينه يف الفرد وزيادة 
  1متكينه.

 طلبات التنظيميةالمتالفرع الثاني: 
  هو الدعم االجتماعي وبناء فرق العمل واهليكل التنظيمي وتبين التعلم التنظيميمن أهم املتطلبات التنظيمية    

 :هلذه املتطلبات شرح يلي ماكمنهج وتوفري بعض وممارسات االشراف والقيادة وكذا الثقافة التنظيمية الداعمة وفي
  Social support أوال: الدعم االجتماعي

رئيسه، وهذا ن م أوزمالئه حىت يشعر العامل بالتمكني الفعلي، البد أن يشعر أوال بالدعم والتأييد سواء من     
 زمالء يُظهر فقد ،اليت يعمل فيها املؤسسةشعوره باإلنتماء والوالء وااللتزام اجتاه  ويعزز تهمن شأنه أن يزيد من ثق

 زمالؤه يشركه ر عندماأكث العامل بالتمكني يشعر أن احملتمل من وبالتايل ،التمكني من تطوير تسهل سلوكيات العمل
 لعمله، ملفيدةا املعلومات ويشاركونه أفضل، بشكل العمل ألداء طرقًا معه ويشاركون مجاعية، قرارات يف العمل يف

مل جتعل الفرد لعا زمالء سلوكيات إن .إجيابية شخصية عالقات على معه وحيافظون العمل يف مسامهاته ويقدرون
                                                           

 .611، ص مرجع سابق رعد عبد اهلل الطاين، 1
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 وتعزيز اجلماعية، القرارات لىع بالتأثري ويتولد لديه انطباع ،بالكفاءة هشعور  وتنمية ،وأمهيته عملهل أفضل بفهم يشعر
 ظهور تعزيز يف يسًيارئ العًبا املباشر الرئيس كما سيكون  .العمل بيئة على كبري تأثري إحداث على بالقدرة شعوره

 رئيسهم يشركهم دماعن التمكني من مبزيد العاملون يشعر قد حتديًدا، أكثر وبشكل سيهمرؤو  بني بالتمكني الشعور
 ويظهر للمهمة، يدةاملف باملعلومات ويزودهم عملهم، أداء على قدرهتم تطوير يف ويساعدهم القرار، وصنع عمليات يف

 ممارسات تبين ملباشرا للرئيس ميكن متناغمة. وبالتايل، شخصية عالقات على احلفاظ يف ويساهم بأدائهم االعتاف
 لديهم يكون وأن خلاوصةا مهاراهتم يف الثقة من مبزيد ليشعروا مسامهاهتم، على القيمة من املزيد بوضع للعاملني تسمح

 1.عملهم تنفيذ يف حرية
  Work teams ثانيا: بناء فرق عمل

أسلوب فرق  باعإتإن نة تفوتنا جمتمعني"، ال يوجد أحد منا لديه ذكاء وفطالقو  املأثور " إىلري الباحثون يش   
 مبثابةن فرق العمل أاليت تعترب املعاوصرة  املؤسساتالعمل من األساليب احلديثة يف الفكر اإلداري، الذي تليأ إليه 

ستثمار مواردها بنياح، وإذا كان فريق العمل يتكون أساسا من عدد معني من األفراد يعملون سويا، إلإستاتييية 
حيققه هذا الفريق من إجناز يكون أكرب بكثري من جمموع إجناز هؤالء األفراد كل مبفرده، حيث ال يعتمد جناح  فإن ما

الفريق على املهارات الفردية فقط، ولكن على األسلوب الذي يقوم من خالله أعضاء الفريق بالدعم والعمل مع 
 2بعضهم البعض.

 اليت تقو  بأن الكل أكرب من أجزائه.ويف هذا تطبيق ألحد أساسيات نظرية النظم    
وقد عرف فريق العمل على أنه '' جمموعة ممكنة تنظيميا للتشارك يف اختاذ القرارات والسيطرة على كيفية إجناز 

 3أهدافها، ويوفر الفريق ألعضائه املسامهة يف اختاذ القرارات والتشارك يف املعلومات وبناء ثقة وخلق عالقات شخصية.
 يكون دق الذي املادي القرب أو األهداف نفس مثل موحدة عالقة لديهم أكثر أو شخصني من لفريقا يتشكل   

 حيث يف العاملني، متكني فيها ينمو بيئة يف الفريق يتشكل. البعض بعضهم مع حمددة تشابه أوجه لألعضاء أي
 السياسات بعض ديدحت أو هبا لقياما جيب ال اليت املهام بعض حتديد يف احلدود واجب يتمثل اهلرمي، التسلسل نظام
 هدفًا اجملموعات حتقق نأ املتوقع ومن حدود معينة يف العمل حرية نحمت التآزر، ثقافة يف بينما ،هبا القيام جيب اليت

 أهدافب الشخصية األهداف استبدا  يتم التمكني، ذات املؤسسات يف. اجملا  هذا يف ومسؤو  مباشر بعمل

                                                           
1 Migneault P. et al. op. cit. 

، ص 6101، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، غزة، متطلبات التمكين االداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقاتها بثقافة االنجاز لديهمحممد يوسف،  2
10 

 .620، ص مرجع سابقرعد عبد اهلل الطاين، عيسى قدادة،  3
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َمكَّنة موعاتاجمل تتمتعو  ،اجملموعة
ُ
حسَّن، واألداء املرونة، مثل امليزات ببعض امل

ُ
 وتواوصل، عالقة وجودو  واالمتنان، امل

 1.والقيم اجلماعية باملبادئ وإميان ودافع هنائي هدف وامتالك
ات ر ومن بني األسباب الرئيسية لتمكني العاملني من خال  توفري فر العمل هو إتاحة فروصة املشاركة يف اختاذ القرا   

وتقدمي االقتاحات حلل املشاكل وتباد  املعلومات بني األعضاء مبا يودي إىل متاسك اجلماعة وزيادة الشعور لدى 
 أعضائها.

 2:ىلإفرق العمل بناء على درجة املشاركة يف اختاذ القرارات وحل املشكالت  Stoner & Charlesقد وصنف و    
 إلدارةااملعلومات عن القضايا املطروحة ذات االهتمام من قبل ق حتديد وتعريف املشكالت: يعمل على مجع يفر  -0

 العليا.
الفريق املشارك: هو األكثر شيوعا، حيث يقوم األعضاء بتعريف املشكالت ووضع احللو  املقتحة هلا، وتقوم  -6

 العليا مبراجعة وإقرار مقتحات أعضاء الفريق. اإلدارة
حيات الالزمة إلختاذ القرارات حلل املشكالت اليت تواجه فريق حل املشكالت: يتمتع هذا الفريق بالصال -2

 ، وللعمل على تنفيذها بالطرق اليت يراها مناسبة دون الرجوع لإلدارة العليا.املؤسسة
 فريق العمل املوجه ذاتيا: يتمتع األعضاء فيه باالستقاللية التامة ألداء املهام املنوطة هبم.    -1

اهلرمية يشكل  ملؤسساتاالتقليدية، حيث أنه يف  املؤسساتالفريق يف  خيتلف عن نةاملمك املؤسساتان الفريق يف    
ح الفريق ركيزة يصب املمكنة املؤسساتمن اإلدارات الوظيفية املختلفة للقيام مبهمة حمددة أو مشروع معني، أما يف 

املتمكنة  املؤسسةر لفريق يف إطا. كما أن ااملؤسسةاهليكل التنظيمي، حبيث يتميز باالستمرارية ويشمل كافة أنشطة 
ة حىت النهاية. ويصبح اييدير نفسه بنفسه، فيشتك مجيع األعضاء يف رسم اخلطط وتنفيذها وإدارة العمل منذ البد

     3العليا يف إدارة أنشطتهم. اإلدارةل اعتمادا على الفريق أق
هنا متكن بعض موظفيها من حتديد وحل أ حيث ،منوذًجا جيًدا لتمكني العاملني Toyota Motorتعترب شركة    

مع عيب يف الطالء  Toyotaالسيارة اليت خترج من خط جتميع  إىليُنظر ، و ات اليت حتدث أثناء جتميع املنتجالعقب
 وزعني إلعادة البيع.امل إىلعلى أهنا فروصة للتعمق يف السبب اجلذري للعيب، بداًل من جمرد إوصالح العيب ومتريره 

، تخصصةتا عماهلا من خال  تشكيل فرق ومنحتهم املسؤولية والتدريب للقيام بالعديد من املهام املنظمت تويو    
منهم على  لكل فريق قائد يعمل أيًضا كواحدو  ،ت الصغريةوإوصالح املعدا إدارةيتم تكليف الفرق أيًضا مبسؤولية و 

                                                           
1  Salajegheh S. & Pirmoradi N. op. cit. 

2 .Business Horizon : Answering the Tough Questions,Team Building ,toner, C. & Hrtman, R. (1993)S  ن     

 .20، جامعة األزهر، غزة، ص رسالة ماجستري التمكين االداري وعالقته بفعالية عمل فرق العمل، (،6102) حسن مروان عفانة،
 .27، ص سابق مرجعزكريا مطلك الدوري، امحد علي وصاحل،  3 
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رًا ألن العما  نظ ،أسرع وقت ممكنشافها وتصحيحها يف جيب اكتحيث  للقضاء على عيوب املنتج وهذا اخلط.
عذر إوصالح العيب ذا تو  ،فور، يتم تكليفهم هبذه املسؤوليةهم يف أفضل وضع الكتشاف العيب وإوصالحه على ال

 ميكن ألي عامل إيقاف اخلط بالكامل عن طريق سحب سلك. بسهولة
اف ة ألهنم يف أفضل وضع الكتشباملسؤولية األساسية عن وصيانة املعدات األساسي Toyotaيتم تكليف مشغلي    

عالمات األعطا . يقوم أخصائيو الصيانة بتشخيص املشكالت املعقدة وإوصالحها فقط، وحتسني أداء املعدات، 
 وتدريب العاملني على الصيانة.

ن ؤمت تويوتا، أن على العاملني اإلداريني واهلندسيني 5098الذي مت خال   نتائج استطالع رضا العما وقد بينت    
معد  أن و  هم عماهلا وأنه ال ميكن حتقيق رضا العمالء بدون رضا العما  املؤسسةأن أعظم األوصو  اليت متتلكها 

 1وهلا أمهية". " و" بأن وظيفة الفرد جمزيةاملؤسسةبياة احلعن  راضون" ٪10استيابة إجيايب يزيد عن 
  Organizational Structure ثالثا: الهيكل التنظيمي

هليكل التنظيمي أو اهليكلة يف ذلك اإلطار التنظيمي الذي من خالله يتم تقسيم العمل بني مكونات يتمثل ا   
 املؤسسات وحتديد آليات التنسيق فيما بينها، وينبغي أن يصمم لتحقيق األهداف املسطرة من جانب املؤسسة،

 مها: هياكلأساسيني نوعني  إىللتنظيمية اهلياكل ا burns & stalkerوارتباطا بالتأثر بالبيئة اخلارجية قسم كل من 
تبين أسلوب  إىلاليت تسعى  املؤسسةآلية )ميكانيكية( وهياكل عضوية حيث أن هذا األخري هو ما حتتاج إليه 

 التمكني.
 إىليها أقرب ف اليت تسيري بطريقة فرق العمل، كما أن سلطة اختاذ القرار املؤسساتيستخدم اهليكل العضوي يف    

 2زية، وتركيزها أقل على اإلجراءات والقواعد، فضال على أن هناك تبادال واسعا للمعلومات بني أعضاء التنظيم.الالمرك
ج ياكل أو الدممن االجتاهات التنظيمية احلديثة لله واحدااليت تسعى لتبين التمكني أن ختتار  للمؤسسةميكن كما    

 :منها واليت من بينها بني العديد
يتم وضع الزبائن على رأس اهليكل التنظيمي من ناحية األمهية كما يوضحه الشكل  املقلوب: ل التنظيمياهليك -

 3.العليا دارةاإل إىلتليهم املستويات اإلدارية املختلفة ووصوال يف األخري و  ،العاملون( ويتبعهم 2-0) رقم

                                                           
1 Abou Elnag A.  & Imran A. (2014), The Impact of Employee Empowerment on Job Satisfaction Theoretical 

Study, American Journal of Research Communication, (2-1), pp : 13-26. 
 .00، اجمللة العراقية للعلوم االدارية، العدد الثامن والعشرون، ص ونباستراتيجية التمكين في إدارة معرفة الز  أثر، )6101 (أمحد كاظم بريس، 2
 .021، ص مرجع سابقملحم حيي،  3
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 ( الهيكل التنظيمي المقلوب8-1شكل رقم )

 .021ص املؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  مفهوم إداري معاصر، ين:التمك (،6112، )حيي ملحمالمصدر:    

اليت تقرر  املؤسساتف 1أن عصر اهلرمية قد انتهى. إىلوهوتون  أشار كورنيكر اهليكل التنظيمي املسطح أو األفقي: -
  ،التنظيمات األفقيةفرق العمل و وزيادة االعتماد على  االجتاه حنو التمكني هي ملزمة بتقليص املستويات اإلدارية هبا

يف ملؤسسة اكما أن نطاق اإلشراف يصبح أوسع مما يقلل من التكاليف، وذلك لتقليل عدد املديرين. وتصبح 
 2هذه احلالة أكثر مرونة وأكثر استيابة للسوق والزبائن واملنافسة والتكنولوجيا من املؤسسات اهلرمية.

 ىلإشأنه أن يساعد على تطبيق مفهوم التمكني من ستويات اإلدارية أن خفض امل Harvey (2001) أشاركما    
ة وجعل اهليكل املرونة وتقليل املستويات اإلداري ، وتدعيمتقليل املرجع والتسلسل اإلداري إىل ألنه يهدف ،حد كبري

نتقا  من املركزية الأن مؤسسات القرن احلادي والعشرين أوصبحت تدرك أمهية او  التنظيمي أكثر انسيابية وأكثر أفقية.
أن يكون  ىلإالالمركزية، مما يعزز قيمة العما  وينطوي على إدارة ومشاركة أكثر ليربالية، مما يؤدي ليس فقط  إىل

ن يكون هو املؤسسة نفسها. وكلما زاد مقدار التمكني كلما أدى ذلك بطريقة آلية بل أالعامل جزًءا من املؤسسة، 
 3.زيادة الالمركزية إىل
هيكل تنظيمي معاوصر(: هو ذلك التنظيم املفتوح الذي يساهم يف إطالق  (Hyperarchy كل اهلايرباركيهليا -

ة ، واهلايرباركي هو فريق منظم ذايت وتتدفق بني أعضاءه روح معنوييالكامنة بشكل غري عاد العاملنيطاقات 
  4.عالية وتفاعل عييب، ويعمل مبا يشبه العمل التطوعي

 على باحلصو  سمحي ، الذيدائري إىل هرمي من التنظيمي اهليكل سيتغري التمكني، عملية يفاهليكل الدائري:  -
 5أساسية. ميةتنظي كقيمة اجلماعي والعمل املشاركة أخالقيات مع والتعامل واملسؤولية احلرية من أعلى مستوى

                                                           
 .21، ص مرجع سابقزكرياء مطلك، أمحد علي، 1
 .12، ص مرجع سابقشائع بن سعد مبارك،  2

3 Al-Omari Z. S. et al. op. cit. 

 .010ص  ،سابقمرجع رامي مجا  أندراوس وآخرون،  4 
5 Salajegheh S. & Pirmoradi N. op. cit. 

املوظفون واإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

اإلدارة الدنيا
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 رابعا: تبني التعلم التنظيمي كمنهج
مات األساسية لتمكني العاملني، حيث من خال  املعرفة ميكن منح العامل يعترب العلم واملعرفة واملهارة من املقو    

احلرية يف التصرف وكذا مشاركته ومن مث متكينه، فكلما زادت خربة الفرد ومهارته ومكتسباته املعرفية، زادت قدرته 
 1.استقاللية أكربعلى تأدية مهام عمله بكفاءة و 

يل حتقيق األهداف هنا تسهكتساب واالحتفاظ وخلق املعرفة اليت من شأوقد عرف التعلم التنظيمي كمنهج بأنه ا    
لية مجع وختزين خلق آ اليت تعتربوتظهر نتائيه عندما تصبح الذاكرات الفردية جزءا من الذاكرة التنظيمية، ، املسطرة

ويات املعرفة والتعلم فكلما ارتفعت مست 2االستفادة من أوصوهلا املعلوماتية. للمؤسسةوحتديث املعلومات اليت ميكن 
 وتوظيف أكرب للمعرفة. لإلجنازالتمكني يزيد من الدافعية  كما ان ،زادت مستويات التمكني

  Leadership and supervision practices خامسا: ممارسات القيادة واإلشراف
 ملن هم يف واملعلومات واردامل توفري عن طريق لتمكينه لعاملل الفرص هتيئ اليت القيادة املمكنة هي تلك القيادة   

 على زهمحتفو  وحتمل مسؤولياهتا، القرارات باختاذ العاملني ركاوتش الصالحيات، تفوضو  األدىن، اإلدارية املستويات
  3.هم وبني املؤسسةبين الثقة وتدعم اإلبداعية، مبادراهتم لقاء هموتكافئ العمل، يف اإلبداع

 أهم األمور املشيعة على التمكني وذلك من خال : تعترب ممارسات القيادة واإلشراف من    
 .املفتوح التواوصلو  الصدق خال  وهو ما ميكن حتقيقه. التعبري عن الثقة يف املرؤوسني خاوصة ذوي األداء العايل -
 .تعزيز فرص مشاركة املرؤوسني يف وصنع واختاذ القرارات -
 .توفري اإلستقاللية من البريوقراطية -
 .حة وهادفةحتديد أهداف ملهمة وواض -

هلم تأثري كبري ملا  ،امسةلى أهنا حني عالعاملبالعالقة الديناميكية للقائد ب يف أدبيات التمكني كثريًا ما ُيستشهد       
ادة من خالهلا تنفيذ / القرالطريقة اليت ميكن للمدين ، كما أعلى الشعور النفسي بالتمكني الذي حيتفظ به العامل

ن ويتشاركان هدف مشتك، يتواوصال حتديدمسؤو  عن  فهو، اظ عليها متعددة األبعاداستاتيييات التمكني واحلف
 التعرف على يف وله دور ،فيه. عالوة على ذلك، جيب على القائد أن يراقب باستمرار شعور مرؤوسيه بالتمكني

كون للقائد ي كن انكما ميمن خال  التأكيد على جهود العامل باعتبارها مهمة.   مرؤوسيهاملسامهات اليت يقدمها 
الذاتية واستقاللية قرار  إلدارةا/ املدير أيًضا تأثري يف تطوير الفريق من خال  التكيز على االستاتيييات اليت تشيع 

                                                           
 .72، ص مرجع سابقوفاء العمري،  1 

2 Lebanc A. et al. (2007), Application des principes de l’apprentissage organisationnel au projet Mémoire, 

Environnements informatique pour l’apprentissage humain, lausane, p : 337. 

 .01، صمرجع سابقد يوسف عريقات، امح3 
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نت البيئة على متكني الفريق وكذلك التمكني الفردي إذا كاالتكيز املديرين / القادة  على بأنه جيب يقا  ،اجملموعة
 ،ا هو التدريبريا حمو اجملا  األخري الذي يلعب فيه املديرون / القادة دور  ، أمالى فرق متماسكةالتنظيمية تعتمد ع

راط يف التكيز على تطوير االتصا  حىت يتمكنوا من االخن إىلباإلضافة ، الطمأنينة للمرؤوسني يوفرميكن أن الذي 
 1.والتيسري اجلديد ة/ القيادة التشاركي اإلدارةأسلوب 

أعلى السلم ما مل  إىلال ميكنك دفع أي شخص  أنه Carnegie Andrew حسب أيضا اإلشارة اليه ما جيب   
 يكن النياح إذا مل إىلدفع شخص ما  نظر عن مدى قوة القائد، ال ميكنهبغض ال. يكن على استعداد للصعود "

يطًا ملا ال يستطيع ضع حًدا بس. بينما يبدو أن هذا االقتباس يبنفسهعلى استعداد لبذ  اجلهد لتسلق سلم النياح 
ى املسؤوليات املتأوصلة يف القيادة الفعالة نفسها. جيب أن يكون العامل عل إىلالقادة القيام به، فإنه يلمح أيًضا 

وشرح ما هو  هذا السلم، وتوضيح كيفية الصعود، إىلتوجيهه  قائدال من مسؤولياتاستعداد للتسلق بنفسه، ولكن 
 إدراكف لقائد الفعا ا من وظيفة ايعد توفري الدافع للنياح جزءً  ، حيثرة محاسته بشأن التسلقلعلوي إلثايف اجلزء ا

 قائد أمر بالغ األمهية لتطوير القيادة القوية.ال ةهذه احلقيقة وتنفيذها يف ممارس
 (الممكنةالمؤسسة ) ثقافةسادسا: 

 ويف والشعور، اإلدراكو  والتفكري اإلميان إىل األعضاء يوجه الذي املشتك املعىن نظام إىل التنظيمية الثقافة تشري   
 بالعمل، وااللتزام العامل، اءوأد املني،بالع االحتفاظ على التنظيمية الثقافة تأثريمت اثبات  ، وقدسلوكهم يوجه النهاية

 األخالقي. والسلوك بأنفسهم، العاملني وثقة
هتم ونظرهتم لألشياء، ثري يف تصورالني باملؤسسة من خال  التأمعلوم أن للثقافة التنظيمية تأثري على سلوك العام   

املؤسسة يف أعضائها عرب القيم السائدة واألمناط اإلدارية املعمو  هبا وفلسفة اإلدارة العليا واملسؤولني اليت تغرسها و 
دمه. وبالتايل ن عومنتظر م تبني لألفراد ما هو مطلوب ومرغوباإلداريني... وحمصلة ذلك أن الثقافة التنظيمية 

ره من املؤسسة لتشييع أو لكبح سياسة التمكني من خال  ما توف ثقافة ، من هذا اجلانب تأيتثري يف سلوكهمالتأ
 الثقافة توفر .من عدمه هامش حرية واستقاللية للعاملني وتشييعهم أو عدم تشييعهم على املبادرة واملخاطرة و...

 ثقافة تعزيز لإلدارة ملهما منوبالتايل  العامل، متكني تنفيذ يتم وكيف وأين مىت لتحديد عمل وإطار بيئة التنظيمية
 .العامل متكني تنفيذ على تساعد تنظيمية

مناسبة، فإن جهود متكني العما  حمكوم عليها  املؤسسة( فإنه ما مل تكن ثقافة 9114حسب فوست فيشمان )   
سماح بزيادة سيطرة العما  على العمل، والسماح هلم على استعداد لل اإلدارةبالفشل. حيث جيب أن تكون 

                                                           
1 Greasley K .et al. op. cit. 
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املوارد، واحلصو  على مزيد من اخليارات يف الطريقة اليت يؤدون هبا عملهم. جيب أن  إىلبالووصو  بشكل أكرب 
 السماح باملخاطرة. حسب نفس الباحث متكني العامل ليس لكل إىلتكون هناك بيئة من الثقة الشاملة باإلضافة 

ة على نظمب القيام به فقط عندما يتناسب مع حاجة داخلية أو خارجية وعندما يكون االفراد واألمؤسسة. جي
ة واالندماج، من خال  النظر يف قضايا السيطرة والقوة والثقمثال هذه الرغبة ميكن حتديدها و  ،استعداد إلجراء تغيريات

 1.واملخاطرة
 البشرية المرتبطة بإدارة المواردالمتطلبات الفرع الثالث: 

عليها  اليت يتعني ،هو من مسؤولية إدارة املوارد البشرية املؤسسةهناك من يرى أن جناح تطبيق وتبين التمكني يف      
نظم ، مثل التوظيف و وإستاتيييتها خلق وتوفري بيئة مناسبة لتطبيقه وذلك من خال  خمتلف ممارساهتا وأنشطتها

 :مهامها يف هذا اجملا  كالتايل أهم تلخيصوميكن  املكافآت وتقييم األداء وغريها
 للوظائف والواضح المتطور التصميم أوال:

 الدور وضوح عريفت ميكن املفاهيمية، الناحية يعترب وضوح الدور من بني األبعاد األساسية لتمكني العاملني. من   
 على جيب الدور، يةلنظر  ووفًقا هتم،مسؤوليا ومدى عليهم املعلقة التوقعات األفراد هبا يفهم اليت الدرجة أنه على

 األهداف قيقحت يف مناسب بشكل املسامهة على قادرين يكونوا أن أجل من املؤسسة داخل متاًما دورهم فهم العاملني
 فهم كنكما مي عملهم، من الصلة ذات اجلوانب حنو جهودهم توجيه من األفراد ميّكن األهداف ففهم .التنظيمية
 وضوًحا، كثرأ بشكل الفرد دور حتديد مت كلما  ، حيثاألهداف لتحقيق املناسبة الوسائل استخدام من العمليات

  2.املؤسسة داخل تأثري له يكون أن ميكن أنه ورؤية عمله لقيمة فهمه احتمالية زادت
على أن يكون لديه اختيارات حو  مكان وضع جهوده هو جانب مهم من جوانب التمكني  العاملإن قدرة     

بأهنم يستطيعون حتديد األنشطة اليت جيب عليهم بذ   العما  جيب أخذها بعني االعتبار. فكلما زاد شعوراليت 
ني لعاملاحتديد مسؤوليات ومهام واضحة، أي مواوصفات ملموسة متكن ، و جهدهم فيها، كلما زاد شعورهم بالتمكني

وظيفية أن توثيق األدوار واملسؤوليات ال كما ،من فهم ما هو متوقع منهم وكيف يتم تعويضهم نتيية هلذا اجلهد
 3املناسبة يضعف احلفاظ على التوافق بني الفرد ودوره الوظيفي.

 
 

                                                           
1 Honold L. op. cit.  
2 Migneault P. et al. op. cit.  
3 Cox D. fernades M.( 2005), The role of HR in Increasing Empowerment and Employee Involvement with 

knowledge workers: the case of Soft Tek, final thesis, Faculty of Busness Administration,  SIMON FRASER 

UNIVERSITY, CANADA,  P : 78. 
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     Employee job securityثانيا: توفير األمان الوظيفي
يل م، وبالتاومحاسه تدهور دافعيتهم إىلإن عدم األمان واالطمئنان خيلق خوفا وتوترا لدى العاملني، مما يؤدي    

وعلى العكس فاألمان الوظيفي يزيد من  1،أداء مهامهم من غري تفكري خالق وقتل روح املبادرة واإلبداع والتمكني
أن هناك من الذي يشعر باألمان يشعر ب العامللق االستعداد للمسامهة بتقدمي جهود إضافية، فخيني و العاملمشاركة 

 2حيتمه ويقدره ويثق به ومنه يشعر بالتمكني.
  ظيف أفراد ممكنينتو و  ثا: تخطيط الموارد البشريةثال
 تلبية هذهاخلطوات الالزمة لط وختطي للمؤسسةاملوارد البشرية  يقصد هبذه الوظيفة التنبؤ باالحتياجات من   

وات يف املهارات والفي العاملنيإدارة املوارد البشرية مسؤولة عن حتديد االحتياجات املستقبلية من و االحتياجات، 
 الحتياجات.نوعا، وتشارك يف اختاذ تدابري استباقية لتلبية هذه او الساعية لتبين أسلوب التمكني كّما  املؤسسة يف
من األنشطة األساسية إلدارة املوارد البشرية هي توفري املوارد البشرية الالزمة اليت مت حتديدها سابقا عند القيام    

ة ومقدمات ممكنني أو لديهم مواوصفات مناسب عاملنيب احلصو  على يف هذه احلالة جيو  ،بتخطيط املوارد البشرية
تقاء يتم من خال  املقابالت وبناء معايري ان مشيعة للتمكني، وهذه املواوصفات ميكن التعرف عليها بشكل مباشر

 3االعتماد عليها يف مرحلة االختيار.
 Training Programs: توفير البرامج التدريبية رابعا
دريب ني والرفع من درجة متكينهم، حيث جيب أن يتصف التالعاملتدريب إستاتييية لزيادة معرفة يعترب ال   

ددة وزيادة معرفتهم ومنحهم مهارات متع ،ني للرفع من مستوى أدائهمالعاملباالستمرارية وأن ميس أكرب عدد من 
أن يقتصر التدريب على العما  يف وال ينبغي 4.متكنهم من التكيف وسرعة االستيابة ملتطلبات العمل املتغرية

املستويات الدنيا، بل ينبغي أن يطا  املسؤولني يف خمتلف املستويات اإلدارية لتلقينهم كيفية إدارة املوارد البشرية 
 املمكنة، من خال  تفويض السلكة ومهارات االتصا  ومهارات االتصا  وتقاسم املعلومات...

 
 
 

                                                           
 .70، صسابق مرجعكرمية توفيق،   1
 .226ص  ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،علم االجتماع الصناعي (،6110) عبد املنعم عبد احلي، 2
،  ، امللتقى الدويل حو  التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشريةوتسيير المعارف في خدمة الكفاءاتادارة الموارد البشرية  (،6111) وصاحل مفتاح، 3

     .02كلية احلقوق والعلوم االقتصادية جامعة ورقلة، ص 
4 Cox D. Fernades M. op. cit.  
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  Rewards and incentives programs الحوافزرامج المكافآت و ب :خامسا
ديهم جمموعة القيم املادية واملعنوية املمنوحة لألفراد العاملني يف قطاع معني، واليت تشبع احلاجة لتتمثل احلوافز يف    

أن سلوكه ب تعد املكافآت من أهم متطلبات متكني العاملني، فهي تعطي رسالة للعاملو  1سلوك معني. إىلههم يتوجل
 وكذا أدائه مقبو ، كما أهنا تشيعه على بذ  مزيد من اجلهد وحتسني أعماله باستمرار. وتصرفاته

أو طاقة قدمي جهود ، جتعله يتدد يف تنتائج استثنائيةاجلهود املبذولة لتحقيق أداء و مكافأة  بعدم العاملإن شعور    
 العامل فيذ أنظمة للمكافآت اليت تعوضتناملوارد البشرية من خال  تصميم و لذلك من املهم تدخل إدارة  ،إضافية

تطبيق نظام املكافآت ل هاسعي ،قتا إضافياؤوليات أكرب وقدم جهدا إضافيا وو ممكن، كونه حتمل مس كعاملعلى تصرفه  
 بشكل سليم من املدرين.

العاملني  ععلى املؤسسة اليت تود تبين التمكني أن يكون هلا نظام مكافآت مستند على األداء وذلك لدفيتعني      
 وألنيشيعهم على حتمل املسؤولية بشكل وصحيح، فهذا  2الستعما  السلطة املمنوحة هلم واملشاركة يف املعرفة،

ملمكنني حنو حتمل املنافسة بني العما  ا إىليؤدي سهذا فحتقيق نتائج متفوقة، يتم حتديدها على أساس ي آتاملكاف
  3فع الكفاءة.أفضل للمسؤولية واإلبداع والتفكري اخلالق ور 

  Performance evaluation : تقييم األداءسادسا
االستفادة من نظام تقييم األداء، ملساعدة العما  على التعرف على نقاط ضعفهم وزيادة قوهتم يف اجملاالت اليت    

، العاملني مستمرة، دون أن يالحظها أحد أو ال تنسب لذلك العاملإذا كانت إجنازات  4يستخدمون فيها سلطتهم.
لذلك ميكن  ،ائجاملكافآت املناسبة هلذه النت ال حىتج احملققة و ال النتائاملدير لن يعكس اجلهد املبذو  و  فإن تقييم

أن تلعب إدارة املوارد البشرية دورا مهما يف تصميم نظام لتقييم األداء أكثر تناسبا مع أسلوب التمكني والعامل 
قوم ، كما تالعاملحو  اجلوانب اهلامة ملسامهة مجع معلومات موضوعية  إىلاملمكن، حيث أن هذا النظام يهدف 

البيئة ناسب و تقييم األداء يف الوقت املإدارة املوارد البشرية بتدريب املديرين أيضا على العمل هبذا النظام، لضمان 
   5املناسبة، للتأكد أن األداء االستثنائي يتم التعرف عليه عند حدوثه.

 
 

                                                           
 .011، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، ص البشرية جدلية المفهوم النظرية والواقع تنمية وتسيير الموارد (،6101) عبد احلميد بشري بوطة،1 
 . 70، ص سابق عجمر حسان دهش، كما  كاظم،  2
 .002.006، ص 6106، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التمكين االداري في العصر الحديثحسني الوادي،  3

4 Karakoc N. (2009), Employee Empowerment and Differentiation in Companies: A Literature Review and 

Research, Enterprise Risk Management, (1- 2), P : 1-12. 
5 Cox D. Fernades M. op. cit. 
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 العاملينتمكين : معوقات تطبيق الثالثمطلب لا
لعامل هو ال يتفق اجلميع على أن متكني ا، حيث املشكالت التنظيمية لكل كحللتمكني  ال ينبغي النظر إىل    

 إلدارةاينظر إليه البعض على أنه شكل جديد من أشكا  التالعب بالعاملني من قبل و ، هنج مناسب إلدارة املؤسسة
 عن طريق اإلجهاد الذي يدفع األفراد واألنظمة إىل اإلدارةن متكني العاملني مشابه لنهج فهناك من يرى أ فقط،

وى س من خال  إجبار العما  بشكل متزايد على فعل املزيد مبوارد أقل، ويرونه يف بعض احلاالت ،نقطة االهنيار
 العملية اةاحلي نوعية لتحسني إنسانية أداة هو ملؤيديه، فالتمكني بالنسبة 1.شكل جديد من أشكا  االستغال 

 2.املخاطر وحتويل العمل لتكثيف األخرية اإلدارية منتقديه احليلة ويعتربه. العاديني للعاملني
ولقد اتفق العديد من الباحثني على أن متكني العاملني هو هدف من الصعب حتقيقه من املؤسسات مما جيعل    

 هدف يصعب حتقيقه من طرف الكثري من املؤسسات لذلك فإن هناك وألن التمكني 3.الكثري يوجه له هذا االنتقاد
ظائف العاملني، يزيد يف نطاق و تصاحب التمكني ارتفاع التكاليف كونه انتقادات عديدة قا  هبا الباحثون حيث 

 وأن ،منهم ةاملطلوب املهام من واسعة جمموعة مع للتعاملالصحيح لتحمل بالشكل مما يتطلب توفري التدريب 
 وبالتايل ،  مكافآهتميدفعهم اىل املطالة بتحسني املتمكنني العاملني من املطلوبة احملسنة واملهارات املتزايدة ملسؤولياتا

صائص ألنه يعتمد على وجوب توفر اخل يؤثر التمكني سلبا على عملية التوظيف، كما العمالة تكاليف زيادة
 4. اجلددواملهارات واملواقف لتحمل أعباء التمكني للعاملني

 اكتساب من على العاملني، فعلى الرغم وسلبية إجيابية نتائج لتمكنيفإن ل  Hartline and Ferrellوبرأي   
 ،(الدور تضارب) اإلحباط زيادة من أيًضا يعانون أهنم إال ،( الذاتية الكفاءة) قدراهتم يف الثقة املتمكنني العاملني

 5إضافية. مسؤوليات العاملني حتمل إىل يؤدي التمكني ألن وذلك
 ملمكنالعامل ا حياو  حيث اخلدمة، تقدمي عملية إبطاء إىل ان التمكني ميكن يؤدي Bowen and Lawlerيرى    

 الذين ء اآلخرينللعمال حمبطًا هذا يكون قد. للخدمة اإلمجالية اإلنتاجية تقليل وبالتايل للعمالء اخلدمة ختصيص
 6هلم. اخلدمة تقدمي ينتظرون

 : بببسيف انتقاده للتمكني إىل التكاليف واملخاطر احملتملة املرافقة لعملية التمكني  (YUKI)أشار
                                                           

1 Honold L. op. cit.  
2 Nicola Denham Lincoln et al. op. cit , p : 271 
3Roy C. Herrenkohl et al. (1999), Defining and Measuring Employee empowerment, the journal of applied 

behavioral science, (3), pp : 373- 389. 
4 Mohammed Rafiq, Pervaiz K. Ahmed, contingency Model for Empowering Customer Contact Services 

Employee, Management Decision, (36 -10), pp : 686-693. 
5 Johnston R. & Morris B. (1985), Monitoring and control in service operations, International Journal of 

Operations & Production Management, (5 – 1), pp: 8-32. 
6 Bowen D.E. & Lawler E.E. (1992), op. cit. 
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 التكلفة املرتفعة الختيار وتدريب األفراد العاملني؛ -
 تكلفة العمل املرتفعة لألفراد العاملني واملاهرين؛ -
 القرارات السيئة واملكلفة لبعض العاملني؛ -
 .توقعات العامل الصراعات الناجتة من زيادة حدود -

تطلبها عملية تطبيق اليت ت الكبريةاجلهود  بسبب، العاملنيلعديد من الباحثني حتفظهم جتاه متكني اكما أبدى    
استاتييية التمكني، كإعادة هيكلة املؤسسة وعملياهتا وأنظمتها ومناخها التنظيمي، لذلك فإن التمكني ال ميثل 

 1.هطبيقلكنه برنامج تغيري وجتديد تسبقه برامج متعددة لتهيئة املناخ املناسب لتسريع األثر، و  احال سحريا وال عالج
على  بن وجود العديد من املعوقات اليت تصع، روصد الباحثو تطبيق التمكنيلاملؤسسات حماوالت من خال  و    

وهي  من املعوقات ثة أنواع نه ميكن التمييز بني ثاليف هذا اجملا ، إال أالباحثني تصنيفات القائمني تطبيقه، واختلفت 
 كما يلي:

 أوال: معوقات تنظيمية
يث ميكنها أن تقدم ح ،لبيئة التنظيمية تأثري قوي على إدراك وفهم التمكنيلاقتح كل من توماس وفيلتوس أن    

 تنتجو قيود سلبية  تولد اليت البريوقراطية املفرطة عن غري قصد على ذلك كمثا و  ،للسلوك الفردي افروصا أو قيود
، لوك الفرديال من القيود على السات معينة للعاملني على عكس ما يسعى له التمكني فهو يوفر فروصا بديسلوك

التمكني يعكس درجات أقل من التقييد، ودرجات عالية من نقل املعلومات واملوارد والقوة يف مجيع وهذا ألن 
 2ة بفعالية.عما  من اختاذ قرارات تنظيميالمستويات املؤسسة حىت يتمكن 

تصا  املستعملة االاالعالم و تطبيق التمكني بسبب ضعف سياسة ل معرقالن االتصا : ميكن لالتصا  أن يكو  -
 ني.لعاملانظام االتصا  مما سيحبط عمل  عدم كفايةاملعتمدة فيها، أو بسبب تكنولوجيا واليف املؤسسة 

 3أيضا. للمؤسسةمتثل حتديا املتطلبات املالية اليت  إىلاملوارد: حتتاج عملية التمكني  -
 إىلألوامر من أعلى ايث تدفق السلطة و سيادة البريوقراطية: حتعدد املستويات و نظيمي اهلرمي املالت اهليكل -

سمح ا ال يمباعد احلاكمة اليت حتدد ما يفعل وما ال يفعل املرؤوسني، أسفل، ووجود العديد من اللوائح والقو 
 إعتماد املرؤوسني بصورة كلية على رؤسائهم. إىلؤدي تبأي مساحة للمبادرة واالبداع، و 

                                                           
 .001.002، ص قمرجع سابإحسان دهش جالب، كما  كاظم احلسيين،  1

2 Spreitzer G. M.  op. cit. 
3Keethika R. et al. (2018) Employee Empowerment- challengens and Strategie, Journal of Business and 

Management, (20- 6) , pp : 54-57. 
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يصعب بعضها و ب املؤسساتبقة حيث ختتلط : مما يعطل جمهودات التمكني السااملؤسساتحدوث إندماج بني  -
 املفاهيم املطبقة.ق تكامل سريع بينها يف الربامج و حتقي

لعاملني، مما يولد ا االستغناء على اىلمبا يدفعها اجاه املؤسسة لتقليص أحيامها التخفيض التنظيمي: مبعىن  -
ترغب يف ال و  ملؤسسةابالتايل يستحيل متكني عاملني يف علهم قلقني على حياهتم املهنية و جيلديهم خوف و 
 1االحتفاظ هبم.
 ثانيا: معوقات إدارية

 عدم الثقة اإلدارية؛ -
 ؛عدم الرغبة يف التغيري -
 2؛السرية يف تباد  املعلومات -
 ؛العليا بأمهية التمكني اإلدارةعدم قناعة  -
 ؛أخرى مؤسسة يف وحماكاتهميكن نقله  املؤسساتاالعتقاد اخلاطئ أن برنامج التمكني املطبق بنياح يف احدى  -
 تفضيل أسلوب القيادة اإلدارية التقليدية. -

 اجتماعيةثالثا: معوقات شخصية و 
 تفضيله على جناح اجملموعة؛ني على جناحهم الشخصي و العاملعض تركيز ب -
 3؛تفشي النزاع بني العاملنيو  زيادة الصراع -
 ؛ذلك خلوفهم من فقدان السلطةديرين يف تطبيق مفهوم التمكني، و عدم رغبة امل -
 ؛خوف العاملني من حتمل مسؤوليات أكرب -
 على قادة حتويل املبدعني؛ املؤسسةعدم توفر  -
 4؛مربرات منطقيةعلى أسس موضوعية و ليس اختاذ قرارات على أسس شخصية و  -
  ؛على أهنم فاشلني العاملالنظرة السلبية لنمط االشرايف التسلطي و ا -
 ضعيفة يفاملشاركة ال إىلالدعم الفين مع وضع أهداف غري واقعية. إضافة نقص التدريب و عدم وضوح األدوار و  -

 5.لعلياا اإلدارةتصا  احملدود مع اليت هلا تأثري مباشر على أداء العمل واالالربامج واالجتماعات والقرارات 

                                                           
 .20.21، ص سابق مرجعشائع بن سعد القحطاين،  1
 .11، ص سابق مرجعوصباح سهلة،  2 
 .   20، ص 11، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد أثر إدارة التمكين في بي ة المهمة للمنظمات الفندقية(، 6101)لطيف، مسراء عبد اجلبار،  لؤي 3
 .61، ص مرجع سابقحسن مروانة عفانة،  4

5Conger &Kanungo, op. cit. 
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، العما  أنفسهم القادة ومنو املديرين  جانب هناك من يرى أن السبب الرئيسي لفشل التمكني هو مقاومة للتغيري من
طاب فارغ وحماولة جمرد خ وهكما قد يعترب   ،ادة مستويات املسؤولية واملساءلةألهنم خيشون زي التمكني يرفضونقد ف

 الستغالهلم.  اإلدارةأخرى من 
 نفوذهمقليص ت إىلينظرون و ، على أنه تناز  عن السلطة التمكني الذي يفسرونهاملدراء / القادة  قاوميكما قد     

على أنه هتديد، ال سيما أهنم خيشون أيًضا فقدان الوظيفة أو فقدان املكانة حيث تصبح اهلياكل التنظيمية أكثر 
 1.انبساطًا أثناء عملية تقليص احليم

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Alan K. G. et al. op. cit.  
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 صة الفصلخال
املؤسسات  تبين أمهية مدى ،اجلزء هذا يف العاملني متكني ألسلوب األساسية للمفاهيم دراستنا خال  منلنا  تبني   
 باعتبار هلا املؤسسات وضرورة مواكبة األعما  بيئة يف احلاوصلة السريعة والتغريات التحوالتذلك نظرا ملختلف و  له،

منافع وفوائد على  من له وملا ،ةاحلديثية اإلدار  املمارساتيف  كثر تطورااألساليب األ بني من أن هذا األسلوب
 املؤسسات وكذلك املورد البشري من مجيع اجلوانب.

عوامل واملتطلبات  توفري بعض ال إىلحتتاج  هذا الفصل،هذا األسلوب مبختلف مداخله اليت مت تناوهلا يف  أنال إ   
رق عمل مستقلة ومدارة ودجمه ضمن ف املؤسسةأو ب سواء بوظيفتهقة املتعل لعاملل نواعها وتوفري املعلوماتبأكاحلوافز 

امش من احلرية واعطائه ه اإلدارةتوفري فرص اكتساب املعرفة والسعي إلقامة روابط الثقة بينه وبني كذا و  ،ذاتيا
 . امنة يف خدمة املؤسسةالك طاقاته وإطالق ،جتعل العامل يبادر وحيسن من قدراته ويسعى لتطويرها حىت واالستقاللية

   Velthouseو Kanungo   Thomasو Kanter Conger     أمثا لقد كان الفضل للعديد من الباحثني    

Spreitzer إما متثل طرحت اليت النماذج حيث أن ،يف تبيان وتطوير أسلوب التمكني من خال  مناذج خمتلفة 
 ما على وبناء هبذا،  املؤسسة. فيها تعمل اليت واخلارجية الداخلية للبيئة تفسريا أوا األسلوب هذ لتطبيق مراحل

هذه  والذي عربنا عنه يفاهليكلي، الذي أطلقت عليه بعض النماذج مصطلح التمكني  املدخل تبين ارتأينا تقدم
احلوافز و   توفري فرص اكتساب املعرفة للعما مشاركة العاملني باملعلومات"  بأبعاده: اإلداري،بالتمكني  الدراسة

 وما ،ملؤسسة"فرق العمل املوجهة ذاتيا باتبين مستوى احلرية واالستقاللية املمنوحة للعامل، و ، واملكافآت املمنوحة
طيدة مبتغريات ة و واليت هلا عالق ،عنها من مستويات عالية من الرضا الوظيفي وااللتزام وجودة اخلدمات املقدمة ينتج

 ملتناولةا كما أنه جتدر اإلشارة ان خمتلف أبعاد التمكني املؤسسات حمل الدراسة.الدراسة األخرى، وكذا خصووصيات 
 فقط. ةطبسي جزئيات يف وختتلف ما تتشابه كثريا يف خمتلف النماذج،

 

 



 

 

 

 

  الثانيالفصل 
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 تمهيد
تمع من خالل بطريقة إجيابية يف اجملمسامهة املؤسسات يعّرف العلماء املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أهنا    

وظيف قد يشمل ذلك العطاء اخلريي، واالستثمار يف احللول اخلضراء، وت، و الرتكيز الضيق على تعظيم األرباحجتاوز 
 ، واملشاركة يف تنمية اجملتمع. اخلضراءممارسات املوارد البشرية 

 ة تتككم يف الكبري  االقتصاديةيكمن وراء املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االعتقاد بأنه نظرًا ألن املؤسسات    
احلكومات،  إىلنضم أن تمنها املتوقع فان  جملتمع. ضمن هذا البناءارفاهية خدمة و  سامهة يفمنها امل ينتظرموارد هائلة، 

مشاركة  إىليُنظر  يف معاجلة القضايا االجتماعية مثل حقوق اإلنسان والفقر والتدهور البيئي. حملهاأو حىت حتل 
لقضايا اهلائلة. إلراد ة ملعاجلة اااملوارد أو  إىلاملؤسسات على أهنا ضرورية، وبالتايل مناسبة، عندما تفتقر احلكومات 

أصبكت كبري ة  ادارية نظرًا ألهناإلتنظيمية و الهارات الالزمة بل أيضا امل الو ماألحيث أن املؤسسات ال متتلك فقط 
ن املؤسسات ميكنها أالقول  إىلوهو ما يدفع البعض وعاملية يف نطاقها، -بعضها يتفوق على احلكومات يف احلجم -

 ة.يتستطيع احلكومات الوطنية الفرد معاجلة القضايا العاملية مثل التلوث بشكل مباشر وأكثر فاعلية مما
 يلي: فيماعليه ستناول يف هذا الفصل ثالث مباحث نستعرضها 

 : ماهية املسؤولية االجتماعية للمؤسساتاألول المبحث 
 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اتتطبيقالمبحث الثاني: 
 قياس املسؤولية االجتماعية للمؤسساتالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول: ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
يف بيئة الناشطة مكانا بارزا يف جدول أعمال املؤسسات  (CSR) للمؤسسات املسؤولية االجتماعية اليومحتتل    

موارد كبري ة للمبادرات االجتماعية  من أي وقت مضىأكثر تكرس املؤسسات أصبكت  حيث ،اواعية اجتماعي
التفكري  بدافع ليس اذهو  ،اممارسات األعمال املسؤولة اجتماعي إىل التوعية اجملتمعية ومحاية البيئةاملختلفة، بدًءا من 

ائد و بأن املؤسسات ميكن أن تكون قوية وإجيابية للتغيري االجتماعي، ولكن أكثر من خالل الع فقط األيديولوجي
 التجارية العديد ة اليت ميكن جنيها من مساعيها يف جمال املسؤولية االجتماعية.

  المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية ومراحل تطور اهتمام ةالمطلب األول: نشأ
 المسؤولية االجتماعية ةالفرع األول: نشأ

كن جتدر لبدأت تتشكل يف اخلمسينيات من القرن املاضي،  للمؤسساتأن املسؤولية االجتماعية  Carollيعترب    
 1بعض التطورات قبل ذلك الوقت يف طريقة توفري السياق بداًل من احملتوى التفصيلي. وجود إىلاإلشار ة 

 0591المبادرات والممارسات االجتماعية قبل عام أوال: 
كيانات   القوانني الرومانية القدمية وميكن رؤيتها يف إىلميكن إرجاع أصول املكون االجتماعي يف سلوك املؤسسات    

جتماعية الامت تنفيذ فكر ة املؤسسات  ، كماالسن، واملستشفيات ودور األيتام مثل املصكات، ومنازل الفقراء وكبار
مع القانون اإلجنليزي خالل العصور الوسطى يف املؤسسات األكادميية والبلدية والدينية. يف وقت الحق، امتدت 

نمية االجتماعية، أدا ة للتاملؤسسات  يف اإلجنليزي، الذي رأى امللكالقرنني السادس عشر والسابع عشر بتأثري  إىل
الفلسفة الدينية املسيكية والتعامل مع السياق االجتماعي الراسخ على أهنما استجابة للفشل  إىلكان يُنظر حيث  

اإلجنليزية ة يف اإلمرباطوريوكذلك عمالة األطفال والنساء  واجلهلفقر السكان  الذي يظهر يفاألخالقي للمجتمع، 
 2أفسح هذا النهج الديين الطريق لإلصالحات االجتماعية والعمل اخلريي. ، وعليهوبعض أجزاء من أوروبا

 وصفت ،العاملة وإنشاء خمططات الرفاهية حبلول أواخر القرن التاسع عشر، ركزت اجلهود اخلريية على الطبقة   
سعت خطط تو و  ،والعمل اخلريي والفطنة التجارية الفرت ة املبكر ة على أهنا مزيج غري متكافئ من العمل اإلنساينهذه 

فري عيادات تو  هذا مثل ،جتارية واجتماعيةإجراءات ل وحتسني األداء من خالل اختاذ منع مشاكل العم إىلالرفاهية 
استجابة  ،رافق الرتفيهية، وغريها من املمارسات املماثلة، واحلمامات، وغرف الغداء ومشاركة األرباح، واملالصكية

                                                 
1 Carroll A. B. (2008), A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices, The Oxford 

Handbook of Corporate Social Responsibility, pp : 1-20. 
2Agudelo L. et al. (2019), A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility, 

International Journal of Corporate Social Responsibility, pp : 1 -23.  
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ضل، وإنشاء نقابات للعمال الذين يبكثون عن ظروف عمل أف،  ة ارتبطت بزياد ة التكضر والتصنيعلتكديات جديد
  1.بني الصناعة والقوى العاملة هبدف إجياد االنسجام

يم األرباح مع يف حتمل مسؤولية موازنة تعظ املديرونحبلول العشرينات وأوائل الثالثينيات من القرن املاضي، بدأ    
ملديرين أمناء اعتبار ا إىلخلق التوازن واحلفاظ عليه مع متطلبات عمالئهم، والقوى العاملة، واجملتمع. أدى ذلك 

تصادية تتبناها مسؤوليات اجتماعية واق إىل، واليت تُرمجت بدورها جملموعة خمتلفة من العالقات اخلارجية مع املؤسسة
املؤسسات. يف وقت الحق، مع منو األعمال التجارية خالل احلرب العاملية الثانية وأربعينيات القرن العشرين، بدأ 

 2.تاملؤسسات على أهنا مؤسسات ذات مسؤوليات اجتماعية وبدأ نقاش أوسع حول هذه املسؤوليا إىليُنظر 
 الخمسينيات والستينيات: األيام األولى للعصر الحديث للمسؤولية االجتماعية

اه ميكن اعتبار الفرت ة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ومخسينيات القرن العشرين وقًتا للتكيف وتغيري املواقف جت
ة ظهر الكثري من اجلدل يف بدايات القرن العشرين خبصوص العالق  مناقشة املسؤولية االجتماعية املؤسسات حيث

( بتعريف Milton Friedmanبني املؤسسات واجملتمع، ويف اخلمسينات قام أحد علماء االقتصاد األمريكيني وهو )
باح ر هذه العالقة يف قوله: "إن املسؤولية األساسية للمؤسسات يف النظام االقتصادي احلر تتلخص يف حتقيق األ

اعد األساسية للمجتمع، سواء ما هو موجود منها يف القوانني أو يف األعراف والقيم و بشرط أال يتعارض ذلك مع الق
 االجتماعية".

( أن يلقب )بأب املسؤولية Howard Bowenويف كتاب )املسؤولية االجتماعية ورجل األعمال( استكق )   
تعريف هلذا املفهوم بأنه "التزام املؤسسات بأداء أنشطتها حبيث االجتماعية لقطاع األعمال(، حيث أسس أول 

ن املئات من املؤسسات الكبري ة بأ عتقادااليف هذا الكتاب من  انطلق بوين  3.تتوافق مع أهداف وقيم اجملتمع"
 ،من النواحي كثري يف املواطنني متس أصبكت قراراهتا وأنشطتها وأنأصبكت مراكز للقو ة ولصناعة القرار يف اجملتمع 

 مهمة حقيقة تتضمن املشاكل لكنها لكافة الشايف الدواء ليست االجتماعية املسؤولية أن كتابه يف بوين يؤكدو 
فاء للو  لمؤسساتلطرح فكر ة حتديد جمموعة حمدد ة من املبادئ  ، حيثاملستقبل يف املؤسسات توجه أن جيب

 لعاملنياوإجراءات رجل األعمال تؤثر على أصكاب املصلكة و قرارات أن  إىل، وقد أشار مبسؤولياهتا االجتماعية

                                                 
1 Carroll A. B. (2008), op. cit. 
2 Agudelo L. et al. op. cit. 

أوراق عمل  ،)األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني(التنمية المستدامة واإلدارة المجتمعية املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 3
 .37ص  البكرين،–املؤمتر العريب الرابع لإلدار ة البيئية، املنامة 

 Bowen H. (1953), Social Responsibilities of the Businessman, Harper, New York. USA. 
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 Abrams Frank ، نشر7597 ومع ذلك قبل عامني يف 1.على جود ة حيا ة اجملتمع ككل  ةمباشر  وتؤثروالعمالء 

ث قام حب، املعقد" رائع حول "مسؤوليات اإلدار ة يف العامل ، مقالStandard Oilأحد كبار املسؤولني التنفيذيني يف 
زمالئه املديرين على التفكري يف أنفسهم كمكرتفني لديهم إحساس صريح بالواجب ليس فقط جتاه املسامهني 

 جيب أن تفهم اإلدار ة )احلديثة( أن عامة الناس لديهم "والعمالء، ولكن أيًضا جتاه اجلمهور بشكل عام:  العاملنيو 
 .منظورًا مبكرًا ألصكاب املصلكة التصوروقد قدم هذا  2،ه"عميق للغاية مبا جيري ويتأثرون باهتمام 

لى سبيل املثال، ع ،بعد بوين، كان املؤلفون اآلخرون مهتمني بسلوك املؤسسات واستجابتها للسياق االجتماعي  
إن املؤسسات الكربى  Eells، قال 7591الذي ُنشر عام  Society Free a in Giving Corporationيف كتاب 

فة األخالقية مع كتاب الفلس زمن التضخم العام. بطريقة مماثلةيف ذلك الوقت مل تكن على قدر مسؤوليتها يف 
 جابة لتوقعاتاستان لمؤسسات كلتطور املسؤولية األخالقية أن  Selekman وضح، 7595لإلدار ة الذي ُنشر عام 
ومنه االهتمام باملسؤولية االجتماعية خالل الستينيات قد تأثر بالوعي املتزايد يف اجملتمع  ،العمل يف ذلك الوقت

حول النمو السكاين السريع والتلوث واستنزاف املوارد وكانت مصكوبة حبركات  الرئيسية همتكورت اهتمامات الذي
  3.اجتماعية فيما يتعلق بالبيئة وحقوق اإلنسان والعمل

تنفيذ العملي ن الفإ مؤسساتللة املسؤولية االجتماعيوجود كتابات أكادميية عما يعرف اليوم ب غم منعلى الر     
 ريي.اخل العمل منكصرا يفظل يف الغالب هلذا املفهوم 

 السبعينيات: المسؤولية االجتماعية المؤسسات واإلدارة
ل من يتعامل مع كمحلة األسهم فقط ولكن   طواليت مل حتصرهم فقيف السبعينات برزت نظرية أصكاب املصلكة    

5 وعرض 4،ن والعمالء ومؤسسات اجملتمع وغريهمو املؤسسة: العامل
Johnson  جمموعة من التعاريف 7517 سنة 

 اليت هي االجتماعية املسؤولية متارس اليت املؤسسة أن خلصو ، وحتليلها بنقدها وقام االجتماعية للمسؤولية املتنوعة
 واجملتمعات والتجار واملوردين مصاحل العمال احلسبان يف تأخذ أي ،املتضاربة املصاحل بني اإلداري طاقمها يوازن
 .املالك لتعظيم ثرو ة فقط تسعى وال عام، بشكل واألمة احمللية

 متطلباهتا تلبية جمرد من أبعد لقضايا املؤسسة استجابة متثلاالجتماعية  املسؤولية أن Davis أشار 1973 عام يف   
اخلارجي  االجتماعي النظام على تأثريها حيث من قراراهتا بتقييم املؤسسة التزام أي ،والفنيةواالقتصادية  القانونية

                                                 
1 Carroll A. B. (2008), op. cit. 
2Maak T. (2008), Undivided Corporate Responsibility: Towards a Theory of Corporate Integrity, Journal of 

Business Ethics, (82), pp :353–368. 
3 Agudelo L. et al. op. cit. 

 .38ص ،مرجع سابق ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 4
5 Johnson H. L. (1971), Business in contemporary society: Framework and issues. Belmont, CA: Wadsworth. 
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 اليت التقليدية املكاسب االقتصادية مع باملوازا ة منافع اجتماعية حتقيق إىل هادفة فيها القرار اختاذ عملية تكون وأن
 للمتطلبات االستجابة جمرد ألن القانون، حيث ينتهي من تبدأ االجتماعية املسؤولية أن يعين وهذا إليها. تسعى

 Davis يستثين وهبذا ،صاحل مواطن أي يفعله ما هذا أن عتبارإب مسؤولة اجتماعيا املؤسسة أن يعين ال القانونية
 1االجتماعية. املسؤولية االلتزام بالقانون من

 االجتماعية واملراجعة االجتماعية واملؤشرات االجتماعية احملاسبة مثل مصطلكات أن Bakcmanأشار  7517يف    
 على األمثلة بعض وعدد االجتماعي األداء من أوجه خمتلفة وتغطي دقيقة أهنا من أكثر عامة مصطلكات هي

وحتسني  احمللية اجملتمعات تطور اليت النشاطات يف واملسامهة التلوث وختفيض توظيف األقليات :االجتماعية املسؤولية
 باملظلة مغطا ة تكون جود ة احليا ة لتطوير مصممة تكون برامج وأي املهنية والسالمة الصكة وحتسني الصكية العناية

 االجتماعية. للمسؤولية الواسعة
 املدراءأو  املؤسسات أن أشار فيه االجتماعية للمسؤولية أجزاء عد ة من منوذج Carrollاقرتح كارول  7515يف    

 اليت القضايا فهم وثانيا االجتماعي أساسي لألداء تعريف إىل أوال حيتاجون اجتماعي أداء ممارسة يريدون الذين
 حتديد وثالثا جتاههم مسؤولية املؤسسة متلك الذين املصاحل أخر أصكاب بتعبري أو االجتماعية املسؤولية فيها توجد

 2.القضايا لتلك اإلدارية لالستجابة الفلسفة
 الثمانينيات: تفعيل المسؤولية االجتماعية المؤسسات

حتديد ما هي على وجه التكديد املسؤولية االجتماعية  إىلخالل الثمانينات كثرت الدراسات اليت هتدف  
من النقاش  اجديد جماالJones (7591 )د أفسكت مسامهة قو  للمؤسسات وكيفية قياس عوائدها على املؤسسات.

إنشاء  ىلإحول املسؤولية االجتماعية اليت ركزت على تفعيلها أكثر من الرتكيز على املفهوم نفسه. وقد ترجم ذلك 
ل تقييم املسؤولية االجتماعية املؤسسات من منظور تشغيلي. رمبا تكون أفض إىلأطر ومناذج وأساليب جديد ة هتدف 

أنه خالل  ها اعتبار يف املؤسسات جتماعية خالل الثمانينيات هي أن تضعطريقة لفهم النهج التشغيلي للمسؤولية اال
هذا الوقت كانت هناك خماوف جمتمعية جديد ة "التلوث البيئي، والتمييز يف العمل، وانتهاكات املستهلك، وصكة 

 لتعسفية املؤسساتاوسالمتهم، ونوعية احليا ة العملية، وتدهور احليا ة احلضرية، واملمارسات املشكوك فيها /  العاملني
 3متعدد ة اجلنسيات ".

                                                 
1 Carroll A. B. (2008), op. cit. 

 .83ص سوريا،، جامعة دمشق، أطروحة دكتوراه السورية، الشركات المساهمة على دراسة تطبيقية األداء في االجتماعية المسؤولية أثر (،5102) ابراهيم، قدري2
3 Jones Thomas M. (1980), Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, California Management 

Review, (22-3), pp: 59-67. 
 

https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/41164877
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 التسعينيات: العولمة والمسؤولية االجتماعية المؤسسات
تطور مفهوم املسؤولية  7557مع بداية التسعينات خاصة بعد مؤمتر األمم املتكد ة للبيئة والتنمية الذي عقد عام     

بأن االستخدام االسرتاتيجي للمسؤولية  Burke & Logsdon أكد كل من، 7551يف عام  1.االجتماعية بشكل كبري
 ،خلق قيمة ميكن حتديدها وقياسها يف شكل منافع اقتصادية للمؤسسة إىلاالجتماعية املؤسسات ميكن أن يؤدي 

خالل  نشئتأمنظورًا مبتكرًا أفسح اجملال للنقاش حول التنفيذ االسرتاتيجي للمسؤولية االجتماعية املؤسسات.  اوقدم
األعضاء  املؤسساتهي منظمة عاملية تساعد و  (BSRألعمال من أجل املسؤولية االجتماعية )ا منظمة رت ةهذه الف

املسؤولية االجتماعية  رفتع وقدعلى حتقيق النجاح التجاري بطرق حترتم القيم األخالقية واألفراد واجملتمعات والبيئة. 
 ،واحلوكمة ،، واالستثمار اجملتمعي، والبيئةالعمللتشمل موضوعات مثل أخالقيات  على نطاق واسع للمؤسسات

نص على أن جمموعة متنوعة من املصطلكات تستخدم غالًبا بشكل متبادل تكما واملساءلة، وحقوق اإلنسان،  
. من ، واالستدامةاملؤسسات، ومساءلة واطنةامل، و وتشمل أخالقيات العمل ،للكديث عن املسؤولية االجتماعية

ة على أهنا جمموع للمؤسساتاملسؤولية االجتماعية  إىلأن "يُنظر  BSRظر عملية وإدارية، تؤكد خالل اختاذ وجهة ن
شاملة من السياسات واملمارسات والربامج اليت يتم دجمها يف العمليات التجارية وسالسل التوريد وعمليات صنع 

كل أكرب منت بشو  اليت طورت مسعة ذات صلة باملسؤولية االجتماعية املؤسساتالعديد من كما ظهرت   .القرار "
 2 مسؤولة. مع تبين ممارسات

 : االعتراف بالمسؤولية االجتماعية المؤسسات وتنفيذها0222سنوات 
البكوث  حد بعيد على إىلكان الرتكيز ها، لكن  ومناهج وأطرها املسؤولية االجتماعيةاستمرت الكتابات حول    

يركز القسم حيث  ،قسمني إىل 7111ينقسم عقد عام وعليه  3أكثر وضوًحا يف اجملتمع األورويب.اليت كانت  التجريبية
األول على االعرتاف باملسؤولية االجتماعية املؤسسات وتوسيع نطاقها وتنفيذها، بينما يركز القسم الثاين على النهج 

 لمؤسسات الذي توفره املنشورات األكادميية.لالجتماعية االسرتاتيجي للمسؤولية ا
، عقدت املفوضية األوروبية سلسلة من املؤمترات ملناقشة املسؤولية االجتماعية املؤسسات 7117و 7117بني عامي    

لسنكي، ه)"ما هي املسؤولية االجتماعية املؤسسات" يف بروكسل، و "ملاذا املسؤولية االجتماعية املؤسسات" يف 
تبارها اسرتاتيجية. كما اعتمادها باع إىل"كيفية تعزيز وتنفيذ املسؤولية االجتماعية املؤسسات" يف البندقية( مما أدى و

تأثر االعرتاف العاملي باملسؤولية االجتماعية املؤسسات بالشهادات الدولية املصممة للتعامل مع املسؤولية 

                                                 
 .83ص ،مرجع سابق ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1

2 Carroll A. B. (2008), op. cit 
3 Ibid. 
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عندما اقرتحت جلنة  7117عام  منالذي ميكن تتبع التاريخ  ISO 26000يار االجتماعية. هذا هو احلال بالنسبة ملع
لمؤسسات الستكمال معايري إدار ة اجلود ة لإنشاء إرشادات املسؤولية االجتماعية  (ISO)سياسة املستهلك التابعة 

(. تعاونت جمموعة عمل بقياد ة الربازيل والسويد مع أصكاب nd-aو ISO) (ISO 14001و ISO 9001والبيئة )
املسؤولية -املعتمد  ISO 26000 إىل( وتوصلت 7171-7119سنوات ) 9املصلكة وهيئات املعايري الوطنية ملد ة 

وثيق الصلة حبركة املسؤولية االجتماعية املؤسسات، ليس  ISO 26000يعد تطوير  ،7171االجتماعية يف سبتمرب 
، ولكن أكثر من ابطريقة مسؤولة اجتماعيً  نه خيدم كمبدأ توجيهي للطريقة اليت ميكن أن تعمل هبا املؤسساتفقط أل

 91دولية وحىت اآلن مت اعتماده من قبل أكثر من  مؤسسة 71دولة و 55خبريًا من  791ذلك ألنه مت تطويره بواسطة 

 1دولة كمبدأ توجيهي للمعايري الوطنية.
لمؤسسات دور جديد يف لاالعتقاد بأن  7111عكست تعريفات املسؤولية االجتماعية لعام ين الثاقسم يف ال   

دامة، مما يعين أنه بكث عن االستتكون مدفوعة بال اليتللتوقعات االجتماعية  االستجابةيتعني عليها  إذ ،اجملتمع
سؤولية االجتماعية جعل امل إىلن هناك تلميكات عن احلاجة أرات اسرتاتيجية للقيام بذلك. أي يتعني عليها اختاذ قرا

وقد أعاد  2جزًءا من املنظور االسرتاتيجي للمؤسسة حىت تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا طويلة األجل جتاه اجملتمع.
Lantos (7117 التأكيد على ذلك يف نفس العام، حيث أشار )أنه خالل القرن احلادي والعشرين سيطالب  إىل

ميكن القول إهنا املر ة األوىل اليت يرتبط فيها  3تمع املؤسسات لععل القضايا االجتماعية جزًءا من اسرتاتيجياهتا.اجمل
يات اخلاصة باملسؤولية بدأت األدباملصطلح االسرتاتيجي بطبيعته باملسؤولية االجتماعية املؤسسات. منذ ذلك احلني، 

يف استخدام مصطلح  وبدأ بعض األكادمييني يف تضمني السمات اإلسرتاتيجية للمفهوم للمؤسساتاالجتماعية 
 4.مؤسسات االسرتاتيجيةللاملسؤولية االجتماعية 

   جوانب اهتمام اإلسالم بالمسؤولية االجتماعية ثاني:الفرع ال
 5:واليت من بينها االجتماعيةاهتم االسالم بالعديد من جوانب املسؤولية     

 نصيب املؤسسة فيه تعمل الذي للمجتمع يكون أن ضرور ة على اإلسالمي الدين حث :والمجتمع اإلسالم -
 على دليل خري ريفشال واحلديث املختلفة، بأنشطتها قيامها جراء جتنيه أن ميكن الذي أو اخلري احلظ من

                                                 
1 Harribey L.E. (2006 ),  Corporate social responsibility as a new paradigm in the European policy: How CSR 

comes to legitimate the European regulation process, Corporate Governance International Journal of Business 

in Society (1- (7 , pp : 799-719. 
2 Agudelo L. et al. op. cit. 
3 Lantos G.P. (2001), The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility, Journal of Consumer 

Marketing, (18 – 7), pp : 595-632. 
4 Agudelo L. et al. op. cit. 
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 عليه اهلل صلى يقول ثدياحل ويف) الرتمذي خرجه" )أألهله خريكم خريكم " وسلم عليه صلى اهلل يقول ذلك،
  "له يدعو صاحل ولد أو به ينتفع عمل أو جارية صدقة :ثالث من إال انقطع عمله آدم ابن مات إذا " وسلم

 اليت العامة اخلدمات خمتلف وتقدمي ...املدارس املساجد، بناء اجلارية الصدقات ضمن ويكون )مسلم رواه(
 .اجملتمع منها أن يستفيد ميكن

 يف وجل عز اهلل بينها وقواعد مبادئ هناك باألفراد االهتمام جمال يف العامل(: (بالفرد واالهتمام اإلسالم -
 الرسول جعل املسلم الفرد وإعداد برتبية اإلسالم فاهتمام الوضعية، املبادئ والقوانني كل وسبقت الكرمي كتابه
 اإلسالمي اجملتمع لبناء أوىل كخطو ة املسلم الفرد إعداد بعثته يف من األوىل الفرت ة يقضي وسلم عليه اهلل صلى
 اإلسالمي، اجملتمع أساس وجعله العمل على اإلسالم اإلداري، فكث نظامه ومنها االجتماعية نظمه بكافة
 على عالة يصبح فال له العمل بإجياد اإلسالم ويتكفل مهيئا للعمل يصبح حبيث العامل وتربية بإعداد واهتم

 العمل بقيمة اإلسالم أقر كما واإلخالص واألمانة لعانب الصدق عملية قدر ة ذا فردا وإمنا اإلسالمي اجملتمع
 .والعامل

 فنجد وحاجياهتم، باألفراد االهتمام أمهية على الضوء ألقى قد الثاين القرن بداية يف اإلداري الفكر كان فإذا   
 يكن مل فإن زوجة، فليكتسب عامال لنا كان من "وسلم عليه اهلل رسول قال حيث ذلك، إىل السباق هو اإلسالم

 عليه اهلل صلى يقول و ،)داود أبو رواه( "مسكنا فليكتسب مسكن له يكن مل فإن ،اخادم فليكتسب خادم له
 (.البخاري رواه(  "رعيته عن مسئول وكلكم راع لكمك:"وسلم

 القوانني وفرض التجارية، واملبادالت للعمليات حمددا أخالقيا إطارا اإلسالم وضع :المستهلك وحماية اإلسالم -
م ْدي ن   إىلو   "إىلتع قال هذا ويف الغش، وعدم والشراء البيع يف األمانة على واحلث محاية املستهلك تكفل اليت

اء ْتُكم ب  ي ِّن ٌة مِّن رَّبِّ  رُُه ق ْد ج  اُهْم ُشع ْيًبا ق ال  ي ا ق  ْوِم اْعُبُدواْ اللَّه  م ا ل ُكم مِّْن ِإل ٍه غ ي ْ ْيل  و اْلِميز ان  و ال  كُ أ خ  ْم ف أ ْوُفواْ اْلك 
ٌر لَُّكْم ِإن كُ ت  ْبخ ُسواْ النَّاس  أ ْشي اء ُهْم و ال  تُ ْفِسُدواْ يف األ ْرِض ب  ْعد  إِ  ي ْ ا ذ ِلُكْم خ      1".نُتم مؤْؤِمِنني  ْصالِحه 

رواه  (يتقنه" أن عمال أحدكم عمل إذا حيب اهلل "إن :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال املنتج جود ة وحول   
 .)مسلم رواه) منا" فليس غشنا "من :وسلم عليه اهلل صلى قال كما )الطرباين

 أساسه إسالمي نظام ،"احلسبة نظام"وسلم عليه اهلل صلى الرسول أنشأ واملشرتي البائع بني لعالقةتنظيما ل   
موظفون  هبا يقوم اإلدارية، الرقابة بوظيفة احلديثة اإلدارية العلوم يف يعرف ما وهو العامة املرافق اإلشراف على

 .واحلقوق القوانني محاية لضمان واالقتصادية القانونية باألنشطة متخصصون

                                                 
 .42اآلية  سور ة األعراف، 1 
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 :بينها نيه ومعل للمكافظة الركائز من مجلة وقدم بالبيئة اإلسالمي الدين اهتم :البيئة وحماية اإلسالم -
 فيأكل زرعا يزرع أو غرسا مسلم يغرس ال وسلم" عليه اهلل صلى قال حيث : األرض وزراعة بالتشجري العناية -

 .)مسلم رواه ( صدقة" له كان إال شيء وال دابة وال منه إنسان
ا و ال  تُ ْفِسُدواْ يف األ ْرِض ب  ْعد  ِإْصالِحه   " :اىلتع يقول حيث إفسادها وعدم األرض إعمار على اإلسالم حث كما- 

ًعا ِإنَّ ر مْح ت  اللَِّه ق رِيٌب مِّن  اْلُمْكِسِنني   ْوفًا و ط م   1."و اْدُعوُه خ 
 عليه يقول حيث واحمليط، البيئة نظافة إىل البدن نظافة من النظافة، حول العظيمة التوجيهات من العديد وهناك-

 .)مسلم رواه (اإلميان" شطر الطهور» :والسالم الصال ة
 اإلميان" وسلم عليه اهلل صلى يقول حيث وتنظيمه وحتسينه الطريق عن األذى إماطة عن احلنيف الدين وحيث -

 .)هرير ة أبو رواه (الطريق" عن األذى إماطة وأدناها اهلل إال إله ال أفضلها بابا بضع وسبعون
 للجميع، عامة منفعة كوهنا الطبيعية املوارد على احلفاظ ضرور ة حول اإلرشادات من بالعديد اإلسالم جاء كما -

انُوا اْلُمبِذرِين   "ِإنَّ  :اىلتع قال حيث ُفورًا ِلر بهِ  الشَّْيط انُ  و ك ان   الشَّي اِطنيِ  ِإْخو ان   ك   اهلل صلى اهلل رسول هنى كما  2." ك 
 جار" هنر على كنتم ولو املاء يف تسرفوا "ال :قال حيث املياه استخدام يف والتبذير األشجار قطع عن وسلم عليه

 مأمور فاملؤمن  )داوود أبو و أمحد رواه( خميلة" وال سرف غري يف والبس وتصدق واشرب "كل :وقال) أمحد رواه)
 إىل اإلضافة، بيقتصد والغسل الوضوء يف حىت املاء حىت شيء كل يف اإلسراف عن شيء منهي كل يف باالقتصاد

 .متغرياهتا وخمتلف البيئة ختص اليت واإلرشادات من التوجيهات العديد
بعد هذا العرض يتضح أن نظر ة اإلسالم للمسؤولية االجتماعية هي نظر ة سبقت طرح الغرب وأفكارهم ونظرياهتم،    

على  وتعمل اجملتمع يف مهما دورا تلعب املؤسسة جعل يف تساهم وإرشادات توجيهات طياته يف فاإلسالم حيمل
 .عليه واحملافظة محايته

 المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية الفرع الثالث: مراحل تطور اهتمام
يعترب مفهوم املسؤولية االجتماعية من املفاهيم املتعلقة بالعلوم اإلنسانية واليت تطورت عرب مراحل زمنية، وتطور    

 االهتمام هبا من قبل املؤسسات من خالل املراحل الثالثة التالية:
  7571-7991للفرت ة  مرحلة إدارة تعظيم األرباح :أوال
م االجتماعية يف هذه الفرت ة مع قيام املشاريع الصناعية واعتقاد رجال األعمال بأن هلارتبط نشوء مفهوم املسؤولية    

والتوجه حنو املصلكة الذاتية الصرفة، وأن النقد والثرو ة هي األكثر أمهية، وأن ما هو  3،هدف واحد هو تعظيم الربح
                                                 

 .25 اآلية سور ة األعراف، 1

 .54سور ة اإلسراء، اآلية  2
 .054، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )حبوث ودراسات(، ص علم اإلدارة في عالم متغير أخالقيات(، 5115)جنم عبود جنم،  3



 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

91 

 

غاية  ىلإدف، وظلت نظرهتم مستمر ة ولكن اجلانب القانوين كان كاحبا هلم من حتقيق هذا اهل 1جيد يل جيد للبلد.
وخاصة جتاه مشكالت ندر ة املوارد واخنفاض األجور وظروف  ،قتصادية يف بدايات القرن العشرينظهور األزمات اال

ر للمسؤولية وجود منظور آخ إىلللفت األنظار  االعمل السيئة وكذلك ضغوط النقابات. كل هذه املشاكل كانت سبب
  2قط بتعظيم األرباح يف هذه املرحلة كانت املسؤولية األساسية لألعمال هي تعظيم األرباح.االجتماعية ال يرتبط ف

 أن املالحظ أن هذه املرحلة هي مرتبطة بفكر آدم مسيث من خالل نظريته اإلقتصادية التقليدية اليت تقوم على   
كة هو حتقيق األرباح، كما يقاس أداؤها بكفاءهتا االقتصادية واليت تتمثل يف حتقيق املصل للمؤسسةاهلدف األساسي 

 اخلاصة للمسامهني.
 للفرت ة من أواخر العشرينات حىت بداية الستينيات ثانيا: مرحلة إدارة الوصاية

لذاتية ومصاحل صلكة اهي حتقيق الربح املالئم الذي حيقق امل للمؤسساتاملسؤولية األساسية  ذه املرحلةه يف   
األطراف األخرى مثل املسامهني والعاملني، وأن النقود مهمة ولكن األفراد مهمون أيضا، وأن ما هو جيد للمؤسسة 

 جيد للبلد.
 أواخر الستينات حىت الوقت احلاضرللفرت ة من  الحياة جودةمرحلة إدارة ثالثا: 

يف هذه املرحلة تقوم املسؤولية األساسية لألعمال على أن الربح ضروري، لكن األفراد أهم من النقود، هذا حيقق    
 3.ومصاحل املسامهني واجملتمع ككل تللمؤسسااملصلكة الذاتية املستنري ة 

 المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
هذا املفهوم منذ  ظهور رغم(، CSRال يبدو أن العلماء قد اتفقوا على مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات )   

ن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي "مصطلح يرتكز على منظور أن أن اغلبهم يقر أال إعقود،  مخسةأكثر من 
 بشكل مباشر أو غري مباشر.املؤسسات جيب أن تؤدي سلوكيات مسؤولة اجتماعيا، سواء 

 الفرع األول: تعريف المسؤولية االجتماعية
تشمل أربعة مستويات هي: كفاء ة األداء  للمؤسسةاملسؤولية االجتماعية الكلية أن ( Carrolيرى كارول )   

االقتصادي واليت متثل املستوى األول، فيجب أن تعمل املؤسسة على إنتاج سلع وخدمات بفعالية وجناح وأن تسعى 
لتكقيق مستويات األرباح املطلوبة، و جيب أن يتم ذلك يف ضوء املستوى الثاين الذي يتمثل يف االلتزام بالقوانني 

ترب يت تعمل املؤسسة يف ظلها، هذا وينتظر اجملتمع من املؤسسة أن هتتم باملسؤوليات األخالقية اليت تعوالتشريعات ال
                                                 

 .03_03دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ص  ،االجتماعيةالتسويق والمسؤولية  (،5110)ثامر ياسر البكري،  1
 .054ص  ،مرجع سابقجنم عبود جنم،  2
 .053، ص سابق مرجعثامر ياسر البكري،  3



 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

97 

 

املستوى الثالث جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه، إذ جيب مراعا ة العدالة واألمانة يف معامالهتا مع العاملني هبا واملتعاملني 
مدى شعور  ىلإملستوى الرابع وتسمى أيضا املسؤولية اخلري ة فرتجع معها، أما املسؤوليات التطوعية التقديرية فهي ا

وتقدير املؤسسة ملتطلبات بيئتها والعمل على املشاركة فيها، كإعداد برامج تدريب املعوقني وإتاحة فرص العمالة 
 .ومتويل الربامج اخلريية وغريها

 بري ةك مبجموعة املسامهة طريق وذلك عن فيه تعمل الذي اجملتمع جتاه املؤسسة على أهنا "التزام Holmesها تعرف   
 وحل عمل فرص وخلق التلوث ومكافكة اخلدمات الصكية وحتسني الفقر حماربة مثل االجتماعية األنشطة من

 1".وغريها واملواصالت اإلسكان مشكلة
حتقيق  ىلإجمموعة القرارات واألفعال اليت تتخذها املؤسسة للوصول "كما تعرف املسؤولية االجتماعية على أهنا     

األهداف املرغوبة والقيم السائد ة يف اجملتمع واليت متثل يف هناية األمر جزءا من املنافع االقتصادية املباشر ة إلدار ة 
 2".حتقيقها كجزء من اسرتاتيجيتها إىلاملؤسسة والساعية 

وكذا  االجتماعية لالنشغاالت الطوعي اإلدماج" على أهنا للمؤسسة جتماعيةاال املسؤولية وهناك من عرف   
واخلارجية من  الداخلية املصلكة ذات األطراف كل مع عالقاهتا ويف أنشطتها التجارية يف االيكولوجية للمؤسسات

 3".اجلمعيات مسامهني ومستخدمني وزبائن وموردون وكذا
االجتماعية للمؤسسات، على أهنا "ممارسات تعمل على حتسني مكان العمل وتفيد املسؤولية  Vogelويعّرف       

 ما هو مطلوب من املؤسسات قانونًا القيام به حيث متكن املواطنني من التعبري عن قيمهم ورمبا اجملتمع بطرق تتجاوز
ومن خالل  شرتونه،التأثري على ممارسات املؤسسة، وذلك من خالل" التصويت "على تفضيالهتم من خالل ما ي

 4".استعدادهم للعمل هبا، ومن خالل استعدادهم الستثمار أمواهلم هبا
 :منها نذكر للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية تعاريف عد ة الدولية واهليئات املؤسسات من العديد قدمتكما     

 دافهاأل مع للمؤسسات والبيئية االجتماعية لالنشغاالت اإلرادي لدمج"ا هي المشتركة: األوربية الجمعية تعريف
 السارية القانونية االلتزامات تلبية أجل من وذلك واخلارجية الداخليةاملصلكة  ذات األطراف كافة ومع التجارية
 5."البيئة ومحاية البشري املال الرأس جمال يف واالستثمار املفعول

                                                 
1 Holmes S. (7511), Corporate Social; Performance and Present Areas of Commitment, Academy of Management 

Journal, (20-3), pp :433-438. 
 54، صمرجع سابق، ثامر ياسر البكري 2

3 Barabel M.  & Meire O. (2008), la gestion internationale des ressources humaines, Dunod, Paris, p : 108.  

4 Baron D. P. (2007), Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship, Journal of Economics & 

Management Strategy (16- 3 ), pp : 683-717 . 

 ، 11العددالتسيري،  وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،-"سطيف بوالية المؤسسات لبعض ميدانية دراسة –للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تدقيق(، 5100) ،سكاك مراد 5
  . 201ص

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15309134/2007/16/3
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 العاملني وأسرهم مع التعاون خالل من املستدامة التنمية يف املؤسسات باملسامهة التزام" هي :الدولي البنك تعريف
 1االقتصادية". والتنمية نشاطهم دمخي بأسلوب األفراد معيشة مستوى نلتكس احمللي واجملتمع
 البيئة على احلفاظ مع االقتصادية، التنمية يف باملسامهة املؤسسة التزام"هي  :والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 2".األطراف لكل احليا ة جود ة حتسني هبدف عام واجملتمع بشكل احمللي واجملتمع وعائالهتم العمال مع والعمل
 أخالقيا بالتصرف املؤسسات قبل من االلتزام املستمر" هي: المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلس تعريف

 واجملتمع وعائالهتم، العاملة للقوى املعيشية الظروف على حتسني نوعية والعمل االقتصادية التنمية قيقيف حت املسامهة
 .ككل واجملتمع احمللي

 املؤسسات تطوع يف تساهم مجيع احملاوالت اليت"هي  :االجتماعية للمسؤولية العالمية التجارية الغرفة تعريف
 رجال من املبادرات على تعتمد املسؤولية االجتماعية جيعل ما واجتماعية، أخالقية اعتبارات بسبب تنمية لتكقيق

 3."والتعليم اإلقناع خالل من تتكقق االجتماعية فإن املسؤولية لذلك قانونيا، ملزمة إجراءات وجود دون األعمال
 تساهم كي املؤسسة طاقات كل جتنيد" هي: للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية الفرنسي المرصد تعريف
 االقتصادية األبعاد بإدماج ذلك املستدامة ويكون التنمية يف العمومني الفاعلني كل جانب إىل اجيايب بشكل

 4."املستدامة التنمية أهداف مع متماشية تصبح حىت وهذا أنشطتهم يف والبيئية واالجتماعية
التنمية االقتصادية  :أبعاًدا خمتلفة مبا يف ذلكغطي أهنا تالتعاريف املختلفة للمسؤولية االجتماعية ما يالحظ من     

زام والشفافية واملساءلة والسلوك املسؤول وااللت ،ومحاية البيئة ومشاركة أصكاب املصلكة ،واملمارسات األخالقية
 املؤسسات.األخالقي واستجابة 

ائل مفهوم يتم مبوجبه دمج املس ياتفقت جل التعريف على أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، هلقد    
ية كلما زادت كلما التزمت املؤسسة باملسؤولية االجتماع  اأهنو املؤسسة،  ةواسرتاتيجية والبيئية ضمن أنشطة االجتماعي

 خالهلا من مهتسا آليةوأهنا  تهاثقاف من يتجزأ ال جزء مفروض قانونا أو اعتربهتاما هو  تمبادراهتا الطوعية، وجتاوز 
 املستدامة. التنمية قيقحت يف
 
 
 
 
 

                                                 
 .83ص ، دار اليازوري، عمان، األردن، األعمال لمنظمات االجتماعية المسؤولية (،5105) حممد فالق، 1

2 Guyonnaud M. f. & Willard F. (2004), Du management environnemental au développement durable des 

entreprises, ADEME, France,  P: 05 
 .16ص األردن، عمان، والتوزيع، للنشر امليسر ة دار ،1ط ،العمل أخالقيات، ) 2009) ،ةالسكارن خلف بالل 3
 . 84، صسابق مرجع ،حممد فالق 4
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 ئ المسؤولية االجتماعية للمؤسساتمبادالفرع الثاني: 
للمؤسسات إال ية ملسؤولية االجتماععلى الرغم من احملاوالت العديد ة للباحثني لتكديد املبادئ اليت تقوم عليها ا   

 1يعد األكثر قبوال، وهذه املبادئ هي: Carroll أن ما قدمه
 .التلوث وخاصة هبا، احمليطة األخطار من البيئة محاية :0 المبدأ
فيما  مباشر ة من عالقة بينهما وما وكذا البشري لالستثمار املادي أمان صمام واعتبارها واألخالق القيم :2 المبدأ
 .االعتبار بعني القيمي البعد تأخذ أن ينبغي اليت األنشطة طبيعة خيص

 يعرف ما الدقيقة وفق والبيانات الصادقة املعلومات إظهار خالل من ذلك ويتم واحملاسبة املساءلة :3 المبدأ
 .تنفذ بعد مل اليت وتلك نفذت اليت األنشطة حول بالشفافية

 املستفيدين ومجهور العام واخلاص القطاع بني املتوازنة الشراكة خالل من السلطات وذلك وتعزيز تقوية :4 المبدأ
 .اجملتمع أمن واستقرار ضمني مبا املتبادلة، املصاحل لتكقيق
 الرواتب الناجتة عن املمكنة الرفاهية مستويات أفضل إجياد خالل من والنتائج املايل حتقيق األداء :9 المبدأ

 التقدم والتطور أوجه أيضا حيفظوهو ما  حسن األداء، على القائم التنافس على املبنية والفرص والرتقيات واالمتيازات
 .الذايت النمو حنو والسعي للمؤسسة، الالزمة
 املسؤولني عن التدريب حبسب وتطوير البشرية املوارد بإدار ة وربطها العمل موقع مواصفات حتديد :6 المبدأ

 أكمل على أعماهلم هبا املوظفون يؤدي اليت السليمة املهنية البيئة توفري وكذلك احلديثة، العصرية املهنية االحتياجات
 .املفتوح السيكولوجياهلدوء واإلضاء ة والتهوية واجلو  عناصر ذلك متضمنا وجه،

 من املستهدفة والفئة واملهمات واألنشطة العمل شركاء مع واألمانة العدالة على املبنية التعاونية العالقات :7 المبدأ
 .أيضا املبذولة اجلهود مثر ة

اجملتمع املختلفة  الحتياجات تستجيب حيث املستوى عالية واخلدمات اجلود ة ذات توفري املنتجات :8 المبدأ
 خمتلف مع بإجيابية من التنافس متكنها خصائص لديها خيلق مبا اليت متتلكها، الكفاء ة عناصر كل موظفة بذلك

 .املادي أم املعنوي للجانب سواء واملورد ة، املنتجة اجلهات

                                                 
1Carroll B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, Business Horizons, 34(4), pp : 39-48. 
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 تتميز حبيث ومؤسساته املختلفة، اجملتمع بني الوثيق التواصل جسر خالل خلق من اجملتمعي االرتباط :5 المبدأ
 توفري إىل يسعى الذي هذا اجملتمع، واحتياجات ثقافة جتاه جمتمعيا املسئولة باحلساسية واالتصال التواصل عمليتا

 .ملواطنيه االمتيازات من األقصى احلد
 هم النظريات المفسرة لمفهوم المسؤولية اإلجتماعية أ: الثالثالفرع 

ن يف تفسري حدود عالقة املؤسسة باجملتمع، كما أن النظريات اإلدارية قد اختلفت يف حصر نطاق و خيتلف الباحث   
 بعض هذه النظريات. عرضاملسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وفيما يلي سنكاول 

 رية النيوكالسيكية نظرية المساهمالنظأوال: 
أن ممارسة املسؤولية االجتماعية  7511يف سنة  Milton friedmanيشري صاحب هذه النظرية ميلتون فريدمان    

يكون من خالل توظيف املوارد واختاذ القرارات اليت تكون موجهة لتكسني املردودية واألرباح لصاحل املسامهني، وأن 
 اهلدف االجتماعي املناسب للمؤسسات هو مبدأ تعظيم قيمة املساهم، كونه يعظم الثرو ة االجتماعية للمؤسسة.

املسؤولية  دمج إىلفريدمان أن الربح هو املقياس األساسي لكل القيم، وانتقد التوجه اجلديد الرامي اعترب    
 االجتماعية يف اسرتاتيجية املؤسسة، كما يرى أن دور املسريين يتوقف على تعظيم أرباح املسامهني وفقط.

تعظيم الثرو ة، حمصور ة يف حتقيقها لألرباح و املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على اهنا  إىلومنه تنظر هذه النظرية    
 وبالتايل فاملؤسسة حسب هذه النظرية ليس هلا أي مسؤولية اجتماعية.

 نظرية العالقةثانيا: 
 1نظريات فرعية. ثالث إىلتعكس النظرية العالقات املعقد ة بني املؤسسة وحميطها، وقد مت تقسيم هذه النظرية   
أساس على أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، هي تفاعل بني وحدتني مها : تقوم نظرية المجتمع/مؤسسة -

اجملتمع واملؤسسة، ومقياس هذا التفاعل هو تطوير القيمة االقتصادية يف اجملتمع، ومنه املسؤولية االجتماعية 
 تعكس قو ة ومكانة املؤسسة يف هذا اجملتمع.

أي  ن املؤسسة تتصرف كمواطن صاحل يف اجملتمع،أر ة تقوم هذه النظرية على فك نظرية المؤسسة المواطنة: -
أهنا تتكمل كل واجباهتا جتاه األطراف ذات املصلكة، ويتم دمج املسؤولية االجتماعية يف مجيع وظائف املؤسسة 

 اسرتاتيجياهتا.و 

                                                 
أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات ، _المؤسسات بعض حالة دراسة_ الجزائرية االقتصادية للمؤسسة االجتماعية المسؤولية على التنظيمية الثقافة تأثير (،5105) سار ة هبلويل، 1

 .04اجلزائر، ص عباس سطيف، 
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اعتبار ميكن  لذا ،اجملتمع يف االقتصادية النشاطات أخالقيات لتربير جاءت اساسا االجتماعي: العقد نظرية  -
 النظرية ا، وقد أشارتنشاطاهتل اجملتمع وقبول األخالقية الشرعية من مشتقة للمؤسسات االجتماعية املسؤولية

 نتيجة حاصل حضاري كتكصيل بنشاط تقوم هي اليت االجتماعية مبسؤوليتها تلتزم اليت املؤسسات أن إىل
 من القانون يفرضه مبا دتتكد ال االجتماعية املسؤولية" أن إىل Dvidsأشار  حيث ،اجملتمع داخل تواجدها
 على للعمل وواجبات مهام من اجملتمع، يف السائد ة واألعراف االجتماعي العقد يفرضه مبا بل عليها، التزامات

 "هلا. املناسب العالج وتقدمي اجملتمع جتابه اليت املشكالت جتاوز
 نظرية أصحاب المصلحةثالثا: 

املصلكة للمؤسسة، يف شكل مودم ميكن التعرف عليه، يف معهد ستانفورد لألحباث، نشأت نظرية أصكاب    
بأنه ما مل  املعهد باحثو أكد( األساسي، حيث 7597وحظيت النظرية باهتمام أكادميي نشط بعد كتاب فرميان )

جمموعات أصكاب املصلكة، فلن يتمكنوا من صياغة أهداف املؤسسة اليت  يفهم التنفيذيون احتياجات وخماوف
 1ئها.بقاو  هاستتلقى الدعم الالزم الستمرار 

 وهم األفراد أو اجتماعيا دورا املؤسسات فيها متارس اليت املهمة اجملاالت من جماال املصاحل أصكاب يعترب   
 2.من أدائها أو منها فائد ة أو حصة وهلم املؤسسة ووجود بسلوكيات مباشر ة تتأثر اليت املؤسسات أو اجملموعات

 األفراد من جمموعة أو فرد كلمنظر نظرية أصكاب املصلكة، صاحب املصلكة أنه:   Freemanيعرف فرميان    
 3.ألهدافها، وتعترب هذه النظرية أن املؤسسة متثل جزء هام من اجملتمع املؤسسة بإجناز التأثر أو التأثري بإمكاهنم

يالحظ أن "نظرية أصكاب املصلكة حتدد الدائر ة االنتخابية للمؤسسة كشخص أو جمموعة ميكن أن تؤثر أو    
وهذا هو السبب يف أن هذه النظرية تنوي توسيع رؤية اإلدار ة ألدوارها واملسؤوليات  4"املؤسسةتتأثر بتكقيق أهداف 

 .ري املسامهةاجملموعات غ ومطالباليت تتجاوز تعظيم الربح لتشمل مصاحل 
نوعني: أصكاب املصلكة الرئيسيني أو األساسيني وهم األطراف اليت  إىلوقد قسمت النظرية أصكاب املصلكة    

، أما النوع الثاين نيواملستهلك واملوردينتؤثر على بقاء املؤسسة واستمرارها يف السوق مثل محلة األسهم والعمال 
أصكاب املصلكة الثانويني وهم األطراف واجلهات اليت تؤثر على املؤسسة وتتأثر هبا بشكل غري مباشر، دون 

                                                 
1 Windsor D. (2001), The Future Of Corporate Social Responsibility, The International Journal of Organizational 

Analysis, (9-3), pp :  225-256. 
 90 .الطبعة األوىل، ص والتوزيع، للنشر وائل دار ،واألعمال اإلدارة(، 2007) العامري، حمسن مهدي صاحل الغاليب، املنصور حمسن رھطا 2

3 Boidin B. et al. (2009), La responsabilité sociale des entreprises une perspective institutionnaliste, Presses 

universitaires du Septentrion, France, p: 99. 
4 Menassa E. (2010), Corporate social responsibility An exploratory study of the quality and extent of social 

disclosures by Lebanese commercial banks, Journal of Applied Accounting Research, (11 – 1), pp : 4-23. 
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لطات احمللية املؤسسات غري احلكومية والس)وقد اختلف الكتاب يف حتديدهم بدقة،  ،التعامل واالرتباط املباشر هبا
   1(.وغريها ...لضغط واحلكومةوالبيئة واهليئات املالية ومجاعات ا

 لمسؤولية االجتماعيةبا الصلةذات المفاهيم بعض الثالث:  المطلب
مع التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال، وبتطور مصطلح املسؤولية االجتماعية، ظهرت مصطلكات ومفاهيم    

اخللط بينهم  ىلإوهذا الشبه أدى  ،وممارسات جديد ة، يوجد تقارب كبري بينها وبني مفهوم املسؤولية االجتماعية
 :لذلك سنكاول عرض خمتلف هذه املفاهيم وفرت ة ظهورها يف الشكل التايل

 : مسار المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والمصطلحات المشابهة لها(0-2) شكل رقم

Source: Carroll B. (2015), Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and 

complementary frameworks Organizational Dynamics (44- 2), pp: 78-96. 

ذا كان شخص جديد يف جمال األعمال والقضايا االجتماعية وبدأ يف تصفح األدبيات األكادميية، فمن املؤكد إ   
أنه سيصاب باحلري ة من عدد املصطلكات والتعريفات املختلفة اليت تنطوي على معاين متشاهبة أو متطابقة: املسؤولية 

                                                 
1 Cazal D. (2005), RSE et parties prenantes : quels fondement conceptuel? les cahiers de la recherche centre 

lillois d’analyse et de la recherche sur l evolution des entreprises, p: 5.  
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تجابة ، االسللمؤسساتاملسؤولية اجملتمعية  ،للمؤسسات، واملسؤوليات االجتماعية للمؤسساتاالجتماعية 
، مواطنة املؤسسة، أخالقيات العمل، املؤسسة املستدامة، للمؤسسات، األداء االجتماعي للمؤسساتاالجتماعية 

 وهنج احملصلة الثالثية. 
ولية ة على املسؤ للدالل قةيف نفس الور حىت أو  مبعض املؤلفني مصطلكات خمتلفة يف مجيع أوراقه يستخدم   

ل نتساءل عما إذا كانت األسباب التارخيية واجلغرافية تفسر تفضيل اسم معني )على سبي وهو ما جيعلنا االجتماعية،
يُفضل و  ،اسعستخدم على نطاق و امل" هو للمؤسساتاملثال، حىت التسعينيات، كان مصطلح "املسؤولية االجتماعية 

قدمي ت إىلاملؤسسة يف البلدان األجنلو ساكسونية( أو ما إذا كان األكادمييون، بدافع احلاجة  استخدام مواطنة
 1.املفاهيم السابقة إىلاملسامهات األصلية، وتكوين أمساء جديد ة، وإضافة فقط الفروق الدقيقة 

 ول: المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة واالستدامةالفرع األ
ف ر من طمر ة  ألول همااستخد أبدقريب جدا من مفهوم املسؤولية االجتماعية، مفهوم التنمية املستدامة يعترب    

فهوم املوبدأ   nature the of conservation the of union International.2 االحتاد العاملي حلماية الطبيعة 
يف ريو دجيانريو، والذي انبثق عنه جدول أعمال القرن  7557املتكد ة عام  األممبانعقاد مؤمتر  واالنتشاربالتوسع 

: تتضمن حتسني وجود اجملتمعات البشرية مع البقاء يف حدود على أهنا 7591 عرفت التنمية املستدامة يف وقد .77
 3.قدر ة حتمل األعباء األنظمة البيئية

هوم التنمية أول استخدام بارز هلا، من مف اسُتمدت يفو  ،طبيعيةبدأت مناقشات االستدامة مع االهتمام بالبيئة ال   
أصبح التعريف األكثر اقتباًسا للتنمية املستدامة: قدر ة ف، 7591يف عام Brundtlandجلنة  هاملستدامة عندما صاغت

فهوم االستدامة م يتبىن االستدامة هو املستقبل. اليوم أي اهتمام ،دمة على تلبية احتياجاهتم اخلاصةاألجيال القا
سب بدأ إطار االستدامة يكت  املعايري البيئية واالقتصادية واالجتماعية اعتماًدا على نية املستخدم عند صياغة املفهوم.

" TBL bottom line Triple الثالثية احلصيلةفكر ة " John Elkingtonعندما قدم ، أتباًعا وشعبية يف التسعينيات

ادي، واجلود ة السعي املتزامن لتكقيق االزدهار االقتص عناصر: ةثالث على حيث مت الرتكيز ،وربطها بفكر ة االستدامة
وترتكز التنمية املستدامة   4.االهتمام باألرباح، والكوكب، والناس :البعض أو كما يسميهاالبيئية، والعدالة االجتماعية 

 على ثالث أبعاد أساسية هي:
                                                 

1 Valor C. (2005), Corporate Social Responsibility and Corporate Citizenship: Towards Corporate 

Accountability, Business and Society Review (110-2), pp: 757-777. 
2 Poulet P. (2005), le développement durable, Ellepses Edition, Pars, p :45. 

امعة أطروحة دكتوراه، ج ،مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة حالة مجموعة من مؤسسات غرب الجزائرتقييم  (،5107) وهيبة مقدم، 3
 .32ص وهران، 

4 Carroll B.A. (2015), Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary 

frameworks, Organizational Dynamics, ( 44-2) , pp :  87-96. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00902616
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00902616
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00902616/44/2
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 النظيفة واألخذ الطاقات اإلنتاج )باستعمال وتغيري أمناط حتسني عمليات حول يتمكور االقتصادي: البعد 
 النشاطات إىلو املوارد(  توظيف جمال يف الصناعية وحتسني التقنيات اختيار مسألة إىلاحملسنة إضافة  بالتكنولوجيا

 تشارك وتوجهات اسرتاتيجيات جتسيد يف الشروع وكذلك الطبيعية، للموارد أي التسيري املستدام باالستهالك املرتبطة
    1.البعيد املدى على البيئية التوجهات باحلسبان مع األخذ االقتصادية التنمية تطوير عليهو  الشرائح، مجيع افيه

 منها، سبل وحتسني الرفاهية وحتقيق والبشر الطبيعة بني العالقة العنصر هذا يتناول :واالجتماعي اإلنساني البعد
 يف االستخدام وتتمثل عناصره أساسا اإلنسان، حقوق واحرتام والتعليمية الصكية اخلدمات على احلصول خالل
 .والدميقراطية االختيار حرية إىلوالتعليم إضافة  املرأ ة والصكة بدور البشرية واالهتمام للموارد األمثل
حلفاظ على الوسط البيئي ويتعلق بايرتبط هذا البعد أساسا باحمليط الطبيعي الذي تنشط فيه املؤسسة البيئي:  البعد

 من خالل االعتماد على االستخدام الرشيد للموارد واحملافظة عليها وعلى التنوع البيولوجي وعدم املسامهة يف التلوث
: إىلماذا تعود على السؤال كيف؟ ف االجتماعيةلتنمية املستدامة على السؤال ماذا؟ بينما جتيب املسؤولية اجتيب    

حيا ة  ىلإاجملتمعات يف احلاضر واملستقبل، على املستوى احمللي والعاملي  حتوالتأن تنجز من أجل إجناح  "ماذا جيب
الصكيكة  ألشياءاالسلوكيات واملمارسات اليت جيب على املؤسسات انتهاجها لعمل  إىلأفضل؟"، أما كيف فتشري 

 2.لتكقيق هذا النجاح والتكول
 االهتمامات دمج يعين فاألول جدا، قريبني مفهومني والتنمية املستدامة االجتماعية املسؤولية مفهوميأن  يالحظ   

والبيئية. وميكن  واالجتماعية االقتصادية اجلوانب بني التوفيق يعين والثاين النشاطات التجارية يف والبيئية االجتماعية
ث أن هذه األخري ة تعىن حي ،التنمية املستدامةيف حتقيق هبا املؤسسات تساهم وسيلة اعتبار أن املسؤولية االجتماعية 

 هبا كل من الدولة واملؤسسات واملواطنني واملستهلكني فيما تتكقق املسؤولية االجتماعية على مستوى املؤسسات.
 ثاني: المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العملالفرع ال

يات وما شائًعا يف الثمانينبشأن أخالقيات العمل منذ قرون، اال اهنا أصبكت إطارًا مام توجود اه رغم منعلى ال   
جاءت اخالقيات العمل لوصف األنشطة غري املشروعة للمؤسسات واملديرين اليت أصبكت مرئية  حيث ،بعدها

شكلة إدارية مومسيئة للجميع مع توسع التكنولوجيا ووسائل اإلعالم. حيث أن أخالقيات العمل  ،شكل متزايدب
 مت تضمينها يف كيفية التعامل مع أصكاب املصلكة وإدارهتم.

                                                 
1 Milous I. (2006), la ville et le développement durable identification et définition des indicateurs de la durabilité 

d’une ville -cas de Constantine, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magister en architecture; 

option: urbanisme, université des freres mentouri- Constantine,  p: 45. 

 .57ص ، األردندار اليازوري للنشر، عمان، للشركات نحو التنمية المستدامة،  االجتماعيةالمسؤولية  (،2109) العصيمي، اهللعباد عبد  2



 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

95 

 

ادئ أو ميكن اعتباره أيًضا مبو  ،الواجبات وااللتزامات األخالقية أخالقيات العمل هي نظام فكري متجذر يف   
دث يف سياق ليت حتواإلجراءات والسلوكيات والسياسات ا العاملنياملديرين و و  ،هتتم بنزاهة أو إنصاف األعمال قيم

املهنة الواحد ة  فرادألالعمل على أهنا: " املبادئ واملعايري اليت تعد مرجع للسلوك املطلوب  أخالقياتتعرف و  1.جتاري
  2.واليت يعتمد عليها اجملتمع يف تقييم أدائهم إجابا أو سلبا"

 مقبول هو ما وتوضيح شيء ما، جتاه واألفعال التصرفات حيكم الذي الشامل اإلطار العمل أخالقيات تعترب      
 والقانون، العرف حبكم اجملتمع يف املعايري السائد ة ضوء يف نسيب بشكل خاطئ أو مرفوض هو وما صكيح أو

 حتديده. يف أساسيا دورا املصاحل املؤسسة وأصكاب وأنظمة والقيم التنظيمية الثقافة فيه تلعب والذي
 يف كان أرباح من املؤسسة موارد تعظيم يف أولوية الكفاء ة أن إذ املفهومني، بني متداخلة العالقةيظهر أن     

 على التأكيد جانب إىل اإلدارية األدبيات يف االجتماعية املسؤولية الثانية على املرحلة يف ومت الرتكيز األوىل، املرحلة
 والكفاء ة. االجتماعية املسؤولية جانب إىل اإلدار ة أخالقيات على الرتكيز إىل االنتقال مث ومن الكفاء ة،

 بصفة عامة، فاملسؤولية اإلدار ة أخالقيات مع تتداخل جعلها أخالقي بعد االجتماعية للمسؤولية أصبح وهكذا   
 االلتزام يف يتمثل آخر أخالقي وجانب بعد هلا يكون جانب من القانون ضمن رمسي ببعد تتميز االجتماعية
 .من االمتثال أكثر األخالقية اعاتنز ال عن تعرب اليت الطوعية باملبادرات

 االجتماعية املسؤولية حركة أن إذ االجتماعية، واملسؤولية العمل بني أخالقيات تماثلال إىل Kirraneأشار وقد    
 3.العمل أخالقيات من شامل جوانب منهج أحد إال هي ما

 : المسؤولية االجتماعية وحوكمة المؤسساتالفرع الثالث
املالية بسبب جمموع األزمات االقتصادية و ، السنوات املاضية خاللمبفهوم حوكمة املؤسسات  االهتمام تزايدلقد    

 واملمارسني واألكادميني استكوذت على اهتمام املؤسساتحيث ، يةسواق املالاألاليت شهدهتا العديد من الدول يف 
 Enronركة على غرار ش ؤسسات يف قوائمها املاليةاملتالعب بعض اكتشاف و ، اآلسيويةاملالية  األزمةمنذ حدوث 

 .األمريكية

                                                 
1 Carroll B. A. (2015), op. cit. 

 .50ص، سابق مرجع ل خلف السكارنة،بال 2

 .503، ص سابق مرجعجنم عبود جنم،  3
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 والبيئية، واالجتماعية االقتصادية أنشطتها املؤسسة هبا تدير اليت الطريقة اأهن على الشركات حوكمة تعرف   
 والرقابة املراجعة يتضمن والذي (للمؤسسة الداخلي لتنظيماو  االقتصادي االزدهار :هي أبعاد أربعة على باالعتماد
 1.االجتماعية والعالقات احمليط، ومراعا ة ،)املصلكة ذات األطراف مع والثقة املعامالت، يف الشفافية الداخلية،

ت الصادر ة عن اراضبط كافة العمليات والقر تاليت  يرتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات مبفهوم احلوكمة   
عمول هبا يف ملومبا ال يتعارض مع االنظمة والتشريعات ا، وأخالقيات العملالقواعد املهنية يه ضاملؤسسة وفق ما تقت

وعليه فان مفهوم احلوكمة يتقاطع مع املسؤولية االجتماعية يف حتديد مسؤوليات املؤسسة  ،مناطق عمل املؤسسة
 جتاه أصكاب املصلكة من مستثمرين ومسامهني.

 : المسؤولية االجتماعية ومواطنة المؤسسات رابعالفرع ال
ملسؤولية ا تعد مواطنة املؤسسة من بني أحدث املصطلكات اليت تعتمدها املؤسسات وأكثرها شيوًعا لوصف   

ر حىت يومنا هذا. واستمالقرن املاضي تسعينيات على نطاق واسع يف  ، وقد انتشر املصطلحاالجتماعية للمؤسسات
ألول مر ة يف جمتمع األعمال، مل يتم تقدمي تعريف قوي مييزه بوضوح عن املسؤولية االجتماعية منذ اعتماد املصطلح 

للمؤسسات. ظهر يف مصطلكات األعمال كمصطلح مجاعي أكثر مالءمة استخدم يف الغالب بشكل مرادف 
البلدان اليت يقيمون و  ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات. إذا كنت تفكر يف املؤسسات كمواطنني يف اجملتمعات

فيها، فإن مواطنة املؤسسة تعين أن هذه املؤسسات، مثل األشخاص، لديها واجبات ومسؤوليات معينة جيب عليهم 
 الوفاء هبا حىت يُنظر إليها على أهنا شرعية ويتم قبوهلا.

على  صاحل كمواطن تتصرف اليت املؤسسة املتكد ة الواليات يف أجريت دراسة يف املدراء التنفيذيون عرف وقد   
 عماهلا وتعامل بطرق أخالقية، عملها وتنجز عمل، فرص وتوفر الضرائب، وتدفع رحبا، حتقق اليت املؤسسة :أهنا

 اجملتمع. تطوير على وتعمل جيد، بيئي سجل ولديها موثوقة، منتجات وتنتج جيد، بشكل
ي بطريقتني همت التفكري ف صعب، حيث بشكل جيدحماولة شرحها بلغة تقنية لكن ، و املواطنة واضح مفهومإن    

تقدمه النظر ة العامة كمصطلح شامل وواسع النطاق يشمل بشكل  أساسيتني، كوجهة نظر واسعة ووجهة نظر ضيقة.
كل يتعلق خبدمة أصكاب املصلكة بشكل جيد   أي ،أساسي كل ما هو متضمن يف مفهوم املسؤولية االجتماعية

 ىلإيف الطرف الضيق من النطاق، تشري مواطنة املؤسسات عاد ًة  .بيئة املؤسسةتجزأ من من خالل كوهنم جزًءا ال ي
أجزاء للمسؤولية االجتماعية. يف هذا العرض الضيق، من  الرابع اجلزء"عالقات جمتمع مؤسسة" / العمل اخلريي 

 الرحبية، غري املؤسساتاملواطنني، و  -التفاعل بشكل أساسي مع جمموعات اجملتمع  مواطنة املؤسساتقرتح ت
                                                 

أطروحة دكتوراه،  ،SONATRACH: حالة راسةل داألعما لمنظمات المستدام واألداء المجتمعية المسؤولية ترقية في الكفاءات إدارة دور(، 5103)أنيس كشاط،   1
 .80ص جامعة فرحات عباس سطيف، 
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 تعين املواطنة العاملية للمؤسسات، واليتتوسيعها اىل مت من جهة أخرى والكيانات األخرى على مستوى اجملتمع. 
  1.التكيف مع املقاطعات واجملتمعات اليت متارس فيها أعماهلا أينما كانت يف العامل إىلاً أن املؤسسات حباجة يضمن
درجة كبري ة  ىلإأن املسؤولية االجتماعية ومواطنة املؤسسات مها مفهومني قريبني جدا و من خالل ما سبق يتبني    

 وكما سبق الذكر فالكثري يستعملهما للداللة على نفس الشيء.
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وأخالقيات العمل،  -من السهل أن نرى كيف أن هذه األطر املختلفة      

لديها الكثري من القواسم املشرتكة لدرجة أهنا غالًبا ما مت   -واالستدامة ومواطنة املؤسسةوإدار ة أصكاب املصلكة، 
استخدامها بالتبادل من قبل منظمات األعمال واملديرين. اذ ال شك أن هذا االجتاه سيستمر وستظهر مفاهيم 

املسؤولية  شكل كاٍف عنأخرى على الساحة وتتنافس على الشعبية. يبقى فقط أن نرى ما إذا كانت ستتميز ب
االجتماعية للمؤسسات. اليوم، يبدو أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واالستدامة ومواطنة الشركات هي األكثر 

 ،و منافسةائًما كمفاهيم تكميلية أشيوًعا وتستخدمها الشركات بشكل متكرر، لكن األفكار واألطر األخرى تأيت د
ه األطر متميز ة بشكل كاٍف عن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات حبيث تكون ومع ذلك ال يبدو أن أيًا من هذ

 قادر ة على إزاحة املصطلح التقليدي واملقبول للمسؤولية االجتماعية.

 االجتماعية للمؤسسات  أبعاد المسؤولية المطلب الرابع:
اختالف  ىلإختتلف وجهات نظر الباحثني للمسؤولية االجتماعية وذلك باختالف التعاريف املقدمة هلا ما أدى      

 أبعادها كما يلي: اليت حددت الدراسات بعض عرض يتم سوف لذلك ،يف حتديد أبعادها من باحث آلخر
 2:تيجيةواالسرتا واإليثارية األخالقية ،للمؤسسات االجتماعية لمسؤوليةل أبعاد ثالثة هناك Lantos حسب    

 واألضرار صاباتاإل ملنع األخالقية املسؤولية بتكمل املؤسسات مطالبة هي األخالقية: االجتماعية املسؤولية -0
 . أنشطتها تسببها قد اليت

 احملتملة. التنظيمية وأ الشخصية التضكية عند حىت حقيقية، طوعية رعاية هي اإليثارية: االجتماعية املسؤولية -5
 .االسرتاتيجية ملالع أهداف حتقق اليت اجملتمع خدمة أنشطة رعاية" هي االسرتاتيجية: االجتماعية املسؤولية -8

 3:أبعاد املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات يف أربعة أبعاد هي et Frrell Prideحدد كل من بينما    
تعمل  وأن اجملتمع، وتطوير التنمية يف اإلسهام على تعمل وأن صاحلة املؤسسة تكون أن :اإلنساين البعد -0

 .احليا ة نوعية حتسني على

                                                 
1 Carroll B. A. (2015), op. cit. 
2 Lantos G.P. op. cit. 

 .21، ص سابق مرجعسار ة هبلويل،  3



 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

57 

 

 عن متتنع وأن الصكيكة باألعمال تلتزم وأن أخالقية أسس على مبنية املؤسسة تكون أن: األخالقي لبعدا -5
 .اآلخرين إيذاء

 األعمال بتنفيذ التزامها خالل من اآلخرين ثقة سبتتك وأن القوانني بإطاعة املؤسسة تلتزم :القانوين لبعدا -8
 بالقانون املخلة باألعمال القيام وعدم الشرعية

 .األمان لآلخرين توفري جاهد ة حتاول وأن اقتصاديا وجمدية نافعة املؤسسة تكون أن: االقتصادي البعد -7
لباحث االنموذج احملدد ألبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات األكثر قبوال وانتشارا فهو الذي قدمه أما    

Carroll   أربعة أنواع من املسؤوليات االجتماعية للمؤسسات: اقتصادية، وقانونية، ، والذي حدد فيه (7515)سنة
 1وهي موضكة كما يلي: وأخالقية، وخريية.

هي مسؤولية ذات طبيعة اقتصادية، تستلزم على سبيل املثال توفري عائد على االستثمار للمالكني  :الفئة األوىل
واملسامهني، خلق فرص عمل وأجور عادلة للعمال، اكتشاف موارد جديد ة، تعزيز التقدم التكنولوجي واالبتكار 

يع ة األساسية يف اجملتمع ومجوخلق منتجات وخدمات جديد ة. املؤسسات من هذا املنظور هي الوحد ة االقتصادي
 هذا االفرتاض األساسي. إىلأدوارها األخرى تستند 

ن خالل "قواعد اللعبة". م والعملهي اجلزء الثاين من التعريف وتستلزم توقعات االمتثال القانوين  :املسؤولية القانونية
بينما قد  مبهمتها االقتصادية يف إطار املتطلبات القانونية. ولكن املؤسساتمن هذا املنظور، يتوقع اجملتمع أن تفي 

ملؤسسات على االستجابة لقضية ما، فمن الصعب ضمان تطبيقها بشكل انجح اللوائح التنظيمية يف إجبار ت
منصف. عالو ة على ذلك، فإن اللوائح ذات طابع رد الفعل، مما يرتك فرصة ضئيلة للمؤسسات لكي تكون استباقية. 

 لذلك حتدد القوانني حدود السلوك املقبول، لكنها ال حتدد األخالق وال "تشرع األخالق". 
عيش القية ميكن للمؤسسات أن تقيود القانون من خالل خلق روح أخ يف جوهرهااملسؤولية األخالقية  تتجاوز   
قية املسؤولية األخال تشمل لذلك ،ي، ويفعل ما هو صواب وعادل ومنصفيصور العمل على أنه أخالق ذإ ،هبا

 ألخالقيااألنشطة اليت ال يتم تقنينها بالضرور ة يف القانون، ولكن مع ذلك يتوقع من أعضاء اجملتمع أن يقوموا بالعمل 
مثل احرتام الناس، وجتنب األذى االجتماعي، ومنع الضرر االجتماعي. هذه املسؤولية متجذر ة بشكل رئيسي يف 

اإلنسانية والتزامات حقوق اإلنسان ومع ذلك، فإن أحد القيود على هذا النوع من املعتقدات الدينية واملبادئ 
 املسؤولية هو تعريفه الضبايب وما يرتتب على ذلك من صعوبة لألعمال التجارية للتعامل معها بشكل ملموس.

                                                 
1 Carroll A. B. (1979), A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, academy of 

Management Review, (4- 4) pp : 497-505. 
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النوع األخري من املسؤولية هو عندما يكون للمؤسسات أوسع نطاق للككم واالختيار التقديري، من حيث اختاذ 
رد اجلميل للمجتمع. تكمن جذور هذا النوع من املسؤولية  إىلقرار بشأن أنشطة معينة أو مسامهات خريية هتدف 

ات اخلريية، تشمل األمثلة على هذه األنشطة املسامهو  ،واجملتمع متشابكان بطريقة عضوية املؤسسات نالعتقاد بأيف ا
هذا النوع من  ، ة معدالت معرفة القراء ة والكتابةأو إجراء برامج تدريبية داخلية ملدمين املخدرات، أو حماوالت لزياد

املسؤولية هو األكثر إثار ة للجدل على اإلطالق ألن حدوده واسعة وميكن أن تتعارض آثاره مع التوجه االقتصادي 
 مؤسسات.لوالرحبي ل

راجع كارول تعريفه املكون من أربعة أجزاء للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ونظم فكر ة  7557ويف عام    
 ري ةاخلأو  رييةاخل وليةواملسؤ املسؤولية االقتصادية األساس متثل حيث  ،عدد ة يف شكل هرميتاملسؤوليات االجتماعية امل

اليت تريد أن  أن املسؤوليات األربع جتميعية للمؤسسات إىليشري هذا التصور املفاهيمي املعاد النظر فيه ، و هي القمة
ات االقتصادية من هذا املنظور فإن املسؤولي ،نًاتكون مسؤولة اقتصاديًا وقانو  تكون أخالقية على سبيل املثال جيب أن

والقانونية مطلوبة اجتماعًيا، واملسؤولية األخالقية متوقعة اجتماعًيا، يف حني أن العمل اخلريي مرغوب اجتماعيا 
 التايل:وهو ما يوضكه الشكل  1.وتشكل كل من هذه املسؤوليات جزًءا من املسؤولية االجتماعية الكلية

 للمسؤولية اإلجتماعية  Carrollهرم كارول : (2-2) شكل رقم

Source: Carroll B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, Business Horizons, 34(4), pp : 39-48. 

                                                 
1 Jamali D. & Mirshak R. (2007), Corporate Social Responsibility (CSR):Theory and Practice in a Developing 

Country Context , journal of Business Ethics, (72), p p : 243–262. 
 

 أساسية قاعد ة ميثل هذا فإن رحبا حتقق املؤسسة كون االقتصادية املسؤولية
 باملتطلبات األخرى. للوفاء

 ما تعكس مرآ ة هي أن القوانني حيث :القوانني طاعة القانونية املسؤولية
 األساسية العمل قواعد متثل و اجملتمع خطأ يف أو صكيح هو

 تعمل فإهنا قراراهتا يف املؤسسة األخالق تراعي األخالقية عندما املسؤولية
 املختلفة بالفئات اإلضرار وتتجنب وعادل وحق صكيح هو ما

 عاجملتم موارد تعزيز يف يسهم صاحل كمواطن التصرف إن اخلري ة املسؤولية
 ا ةياحل نوعية وحتسني
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تتكون أساسا ، Carrollيتضح من الشكل أعاله أن املسؤولية االجتماعية حسب الباحث الرائد يف هذا اجملال    
من أربعة جوانب: االقتصادية والقانونية واألخالقية واخلريية، فاملؤسسة املسؤولة اجتماعيا جيب أن تعمل يف نفس 
الوقت على حتقيق األرباح من خالل انتاج سلع وخدمات حيتاجها اجملتمع وبيعها بربح، وذلك ضمن إطار احرتام 

  نا صاحلا.جتاوز ما تنص عليه القوانني، وأن تكون مواطبالتصرف أخالقيا و  ما أهنا ملزمةالقوانني اليت تعمل ضمنها، ك

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اتتطبيق المبحث الثاني:
يبدو أن التصنيف العايل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف جداول األعمال البكثية ينعكس يف املناقشات    

 "ليس فقط القيام بعمل جيد هو الشيء الصكيح الذي جيب القيام به، ولكنه يؤدي تؤكد أنهالنظرية واإلدارية اليت 
الواقع، ويرى الكثريون  إىلالقيام بعمل أفضل". نتيجة لذلك، انتقلت املسؤولية االجتماعية من األيديولوجيا  إىلأيًضا 

 أعماهلا. عية واألخالقية علىحتديد أدوارها يف اجملتمع وتطبيق املعايري االجتما للمؤسساتأنه من الضروري 
تعترب املؤسسات منخرطة يف شكل من أشكال إدار ة أصكاب املصلكة، مدفوعة بنوعني خمتلفني من الدوافع.    

تعتقد بعض املؤسسات أن اعتبارها مسئولة اجتماعياً سيجلب هلا ميز ة تنافسية، مما يسمح هلا بتكقيق نتائج اقتصادية 
زياد ة العوائد املالية من خالل،  إىلقات جيد ة مع أصكاب املصلكة سيؤدي أن وجود عال تتوقع يوهل أفض

 ة التنافسية اليت ميكن أن تكون مصادر للميز و  القيمة )املوارد والقدرات(ذات املساعد ة يف تطوير األصول غري امللموسة 
 .ائم على املواردحتليلي ق ألن مثل هذه األصول ميكن أن متيز مؤسسة عن منافسيها. تتوافق هذه الدوافع مع منظور

، جيةواإلفصاح بسبب الضغوط اخلار  أخرى يف أنشطة املسؤولية االجتماعية املؤسسات مؤسساتتشارك بينما 
، مراريتا وأرباحهااستمن حيث  ايام بذلك سيضر هبعتقد أن عدم القت اما تفعله املؤسسات األخرى، ألهن مع متاشيا

اجلتها لتخفيف وجيب معكذلك  ا وأرباحهاهستمراريتالأهنا ضار ة  تعتقداليت و  ألحداث تشويه السمعة استجابةأو 
د كآليات تستخدمها هذه املؤسسات للتصرف ضمن حدو تظهر  أنشطة املسؤولية االجتماعية واإلفصاح إن آثارها. 

 1ممارسة أنشطتها.ما يعترب مقبواًل وفًقا لتوقعات أصكاب املصلكة حول كيفية 

 : المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بين التأييد والمعارضة األولالمطلب 
ن مناقشة الدور االجتماعي للمؤسسة يعترب من املواضيع اليت أثارت جدال بني الباحثني وكذلك رجال األعمال، إ   

باح وهو ما ر ملسؤولية اإلجتماعية، األوىل ترى أن املؤسسة هدفها تعظيم األجتاه اوهنا جند وجهيت نظر خمتلفتني كليا 

                                                 
1 Branco M. C. & Rodrigues L. (2008), Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese 

Companies, Journal of Business Ethics, 83, pp :685–701. 
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سينعكس اجيابيا على اجملتمع، أما الثانية فرتى أنه جيب على املؤسسة أن تلعب دورا اجتماعيا متزايدا جتاه اجملتمع. 
 يلي: فيماوميكن عرض وجهيت النظر 

 : وجهة النظر المعارضة لتبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ولالفرع األ
الكالسيكية،  النظرية إىل للمؤسسة أهنا تعود االجتماعية للمسؤولية املعارضة النظر وجهة جذور ميكن اعتبار أن   

عض وميكن عرض ب .اجملتمع ككل ختدم فإهنا الربح بتكقيق هدف تقوم عندما املؤسسة أن مسيث آدم حيث يرى
  فيما حجج أصكاب هذه النظر ة 

 شكل إىل قصري وقت ويف ستتكول فإهنا متزايد، وبشكل االجتماعية املسؤولية مبهام املؤسسات أخذت ما إذا   
 النظر الربح بغض تعظيم هدف على تركز أن جيب فاملؤسسة 1،احلكومية املؤسسات يف سائد هو عما خيتلف ال

 2.الربح لتعظيم ثانوية نواتج أو حتصيل حاصل إال هي ما االجتماعية املسامهات وأن اجتماعية، مسامهة أي عن
فبالنسبة للمشككني، فإن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تتعارض مع املمارسات التجارية السليمة وتعمل    

 3.على ختفيف تركيزها على تكوين الثرو ة
دى كافة قد ال تتوفر ل  ةكما يرى أصكاب هذه النظر ة أن برامج املسؤولية االجتماعية حتتاج ميزانية معترب     

صيص جزء من املوارد هلا فستكون على حساب حجم أرباح املسامهني، أو مشاريع النمو املؤسسات. ويف حال خت
 والتوسع واالستثمار، مما سيكرم اجملتمع من فرص عمل إضافية ميكنها املسامهة يف تقليص معدالت البطالة.

اهدافها  ضياع وغموض إىلن االلتزام االجتماعي يؤدي باملؤسسة أج معارضو املسؤولية االجتماعية بويتكج   
االقتصادية مع مرور الزمن، حيث أن اجملتمع سيستمر باملطالبة مبزيد من الدور االجتماعي، وهو ما جيعلها تركز على 

 هذا الدور واالنصراف عن وظائفها االقتصادية.  
ما ية، أما سبق ترى هذه اجلهة أن الدور االجتماعي هو من اختصاص مؤسسات أخرى غري رحب إىلإضافة    

القطاع اخلاص فريكز على األداء االقتصادي وحماولة تعظيم الثرو ة وفقط. كما أن التزام املؤسسة باملسؤولية االجتماعية 
سيقلل من أرباح املسامهني، مما جيعلها تقوم برفع األسعار ويتضرر بذلك املستهلك األخري، أو قد تفقد املؤسسة 

  4.سعارحصة سوقية بسبب هذا االرتفاع يف األ
واالقضايا  املعرفة للتعامل مع املسائل إىلإن جمال إهتمام غالبية املؤسسات هو اجلانب االقتصادي، فإهنا تفتقد 

 رضو املسؤولية االجتماعية.االجتماعية، وهو ما يقلل من فعاليتها يف هذا اجلانب كما يقول بذلك معا
                                                 

 .33ص  األوىل، الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة االجتماعية؛ المسؤولية (،5100، )الرحاحلة سامل الرزاق عبد 1
 50.، صسابق مرجعإبراهيم، قادري   2

3 Jamali D. & Mirshak R. op. cit. 
 .051.050، ص مرجع سابقوهيبة مقدم،  4
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معارضي املسؤولية االجتماعية يف ثالثة أساسية هي: عدم الثقة يف املؤسسة بكل  حجج Mintzbergويلخص    
ما هو اجتماعي، عدم أهلية رجال األعمال للتعامل مع القضايا االجتماعية، وأخريا أن اهلدف األساسي للمؤسسات 

حيث  ،جتماعيةا ليس هلا احلق يف السعي لتكقيق أهدافو  يف ضل النظام االقتصادي السائدهو اقتصادي حبت 
احلق يف السعي  ليس لديهم لذلك ،يتم تعيينهم من قبل مسامهنيو  شرعية عامة واسعة إىلاملؤسسات يفتقر مديرو 

 1.لتكقيق أهداف اجتماعية
ما ميكن استخالصه من حجج املعارضني هو أن أهداف املسؤولية االجتماعية هي منافية ملبادئ النظرية    

االقتصادية، وهو ما يعين أن املؤسسة ستتخلى عن أهم هدف أال وهو الربح لتكقيق االستمرارية، ويدعمون رفضهم 
م املؤسسة حماولة إقناع املعارضني بأمهية إلتزالذلك قامت جهة ثانية  ،هي مكلفةفهلا كوهنا تتطلب ميزانية ومنه 

 باملسؤولية االجتماعية بتقدمي بعض احلجج املدعمة لرأيهم.
 ثاني: وجهة النظر المؤيدة لتبني المسؤولية االجتماعية للمؤسساتالفرع ال

متارس املؤسسة نشاطها يف اجملتمع، وهو ما جيعلها ملزمة باالهتمام وبشكل خاص لعميع اهتمامات هذا اجملتمع،    
ظرية نبظهور هم سبب هو لعل أوجود أسباب جتعل املؤسسة تطبقها و  االجتماعية للمسؤولية املؤيدون حيث يرى

ى ن شبكات أكرب، هذه األخري ة تؤثر بدورها علاعتبار املؤسسة نظام مفتوح وهي جزء ماليت تقوم على  النظم
املؤسسات، وبالتايل ال ميكن اعتبارها ككيان مستقل، وامنا يتفاعل مع خمتلف األنظمة األخرى إلجياد حلول لقضايا 

   2املختلفة. اجملتمع
 بأهنا ضرورية للعمليات التجارية الناجكة وفرصة لألعمال للمؤسساتيصف املؤيدون املسؤولية االجتماعية     

 3.ما وراء العائدات االقتصادية الضيقة وأخذ االهتمامات االجتماعية األوسع يف االعتبار إىلالتجارية للنظر 
للمجتمع،   يةواخلري  اإلنسانية والرعاية االهتمام من املزيد عليها إعطاء اجملتمع، من يتجزأ ال جزءا مبا أن املؤسسة   

 ميثل معه والثقة والتفاهم جسور التعاون ومد اجملتمع، كما أن املؤسسة بالتزامها باملسؤولية االجتماعية ستكقق رضا
 حتسني إىلالبعيد إضافة  املدى على اللمؤسسة مبا يعين أهنا ستكقق أرباح مهم مستقبلي ذي مردود مهما مدخال

 املشاكل جينبها للمجتمع االجتماعية والثقافية اجلوانب حتسني يف املؤسسات اجملتمع. كما ان مسامهة صورهتا يف
  4.اعالجه ويصعب وتتفاقم تتطور قد اليت املختلفة،

                                                 
1 Mintzberg H. (7597 ), "The Case For Corporate Social Responsibility", Journal of Business Strategy, (4 – 2), 
pp : 3-15. 

 ،نطينةسبق دويةاللصناعة ا صيدال لمجّمع يةنميدا دراسة-المؤّسسة االقتصادية  في المستدامة التنمية أبعاد تفعيل في المصلحة أصحاب ادارة دور (،5108) محز ة رملي، 2
 .7، جامعة فرحات عباس سطيف، ص رسالة ماجستري

3 Jamali D. & Mirshak R. op. cit. 
 .34ص ،مرجع سابق، الرحاحلة سامل الرزاق عبد 4

https://www.emerald.com/insight/search?q=Henry%20Mintzberg
https://www.emerald.com/insight/search?q=Henry%20Mintzberg
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0275-6668


 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

51 

 

 وأدا ة إستباقية إسرتاتيجية عمل تكون أن ميكن االجتماعية املسؤولية أن فريى ذلك من أبعد إىل البعض ويذهب   
 يف وتنافس تبقى لكي أنه من املؤسسات الكثري أدركت إذ التنافسية، امليز ة على واحلفاظ خللق فعالة تسويقية
 مضافة من خالهلا.  اجتماعية قيمة وتبين االجتماعية تطور مسامهاهتا أن جيب املنافسة شديد ة العاملية األسواق

املؤسسات اليت  تفضيل إىلوتشري الدالئل الكثري ة أنه يف اجملتمعات املتقدمة مييل كل من املسامهني واملستهلكني    
 اليت شكلوها عن مثل هذه املؤسسات.نظرا للتصورات اإلجيابية  ،تراعي اجلوانب االجتماعية والبيئية

 مؤسسةأي ة. فاإلنتاجيزياد ة  إىليؤدي االستخدام الفعال لألراضي واملياه والطاقة واملوارد الطبيعية األخرى  كما   
 1.اية املطافومهًيا ومؤقًتا يف هن اجد جناحهتعمل فيه ستعلى حساب اجملتمع الذي  احتقيق أهدافه إىلسعى ت

العديد من األسباب اليت جتعل بعض املؤسسات ختتار التصرف مبسؤولية أكرب يف غياب املتطلبات القانونية. هناك    
اسي بأن الواضح أن االعتقاد األسبعضها إسرتاتيجي، والبعض اآلخر دفاعي، والبعض اآلخر قد يكون إيثارًا. من 

 إىلستناًدا ، اهبااملؤسسات  املسؤولية االجتماعية ميكن أن تكون جيد ة لألعمال التجارية هو الدافع وراء اهتمام
التفكري يف أن املؤسسات ختلق ميز ة تنافسية من خالل دمج العوامل غري االقتصادية، ومتييز نفسها عن املنافسني، 

 2للعاملني.أفضل، وخلق مسعة املستهلك واملواقف والسلوك اإلجيايب  وبناء صور ة ومسعة
ليل التكلفة تق أوال :وتقدم اجملموعة املؤيد ة أربع حجج خاصة بتبين املؤسسة للمسؤولية االجتماعية وهي    

من خالل خلق يع مخلق مواقف مرحبة للجرابعا بناء ميز ة تنافسية و  ، ثالثالسمعةتعزيز الشرعية وا ، ثانياواملخاطر
من وجهة نظر ضيقة، فإن دراسة اجلدوى تربر مبادرات املسؤولية االجتماعية فقط عندما  لذلك ،القيمة التآزرية

تالحظ  . على النقيض من ذلك، قدللمؤسسة داء املايلهلذه املبادرات واألواضكة الباشر ة و امل تؤكد العالقةتنتج 
تماعية للمؤسسات تنتج روابط مباشر ة وغري مباشر ة ألداء املؤسسة، وجهة نظر واسعة أن مبادرات املسؤولية االج
هة تتطلب تطوير اسرتاتيجيات مناسبة، وأنشطة فعالة، موجهي . و هاواليت متكن املؤسسة من االستفاد ة من فرص

ماعية تلتكسني العالقات مع أصكاب املصلكة والرفاهية االجتماعية. يف املقابل، حتقق اسرتاتيجية املسؤولية االج
أن  ، جيب على املؤسساتجناحهاالصكيكة التقارب بني األهداف االقتصادية واالجتماعية، ومع ذلك، من أجل 

أن فوائدها ستعتمد على كل من املتغريات الوسيطة والطوارئ الظرفية، مما يعين أن تأثري املسؤولية االجتماعية  تدرك
 3.لن يكون دائًما لتعزيز األداء املايل الثابت

                                                 
1 Porter M. E. & Kramer M. R. (2006), Porter Business Case for CSR : The Link Between Competitive Advantage 

and Corporate Social Responsibility, harvard business review, pp : 18-94. 
2Lindgreen A. & Swaen V. (2010), Corporate Social Responsibility, International Journal of Management 

Reviews, (12 -1), pp :7-7. 
3 Lindgreen A. & Swaen V. op. cit. 
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وأخريا ميكن القول أنه إذا كان هدف املؤسسة هو تعظيم األرباح وفقط، وأن التزامها مببادئ املسؤولية االجتماعية    
ما هو إال تكلفة ستقلل من أرباحها، ومن قدرهتا على املنافسة، يف هذه احلالة من الصعب اجلمع بني األعمال 

كل غري ري يتطلب التضكية ببعض املوارد املالية واليت ستعود بشاحملققة للربح وااللتزام االجتماعي، كون هذا األخ
 و باألرباح قصري ة املدى جتعلها غري مهتمة بدعم األنشطة االجتماعية ألن اهتمامهامباشر باملنفعة على املؤسسة، 

 العكس صكيح.  

   التوجه نحو المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مكاسبو  : أسبابالثانيالمطلب 
 اميكن جنيه العديد من العوامل وللمكاسب اليت إىلماعية يرجع الباحثني توجه املؤسسات لتبين املسؤولية االجت    

 االلتزام بأبعادها، وهو ا سيتم التطرق له يف هذا اجلزء.من 
 أسباب التوجه نحو المسؤولية االجتماعية للمؤسساتول: الفرع األ

ض على تطبيق مبادئها، كان يف األغلب نتيجة ظهور بع ااالجتماعية وحرصهسسات للمسؤولية ن تبين املؤ إ   
 العوامل اليت نذكر منها ما يلي:

بتكمل  جعلها ملزمةما أوال: قام العديد من الباحثني بتعريف املؤسسة كوهنا كيان اجتماعي بالدرجة األوىل. 
ن هي املسئولة عنها تكاملوجود ة به حىت إن مل  ، وتساهم يف حل املشاكلفيه تنشطمسؤولياهتا جتاه اجملتمع الذي 

 بشكل مباشر؛
ثانيا: تغري دور اإلدار ة، حيث بعد أن كانت مسئولة عن رغبات املسامهني واملالك، أصبكت اليوم مسئولة عن حتقيق 

 ؛ التوازن بني مصاحل العديد من األطراف: املالك واملوردون والعاملون واجملتمع...
ها، غري احلكومية املدافعة عن حقوق العمال وعن البيئة وغري  املنظماتثالثا: تزايد الضغوطات على املؤسسات من 

 ؛هتمام باجلوانب االجتماعية والبيئية واألخالقيةدفعها لالما 
اهتا جرابعا: تزايد وعي املتعاملون مع املؤسسة، وحرصهم على أن تكون هذه األخري ة ذات مسعة طيبة وحتظى منت

  ؛وخدماهتا بدرجة عالية من اجلود ة دون أن تسبب يف تكلفة اجتماعية
 اهتمامات وذلك يف ضل تغري ،خامسا: ارتباط استمرارية املؤسسة بدرجة إشباعها للكاجات االجتماعية واألخالقية

 ؛اجملتمع ونظرته للمؤسسة نتيجة متتعه مبستويات معيشية عالية
ل قتصادية على املستوى الدويل )التلوث واالحتباس احلراري والبطالة والفقر واستغالسادسا: ظهور مشكالت بيئية وا

  1؛األطفال يف العمل ...( مما يتطلب تدخل املؤسسات يف إجياد حلول هلا وجتنب وقوعها مستقبال
                                                 

 .011، ص سابق مرجعوهيبة مقدم،  1
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االجتماعية،   يةرفع شعار املسؤول إىلالعوملة ففي ضل توجه العديد من املؤسسات متعدد ة اجلنسيات سياد ة سابعا: 
كما صارت تروج ملدى اهتمامها بالقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وااللتزام بظروف آمنة للعاملني، وأهنا ال تسمح 
بتشغيل األطفال، كما تروج الهتمامها بالبيئة واحلفاظ على املوارد. جعل العوملة من أهم القوى الدافعة لتبين املسؤولية 

 ؛االجتماعية
ات التكنولوجية املتسارعة واليت صاحبتها حتديات عديد ة فرضت على املؤسسة ضرور ة االلتزام بتطوير ثامنا: التطور 

املنتجات، ومهارات العاملني، وضرور ة االهتمام بالتغريات يف أذواق املستهلكني، وتنمية مهارات متخذي القرار 
اقتصاد مبين على الرقمنة، وزياد ة االهتمام براس املال الفكري  إىلخاصة يف ظل التكوالت من اقتصاد صناعي 

   1.بدرجة أعلى من املادي
 الفرع الثاني: المكاسب المحققة من االلتزام بالمسؤولية االجتماعية

التكلي وااللتزام بمما ال شك فيه أن اهلدف األساسي للمؤسسة هو حتقيق األرباح، لكنها ويف الوقت الراهن ملزمة    
لبا العديد من األسئلة واليت تتمثل أساسا يف: هل تؤثر املسؤولية االجتماعية س يطرح وهو ماباملسؤولية اإلجتماعية، 

على عوائد وأرباح املؤسسة، هل املسؤولية االجتماعية هي جمرد أعباء إضافية؟ أم أهنا ميكن أن تساهم يف خلق قيم 
ا هي أمهية االلتزام هبا؟ لذلك اجريت العديد من الدراسات حول الفوائد واملكاسب تنافسية جديد ة للمؤسسة؟ وم

 ملسؤولية االجتماعية.ااحملقة من تبين 
والء  مثل تعزيز ملؤسسةااليت قد جتنيها  املتوقعةلقد طرح املدافعون عن تقارير املسؤولية االجتماعية بعض الفوائد    

ود ة واإلنتاجية املوهوبني، وحتسني اجل العاملنيزيد من مبداعمة، وتوظيف واالحتفاظ العمالء، واملزيد من اجملتمعات ال
 وجتنب خماطر السمعة احملتملة اليت قد تنشأ عن احلوادث البيئية. 

من املؤسسات اعتربت أن أنشطة املسؤولية  ٪ 77أن أقل من  FTSE 250ملؤسسات  Cooperاستطالع  بنيو    
أن و ، العاملني واالحتفاظ هبمأهنا عززت توظيف يرون فقط  ٪ 71 نوأحتسني والء العمالء  إىلاالجتماعية أدت 

وميكن حتقيقها على مدى زمين أطول مما هو مقرتح يف بعض األحيان، ولكن ليس  وضوحاالفوائد قد تكون أكثر 
 2.هناك شك يف أن الفوائد الناجتة ستكون هائلة على املدى الطويل

                                                 
المصنعة  عينة من المنظمات آلراءاالبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك، دراسة تحليلية (، 5118)فؤاد حممد حسني،  1

 .82.85أطروحة دكتوراه، اجلامعة الستنصرية، ص  للمنتجات الغذائية في اليمن،
2 Idowu S. O. & Towler B. A. (2004), A comparative study of the contents of corporate social responsibility 

reports of UK companies Management of Environmental Quality, An International Journal (15 – 4), pp : 420-

437. 
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بعض املزايا اليت حتققها املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واليت أشارت اليها العديد من  عرض تتم فيما يلي   
 الدراسات. 

 والء العمالء تعزيزأوال: 
 إذ ،من املكاسب املهمة من املسؤولية االجتماعية للمؤسسات زياد ة والء العمالء وإمكانية جذب عمالء جدد   

 ة على دتعترب العالمات البيئية والعالمات االجتماعية للمنتجات من أدوات املسؤولية االجتماعية اليت تؤثر بش
ة ملصقات املنتجات والتغليف مبعلومات حول اإلجراءات املسؤول تضمني ، حيث ميكنمستويات الوالء واجلاذبية

تغليف من املواد املختلفة، مثل العناية بالبيئة، التعبئة وال قد تتعلق املعلومات بالعديد من جماالت احليا ة، و اجتماعياً 
االستخدام احملدود للموارد الطبيعية، تقليل املواد الضار ة أثناء عملية اإلنتاج، واحرتام حقوق احليوان، و املعاد تدويرها 

 ثل هذه املعطيا ة، مملناسبطريق املدفوعات يف الوقت ا، احرتام حقوق االنسان، ورعاية املوردين عن العاملنيورعاية 
كتسب العميل الذي ي ، كما ميكن توفر للعمالء احلاليني واحملتملني معلومات تؤثر بشد ة على مواقف املستهلكني

من املمكن و  ،طه أو حميطها مبثل هذه املبادراتيدرك الطابع املسؤول اجتماعًيا لتعهدات املؤسسة الثقة ويبلغ حمي
ثر املسؤولية تؤ وبالنهاية ، وجذب مشرتين جدد من خالل التسويق املشرتك اجتماعًياأيًضا تعزيز والء العمالء 

 1للمؤسسة. االجتماعية أيًضا على القيمة السوقية
 ثانيا: زيادة القدرة التنافسية

صلكة صكاب املأل ، إذ معلوم أنلمسؤولية االجتماعية للمؤسساتلتعد زياد ة القدر ة التنافسية مكسًبا آخر    
ار النامجة عن أنشطتها ر املتوقع أن تتكمل تكاليف األض اليت منعلى املؤسسة،  امتزايد اتأثري  وميارسون متزايد ة مطالب
ونتيجة  عالو ة على ذلك .التكيف مع متطلبات تغري بيئتها حفاظا على بقائها ومتيزها يهاعل ، وهو ما حيتمالتجارية

السعي للكصول على  اجربها، مما احلايل الوقتلق بظروف العمل يف وعي املستهلك فيما يتعلظاهر ة العوملة فقد ازداد 
اعية أنه يف ظروف العمل املعاصر ة، يعد تطبيق املسؤولية االجتم ميكن القول "املؤسسة املسؤولة".  لذلك شهاد ةعلى 

 شرطًا أساسًيا لبناء ميز ة تنافسية مستدامة.
 الثا: زيادة رضا وتحفيز العاملينث

بشرية وزياد ة تعريفهم باملؤسسة من خالل إدار ة املوارد ال للعاملنيميكن حتقيق زياد ة الرضا واملشاركة والتكفيز    
شراك املرؤوسني ، وإالعاملنياملسؤولة. تشمل أمثلة األنشطة املؤيد ة للمجتمع يف هذا اجملال: تطوير وزياد ة مؤهالت 

يتم ، و يةبالدعم إلدار ة التوازن بني احليا ة والعمل بفعال العاملني اعد ةومسالعادل،  والتعويضيف عملية صنع القرار، 

                                                 
1 Lindgreen  A. et al. (2009), Corporate social responsibility: an empirical investigation of U.S. organizations, 

Journal of Business Ethics, ( 85- 2), pp : 303-323. 
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ند انتهاك اإلجراءات اخلاصة عبفيما يتعلق  العاملنيإنشاء دافع إضايف أيًضا من خالل الربامج األخالقية جتاه 
 1.األخالقيات املذكور ة أو إنشاء ممثل خاص لألخالقيات يف املؤسسة

قة احملتملة بني العال اتالدراسبعض الصلة بني األداء االجتماعي والنجاح املايل، فكصت بداًل من التكقيق يف    
. قد يكون عاملنيالبني تصورات األداء االجتماعي ومواقف بالعمال، أي  األداء االجتماعي والفوائد احملتملة املرتبطة

العمل، مثل زياد ة  رتبط مبواقفتمن النتائج اإلجيابية  العديدالدليل على وجود عالقة بني املتغريات ذا أمهية ألن 
 2.إنتاجية العمال، واخنفاض التغيب، واخنفاض معدالت الدوران

 وزيادة االيرادات رابعا: تحسين األداء المالي
وخفض  أن املسؤولية االجتماعية توفر للمؤسسات إمكانية زياد ة املبيعات إىلتشري العالقة اإلجيابية األكثر شيوًعا    

 ارتفاع وبالتايل املنتج، نوعية وحتسني اإلنتاجية زياد ة نتيجة أيضا هذاوحيدث  3وهو ما يرفع أدائها املايل، التكاليف
 ملنتجات واملستهلكني العمالء تفضيل وكذلك العاملني، ووالء التشغيل تقليل تكاليف بسبب املبيعات حجم

 للمؤسسات املايل واألداء االجتماعي األداء بني العالقة والبكوث الدراسات العديد من تناولت وقد .املؤسسة
طرح  زياد ة اإليرادات مكسب آخر يتم حتقيقه عندن أاي  4املتغريين، هذين بني اجيابية عالقة لوجود أغلبها وتوصل

قد فمثال  5،جاريةلعالمة التلوالء الوتزيد من  املنتجات البيئية مشرتين جددذب جتو  املنتجات اخلضراء يف السوق
ديد ة من جما يكسبها فرصة للكصول على جمموعة تقدمي "بطاريات السيارات الصديقة للبيئة" تقوم مؤسسة ما ب

 .مؤيد ة للبيئة تحافظت على التزامها البيئي من خالل إجراءاتكون  مثال لبطاريات القدمية، وبتجميعها لالعمالء
 التشغيل تكاليف تخفيض :خامسا

 إنبعاثات الغازات تقليل مثل التكاليف خفض إىل وتؤدي البيئي األداء حتسني تستهدف كثري ة مبادرات هنالك   
 من تكاليف التخلص تقليل ميكن كما الزراعية، الكيميائية املواد استخدام تقليل أو العاملي املناخ تغري تسبب اليت

من املمكن أيًضا حتقيق ختفيضات يف التكلفة من خالل إدار ة املوارد  6.تدويرها إعاد ة مبادرات خالل من النفايات
 ص التعلم والتطويرفر  وتعزيزالعمل مكان الصكة والسالمة املهنية، ونظافة  وهذا بتعزيز البشرية املسؤولة اجتماعًيا

                                                 
1 Zychlewicza M. (2014), Corporate benefits of CSR activities, Journal of Corporate Responsibility and 

Leadership (1 – 1), pp: 85-96. 
2Peterson D. K. (2004) The Relationship Between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational 

Commitment, Business & Society, (43 – 3), pp : 296-319. 
3 Lindgreen  A. et al. op. cit. 

 .015، ص سابق مرجعلطية برين،  4
5 Zychlewicza M.  op. cit. 

 .57، ص سابق مرجعحممد فالق،  6
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من كفاء ة العمل وتقلل  أن ترفعهذه األنشطة أيًضا  ، ومن شأنعائالهتملو  هلم، فضالً عن توفري املزايا الطبية للعاملني
 من دوران العمل.

املقدمة مزايا للتلفة خاملشكال األ مثل، دور هام ليت ال يطلبها القانون املعمول بهاتنفيذ قواعد سالمة العمل  لعبي   
عندما مت تزويد  ٪7 إىلحيث اخنفض مؤشر غياب العمل  ARGUSوخري مثال على ذلك جمموعة  ،لعاملنيل

ضمن للمؤسسات اليت تطبق بشكل فعال مفهوم  هامت إدراجاليت  Unileverمؤسسة ، و حبزم الرعاية الصكية العاملني
، يةوفورات مذهلة بسبب أنشطة املسؤولية االجتماع واليت حققت ،لتكقيق مكاسب ماليةاملسؤولية االجتماعية 

مليون دوالر أمريكي بسبب اخنفاض استخدام الطاقة واملياه  7.9 ،7117-7551 بلغت الوفرات بني عامي حيث
 1.٪7111بلغ العائد على هذا االستثمار  فقد عالو ة على ذلكو  ،اتوتقليل النفاي

 المؤسسة سمعة سادسا: تحسين
 املؤسسات بني املتبادلة والثقة اخلدمات، تقدمي يف والنجاح األداء، يف الكفاء ة أساس على املؤسسة مسعة تبىن   

  2.البيئية لالعتبارات مراعاهتا ومدى املؤسسات، هذه به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل، وأصكاب
يف  PARTنقدم نتائج الدراسة اخلاصة بتقييم تطبيق معايري املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اليت أجرهتا شركة    

الفوائد من مبادرات املسؤولية  إىلمن للمؤسسات اليت مشلتها الدراسة  ٪11. ووفًقا للنتائج، أشارت 7177عام 
من اجمليبني، أهنم الحظوا تعزيز  ٪17االجتماعية للمؤسسات دون أي اعتبار ملشاركتها. أكد أكثر من النصف، أي 

 سة يف القضايا البيئية. مشاركة املؤس واليت من بينها ةاملسؤولية االجتماعيب لاللتزامالصور ة اإلجيابية للمؤسسة كنتيجة 
 هدفستت ةأنشط اللمن خ، حبيث املسؤولة بيئيابناء صور ة املؤسسة  إىليؤدي إظهار االهتمام بالبيئة الطبيعية    
ه النهائية املصنعة احلصول على املوارد واملنتجات شب عرببدًءا من قسم التوريد،  ،ية البيئة يف مجيع مراحل التشغيلمحا

احلد  ن خاللم أثناء اإلنتاج والتعبئةو  ،ت أو املواد الضار ة بصكة اإلنسانبطريقة مستدامة، أو التخلص من املكونا
لصكة امن استخدام املياه، والضوضاء أو انبعاث املواد الضار ة، واإلدار ة السليمة للنفايات، واملسائل املتعلقة ب

 لسليباتوفر مراحل التخزين والنقل أيًضا جمموعة واسعة من الفرص للتخفيف من األثر البيئي  ، كماوالسالمة املهنية
اختيار وسيلة النقل اليت تتميز بانبعاثات حمدود ة لغازات الدفيئة، وحتسني مساحة التخزين، والقضاء على من خالل 

 الطويل األجل. الفاقد والنفايات الناجتة أثناء التخزين

                                                 
1Zychlewicza M. op. cit. 

 شركات في ميدانية دراسة :اإلجتماعية واقع المسؤولية إطار في األردنية للمنظمات الذهنية الصورة إدارة (،2009) عبابنه، هايل الزيادات، ممدوح احلوري، القادر عبد فاحل 2
 .5ص األردن، اخلاصة، التطبيقية العلوم جامعة املعاصر ة، العاملية التكديات :األعمال منظمات إدار ة حول الثالث العلمي املؤمتر ،األردنية الخلوية االتصاالت
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كما يعد اإلبالغ عن أنشطة املؤسسة جانًبا مهًما من جوانب تكوين الصور ة اإلجيابية من خالل اإلجراءات     
. Lotosاملؤيد ة للبيئة؛ كمثال عن املؤسسة اليت تُعلم العامل بأنشطتها املؤيد ة للبيئة وبالتايل تبين صورهتا اإلجيابية هي 

، أنشأت املؤسسة "مركز إدار ة األزمات" للتككم يف اإلجراءات 7171 عامالنفطية يف عندما واجهت كارثة احلفار ة 
مليون  BP   500وقف اخنفاض قيمة أسهم املؤسسة من أجل إصالح صورهتا، أنفقت شركة إىلاملتخذ ة واليت أدت 

عالو ة ، سنوات 71دوالر أمريكي للتكقيق بشكل مستقل يف تأثري االنسكاب على البيئة البكرية يف دراسة استمرت 
أشادت املؤسسة بأنه سيتم استخدام صايف الدخل من بيع النفط من احلفار ة التالفة إلنشاء صندوق فقد  على ذلك

شكيل ا ة أخرى يف ترسانة املسؤولية االجتماعية اليت تستخدم لتحلماية احليا ة الربية.  وتعد احلمالت االجتماعية أد
 1.جتماعيةاال كلا شمعاجلة امليف محلة  وهو ما يتطلب مشاركتهاصور ة املؤسسة. 

ويعترب التوسع يف إعداد تقارير املسؤولية االجتماعية الطوعية من قبل املؤسسات الكربى دليل واضح على أن    
 2.ري"يُنظر إليهم على أهنم "يفعلون اخلو  ،باشر ة لالخنراط يف املسؤولية االجتماعيةيدركون القيمة امل مديروها
 خلق القيمة كنتيجة للمسؤولية االجتماعية االستراتيجية للمؤسساتسابعا: 

تعترب املسؤولية االجتماعية االسرتاتيجية للمؤسسات حل للمشاكل االجتماعية اليت مل تستطع الدولة حلها وهي    
يف تفاقم. من خالل زياد ة وعيهم بالفوائد اليت تعود على كل من املؤسسة وأصكاب املصلكة، ميكن للمديرين اختاذ 

معدل  سات. على سبيل املثال، يف جمتمع يعاين من ارتفاعقرارات أفضل بشأن أنشطة املسؤولية االجتماعية للمؤس
التسرب يف املدارس الثانوية، ميكن للمديرين تصميم وتنفيذ العديد من الربامج الفعالة إلبقاء املراهقني املعرضني 
 للخطر يف املدرسة. العديد من هذه الربامج ليست مكلفة للغاية للمؤسسات، ال سيما عندما تشجع العمال على

ذلك، غالًبا ما تكون هناك مكافآت للمؤسسات اليت توظف وتبيع املنتجات أو اخلدمات  إىلالتطوع. باإلضافة 
 3داخل هذه اجملتمعات.

إذا أدركنا خصائص االستثمار طويل األجل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات )على عكس التفكري يف املسؤولية    
الفرت ة احلالية فقط(، فإن قواعد قرارات العمل العادية ستختار أنشطة االجتماعية للمؤسسات على أهنا نفقات 

 املسؤولية االجتماعية اليت حتقق أعلى إمجايل أرباح من حيث الفوائد اجلماعية للمؤسسة وأصكاب املصلكة.
لتكديد مثل هذه املشاريع، جيب على املؤسسة دمج التخطيط واالستثمار يف املسؤولية االجتماعية املؤسسات    

 4ضمن وظيفة التخطيط املؤسسي. على وجه التكديد، جيب على املؤسسة إجراء التكليل التايل:

                                                 
1 Zychlewicza M., op. cit. 
2 McWilliams A. (2015), Corporate Social Responsibility, strategic Management, (12), pp :1-4.  
3 Burke L. & Logsdon J. M.(1996), How corporate social responsibility pays off, (29-4), pp : 495- 502. 
4 Burke L. & Logsdon J. M. op. cit. 
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 اتيجية.أهدافها االسرت  حتديد أصكاب املصلكة ذوي األمهية احلامسة لتكقيق مهمة املؤسسة أو أهدافها أو .0
حتديد سياسات وبرامج ومشاريع املسؤولية االجتماعية ذات القيمة االجتماعية اليت تليب احتياجات ومصاحل  .5

 أصكاب املصلكة هؤالء.
تقييم الفرص اليت تتيكها مشاريع املسؤولية االجتماعية هذه لتعزيز حتقيق املؤسسة لألهداف االسرتاتيجية  .8

 . هالتهديدات اهلامة اليت تواجهأو حلل املشاكل وا
تقييم الدرجة اليت تقدمها مشاريع املسؤولية االجتماعية هذه الفوائد اليت ميكن التقاطها و / أو استيعاهبا  .7

 من قبل املؤسسة بداًل من مجيع املؤسسات يف الصناعة أو اجملتمع ككل. )خصوصية.(
رئيسيني واليت ميكن ات يف احتياجات أصكاب املصلكة التوقع التغيريات املستقبلية يف بيئة املؤسسة والتغري  .2

 معاجلتها من خالل سياسات وأنشطة املسؤولية االجتماعية املؤسسات االستباقية. )استباقية(
 حتديد خط األساس للمتطلبات اإللزامية من أجل حتديد فرص األنشطة التطوعية. )التطوع( .5
ملسؤولية صلكة الداخليني أو اخلارجيني الرئيسيني من أنشطة احتديد الفرص خللق رؤية إجيابية مع أصكاب امل .4

 االجتماعية املؤسسات. )الرؤية(
 قياس ومقارنة القيمة احملتملة املتوقعة من خمتلف مشاريع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات )خلق القيمة(. .3

 في اإلستراتيجية العامة للمؤسسة االجتماعية المسؤوليةمستويات دمج : لثالثا المطلب
سؤولية االجتماعية امل خبصوصاملسؤولية االجتماعية عن الكيفية اليت تستجيب هبا  عن املؤسسة يعرب تصور   

االلتزام  األولوعموما هناك أربعة تصورات، حيث يعكس التصور  ،وتتفاوت هذه االستجابة من مؤسسة ألخرى
اين هو املسؤولية التصور الثو  ،العاكس ملسؤوليتها اإلقتصادية والقانونية هاسلوك، مبا يعين اتاالجتماعي للمؤسس

االجتماعية كرد فعل ويعين السلوك الذي ترغب األطراف ذات املصلكة يف عمل املؤسسة الوصول إليه. والتصور 
شاركة يف القضايا املو اليت تقوم على املبادر ة والوقاية  ايدعى باالستجابة االجتماعية ويعكس تصرفاهت الثالث

 التصور األخري فهو االعرتاض االجتماعي ويقصد به إنكار املؤسسة لتصرفاهتا غري املقبولة.أما  ،االجتماعية
 1:هناك من يبوب هذه االستجابة بني املنخفضة والعالية يف أربع مداخل كما يلي   
قية ويرفضها اجملتمع. بأعمال غري أخال تقومباملسؤولية جتاه اجملتمع وأيضا  هي اليت ترفض االلتزام: الخانقة اإلدارة .0

 فهي تركز فقط على حتصيل العوائد مهما كان الثمن. 

                                                 
 .548ص  اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، ، دارمنظمات األعمال مدخل معاصر وظائف(، 5113)فريد فهمي،  1
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هي تنظر للمؤسسة . فتزيد على ذلكالذي تفرضه القوانني وال تلتزم باحلد األدىن  هي اليت: المكتفية اإلدارة .5
 ن مبا سوى ذلك.أوليس هلا شقيق العوائد واألرباح بأن عليها حت

ب على االلتزام مبا تطلبه القوانني وتزيد على ذلك عندما يطل املؤسسة: حتمل مثل هذه اإلدار ة المعاونة اإلدارة .8
 منها بعض تلك املسامهات.

ماعية، االستجابة االجتماعية االجيابية العالية لكل متطلبات املسؤولية االجت هي اليت تعمل على: الفاعلة اإلدارة .7
سة أهنا مواطن تنظر للمؤس فهي ع،نمية اجملتمخدمة وت يفوحتمل كل األطراف ذات العالقة باملؤسسة على املسامهة 

 صاحل يف جمتمعها. 
 وهي االجتماعية املسؤولية عندما متارس املؤسسة تتبناها أن ميكن رئيسية اسرتاتيجيات ماي، ثالث حددكما     

واإلسرتاتيجية التكيفية   (Reactive)التفاعلية اإلسرتاتيجية (Proactive) االستباقية اإلسرتاتيجية
(Accommodative)  .لتنفيذ وأهدافها بقيمها اإلستباقية مدفوعة اإلسرتاتيجية تتبىن اليت املؤسسة تكون حيث 

 وعاد ة ما تتبناها ،العامة سرتاتيجيةاإل مع متناغمة باألساس تكون واليت االجتماعية باملسؤولية املبادرات املتعلقة
 األنظمة إتباع إىل متيلالتكيفية  تتبع اإلسرتاتيجية اليت املؤسسة. اجلنسيات متعدد ة واملؤسسات الكبري ة املؤسسات
. اتللمؤسس االجتماعية املسؤولية مبادئ أو معايري من األدىن احلد إلجناز وذلك اجملتمع املوجود ة يف والتعليمات

 من اهلامة الرئيسية توقعات اجملموعات أو مطالب بأخذ اإلسرتاتيجية هذه وفق املؤسسة تقوم أن املمكن من وأيضا
 على الرد إىل التفاعلية فتميل اإلسرتاتيجية تطبق اليت أما املؤسسة .تلبيتها وحماولة االعتبار بعني املصاحل أصكاب
 الدعاية اإلعالمية. أساس على االجتماعية املسؤولية بنشاطات والقيام هبا احمليطة البيئة يف جتري اليت األحداث

 إبداع ثالث اسرتاتيجيات وذلك بناءا على قدر ة إىلكما أن هناك من صنف اسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية     
مية اهلجو  واالسرتاتيجيةإسرتاتيجية التجاهل  :وهم واستمرارها بقائها تؤمن اليت اإلسرتاتيجية بتنفيذ وقرارها املؤسسة

والضغوط اليت  احلوافز يف ضعف هناك يكون حيث تستخدم إسرتاتيجية التجاهل عندما .الدفاعية واالسرتاتيجية
تطبق  الوقت نفس ويف معينة خدمات أو ملنتجات الدفاعية اإلسرتاتيجية تطبق املؤسسة أن ميكنو  متارس عليها،
املؤسسات اليت لديها مستوى  أما) .اخلدمات أو املنتجات من أخرى ألصناف بالنسبة اهلجومية اإلسرتاتيجية

 تكونفعايل  إبداع مبستوى تتميز اليت املؤسسات بينما الدفاعية، اإلسرتاتيجية ختتار سوففمنخفض من اإلبداع 
 1.اهلجومية اإلسرتاتيجية تطبيق على قادر ة

                                                 
 .28، ص مرجع سابققادري، إبراهيم  1
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 جتنيها أن ميكن شكل فوائد على املؤسسة على اجيايب بشكل ينعكس أن ميكن املناسبة اإلسرتاتيجية اختيار إن   
 .للمؤسسةبالنسبة  االجتماعية املسؤولية أمهية على تؤكد مستويات عد ة على
ية دمج املسؤولية االجتماعية يف إسرتاتيج امكانية إىلفقد أشارت لألداء االجتماعي  SEEPأما جمموعة عمل شركة    

 1هي:مستويات  ةثالث عرباملؤسسة 
 المستوى األول: تكون فيه المسؤولية االجتماعية منفصلة عن النشاط االقتصادي

عند هذا املستوى يتم الفصل بني برامج املسؤولية االجتماعية وباقي النشاطات االقتصادية. حيث يراد منها    
ص يحتسني صور ة املؤسسة داخليا وخارجيا. وتكون هذه الربامج يف شكل: نشاطات الرعاية والعمل اخلريي، ختص

ما أن على القرارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة. ك مبادرات ليس هلا أثر مباشر، وهي نسب من السعر ألسباب إنسانية
 ىلإالفصل بني النشاطات املسؤولة اجتماعيا والنشاطات االقتصادية يشكل عبئا على امليزانية التقديرية، مما يؤدي 

 سكسونية.  -ألجنلويف الدول ا كثرياتقليص أو إلغاء هذه النشاطات يف حالة التعرض ألزمة مالية، وينتشر هذا التوجه  
 للمسؤولية االجتماعية ضعيف  دمجالمستوى الثاني: 

 ن خاللمهذا التوجه أيضا على حتسني صور ة املؤسسة وعالمتها التجارية، ولكن يتم ذلك بشكل داخلي يركز    
ة، وكلما  إنفاق على مشروعات معينة تكون معلنيف استثمارات أو ترتجم املسؤولية و استثمارات مسؤولة اجتماعيا، 

 كلما كان األثر كبريا.  ااالستثمار كبري كان حجم 
ترتبط هذه النشاطات بشكل ضعيف مع اإلسرتاتيجية الكلية وتركز على مهام هامشية مثل: جلب مرتبصني    

قد حتسن هذه النشاطات و  ...،بغرض التعلم، إعاد ة تدوير الورق، استقبال املرتبصني الذين يؤدون تكوينا يف املؤسسة
ي هي جزء من سياسة التكفيز الداخلو  االجتماعي للمؤسسة ولكنها ال تعدل من احملاور اإلسرتاتيجيةمن األداء 

 للعمال والتواصل الداخلي املوجه ألصكاب املصلكة.
 المسؤولية االجتماعية في اإلستراتيجية العامة للمؤسسة دمجالمستوى الثالث: 

تم حتديدها قبل مجيع وي للمؤسسة، جتماعية يف اإلسرتاتيجية العامةاألبعاد البيئية واال دمجعند هذا املستوى يتم    
نتائج يف ال نوتكو ، كل املستويات واملهام والقرارات  القرارات األخرى حيث أن دجمها حيدث تعديالت كبري ة على

د ة، وال ر األجل الطويل تتعلق بنمو وتطور املؤسسة. وعند هذا املستوى تكون املسؤولية االجتماعية للمؤسسة متف
 تعكس فقط خصائص الصناعة بل تؤكد أيضا أن املؤسسة لديها مهمة وقيم وتوجه اسرتاتيجي.

                                                 
 .081 053، ص مرجع سابق، وهيبة مقدم 1
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يف اآلونة األخري ة، تلتزم العديد من املؤسسات يف مجيع أحناء العامل طواعية بأفكار املسؤولية االجتماعية كما    
يتبناها االتفاق العاملي لألمم املتكد ة بشأن قيمة حتسني اجملتمع من خالل ممارسات األعمال املتعلقة باملسؤولية 

 .االجتماعية للمؤسسات

 المسؤولية االجتماعية ومكانتها في المؤسسة سيرورة: الرابعالمطلب 
مساعد ة  ه جمموعة من املراحل، وتوفري أدواتتطبيق يتطلب عمل طتعترب املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من   

 ه، واجراء تغيريات يف املؤسسة من أجل جناح ذلك.تطبيق على
 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات سيرورةالفرع األول: 

ن معملية املسؤولية االجتماعية املؤسسات وأصكاب املصلكة على أهنا نشاط مرحلي ميكن  إىلميكن النظر    
( وتعترب املرحلة مرحلة تطوير اإلسرتاتيجية )اليت تتضمن التكليل اإلسرتاتيجي ، األوىلخالله حتديد مرحلتني متميزتني

  1ية.املرحلة الثانومتثل تنفيذ اإلسرتاتيجية مرحلة االوىل و 
 عملية المسؤولية االجتماعية المؤسسات (:3-2)شكل رقم 

  
 Source: O’Riordan L. & Fairbras J. (2008), Corporate Social Responsibility (CSR): Models and 

Theories in Stakeholder Dialogue, Journal of Business Ethics 83, pp:745–758. 

     

                                                 
1 O’Riordan L. & Fairbras J. (2008), Corporate Social Responsibility (CSR): Models and Theories in 

Stakeholder Dialogue, Journal of Business Ethics 83, pp :745–758. 
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 رحلة األوىل لعملية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واملتمثلة يف تطوير اإلسرتاتيجية العوامل التالية:املتتضمن 
 حتديد القيم اليت تقود االسرتاتيجية. -
 نيلتساؤلا ان خاهليطرح م حتديد البدائل اليت تشمل جمموعة متنوعة من اخليارات املتاحة لصانعي القرار. واليت -

يتم ذلك؟  أي أسباب الدعم وكيف االجتماعيةسؤولية امل لتبين املؤسسةتدفع  يتسباب ال: ماهي االاملهمني
 .أولوياهتم وحتديد املصاحلأصكاب  حتديدعن طريق  األسئلةعن هذه  اإلجابة وميكن

 وىلألاالسرتاتيجية )أو اإلجراء( وهي النتيجة املرتتبة على القرارات املتخذ ة يف اخلطوتني السابقتني من املرحلة ا -
 ح.ا رباال وحتقيقمبنية على هدف خلق القيمة  االسرتاتيجيةكون هذه حيث ت

 متثل مرحلة التنفيذ املرحلة الثانية من عملية املسؤولية االجتماعية املؤسسات. وتشمل العوامل التالية:   
حلامسة للتككم يف االتنفيذ والرقابة اليت تتضمن اجلوانب الفنية للتنفيذ على مستوى أكثر تكتيكية واخلطو ة  -

 العملية برمتها )أي حلقة التغذية الراجعة(؛
املنطق أن النهج املوجه النتائج هو مفيد لضمان االستخدام  إىلوأخريا، يتم تضمني اخلطو ة اإلخراج استنادا  -

 الفعال والكفء للموارد اإلدارية.
 هاتعلى تحسين مكان ةساعدالمعوامل وال موقع المسؤولية في بيئة وهيكل المؤسسةالفرع الثاني: 

 أوال: موقع المسؤولية في بيئة وهيكل المؤسسة
 يفهذه الوظيفة  ذهتتخمؤشر القيمة احلقيقية اليت تعلقها املؤسسات على املسؤولية االجتماعية، هو املكان الذي    

يف   ةكون موجودتاالجتماعية يف املؤسسة، عاد ة ما حسب الدراسات املتعلقة مبكانة املسؤولية و  ،اهليكل التنظيمي
ة، أو عنصر مساعد للعالقات العام اأهن ايُنظر إليه، حيث و شؤون املؤسسات أو شؤون اجملتمعالشؤون اخلارجية أ

 وظيفة للعالقات اخلارجية للمؤسسة، أو نشاط هامشي، وليس شيًئا جيب تضمينه عرب املؤسسة أفقياً وعمودياً.
على  قتصري ملسؤولية االجتماعيةامنوذج  إنفذنا يف االعتبار ما تفعله إدارات شؤون اجملتمع يف الواقع، إذا أخ   

املشاركة يف مبادرات التجديد االجتماعي واالقتصادي ودعم عمل اجلمعيات اخلريية واهليئات التطوعية. الغرض من 
مواطن ملشاركتها يف اجملتمع ودورها ك  العالقات العامة يف هذا السياق هو ضمان حصول املؤسسات على التقدير

تدرك  رتبط بالقضية '' قد انطلق يف السنوات األخري ة حيث''ليس من قبيل املصادفة أن مفهوم التسويق امل صاحل
املؤسسات أن هناك مسافات طويلة يف ربط امسها بقضية جيد ة.  يف حني أنه من املشروع أن تستخدم املؤسسات 

ية املسؤولية االجتماع ىلإ'' التسويق املرتبط بالقضية '' كوسيلة لتكسني عالمتها التجارية ومكانتها، فهل يرقى هذا 
ملؤسسة على املدى اوأثر للمؤسسات؟ تعترب هذه الفكر ة مستكيلة ليس ألن املسؤولية االجتماعية تتعلق ببصمة 
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شطتها يتعلق مبدى استعداد املؤسسة لفكص وحتسني تأثريها على مجيع املتأثرين بأن ، بل األمرجملتمعالطويل يف ا
 1تماعية والبيئية لعملياهتا.وعرض مسعتها على املدى الطويل يف سياق االستدامة االج

إذن، ما ميكن استنتاجه من نتائج دراسات حول مكانة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات فهذه االخري ة هي    
اخرتاع للعالقات العامة، وستظل كذلك، حىت يتم معاجلة بعض املفارقات. يعين أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 قيقي إال إذا احتضنت مجيع أصكاب املصلكة يف املؤسسة، إذا مت تعزيزها بالتغيرياتال ميكن أن يكون هلا مضمون ح
يف قانون املؤسسة املتعلق باحلوكمة، إذا متت مكافأ ة املؤسسات املسؤولة من قبل األسواق املالية، إذا كان تعريفها 

لتدقيق العام، ها، وإذا كانت مفتوحة لبيئية، إذا مت قياس تنفيذها ومراجعتالجتماعية و اال االستدامة يتعلق بأهداف
 2.وإذا كانت آليات االمتثال موجود ة، وإذا كانت مضمنة يف مجيع أحناء املؤسسة أفقياً وعمودياً 

 ثانيا: عوامل تساعد على تحسين مكانة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات
 وال تعترب ؤسسات هي نشاط هامشي،كما مت ذكره يف العنصر السابق فاملسؤولية االجتماعية يف الكثري من امل    

كما سنبينه فيما  تعزيز أخرىو شيًئا جيب تضمينه عرب املؤسسة أفقيًا وعمودياً، ولذلك وجب تغيري بعض األمور 
 :يلي

 مبادئ حوكمة المؤسسات -0
حت  دد هيك  ل  والرقاب  ة عليه  ا، حي  ث املؤسساتتوجي ه  تهاي تم بواس طاليت نظم ال جمموعتعكس حوكمة املؤسسات    

 ن ذوي ، مث ل جمل س اإلدار ة واملديري ة، وغ ريهم ماملؤسسةوإط  ار توزي  ع الواجب  ات واملس  ؤوليات ب  ني املش  اركني يف 
وكم ة تعط ي حلا ذه اإلج راءات ف إن هبو  املؤسسةاملص احل. وتض ع القواع د واألحك ام الخت اذ الق رارات املتعلقة بشؤون 

ه داف، والعم ل  ذه األوض ع أه دافها، والوس ائل الالزم ة لتكقي ق ه املؤسسةاهليك ل املالئ م ال ذي تس تطيع م ن خالل ه 
اعي ة تطبي ق احلوكم  ة يف جم ال املس  ؤولية اإلجتم. و جيب أن تشتمل احلوكمة الرقابة الفعالةو  عل ى مراقب ة األداء،

3.جملالللمؤسس  ات يس مح هل  ا بوض ع التش  ريعات والق وانني املختلف  ة الالزم  ة لتطبيقها يف هذا ا
  

 المؤسسات المسؤولة اجتماعياالية مكافأة األسواق الم  -2
فًقا يتم احلكم عليها من قبل األسواق يف املقام األول و و  ،عة بقوى السوق والضغوط التنافسيةاملؤسسات مدفو    

يتلقى أعضاء جملس اإلدار ة حوافز بناًء على مؤشرات و  ،ذلك إىلاألرباح وعائد السهم وما مثل للمؤشرات املالية 
 وجود رغمف، بسلوكها غري املسؤول اجتماعيااألداء هذه. ال يوجد دليل دامغ على أن سعر سهم املؤسسة يتأثر 

                                                 
1 Frankental P. (2001), Corporate social Responsibility: a PR invention? Corporate Communications, An 

International Journal, (6- 1), pp : 18-23. 
2 Frankental P. op. cit. 

 .45-23(، ص 5-7، جملة االقتصاد اجلديد، )الحوكمة في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصاديةدور مبادئ وأسس (، 5108حممد غردي، ) 3
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إال عندما  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ال ميكن أن ترتسخ وعليه بذلك.ال هتتم أسواق األسهم  إضرار بالسمعة
 عليها األسواق املالية.  تكافأ

تتمثل إحدى طرق ضمان مكافأ ة األسواق للمؤسسات األخالقية يف تغيري أنظمة احملاسبة حبيث يتم تدقيق    
. إذا جيب جتماعيةالاملؤسسات ليس فقط وفًقا ألدائها املايل، ولكن أيًضا وفًقا جملموعة واسعة من املؤشرات البيئية وا

تدقيق يف اجتماعية، حبيث أخذ نظام المالية وبيئية و وفق ثالثة خطوط أساسية:  مؤسسة للتدقيقكل  أن ختضع
 يئي واالجتماعيفًقا لتأثريها البلمؤسسات و ل وحماسبة السوق املاليةللمؤسسة على اجملتمع،  األثر الشاملاالعتبار 
 .، وفًقا ملبدأ '' امللوث يدفع ''اؤد أدائهتإذا مل ا ومعاقبته
 المسؤولية االجتماعيةوحيد مفهوم ت -3

طورت  فقد ،ن املسؤولية االجتماعية للمؤسساتتعلق لعوانب معينة متهناك حماوالت عديد ة لتطوير معايري    
'' إطار عمل لضمان السمعة''، والذي وفًقا ألدبياهتا ميّكن Price (2000)  waterhouse Coopersمؤسسة

يتضمن مؤشرات األداء  ، وهو إطاراملؤسسات وعمليات املساءلةؤولية املؤسسات من حتديد وقياس وإدار ة مس
 ة ككزمة برامج التقييم وهي متوفر  ،املصلكة عرب خمتلف جماالت النشاطاملتعلقة بتأثري املؤسسة على خمتلف أصكاب 
حنو مزيد تمية حلركة احلا يعكس مبا ،ن بإصدار تقارير اجتماعية سنويةالذايت. يلتزم عدد من املؤسسات األخرى اآل

 من الشفافية واإلفصاح. 
 اجملتمع، جمموع آثارها علىبشكل ما عن  تهااسبحم لفكر ة املؤسسات قبولء بد أوىل يف هذا اجملاليعد خطو ة    

ة املسؤولية االجتماعي بواسطتها تستطيع املؤسسات االلتزام بأبعاد اليت القياسية املواصفات عدد خصوصا مع تزايد
 أو من اإليزو للتقييس العاملية املؤسسة من تصدر القياسية املواصفات وهي ،مهمة يف هيكلهاواعطائها مكانة 

 وهو ما سنتناوله بالتفصيل يف املبكث الثالث. .أخرى دولية هيئات
 االعتراف باألخطاء -4

يست مسؤولة ل مهتابأن مؤسس نيدير امل أغلبيعرتف  ال. "اإلنكار  "التناقض املتعلق مبشكلة التعريف هو    
عد ة لالعرتاف تأن تكون مسؤولة اجتماعياً أن تكون مس إىلتطمح تقوم هبا املؤسسة اليت  وعليه أول خطو ة اجتماعًيا.

  1لمسؤولية االجتماعية مضمون حقيقي داخلها. ل، ومن مث اختيار طريقة جتعل صها وأخطائهاائقبن
 
 

                                                 
1 Frankental P. op. cit. 
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 زيادة وعي المستهلكين -9
قدمي حوافز بناءً على األدلة املتزايد ة على رغبة املستهلكني يف ت للمؤسساتمت اعتماد أنشطة املسؤولية االجتماعية    

للمؤسسات املسؤولة اجتماعياً. على سبيل املثال، يرغب املستهلكون يف دفع أسعار أعلى للمنتجات اليت تصنعها 
راء م املؤسسات اليت تقدم تربعات للمنظمات غري الرحبية، ولشمؤسسة أخالقية، ولتبديل العالمات التجارية لدع

 1.املنتجات من مؤسسة جملرد أهنا تدعم القضايا اخلريية
  للمؤسسات االجتماعية المسؤولية مبادرات لتنفيذ توجيهية مبادئ الفرع الثالث:

األداء أن توازن بني األداء االقتصادي و  ، إذ يتعني على املؤسساتاملسؤولية االجتماعية عملية موازنةتعترب    
كىت فبتها، صعو مدى وهو ما يعكس  ،حتقيق التوازن بني خمتلف أصكاب املصلكةو األخالقي واألداء االجتماعي، 

جيتها يتوجب ضمن اسرتاتي اوممارساهت هاودمج أبعاد لمسؤولية االجتماعيةلتتمكن املؤسسات من التطبيق اجليد 
 : ةاألخذ بعني االعتبار العناصر التالي عليها

 أصحاب المصلحةأوال: صعوبات مرتبطة ب
هناك اتفاق واسع النطاق على أن إطار عمل أصكاب املصلكة قد أثبت فائدته يف حتليل التكديات االسرتاتيجية    

 2وأن العالقات اجليد ة مع أصكاب املصلكة هي مفتاح النجاح التنظيمي. املؤسساتواملعيارية اليت تواجهها 
 املصلكة صكابأ يرى الذي السلوك ،املؤسسات لسلوك اجملتمعية التوقعات" هو االجتماعية املسؤولية موضوع إن   
 حنو موجه ومكمفه ،" املؤسسة من مربر بشكل مطلوب وبالتايل ،أخالقياً  مطلوب أو اجملتمع قبل من متوقع أنه

 خالل من - املصلكة أصكاب مع جسر بناء االجتماعية، للمسؤولية الناجح التنفيذيتطلب  املصلكة، أصكاب
 املسار بدعم موإقناعه املشرتكة األهداف لتكقيق السعي يف - املشاركة وممارسات الرمسية وغري الرمسية احلوارات

 العديد عن تنتج ليتا األخالقية التعقيدات معاجلة املؤسسات قاد ة على يتعني .املؤسسة ختتاره الذي االسرتاتيجي
 إدار ة ملؤسساتا هبا ختتار اليت الطريقة لكنللطرفني.  ومفيد ة دائمة عالقات وبناء ،املصلكة أصكاب مطالب من

ويتعني  ضاربةخاصة وأن مطالبهم مت ،فهي جد صعبة كبريًا اختالفًا ختتلف ميدانيا املصلكة أصكاب مع عالقاهتا
 3.أهداف وسياسات إىلعلى املؤسسة ترمجتها 

 
 

                                                 
1Gurhan-Canli Y. & Schwarz. (2006) The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on 

Companies With Bad Reputations, Journal Of Consumer Psychology, (16-4), pp : 377-390. 
2 Maak T. op. cit. 
3 Lindgreen A. & Swaen V. (2009), Corporate social responsibility, International Journal of Management Reviews, 

(12- 1), pp : 1-20. 
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 التطبيقثانيا: صعوبات مرتبطة ب
 اجلوانب أن إال املعاصر ة، املؤسسات أنشطةيف  مهم كبعد اآلن تظهر االجتماعية املسؤولية أن من الرغم على   

 لتنفيذ احلالية اإلرشاداتو  ،األدبيات يف مؤخرًا إال ظهري مل املؤسسة داخل توجههذا ال لتطوير والعملية الديناميكية
 أو النظري الدعم إىل تفتقر تزال ال لنجاحها منها التكقق ميكن اليت واملعايري للمؤسسات االجتماعية املسؤولية
 وجود عدم إىلإضافة  ،نسبًيا حمدود ة وأبعاد جوانب على هذا التوجه وتنفيذ تطوير يف الدراسات تركز كما التجرييب،

 يرىحيث "(. املؤسسة DNA)" املؤسسة واسرتاتيجية ثقافة يف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية دمج بشأن قرار
 التدرجيي، لتنظيميا التغيري عمليات خالل من إما حيدث للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تنفيذ بأن املؤلفني بعض
 إعاد ة املديرين لىع جيب" حيث وحتويلية، جذرية مناهج خالل من تأيت التغيريات بأن اآلخر البعض يؤكد بينما

 حاجة هناك التايلوبواألسواق.  والتكنولوجيا االسرتاتيجية حول السائد ة نظرهم وجهات يف أساسي بشكل التفكري
 تغيري مناذجو  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تنفيذ حول لألدبيات التخصصات ومتعدد ة منهجية مراجعة إىل

1.واضكة
  

 المسؤولية االجتماعية اتصالثالثا: استخدام 
سرتاتيجية جلين الفوائد االو  للمؤسساتخلق وعي أصكاب املصلكة جتاه أنشطة املسؤولية االجتماعية  نمنذ أ   

، فمن الضروري للمديرين أن يكون لديهم فهم أعمق للقضايا الرئيسية املتعلقة باتصاالت للمسؤولية االجتماعية
 2االجتماعية.املسؤولية 

 املستهلكني نيأع يف التجارية عالمتها لوضع متزايد بشكل االجتماعية املسؤولية أنشطة املؤسسات تستخدم   
 ألدبياتا تناقش نفسه، الوقت يف. اإللكرتونية هامواقعو  السنوية اتقاريره باالعتماد على اآلخرين، املصلكة وأصكاب

 ؤسساتامل اختارت وإذا هبا، اخلاصة االجتماعية املسؤولية مبادرات عناإلعالن  املؤسسات على جيب كان إذا ما
 ائًماد يفيد ال هذا النهج فإن احلديثة لألحباث وفًقا لكن مناسبة، التقليدية التسويق أدوات كانت إذا فما التواصل،
 .املصلكة أصكاب شكوك يثري قد وذلك ألنه ،املؤسسة

 وأطر والبيئية، ةاالجتماعي التقارير يف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تصاالتال الرئيسية اآلليات تتمثل   
 االتصال عمليات يف املصلكة أصكاب ملشاركة خمتلفة ووسائل دولًيا، هبا املعرتف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية

املؤسسة  وإجنازات برامج حول "تقوله كيف مث ،قوله جيب مااال انه يتعني على املؤسسات معرفة "االجتاه.  ثنائية

                                                 
1 Lindgreen A. & Swaen V, op. cit. 
2 Shuili Du. et al. (2010), Maximizing Business Returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of 

CSR Communication, International Journal of Management Reviews, pp : 8-19. 
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 التنفيذ نلضماف املصلكة، أصكاب بسخرية املخاطر ة أو الذاتية اخلدمة مبظهر الظهور دون ،هبذا اجملال اخلاصة
 الرمسية واراتاحل خالل من - املصلكة أصكاب مع عالقات بناء املديرين على جيب االجتماعية، للمسؤولية الناجح

 الذي سرتاتيجياال املسار بدعم وإقناعهم املشرتكة األهداف لتكقيق السعي يف - املشاركة وممارسات الرمسية وغري
صكاب املصلكة وبناء أ ة اليت تنتج عن العديد من مطالبمعاجلة التعقيدات األخالقي إىلباإلضافة . املؤسسة ختتاره

  1.معهمعالقات دائمة ومفيد ة 
على املديرين فهم أكرب لالتصاالت حبيث، تتضمن األسئلة املتعلقة مبا جيب توصيله )حمتوى الرسالة(،  يتعني   

عالية وأصكاب املصلكة اليت تؤثر على ف باملؤسسةفهم العوامل اخلاصة  إىلقنا ة(، باإلضافة الومكان التواصل )
ع اجلوهرية يف كيفية تقليل شكوك أصكاب املصلكة ونقل الدواف يف هذا اإلطاريتمثل التكدي الرئيسي ، و تصاالتاال

 ليست فقط اليت املؤسسةتكشف عن جوانب من هوية اليت  ،باملؤسسةيف أنشطة املسؤولية االجتماعية اخلاصة 
ات سياس يفأساسية ودائمة، ولكنها غالًبا ما تكون أكثر متيزًا حبكم قواعدها املتباينة واخلصوصية )مثل املساوا ة 

 من املرجح أن ميتنع أصكاب املصلكة عن تقدميإذ  التوظيف، رعاية القضايا االجتماعية، املبادرات البيئية(.
 2يف وجود دوافع خفية خلدمة الذات. يشككونعندما  املؤسسةاستنتاجات إجيابية حول هوية 

 القياسرابعا: صعوبات 
 املسؤولية من إطارض مسؤوالً  سلوًكا حًقا اعتبارها ميكن اليت التجارية املمارسات ةماهي تتمثل هذه الصعوبات يف   

 بشكل متثل للمؤسسات االجتماعية املسؤولية أن مالحظة خالل من السؤال هذا على اإلجابةتبدأ  ،االجتماعية
 حيا ة نوعية حتسني عم االقتصادية، التنمية يف واملسامهة أخالقي بشكل للتصرف املؤسسة قبل من مستمرًا التزاًما عام

 املشاكل من عةواس متنوعة جمموعة ملعاجلة املؤسسات وجهود. واجملتمع ككل احمللي، واجملتمع ،(وعائالهتم) عماهلا
 االجتماعية ليةلمسؤو ل يُنظر أن الطبيعي من يبدو اجتماعية. وبالتايل مسؤولية أيضا هي والبيئية االجتماعية

 البيئي األثر نم للتخفيف الطوعية والشراكات الربامج من مبادراهتا تتنوع ،األبعاد متعدد ة أهنا على للمؤسسات
 وتلتزم االجتماعية ةالرفاهي حتمي اليت والتسويق التوريد مبادرات تطوير إىل اإلنتاج وأساليب الصناعية للمنشآت

 االجتماعية ؤوليةاملس نشاط مستوى قياس ينبغي كيف: يلي ما الصلة ذات األسئلة تتضمنو البيئية.  بالفوائد
 بشكل مؤسساتلل االجتماعية املسؤولية مستوى تقيم قد اليت املختلفة واملؤشرات املعايري هي ما ؟للمؤسسات

                                                 
1 Lindgreen A. & Swaen V. op. cit. 
2  Shuili Du et al. op. cit. 
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 إىل تسعى ليتا األحباث من مزيد إجراء يف تساعد أن احلالية واملؤشرات للمقاييس النقدية املراجعة شأن من فعال؟
   .1جملتمعا ورفاهية املؤسسة ألداء املختلفة األبعاد على تأثريها وقياس االجتماعية املسؤولية درجة تقييم

 المبحث الثالث: قياس المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 مسؤوليتها قياساليت قدمها العديد من الباحثني ملساعد ة املؤسسات ل نماذجبعض النتناول يف هذا املبكث    

ية االجتماعية خاصة باملسؤول املعايري واملواصفات القياسية املرتبطةأو أدائها اإلجتماعي، وحماولة حتديد  االجتماعية
 .، وأهم املمارسات املرتبطة بأبعادها األربعةISOما تعلق بإسهامات الوكالة الدولية للتقييس 

 للمؤسسات المسؤولية االجتماعية: نماذج قياس األولالمطلب 
 اليت والبيئة يف الوسطا تصرفاهت عن النامجة اآلثار وقياس االجتماعية ملسؤوليتها املؤسسة إدار ة كيفية على لتعرفل   

غري  جزءا من األداءيعترب ، يتعني على املؤسسة قياس األداء االجتماعي، والذي عليها احلكم مث فيها ومن تنشط
ياسه، لذلك قام مل توفر كيفية ق ةقدماللتعاريف حيث أن اصعبا، أمرا األمر الذي جيعل قياسه وتقديره كميا  املايل

منوذج حماسبة  :ومن بني أهم هذه النماذج ،العديد من الباحثني بالبكث عن مناذج تساعد املؤسسات للقيام بذلك
اتيجية اسرت منوذج  ،لوحة قياد ة مؤسسة سكونديامنوذج  منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدامة ،املسؤولية االجتماعية

 :عرضه بإجياز كما يليما سيتم وهو  .منوذج أصكاب املصلكة، األساس الثالثي
 الفرع األول: نموذج محاسبة المسؤولية االجتماعية

حىت ال يكون احلديث على األداء االجتماعي للمؤسسات مفهوما نظريا جمردا، طور الباحثون يف املالية واحملاسبة    
معايري يتم مبوجبها قياس األداء االجتماعي بوحدات مالية ونقدية تبني اإلنفاق واالستثمار الذي قامت به املؤسسة 

لضغوط اليت ظهرت حماسبة املسؤولية االجتماعية كنتيجة ل ، وقدحلخالل فرت ة زمنية معينة جتاه خمتلف أصكاب املصا
مجعيات محاية البيئة ومجعيات حقوق اإلنسان، وقد مسيت بعد ة أمساء احلكومات و عمت الدول املتقدمة من قبل 

 وغريها.للمؤسسات مثل احملاسبة اإلجتماعية واحملاسبة االجتماعية 
    عية أوال: مفهوم محاسبة المسؤولية االجتما

 األداء قياس ومقاييس وإجراءات متغريات اختيار عملية هناأؤولية االجتماعية للمؤسسات بعرفت حماسبة املس   
 ،ياالجتماع ئهاأدا يف تقييم تستخدم واليت منتظمة بطريقة معلومات تقدمي مث املؤسسة، مستوى على االجتماعي

                                                 
1 Lindgreen A. & Swaen V. op. cit. 
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 أو املؤسسة داخل من األطراف هذه كانت سواء اجملتمع داخل املعنية لألطراف املعلومات هذه إيصال وأخريا
 1.خارجه

لمؤسسة، من احملاسبة يهتم بقياس األداء االجتماعي ل هي فرعحماسبة املسؤولية االجتماعية  القول بأنومنه ميكن     
 جلميع األطراف ذات املصلكة حىت يتسىن هلم تقييمه. وتبليغ نتائج القياس

 المسؤولية االجتماعية للمؤسساتثانيا: مجاالت محاسبة 
   2:أربعة جماالت هي إىلتنقسم جمالت حماسبة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات    

: يعترب جمال داخلي حملاسبة املسؤولية االجتماعية، اذ يتضمن هذا اجملال تأثري أنشطة املؤسسة على العاملين مجال
شطة  ة فعالة يف حتقيق أهداف املؤسسة، وبالتايل هي تشمل األناألشخاص العاملني هبا كموارد بشرية تساهم بصور 

اليت تعمل على حتسني وضع وظروف العاملني بشكل عام كتقدمي العالج للعاملني جمانا وحتسني ظروف العمل 
 وتقدمي وسائل األمن الصناعي.

ارسات املؤسسة بية الناجتة عن مماحلد من اآلثار السل إىليشمل جمموع األنشطة االجتماعية اليت هتدف البيئة:  مجال
ية، لنشاطها واليت تؤثر على البيئة وذلك هبدف احملافظة على سالمة البيئة احمليطة باملؤسسة واحملافظة على املوارد الطبيع

ويعترب هذا اجملال من أهم جماالت حماسبة املسؤولية االجتماعية ملا يسببه نشاط املؤسسة من أضرار على البيئة من 
  املياه واهلواء والرتبة والضوضاء. تلوث

األنشطة اليت هتدف لتكقيق رضا املستهلك، واحملافظة على هذا الرضا من خالل  يضممجال حماية المستهلك: 
االهتمام بزياد ة أمان املنتج، عدم خداع املستهلك والصدق يف اإلعالنات وتوفري البيانات الالزمة عن املنتج من 

 حيث طريقة االستخدام وحدودها واملخاطر املرتتبة ومد ة صالحية االستخدام.
حتقيق فائد ة للجمهور بشكل عام، كتشغيل العاملني  إىليشمل جمموع األنشطة اليت هتدف  ع:المجتم مجال

ملسامهة يف الرعاية ا إىلاملعوقني والعجز ة وإفساح اجملال أمام الطلبة للتأهيل وإقامة حضانة ألطفال املنطقة باإلضافة 
  هية االقتصادية للمجتمع. حتقيق الرفا إىلالصكية وكذلك دعم اجلمعيات اخلريية، وكل ما يهدف 

صلكة الذين امل يظهر مما سبق أن جماالت حماسبة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات متس باألساس األطراف ذات   
 يتأثرون مباشر ة بقراراهتا وسلوكاهتا.

 

                                                 
  .057ص األردن؛ األوىل؛ الطبعة والتوزيع؛ للنشر املسري ة دار المعاصرة، المحاسبية المشاكل (،5115) وآخرون، الفضل مؤيد 1
ع، واالحباث االقتصادية، العدد الراب، جملة املنتدى للدراسات آليات قياس االداء االجتماعي للمؤسسات وطرق االفصاح عنه(، 5103)سفري حممد، محانة ميينة، موالي بوعالم،  2

 .7ص 
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 الفرع الثاني: نموذج بطاقة األداء المتوازن المستدامة
 كل قام االسرتاتيجيات تلك تنفيذ ورقابة ،عمل إىل جم اسرتاتيجيتهارت أدوات ت إىل املؤسسات حلاجة استجابة    

 الغري املسائل لرتمجة كأدا ة املتوازن األداء بطاقة بابتكار القرن املاضي تسعينات بداية يف Norton & Kaplan 1 من 
حيث بينا  .وفعالة مؤثر ة إسرتاتيجية أهداف إىل )املؤسسة وتطوير العمليات، وجود ة العمالء، رضاء ( مثل ملموسة

من خالهلا أن املدراء يف املؤسسات الكبري ة ال يركزون على فقط على األداء املايل، بل ميكن إدار ة األداء العام 
كل و ء لق بالعمليات الداخلية والعمالوالشامل للمؤسسة من خالل أربعة جماالت من بينها األداء املايل وهي ما يتع

 ميكن من إدار ة األداء وقياسه من منظور اسرتاتيجي شامل. من التعلم والنمو وهو ما
 أوال مفهوم بطاقة االداء المتوازن

 منظور من لقياس األداء نظام شامل بطاقة االداء املتوازن على أهنا: Kaplan & Nortonل من عرف ك   
 مستهدفة وخطوات ومقاييس وقيمأهداف إسرتاتيجية  إىل املؤسسة إسرتاتيجية ترمجة اسرتاتيجي، حبيث يتم من خالله

 2.واضكة متهيدية إجرائية
 واملستقبلي احلايل األداء وحتسني لقياس كمدخل يستخدم عملي إطار بأهنا املتوازن األداء كما تعرف بطاقة    

 العمليات وحمور العمالء وحمور املايل احملور وهي حماور أربعة املؤشرات تتناول من عدد دراسة خالل من وذلك
 3.والنمو وحمور التعلم الداخلية

 ظامنيف عدم اختزال قياس وتقييم أداء املؤسسات على األداء املايل، فهي  املتوازن األداء قياس بطاقةتكمن أمهية    
، مبا يتيح مالية غري مالية ومقاييس مؤشرات على االعتماد خالل من متوازنة مقاييس إىل األهدافميكن من ترمجة 

 إسرتاتيجية ترتجم عمل وضع خطةتسمح ب هناأ إىلتشكيل نظر ة شاملة عن األداء ومعرفة مواطن االختالالت إضافة 
، وعليه فهي باختصار (وغدا واليوم األمس) الزمنية الثالثة األبعاد االعتبار بعني آخذه تشغيلية أعمال إىل املؤسسة

 .متكامال نظاما إداريا متثل
 أبعاد بطاقة األداء المتوازنيا: ثان
 4:لبطاقة األداء املتوازن أربعة أبعاد هي 

                                                 
1 Kaplan R.S. & Norton D.P. (1992), The Balanced scorecard- measures that drive to performance, Harvard 

Business Review, 70(1-2), pp :69-79. 
2 Ibid. 

 .40، صسابق مرجعابراهيم قادري،  3
 اجمللة ،األردنية المصارف من عينةعلى  دراسة :األداء تقويم في المتوازنة العالمات بطاقة استخدام ومدى ميةأه (،5112) نور، الناصر عبد زويلف، حسن حمسن إنعام  4

  31 .، ، ص5 العدد – 1 اجمللد األعمال، إدار ة يف األردنية
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 كانت حد أي إىل املايل األداء مقاييس املايل، حيث تبني البعد على املتوازن األداء بطاقة حتتوي المالي: البعد 0
 فإنه منوذجي حنو لإلنتاج، وعلى الرئيسي اهلدف حتسني يف إسهامها ومدى للتطبيق، قابلة املقرتحة اإلسرتاتيجية

 الدخل قيمة خالل من يقاس املايل البعد فإن املثال، سبيل على األخرى النشاطات األرباح لنتائج مبقاييس يتصل
 .املضافة االقتصادية القيمة أو العامل املال رأس على ومعدل العائد التشغيلي،

يركز هذا البعد على مجيع األنشطة اليت تليب حاجات الزبائن، ومن أهم املقاييس املستخدمة يف  بعد العمالء: 2
 هذا احملور: عدد العمالء ورضا العميل وعدد الشكاوي وكذلك عدد العمالء اجلدد.

على  جيب اليت احلامسة الداخلية العمليات التنفيذيون املديرون حيدد البعد، هذا يف :الداخلية العمليات بعد 3
فيها، حبيث متثل هذه العمليات جمموعة لنشاطات اليت تعطي املؤسسة ميز ة تنافسية، وتنطلق من  تتفوق أن املؤسسة

 بعد العمالء.
 البشري واألنظمة، العنصر يف لالستثمار مستمر ة بصفة املؤسسة تشجيع إىل احملور هذا : يهدفوالنمو التعلم بعد 4

 حتقيق األداء وضمان مستوى رفع إىل تؤدي اليت املتقدمة والتكنولوجيا الربامج التدريبية أفضل استخدام خالل من
حسما  األكثر التنافسية العوامل حتدد العمالء وبعد الداخلية، العمليات بعد جوانب املسطر ة. وتعترب األهداف

 واملستقبلي. احلايل املؤسسة لنجاح بالنسبة
 دفع الذي األمر املؤسسات، معظم سياسات على الشاملة االستدامة فكر ة استكوذت األخرين العقدين خالل   

واالجتماعية  البيئية اجملاالت على ركزت اليت (دجيانريو ريو) 7557 سنة األرض قمة يف النقاش حمور جلعلها املهتمني
 وحماولة التككم فيه. واالجتماعي البيئي أدائهاب إىل االهتمام املؤسساتوالذي دفع 

 االجتماعي للبعدين جتاهله منها شديد ة نتقاداتإ القى قدف  Kaplan & Norton منوذج على الرغم من أمهية   
 إدماجمت  حيث النموذج، هذا على تعديالت إدخال يف الباحثني2001 سنةوهو ما دفع  ،قياس األداء يف والبيئي

 Sustainability Balancedاملستدامة  املتوازن األداء ببطاقة يسمى النموذج وأصبح اجملتمعي البعد وهو خامس بعد

1 Scorecard « SBSC». 
 2:وقد قدم الباحثني يف هذا اجملال ثالثة طرق خمتلفة لعرض بطاقة األداء املتوازن املستدام وهي   
 واالجتماعية البيئية املؤشرات إضافة يتم ولكن حاله على وكابالن نورتن طرف من املقرتح األصلي النموذج ترك .0

 بيكر. الباحث إليه ذهب ما وهذا .للنموذج التقليدية األربعة األبعاد ضمن

                                                 
 للدراسات العربية عمان جامعة ،هرسالة دكتورا – المتوازنة العالمات بطاقة باستخدام األردنية المقاوالت شركات أداء وتقويم قياس نموذج بناء (،2004) العنايت، حممد رضوان 1

 38 .ص األردن، عمان، ،العليا
 .033، ص سابق مرجععبد الرمحان العايب،  2
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 حقل توسعة أجل او اجملتمع والبيئة من اجملتمع ببعد ويسمى التقليدية األربعة األبعاد إىل خامس بعد إضافة .5
 األمسى اهلدف األداء. يبقى قياس والبيئة يفاجملتمع  أمهية على والرتكيز املتوازن األداء بطاقة تراعيها اليت العوامل
 بصياغة يسمح البيئية واالجتماعية العناصر إدماج لكن املايل اجلانب هو يف هذه الطريقة املتوازن األداء لبطاقة

 .املتغريين هذين االعتبار بعني تأخذ إسرتاتيجية وتطبيق
 تستعمل ولكن التقليدية املتوازن األداء لبطاقة كتكملة املستخدم املتوازن األداء ببطاقة خاص منوذج صياغة .3

 .وبيئية اجتماعية أهداف وضع خالل من املستدامة التنمية إسرتاتيجية تنفيذ متابعة يف فقط
 والشكل اآليت يوضح منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدام:   

 : نموذج بطاقة األداء المتوازن المستدام(5-0) الشكل رقم
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Kaplan R.  & Norton D. (2003), Le tableau de bord prospectif, Éditions d’Organisation, Paris, 

p :21. 
 
 
 

 البيئياملنظور 
     األهداف
     املقاييس

     املستهدفات
     املبادرات

 املنظور االجتماعي
     األهداف
     املقاييس

     املستهدفات
     املبادرات

 االقتصادياملنظور 
     األهداف
     املقاييس

     املستهدفات
     املبادرات

 التعلم والنمواملنظور 
     األهداف
     املقاييس

     املستهدفات
     املبادرات

 العمليات الداخليةاملنظور 
     األهداف
     املقاييس

     املستهدفات
     املبادرات

المهمة 

 واالستراتيجية
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Navigator Skandiaالفرع الثالث: لوحة قيادة مؤسسة سكونديا 
1        

النموذج  بقي سكانديا لذلك مؤسسة لدى مر ة ألول األدا ة هذه باختبار Dvinson & Maloneقام كل من    
 بعد خاص على حيتوي" أنه هو املؤسسة أداء قياس يف املستعملة األدوات باقي عن مييزه ما أما .امسها حيمل

 مت حيث أنه البشرية باملوارد الكبري االهتمام هو هذا النموذج به جاء ابتكار أهم أن ذلك االجتماعية، باملسؤولية
 حضي بالعنصر البشري املتعلق البعد فإن وعليه، .باألفراد واملتعلق االجتماعي باألداء خاص مهم جزء ودمج مراعا ة

 هلم توليها أن على املؤسسة جيب اليت واملتطلبات األفراد وقدر ة كفاء ة قياس على الرتكيز خالل من الالزم باالهتمام
 تأهيلهم.  تضمن حىت
 ويطلق والثاين البشري الرأمسال اسم عليه ويطلق األول فرعني، إىل الفكري يعتمد النموذج على جتزئة الرأمسال   

 التنظيمي الرأمسال وينقسم .عمالء ورأمسال تنظيمي رأمسال إىل بدوره مقسم األخري اهليكلي، وهذا الرأمسال اسم عليه
 وهو ما ميثله الشكل التايل:  .الداخلية العمليات ورأمسال اإلبداع والتطور رأمسال إىل

 رنافيقاتو  سكانديا نموذج: (6-0) شكل رقم

 
Source : Petkovic M. (2019), La Relation Entre Les Investissements Dans Le Capital Intellectuel Et 

Le Total Des Actifs De L’entreprise : Le Cas Des Entreprises Francaises (2008-2016), Thèse De 

Doctorat, Université Côte d’Azur p : 56. 

 سةعلى مخ حيتوي أصبح حيث النموذج بتطوير بعد فيما Malone Edvinson &2ومالون  دفينسنا قام قدو 
 التعلمو  الداخلية العملياتو  العمالءو اجملال املايل  وتتضمن ة،للمؤسس املعريف الرأمسال جمملها يف تكون واليت جماالت
 البشرية. وهو ما يوضكه الشكل التايل: املوارد وأخريا جمال والنمو

                                                 
 .511-033ص  ،سابق مرجععبد الرمحان العايب،  1

2 Edvinsson L. & Malone M. S. (1997), Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding 

Its Hidden Roots, HarperCollins Publishers, Inc, New York. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القيمة السوقية

 رأسمال الماليرأسمال المعرفي 

 رأسمال هيكلي رأسمال بشري رأسمال عيني رأسمال نقدي

 رأسمال العمالء رأسمال تنظيمي

 رأسمال العمليات رأسمال االبداع
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 فيقاتوراالخمسة لنموذج سكانديا ن: االبعاد (7-0) شكل رقم

 
Source:  Incze C.  Vasilache S. (2019), Assessment of the intellectual capital evaluation practices in 

Romanian IT companies, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, (13-1) 

pp : 870-882. 

دا ة الوحيد ة اليت تغذي األ ألهنا يف نظر الباحثني تعتربوارد البشرية يف قلب النموذج يالحظ من الشكل أن حمور امل   
لقياس  ميكن استخدام هذا النموذج وعليه ،الوحيد خللق القيمة للمؤسسةوكوهنا املصدر اجملاالت األربعة األخرى، 

 بعض املعايري االجتماعية الوارد ة يف نطاق املسؤولية االجتماعية، خصوصا ما تعلق منها باملوارد البشرية.
 Triple bottom lineاستراتيجية األساس الثالثي )الحد األدنى ثالثي األبعاد( نموذج الفرع الرابع: 

اسرتاتيجية األساس الثالثي هي إسقاط مفهوم التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة من خالل تبنيها للمسؤولية    
 االجتماعية. وذلك من خالل تقييم أداء املؤسسة وفقا لثالثة أبعاد:

 البعد اإلجتماعي: اآلثار االجتماعية لنشاط املؤسسة 
  يئتهاالبعد البيئي: تقييم تعامل املؤسسة مع ب

 البعد االقتصادي: الربح احملقق 
ي وكلمة ثالث ،حساب النتائج أي النتيجة الصافيةآخر سطر من جدول   (bottom line) السفلييقصد بالسطر    

triple ( أي )الناس، األرض، الربح( تعينtriple- P : People, Planet, Profitواليت يرتك ) ز عليها مفهوم التنمية
حتديد نتيجة املؤسسة على أساس قياس األداء الثالثي االجتماعي والبيئي  إىليهدف النموذج ، حيث املستدامة

ة لدمج املسؤولية يواالقتصادي وليس االقتصادي فكسب، وهذا ما حتتاجه املؤسسات اليت ترغب تبين إسرتاتيج
 االجتماعية.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 البعد المالي

البعد 
البشري 

 بعد الزبائن بعد األنظمة

 بعد التجديد والتطوير

 األمس

 اليوم

 الغد

https://www.researchgate.net/profile/Cynthia-Incze
https://www.researchgate.net/profile/Simona-Vasilache-2
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  أصحاب المصلحة نموذج :الفرع الخامس
على ضمان بقائها واستمرارها وحىت منوها ال يتوقف فقط على رضا املسامهني من خالل زياد ة ن قدر ة املؤسسة إ   

يتوقف أيضا على درجة الرضا اليت يشعر هبا األطراف ذات املصلكة سواء كانوا داخليني أو خارجيني،  أرباحهم، بل
مات ؤسسات لديها التزااملأصكاب املصلكة، بأن  مدخل، يف كتابه، اإلدار ة اإلسرتاتيجية: 1فرميانوهو ما أكده 

فإن حتقيق  وعليه ،ةعمال املؤسسأتأثر هذه اجملموعات بإجراءات و لواضكة جتاه جمموعات أخرى غري محلة األسهم 
املؤسسة ألهدافها )بقاء ومنو( يتوقف على مستوى الرضا لكل من املسامهني وباقي األطراف األخرى، وإن عدم 

لكة الثقة عندما يفقد أصكاب املصألطراف وتوقفه عن دعم ومساند ة املؤسسة سيؤثر سلبا عليها، فرضا أحد هذه ا
الدعاوى  ىلإ يلجؤونيتوقف العمالء عن شراء املنتجات أو ف ،يكل الدعم احلاسمتفقد هفإهنا يف أداء املؤسسة، 

يؤثر  املدافعون عن البيئة، وكل ذلك هاالقانونية، ويبيع املسامهون أسهمهم، وال يؤدي العمال أعماهلم، ويقاضي
 بشكل مباشر على أداء املؤسسة. 

وهذا ما دفع بالبعض للقول بأنه بإمكان املؤسسة حياز ة ميز ة تنافسية إذا متكنت من إقامة عالقات إجيابية بينها    
  2وبني األطراف ذات املصلكة وخاصة األساسيني منهم.

 مفهوم أصحاب المصلحة 0
يف املسؤولية  ايأساس ا، قبل أن يصبح فهوماإلسرتاتيجية اإلدار ة يف أوالً  املصلكة أصكاب مفهوم تعبئة متت   

على الرغم من أن معظم الباحثني يعتربون أول باحث اهتم بأصكاب املصاحل االجتماعية وحوكمة املؤسسات، لكن 
، إال أن هناك من يرى أن أول حماولة للخوض يف جمال عالقة املؤسسة بأصكاب 7597سنة   Freemanهو فرميان

 .عترب من األوائل يف اخلوض يف نظرية أصكاب املصلكةوت 7595سنة  3Penrose ةالباحث إىلاملصاحل تعود 
يتأثروا  أو فرميان جمموعات وأفراد ميكن أن يؤثروا ، وهم يف رأيطلح "أصكاب املصلكة" واسع النطاقمصإن    

فرد أو جمموعة هلا مصلكة )أو حصة( يف تصرفات املؤسسات، مثل ، وأكثر حتديدا هم أي بتكقيق مهمة املؤسسة
توسيع مفهوم أصكاب املصلكة وقد مت بعد ذلك  4واملقرضني واجملتمعات. العاملنياملسامهني واملوردين واملستهلكني و 

 ليشمل البيئة الطبيعية.

                                                 
1 Freeman, R. E. (1984), Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, Boston. 
2 Mishra S. & Suar D. (2010), Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian 

Companies?  Journal of Business Ethics, (95), pp: 571–601. 
3 Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford. 
4 O’Riordan L. & Fairbras J.  op. cit.  
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ب املصلكة بأهنم األفراد أو اجملموعات أو املنظمات الذين لديهم فوائد من تصرفات املؤسسة ميكن تعريف أصكا   
 1واإلمكانيات للتأثري يف نشاطها وأهدافها ومشاريعها وحىت اجتاه سياساهتا.

يتأثرون بنشاط املؤسسة وميكنهم  أشخاص أصكاب املصاحل هم كل شخص أو جمموعةيه ميكن القول أن وعل   
 يف قدرهتا على حتقيق أهدافها. التأثري

 تصنيفات أصحاب المصلحة 2   
اف ر حاول الكثري من الباحثني تقدمي قائمة مفصلة هبؤالء األطراف كما حاول آخرون القيام بتصنيف هؤالء األط   

وهم الزبائن واملوردون والعمال  األطرافقائمة هبؤالء  Freemanحيث قدم  ،حسب درجة تأثريهم يف املؤسسة
حصرهم يف كل من: الزبائن املوردون العمال  وهناك من ،لة واجلماعات احمللية واملواطنونواملسامهون وكذلك الدو 

املسامهون الدولة واجلماعات احمللية واملواطنون. أما التصنيف فهناك من يرى أن أصكاب املصاحل هم فئتني، 
، حيث يف هذا اجملال على رأس التصنيفات املقدمة 7559 سنة Clarkson 2يأيت تصنيف األساسيني والثانويني، و 

اعترب أصكاب املصاحل األساسيني الذين يستثمرون أمواهلم يف املؤسسة، فهم بذلك ضروريني الستمرار وضمان 
 وميكن توضيح خمتلف توقعات أصكاب املصلكة يف الشكل التايل:. هلاالسري اجليد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Brugha R.&  Varvasovszky Z. (2000), Stakeholder analysis: a review, Health Policy and Planning, (15- 3), pp: 

239–246. 
2Clarkson Max B. E. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, 

The Academy of Management Review, ( 20- 1), pp : 92-117. 

 

https://scholar.google.com/citations?user=J022ZuYAAAAJ&hl=fr&oi=sra
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 : أصحاب المصلحة وتوقعاتهم(8-0)شكل رقم 

 
 والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،األعمال شركات في األعمال ومسؤولية اإلدارة أخالقيات (،2006) جنم عبود : جنمالمصدر

 .033 ص ،عمان، األردن
أطراف كثري ة تصنف كأصكاب مصلكة، وكل له تطلعاته وتوقعاته  وجوده من الشكل أعاله هو تالحظميكن مما    

 تطلعات وضبط حتديد إىلإضافة  أمهيتها، حسب األطراف هذه وترتيب حتديد املؤسسةعلى توجب سما ي ،اخلاصة
  ها.بين العدالة على واحلرص منها، واحد كل

من أجل حتقيق االستدامة يف األعمال التجارية، جيب على املؤسسات حتديد أصكاب املصلكة الرئيسيني الذين    
تياجاهتم. وفًقا لذلك، لتلبية احيؤثرون على املؤسسة، وحتديد احتياجاهتم، وتصميم السياسات واملمارسات التنظيمية 

ساهتا كاب املصلكة على أهنا سياسات املؤسسة وعملياهتا وممار دد املسؤولية االجتماعية جتاه جمموعة معينة من أصحت
 1اجملموعة. جتاه هذه

 إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة 3   
صكاب املصلكة إرضاء خمتلف أ، ماهتا جتاه املسؤولية االجتماعيةيُتوقع من املؤسسات يف سعيها للوفاء بالتزا   

 املصلكة أصكاب من املختلفة الفئات نظر وجهاتوالذي يعترب أمر صعب للغاية، لوجود اختالف وتعارض يف 
 أما االقتصادي البعد على األوىل بالدرجة يركزون املسامهون فمثال جتاهها، للمؤسسة االجتماعية املسؤولية حول

أمهية  يعطي احمللي اجملتمعو  األخالقي البعد على مثال الزبائن يركز حني يف القانوين البعد على فهم يركزون العاملون
                                                 

1Mishra S. & Suar D. (2010), Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian 

Companies?  Journal of Business Ethics, (95), pp : 571–601. 
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جيب على املؤسسة إرضاء خمتلف أصكاب املصلكة مبا يف ذلك العمال واحلكومة  .التطوعي اخلريي للبعد أكرب
لى الشرعية احلصول ع إىلواجملتمع املدين، مبا يتجاوز إرضاء املسامهني حيث تسعى املؤسسات بشكل متزايد 

 .واالعرتاف األوسع يف اجملتمع
صكاب يسمى "حوار أما  اأشكاهل واليت من بني، أصكاب املصلكةمع مباشر ة التواصل يتوجب على املؤسسة    

ه  فرصة لتكديد ومناقشة ما يعترب على حد سواء مؤسسات وأصكاب املصلكة للأن يوفر ميكن  ، الذياملصلكة"
 اريًا مناسًبا" فيما يتعلق باملسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية.كل منهم "سلوًكا جت

 ساتاملؤسبني مقاييس األداء االجتماعي ومزايا  عالقةأن الكثري من الفشل يف إنشاء   Wood & Jones يرى  
صكاب . وفًقا هلذا الرأي، من الضروري حتديد جمموعة أاملعنينيالفشل يف مراعا ة جمموعة أصكاب املصلكة  إىليرجع 

يما يتعلق ، )ب( جتارهبم فللمؤسسةاملصلكة ذات الصلة ألن أصكاب املصلكة خيتلفون من حيث )أ( توقعاهتم 
قد يُتوقع أن يكون مقياس األداء االجتماعي  وبالتايل م،توقعاهت ة، و)ج( تقييمهم لكيفية تلبياملؤسسةبآثار سلوك 

، مثل قائمة لعاملنيامرتبطًا بشكل إجيايب باإلجراءات املتعلقة ب للعاملنيوجود برامج وسياسات صديقة  إىلاملستند 
نتيجة قد يرتبط الكشف الطوعي عن معلومات سالمة املنتج ارتباطًا وثيًقا مبقياس ال وباملثل ،أفضل شركات التوظيف

 1وهكذا بالنسبة لكل صاحب مصلكة. ًء على رد فعل املستهلكبنا
يئة بدي أو مجاعي، هم عنصر أساسي يف أصكاب املصلكة، سواء بشكل رمسي أو غري رمسي، بشكل فر إن    

أي  إىلولون و حتديد من هم املسؤ  يفيكمن التكدي الرئيسي  يها، وأنإجيابًا أو سلًبا عل وار ميكن أن يؤثو ملؤسسة ا
 نها: تواجه صعوبات م إدار ة العالقة بني املؤسسة وأصكاب املصلكة ، وهذا ما جيعلمدى متتد هذه املسؤولية

 ؛توقعات متباينة ومتضاربة يف كثري من األحيان بني أصكاب املصلكة -
 ؛ختلفةبسبب التفسريات املختلفة الناشئة عن املناطق اجلغرافية والثقافات امل حد ةالتعقيد السياقي الذي يزداد  -
التكدي املتمثل يف حتديد ما ميكن اعتباره "أفضل ممارسة" فيما يتعلق باسرتاتيجية حوار أصكاب املصلكة يف  -

 .بذلكهم املسؤولية االجتماعية املؤسسات مث إبالغ
كن اعتبار حوار أصكاب املصلكة يف املسؤولية االجتماعية وسيلة رئيسية ل  عند حماولة إدار ة هذه التكديات، مي   

ؤسسة هذا التبادل هو الذي تقدم فيه امل ،بني املؤسسة وأصكاب املصلكة"تبادل" عروض املسؤولية االجتماعية 
شيًئا ذا قيمة )عاد ًة ما تكون منفعة اجتماعية أو خدمة عامة( جلمهور مهم، وتتوقع بدورها تلقي موافقة ودعم 

                                                 
1 Wood, D.J. &, Jones, R.E. (1995), Stakeholder Mismatching: A Theoretical Problem In Empirical Research 

On Corporate Social Performance, The International Journal Of Organizational Analysis, (3 – 3), pp : 229-

267. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Donna%20J.%20Wood
https://www.emerald.com/insight/search?q=Raymond%20E.%20Jones
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1055-3185
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 حتديد املؤسسات يمدير  وهو ما يتطلب من ،جتماعية والسياسية يف بيئتهااألفراد الرئيسيني و / أو اجملموعات اال
 1.مبتوقعاهت ثانًيا، و وحتديد أولوياهتم أصكاب املصلكة

أنه رغم تعدد مناذج قياس األداء االجتماعي واليت مت عرض بعضها أعاله، فإن منوذج أصكاب  إىلجتدر اإلشار ة    
 من طرف بكل مرتبطة املؤشرات من واسعة على جمموعة هداعتمذلك الو  واستعماالاملصلكة هو األكثر رواجا 

 ISOاملواصفة القياسية  تركيز إىل، إضافة واليت تغطي يف جمملها خمتلف أبعاد املسؤولية االجتماعية ،املصاحل أصكاب
وعالقة كة أصكاب املصل حتديدعلى اليت تقرتح منهجية عملية وعلمية ملمارسة املسؤولية االجتماعية  26000

 AA1000 املساءلةاألمر يف العديد من املواصفات كمعيار هو ، وكذلك من خالل إدراج بند خاص هبماملؤسسة هبم 

 .وغريه

 : عناصر المسؤولية االجتماعية المستخدمة لقياس المسؤولية االجتماعيةالثانيالمطلب 
تغطي األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية لكارول جمموعة من العناصر أو املمارسات، اليت ميكن أن تكيف    

مارسات ملا ول التايلاجلديعرض وفق طبيعة عمل املؤسسة وتأثري أصكاب املصاحل املختلفني، و بقياسات خمتلفة 
 :جتاه خمتلف األطراف ملسؤولية االجتماعيةتوى احمل أساسية اعتبارها ميكن واليت شيوعا ألكثرا

 Carroll: أبعاد وعناصر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات حسب (0-2) الجدول رقم
 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية  البعد

 
 االقتصاديالبعد 

 .منع االحتكار وعدم اإلضرار باملستهلكني املنافسة العادلة
األذى باملنافسني إحلاق وعدم املنافسة قواعد احرتام. 

 .التكنولوجي التقدم من اجملتمع استفاد ة التكنولوجيا
 اجملتمع أضرار معاجلة يف التكنولوجيا استخدام. 

 
 البعد القانوين

 .املضر ة باملواد املتاجر ة عدم قوانني محاية املستهلك
وثقافيا صكيا األطفال محاية. 
املضر ة املواد من املستهلك محاية.  

 .منع التلوث محاية البيئة
ستخدام التعسفي للمواردمنع اال. 
صيانة املوارد. 

  ن.الدي أو اجلنس أو العرق أساس على التمييز منع السالمة والعدالة
 العمل. ظروف  
 العمل. إصابات  

                                                 
1 O’Riordan L. & Fairbras J.  op. cit. 
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 االجتماعي. الضمان وخطط التقاعد  
املرأ ة عمل. 
 املعوقني. عمل 

 
 البعد األخالقي

 .االستهالك يف األخالقية اجلوانب مراعا ة  املعايري األخالقية 
 اإلنسان حقوق مراعا ة. 

 .والتقاليد العادات احرتام  األعراف والقيم االجتماعية
 الالأخالقية واملمارسات املخدرات مكافكة. 

 .نوع التغذية، املالبس، اخلدمات، النقل العام  نوعية احليا ة البعد اخلريي
 دار ،األعمال وأخالقيات االجتماعية المسؤولية (2016) ،العامري حمسن مهدي صاحلو  الغاليب منصور حمسن طاهر: المصدر

 .97ص األردن، للنشر، وائل

ن كل بعد من األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية لنموذج كارول تغطيه من خالل اجلدول أعاله يتضح أ      
جمموعة من العناصر، متثل املمارسات األكثر شيوعا يف دول العامل واليت تعترب أبعاد أساسية حملتوى املسؤولية 

طراف املصلكة، حبيث ميكن تكييف هذه املمارسات وفق نشاط املؤسسة االجتماعية للمؤسسات جتاه خمتلف أ
 وكذا درجة تأثري كل فئة من أصكاب املصاحل. 

 : المعايير والمواصفات القياسية المرتبطة بالمسؤولية االجتماعيةالثالثالمطلب 
ري مالئمة غ ممارساتغالًبا ما مت انتقاد الدراسات السابقة حول املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الستخدامها    

دية البعد مثل أوال مقاييس أحا :منها هامقاييس بديلة لتقييم عد ة استخدم الباحثون ، حيثللمسؤولية االجتماعية
يتز وثالثا مؤشر ف تصنيفات املسؤولية االجتماعية ملوسكوتصنيف مسعة للمؤسسات يف أداء مكافكة التلوث، ثانيا 

، وقد مت انتقاد هذه التدابري لعدم قدرهتا على دمج قضايا أصكاب املصلكة. للتغلب على Fortuneمسعة شركة 
أوجه القصور هذه، تستخدم الدراسات احلديثة بيانات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اليت طورهتا وكاالت خمتلفة 

 Lydenbergو Kinderلشركة  KLDتقييم املسؤولية االجتماعية من منظور أصكاب املصلكة مثل قاعد ة بيانات ل

 .Domini & Co ،Incو
8000 (SAI  ،2001 ) (SA، واملساءلة االجتماعية )ISO 14000  ،OHSAS 18000حتدد املعايري الطوعية مثل   

( جمموعة واسعة من GRI  2002التوجيهية ملبادر ة اإلبالغ العاملية )واالتفاق العاملي لألمم املتكد ة، واملبادئ 
، والعمل، ، والصكة والسالمة املهنيةبقضايا أصكاب املصلكة مثل البيئةاملمارسات التجارية املسؤولة املتعلقة 
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صاح عن باإلف اليت تقوم املؤسسات تزايد عدديف السنوات األخري ة ، و ذلك إىلق اإلنسان، والفساد، وما وحقو 
 1.املسؤولية االجتماعية وفًقا هلذه املعايري

 منها ما هو ،ةاملسؤولية االجتماعي بأبعادالتزامها  املؤسسةمن خالهلا  تظهر اليت قياسية مواصفات وتوجد عد ة   
  بعضها: إىلى، وفيما يلي إشار ة أخر  دولية هيئات أو من  (ISO)اإليزو للتقييس العاملية املنظمة نع دراص

 المواصفات القياسية الصادرة عن المؤسسة العالمية للتقييسالفرع األول: 
 يف جنيف مقرها رحبية، غري منظمةهي و  الوطنية املواصفات هليئات دويل إحتاد هي األيزو للتقييس الدولية املنظمة   

 وجهات تقييس وطنية هيئة 157 من أكثر عن ممثلني عضويتها يف وتضم 1947 عام وبدأت فعليا 1946 عام أنشئت
 باملنتجات هو متعلق ما ومنها باإلدار ة متعلق هو ما منها املواصفات من العديد املنظمة هذه من صدر وقد .أخرى

 .ت وغريهاواخلدما
 ةعلقاملت14001واملواصفة  ملتعلقة بإدار ة اجلود ة،ا 9001 املواصفة الدولية إصداراهتا خالل من اهليئة هذه تساهم   

 ا يلي:مفي سنعرضها. واليت 71111و OHSAS 18001 22000 البيئة. واملرجع إدار ة بأنظمة
 الجودة إدارة لنظام 9001 القياسية إ يزو المواصفات: أوال
 2000 سنة ثانية مراجعتها ومتت 1994 سنة األوىل املراجعة متت مث 1987 سنة مر ة ألول املواصفة هذه صدرت   

 سلع إنتاج على يساعد املؤسسة الذي ، 2015سنة جديد بإصدار املواصفة هذه تعززت كما ، 2008سنةكذلك و 
 من يعزز األمر الذي وهو التجاري، املستوى على أحسن عواقب ترك مع عالية، جود ة وذات موحد ة وخدمات

 .للمؤسسة املصلكة ذات األطراف أهم أحد باعتبارهم زبائنها، نظر يف للمؤسسة االجتماعية املسؤولية مستوى
حيث اهنا  ،املعروفة ISOجوانب خمتلفة من إدار ة اجلود ة وتشمل بعضا من أفضل معايري  ISO 9000تغطي عائلة    

اليت ترغب يف أن تكون منتجاهتا وخدماهتا متوافقة دائًما مع ما يطلبه عمالؤها  للمؤسساتتوفر إرشادات وأدوات 
 وللكفاظ على اجلود ة.

ومصممة خصيصا  ISO 9001جمموعة من املعايري ألنظمة إدار ة اجلود ة على أساس  للتقييس الدولية وللمنظمة   
متطلبات خاصة  - ISO / TS 17582األجهز ة الطبية  - ISO 13485لقطاعات وصناعات حمدد ة. وتشمل هذه: 

 ISO / TSتطبيقات السكك احلديدية  - ISO / TS 22163اجملتمع احمللي  - ISO 18091للهيئات االنتخابية 

 2.هندسة الربجميات - IEC/  ISO 90003صناعات البرتول والبرتوكيماويات والغاز الطبيعي  - 29001

                                                 
1 Mishra S. & Suar D. op. cit. 
2 https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html  

https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html
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 جمموعة اعتماد يعين ما وهو اجلود ة، إدار ة لنظام املؤسسة تطبيق على دليال 9001 اإليزو التقييس مواصفة تعترب   
 بالزبون، بالتوجه يتعلق ما خصوصا ،للمؤسسة والقانونية االقتصادية املسؤولية مستوى عن تعرب املبادئ اليت من

 1.املستمر والتكسني بالعمليات املقاربة الطاقم اإلداري، والتزام تعبئة
 2:كالتايل 9001 إليزو تبعا اجلود ة أنظمة فوائد أبرز تلخيص وميكن   
 ؛األعمال بيئة يف املؤسسة صور ة حتسني -
 ؛ةالسوقي حصتها زياد ة يف واملسامهة للمؤسسة، التنافسية القدر ة دعيمت -
 ؛التكاليف ختفيض وبالتايل االحتمالية األرباح مث ومن املبيعات زياد ة -
 ؛التنفيذ جود ة وضمان للمنتجات اجليد التصميم -
 ؛العمليات يف املستمر التكسني -
 ؛املؤسسة موارد ملختلف األمثل االستخدام -
 ؛للعاملني املعنوية الروح رفع -
 ؛ككل املؤسسة إدارات بني والتنسيق التعاون تشجيع -
 ؛األجنبية السوق احتياجات مقابلة -
 .املؤسسة مع التعامل واستمرار الزبائن رضا كسب -

 " البيئية لإلدارة 14000 القياسية األيزو ثانيا: المواصفات
اليت ( ااهتقطاععن أنشطتها أو غض النظر )بأدوات عملية جلميع أنواع املؤسسات  ISO 14000توفر جمموعة املعايري 

املناسبة إلصدار  هي سلسلة املواصفات اليت حتدد معايري نظام اإلدار ة البيئيةو ،يف التككم يف مسؤولياهتا البيئيةترغب 
 آثار لقياس السلسلة هذه وهتدف، سسة أو لبناء نظام فعالالشهادات. وحتدد إطار عمل ميكن أن تتقدم به املؤ 

وأصكاب املصلكة اخلارجيني ضمانًا  العاملنيلإلدار ة و  ISO 14001يوفر معيار  حيث البيئة، على املؤسسة أنشطة
 لقياس التأثري البيئي وحتسينه.

 771171996مواصفةاعتماد  مت وقد  1996عام يف اإليزو قبل من البيئة إلدار ة األنظمة مواصفات أول إصدار مت   

 14001 2015وهو 7179وأخريا مت حتديث اإلصدار يف سنة 14001:2004 وهي  2004 يف عام حتديثها مث مت دوليا

                                                 
 .75ص  ،سابقمرجع كشاط، انيس   1 
 .010ص  مرجع سابق،عبد الرمحان العايب،  2
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 يف االعتبار تأخذ وأهداف سياسة صياغة من املؤسسة لتمكني البيئية اإلدار ة متطلبات املواصفة هذه وتعرف   
 مع البيئة محاية نظام يف والتكسني التطوير من مزيد حتقيق وذلك هبدف ،اهلامة البيئية والنواحي التشريعية املتطلبات

 .البيئة احتياجات مع توازن إجياد
  اجلدول التايل: يف 14001 األيزو شهاد ة على احلصول فوائد حصر ميكنو    

 14001 األيزو شهادة على الحصول فوائد(: 2-2)رقم  جدول
 الهدف/ المحتوى األساسي سنة اإلصدار

 املوارد، استعمال الفضالت، إدار ة واألرضياه ملالغازية، تلويث ا كاالنبعاثات  ريالبيئي بشكل كب بالبعدخذ أت 0335
 .الطبيعية

 .احليا ةبدور ة  خلاصةاالبيئي، التدقيق البيئي، التقييمات  األداءالبيئية، تقييم  اإلدار ة ألنظمةالعامة  املتطلبات
يهية جواخضاعها للتقييم الدوري للمطابقة + خطوط تو  املتطلباتتقوية  خاللعززت السلسلة السابقة من  5117

 .اإلدار ة هلذه الالزمة واملتطلباتالبيئية ولطريقة تبنيها  لإلدار ة
على مدى فعالية  احلكمموضوعية يتم إخضاعها لعملية التدقيق بقصد  إثباتاتمن  البد، املتطلبات ءالستفا
 .للمعايريالبيئية  اإلدار ةنظام  واحرتام

 املفردات، صلكةاملذات  األطراف، توقعات املرجعية املعايريال التطبيق، اتساع دائر ة التدخل لتمس: نطاق وجم 5102
 .التكسني، داءاأل، العمليات، تقييم املستندات، القياد ة، التخطيط، باملؤسسة اخلاصوالتعريفات، السياق 

ل األعما لمنظمات المستدام واألداء المجتمعية المسؤولية ترقية في الكفاءات إدارة دور(، 5103)أنيس كشاط، : المصدر
 .78-75 صأطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف،  ،SONATRACH: حالة راسةد

   ISO26000 المواصفة القياسية ثالثا:

هي مواصفة عاملية تقدم إرشادات توجيهية بشأن املبادئ األساسية للمسؤولية  ISO 26000 املواصفة القياسية
 ISO مت تطويرقد و املؤسسة،  يفاالجتماعية والقضايا اجلوهرية املتعلقة هبا وبطرق دمج السلوك املسئول اجتماعيا 

 مدخلباستخدام  وذلك وجمموعة العمل املعنية باملسؤولية االجتماعية ISO / TMBمن قبل جمموعة  26000
ع قاعد ة إقليمية واسعة، ملية و دو  منظمة 71ودولة  51أصكاب املصلكة املتعددين مبشاركة خرباء من أكثر من 

 تغطي جوانب خمتلفة من املسؤولية االجتماعية.
 باإلرشادات بالتزويد تقوم االجتماعية وليةؤ املس يف إرشادية مواصفة"أهنا  هو 26000 األيزو مواصفة مييز ما أهم إن   
 1.نظم االدار ة" مواصفات من مواصفة ليست بذلك هيو  الشهادات، ملنح اثالث اطرف تكون ألن نية يوجد وال

                                                 
 .008، ص مرجع سابقلعايب، اعبد الرمحان  1 
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 يرتبط فيما إضايف دفع خللق ، 18001 واملرجع ،مسبقا  14000 9001 للمواصفتني حياز ة املؤسسة من يتطلب   
 مع العاملي املستوى على ومالئمة متجانسة لتوجيهات توفريها خالل من االجتماعية باملسؤولية املتعلقة باملبادرات
 من أكثر( املؤسسة يف األعضاء الدول كل مستوى على املصلكة ذات األطراف بني تكتالت توازن لقخب اهتمامها

 واألخالقيات واحلوكمة االجتماعية باملسؤولية املرتبطة املعايري بدمج املواصفة هذه ترتبط وعموما  )عضو دولة 160
 ملعايري وفقا القانون، عليه ينص ما يفوق مبا املصلكة ذات لألطراف أكرب مع التزام وممنهجة، وعملية علمية بطريقة
 املستوى على باجملال املرتبطة املمارسات أحسن نشر خالل من )14000( السابقة السلسلة مع باملوازا ة حمدد ة
 1.العاملي

 مرتبطة باملسؤولية إرشادات ومعلومات جمموعة من البنود تشمل ISO 26000  القياسيةاملواصفة  تتضمن      

 يوضكه اجلدول التايل: ، وهو ما االجتماعية
 ISO 26000  القياسيةبنود المواصفة (: 3-2)الجدول رقم 

 حمتويات البند رقم البند عنوان البند
 .قهذه املواصفة الدولية وحدود قابليتها للتطبيتعريف احملتوي واجملال الذي تغطيه  7 البند اجملال

املصطلكات 
 والتعاريف

 .حيدد هذا اجلزء املصطلكات املستخدمة يف املواصفة القياسية اإلرشادية واليت تتطلب تعريفا 7 البند

يصف العوامل والظروف اهلامة اليت أثرت على تطور املسؤولية االجتماعية واليت ميتد تأثريها  7 البند   CSR مفهوم
طبيعة وممارسة هذه املسئولية، ويصف أيضا مفهوم املسؤولية االجتماعية نفسها، معناها  إىل

وكيفية تطبيقها يف املؤسسات، ويتضمن البند كذلك دليل إرشادي لشرح كيفية استخدام 
 .صفة يف املؤسسات الصغري ة واملتوسطةهذه املوا

 .االجتماعيةيقدم ويشرح املبادئ العامة للمسؤولية  7 البند CSR مبادئ
 CSR إدراك

ومشاركة األطراف 
 ذات املصلكة

 الجتماعيةاإدراك املؤسسة ملسؤوليتها ) االجتماعيةيتناول املمارستان اخلاصتان باملسؤولية  5 البند
ا املعنية قة بني املؤسسة وأطرافهالبشأن الع اإلرشاد، كما يقدم (املعنية األطرافواملشاركة مع 

 .اعيةاالجتمواجملتمع مع إدراك املوضوعات والقضايا اجلوهرية املتعلقة باملسؤولية 
دليل إرشادي حول 
املوضوعات اجلوهرية 

للمسؤولية 
 تماعيةالجا

نسبة لكل موضوع ، وبالاالجتماعيةولية ؤ باملسيوضح املوضوعات اجلوهرية والقضايا املتعلقة  1 البند
 واالعتباراتادئ واملب االجتماعيةولية ؤ باملس وعالقتهجوهري يتم تقدمي معلومات حول جماله 

 .والتوقعات ذات الصلة واإلجراءات

                                                 
 .77 مرجع سابق، صأنيس كشاط،  1 



 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  نظريالفصل الثاني: إطار  ...........................................

777 

 

دليل إرشادي حول 
ولية ؤ دمج املس

داخل  االجتماعية
 املؤسسة

يف حيز املمارسة داخل املؤسسة،  االجتماعيةيقدم دليل إرشادي حول وضع املسؤولية  1 البند
واصل بشأن ودجمها والت االجتماعيةبشأن: تفهم املؤسسة ملسؤوليتها  اإلرشادويتضمن ذلك 

 ألداءاهذه املسؤولية وحتسني مصداقية املؤسسة ومراجعة التقدم الذي يتم إحرازه وحتسني 
 .االجتماعيةللمسؤولية  االختياريةوتقييم املبادرات 

 اآللياتملكق حول 
واملبادرات التطوعية 

لية و ؤ املتعلقة باملس
 االجتماعية

، واليت ةالجتماعياواملبادرات التطوعية املتعلقة باملسؤولية  باآللياتيقدم قائمة غري تفصيلية  9 البند
داخل  يةاالجتماعد املوضوعات اجلوهرية أو أكثر أو دمج املسؤولية حأ تتناول نشاط جوانب

 .املؤسسة

 .يقدم قائمة باالختصارات املستخدمة يف املواصفة 5 البند االختصارات
تشمل املراجع اخلاصة باملواثيق الدولية الرمسية ومواصفات األيزو اليت مت االستعانة هبا يف هذه  71 البند قائمة املراجع

 .املواصفة كمواد مرجعية
 .يقدم عنوان املراجع للموضوعات واملفاهيم واملصطلكات الوارد ة يف هذه املواصفة الدولية 77 البند الفهرس
 ةاألمان، الرتمجة الرمسية، دليل إرشادي حول المسؤولية المجتمعية (،7171) ،71111 املواصفة القياسية الدولية ايزو: المصدر

 .1 ص ،جنيف ، ISO املركزية

 1:على سبعة مبادئ متكن املؤسسة من تعزيز مسامهتها يف التنمية املستدامة وهي 26000 إيزو املواصفة تقومو    
 أيضا توافق وأن املالئمني والتدقيق الفكص على وتوافق تقبل أن املؤسسة على ينبغي :للمساءلة القابلية مبدأ -

  والتدقيق. الفكص هذا مع التجاوب يف مسئوليتها على
 وينبغي ،والبيئة اجملتمع على تؤثر اليت قراراهتا وأنشطتها يف بالشفافية املؤسسة ىتتكل أن ينبغي :الشفافية مبدأ -

 فعلية. معلومات تكون وأن املناسب الوقت يف املعلومات هذه تقدم أن
 سلوك يبىن أن وينبغي، األوقات مجيع يف أخالقي بشكل املؤسسة تتصرف أن جيب :األخالقي السلوك مبدأ -

 والبيئة. واحليوانات باألشخاص يتعلق فيما وذلك والتكامل والعدل األمانة أخالقيات على املؤسسة
 الرئيسية املعنية األطراف من جمموعة هناك أن وقبول إقرار املؤسسة على جيب :المعنية األطراف مصالح احترام -

 املعنية. األطراف تلك على تؤثر ومنتجاهتا اليت قد أنشطتها يف متنوعة مصاحل هلا العناصر من وغريها والثانوية
 .املعنية أطرافها مصاحل مع وتتجاوب اعتبارها يف وتضع حترتم أن املؤسسة على جيب كما

                                                 
 .77-71 ص ،7171، جنيف ، ISO املركزية األمانةدليل إرشادي حول املسؤولية اجملتمعية، الرتمجة الرمسية،  ،71111 املواصفة القياسية الدولية ايزو 1
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 فوق القانون يكون أن منشأ ة أو فرد ألي حيق ال أنه حيث سيادته القانون بسلطة يقصد :القانون سلطة احترام -
 املؤسسة تنصاع أن يعين القانون سلطة احرتام نإف االجتماعية، املسئولية سياق احلكومة ويف له ختضع الذي
 .املطبقة واللوائح القوانني لكافة

 مببدأ مع االلتزام للسلوك الدولية األعراف حترتم أن املؤسسة على ينبغي :للسلوك الدولية األعراف احترام مبدأ -
محاية  من احلد األدىن يوفر ال تطبيقه أو الداخلي قانوهنا يكون اليت بالبلدان يتعلق القانون، فيما سلطة احرتام
 للسلوك. الدولية األعراف احرتام إىل جاهد ة عىتس أن املؤسسة على ينبغي والبيئة، اجملتمع

 شاهنا احرتام احلقوق من اليت واملمارسات السياسات املؤسسة تنفذ أن جيب :اإلنسان حقوق احترام مبدأ -
 احلقوق هذه بأمهية واالعرتاف اإلنسان حقوق يها احرتامعل وينبغي ن،اإلنسا حلقوق العاملي اإلعالن يف املوجود ة

 وعموميتها.
 الفرع الثاني: المواصفات القياسية الصادرة عن هيئات أخرى

 OHSAS 18001 أوال:
تعين و ، Occupational Health and Safety Assessment Seriesهو اختصار  OHSAS 18001معيار    

عدًدا من املعايري لتقييم نظام إدار ة للصكة والسالمة يف العمل. مت  ويحيتهو و  ،السالمة والصكة املهنية سلسلة
ملساعد ة املؤسسات على الوفاء بالتزامات  ،من طرف هيئة املواصفات الربيطانية 7555إعداد هذه الوثيقة يف عام 
شرح متطلبات هذا املعيار وتصف ل. BSI OHSAS 18002، نشرت OHSAS 18001الصكة والسالمة. لتكميل 

مرجع )وليس "معيار دويل"( مت  OHSAS 18001اخلطوات اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ واعتماد نظام اإلدار ة. ويعترب 
 1.تطويره كأدا ة لتدقيق املؤسسات

 راو تتمثل حمو  ،التكسني املستمر يشرتكان يفحيث ، 77117و ISO 9001جدا معايري  OHSASويشبه معيار    
 2:ما يلياملعيار في

 ا السالمة؛دراسة أكثر وضوحا لقضايسياسة الصكة والسالمة اليت تشرك مجيع مستويات املؤسسة بأكملها يف  -
والسيطر ة تقييم املخاطر ق بيعطي رؤية أكثر تقدماً فيما يتعل والذيالتخطيط املبين جزئياً على حتديد املخاطر،  -

 عليها؛
   نشاط احرتايف حمّسن وتشغيل فوري؛ التنفيذ والعمليات على مجيع عناصر املؤسسة للكصول على -

                                                 
1 Franck Duhamel :présentation du référentiel OHSAS 18001  https://ohsas-18001.fr/Le-referentiel-OHSAS-

18001.pdf  20/ 01/ 2020 
2 Franck Duhamel op. cit. 

https://ohsas-18001.fr/Le-referentiel-OHSAS-18001.pdf
https://ohsas-18001.fr/Le-referentiel-OHSAS-18001.pdf
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 يكية للمعاجلة والتككم املنهجيني؛املراقبة واإلجراءات التصك -
 مراجعة اإلدار ة ملراقبة وتوجيه اإلجراءات. -

 قياس مواصفة ليصبح وتأهيله املرجع هذا باستكداث 2015 سنة واملواصفات، للتقييس الربيطاين اجمللس لقد قام   
شهر  من بداية به العمل بدأ وقد   :45001تسمية حتت ووضعته 2017سنة للتقييس الدولية الوكالة جديد ة، أخذت

 تفادي هو املواصفة هذه من املسعى و ،املعيار اوأكثر تقدما من هذ مشوالأكثر  بديالعترب ذ يإ ، 2018مارس
 األمر ،)بيئة سالمة، جود ة،) املدمج اإلدار ة نظام متيز مكونات كانت اليت املشرتكة املتطلبات وبعض التداخالت

 ويتم اعتمادها حاليا من املؤسسات. بذاهتا مواصفة قائمة سلسلة يصبح ألن والسالمة الصكة مرجع رشح الذي
1البيئية والتدقيق اإلدارةلنظام  EMAS األوروبيالتشريع ثانيا: 

 

، وهي تشبه األورويب االحتادمن طرف  7559مواصفة أوروبية مت اعتمادها عام  EMAS األورويبالتشريع  يعترب   
ملواصفة عبار ة عن نظام تسجيل طوعي للمؤسسات ا تفصيال، وهذهأهنا أكثر  إال ISO14001 املواصفة القياسية

يفاء نظام بتقييم وحتسني أدائها البيئي، وميكنها من التكقيق من إ هلا، يسمح األورويب االحتادالصناعية العاملة يف 
للمواصفات البيئية من منظور  األفضلالنموذج   EMAS إدارهتا البيئية لعدد من املتطلبات احملدد ة يف املواصفة، وتعد

 :يلي البيئي، ومن بني متطلبات هذه املواصفة ما األداءحتسني 
 يئية؛ذات املصلكة حول اجلوانب والتأثريات الب لألطرافإعداد كشف بيئي تفصيلي يقدم معلومات صرحية  -  
 إجراء عمليات التدقيق البيئي داخل املؤسسة؛ - 
 البيئية املعلنة؛ األهدافالكشف عن النجاح أو إخفاق املنظمة يف حتقيق  - 
   .البيئية من قبل طرف ثالث خارجي اإلدار ةكما تشرط املواصفة القيام بتدقيق نظام  - 

   SA 8000معيار المحاسبة االجتماعية : ثالثا
حتالف دويل من املؤسسات والنقابات العمالية من طرف  SA 8000مت وضع معيار احملاسبة أو املساءلة االجتماعية    

عالن العاملي اإل-العمل الدولية واملؤسسات غري احلكومية )املؤسسات غري احلكومية( على أساس اتفاقيات منظمة 
 يركز هذا املعيار على عمالة األطفال، والعملو  األطفال،بشأن احلقوق  -حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتكد ة

 2.اجلربي، والصكة والسالمة، وساعات العمل، والتمييز، واالنضباط، واجلمعيات احلر ة، واملفاوضة اجلماعية

                                                 
 مدى التزام المؤسسات االقتصادية الجزائرية باإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية،(، 5103) جنات دكار 1

 .24ص أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، 
2 Idowu S. O. & Towler B. A. op. cit. 
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توفري معيار يعتمد على قانون العمل  إىلاالجتماعية، ويهدف  احملاسبة منظمة طرف من رهذا املعيا تسيري يتم    
أثري على املؤسسة داخل حميط املراقبة والت العاملنيالوطين واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، والذي حيمي وميّكن مجيع 

سها الذين تستخدمهم املؤسسة نف العاملنيواملنتجات الصناعية أو اخلدمات املقدمة من هذه املؤسسة، وال سيما 
 1.، وكذلك من العاملني يف املنزلاملتعاملني معها لك مورديها واملقاولني من الباطنوكذ
وكان  ،قلمست خارجي مدقق طرف من للتدقيق قابلة وهي العمال حلقوق األدىن احلد SA 8000 معيار يضمنو    

 للمساءلة االجتماعية حيث العاملية املعايري تسمى دولية معايري حزمة صدور االجتماعية باملسؤولية من االهتمام
يف قراراهتا  واالقتصادية والبيئية االجتماعية القضايا دمجيف  لمؤسساتتكون دليال ل أن ميكن دقيقة ضوابط وضعت

 2.واسرتاتيجياهتا
 AA1000  معيار المساءلة: رابعا

ئها وأدالتعزيز مسؤولية املؤسسة، مم وهو معيار للمساءلة ص ،7555مر ة يف عام  ألول AA1000 املعيار إطالقمت    
ملؤسسات ااملصلكة، وقد مت تطوير هذا املعيار لتلبية حاجة  أصكابإشراك  خالليف جمال التنمية املستدامة من 

 .يف أنشطتها اليوميةاملصلكة  أصكابله اشراك الإطار تستطيع من خ إىل
توفري مبادئ معرتف هبا عامليا وقابلة للتطبيق من طرف املؤسسات، واليت  إىل AA1000 املساءلةهدف معيار ي    

بعني  واألخذاجملال،  يف هذا األداءتبين اسرتاتيجية التنمية املستدامة، عن طريق إدار ة وحتسني  خالهلاتستطيع من 
بالتايل و ، ةالسرتاتيجياليات اليت تسمح بتبين هذه أصكاب املصاحل واشراكهم يف اختاذ القرارات وممارسة العم االعتبار

ل املسؤولة، وتتمث اإلداريةتوضح ما جيب أن تكون علية أفضل املمارسات  عيارهذا املفإن املبادئ اليت يقوم عليها 
 :3هذه املبادئ يف

يجية ذات املصلكة يف تطوير وتنفيذ استجابة مسؤولة واسرتات األطرافحيث جيب على املؤسسة اشراك : الشمولية
 .للتنمية املستدامة

يسمح هذا املبدأ بتكديد مدى أمهية رهان أو مشكل معني بالنسبة للمؤسسة وأصكاب املصاحل، والذي  :النسبية
 .قد يؤثر على قرارات وعمليات وأداء املؤسسة يف جمال التنمية املستدامة أو يؤثر على أصكاب املصاحل

جمال  تؤثر على أدائها يفاملصاحل، واليت قد  أصكابملشاكل  االستجابةحيث جيب على املؤسسة  :ستجابةاال
 .قرارات وعمليات ملموسة وكذلك احلوار مع أصكاب املصاحل إىل االستجابةالتنمية املستدامة، وترمجة هذه 

                                                 
1 https://guidededu.ucanss.fr/res/Norme_SA_8000.pdf  22/ 01/ 2020  

 .000، ص سابق مرجعلعايب، اعبد الرمحان  2 
 .25، ص سابق مرجع ،جنات دكار 3

https://guidededu.ucanss.fr/res/Norme_SA_8000.pdf
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 الفصل خالصة
قد ال حتل ف ،الشيء الصكيح الذي جيب القيام بهتنفذ املؤسسات مبادرات املسؤولية االجتماعية ألن هذا هو    

بية لعملياهتا على ر السلاجملتمعية بشكل دائم ولكن من املتوقع أن تبدي اهتماًما بتقليل اآلثااملؤسسات املشاكل 
 .اجملتمع

من خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل تتضح األمهية الكربى للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اليت تعترب من    
ما  ومبادئها أبعادهاب، فاملسؤولية االجتماعية امعهوالتكيف  مسايرهتا املؤسسةعلى  وجب والتطورات اليت املفاهيم
 قانوين.ون قبل أن يك أخالقيإطار  ا يفهب االلتزامفرضتها البيئة ووجب  يتال املتغرياتمن  متغري هي إال

العديد من الطرق لاللتزام باملسؤولية االجتماعية ولعل أهم هذه الطرق هو حتديد أصكاب  إىلتلجأ املؤسسات     
اللجوء  إىلإضافة  ،كقيقهاللسعي لتواهتماماهتم ومن مث حماولة حتديد متطلباهتم  ،املصاحل املهمني واألكثر تأثريا عليها

على غرار  ،ارشاداهتا ية والعمل على االلتزام ببنودها واتباعيري واملواصفات العاملية املرتبطة باملسؤولية االجتماعااملع إىل
 .اليت مت توضيكها يف هذا الفصل املعايري من وغريها AA1000 املساءلةومعيار  ISO 26000مواصفة 

 



 

 

 

 

  الثالثالفصل 
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   تمهيد
ألطراف  ا هؤالءمن مفصلة  حاول الكثري من الباحثني تقدمي قائمة   متعددة، وقد اف  طراأ ليشمل املسؤولية نطاق متدإ 

 املواردالعمالء واملسامهني و  عتباراعموما ميكن ، و حسب درجة تأثريهم يف املؤسسة همكما حاول آخرون تصنيف
 جتماعيةاال مسؤولياهتا ديتؤ   أن   املؤسسة على يتوجب واليت املستفيدة فااألطر  أهم من البشرية والبيئة واجملتمع

 .مجتاهها
( بتغيريات كبرية يف املؤسسة، ويتطلب CSR) للمؤسساتسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية إيرتبط تطوير وتنفيذ    

ع األعمال الروتينية يم املسؤولية االجتماعية مسرتاتيجيات والسياسات واملمارسات احلالية حبيث تتوافق ق  تكييف اال
 ،املؤسسةيعاهبا داخل استهبا فعالية املسؤولية االجتماعية على الطريقة اليت يتم  حيث تتوقف ،الم  ومع سلوك الع  

 ا تتعاملكون    هاأمه  ( HRMتكون إدارة املوارد البشرية ) اليت قد ،للمؤسسةا من اإلدارات التشغيلية وهذا يتطلب دعم  
 .املؤسسةألفراد يف مع ا
 احتمي   اأمر   التغيري فيه أصبح عصر   يف اال  فع   ادور   وتلعب رفيعة   ة  مكان   احلديثة املؤسسات يف البشرية املوارد لت  حت   

العامل االستقاللية  مكني ملنحتسيريية حديثة كأسلوب الت  م باستخدام أساليب وهو ما جعل املؤسسات هتت   ا،ومستمر  
 امع اسرتاتيجياهت   جدم  ومشاركته يف مجيع جماالت املؤسسة، حىت ين   واملكافآت العادلةواحلرية وكذا التكوين الالزم 

   اه أصحاب املصاحل.واليت من بينها املسؤولية االجتماعية جت    عةب  املت  
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 رسا  المسؤولية االجتماعية للمؤسساتإلالمبحث األول: إدارة الموارد البشرية كآلية 
الهتمامات األخالقية م اه  ن ف   ع ا ويتضم  رتاتيجية املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة قد يكون واس  سإنفيذ ت   ن  إ   

مة املسؤولية ومواء   ،مشاريع املسؤولية االجتماعية على مهلافعأدود ، ومعاجلة ر  تهايف ممارس همال، وإشراك  م  واملعنوية للع  
 نظيمية.قافة الت  ث  زى يف الات مغ  ال وتعزيز تغيريات ذ  يف الشؤون الروتينية ووظائف العم   للمؤسساتاالجتماعية 

اعية، حيث  املؤسسات ألبعاد وممارسات املسؤولية االجتمبِّن ا يف ت  ا مهم  لعب دور  دارة املوارد البشرية أن ت  ميكن إل    
من إجراءات  خذةاملت   اإلجراءات من ٪52 حوايل للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية" االجتماعي" البعد لثِ مي  

 اإلجراءات ذهه تنفيذ فإن   ذلك،ل  و  ملحوظ بشكل أكرب واإلعالمي القانوين اوزن   ولكن   ،املسؤولية االجتماعية
   .البشرية املوارد ةار دإا دون جد   اها صعب  يق  طب  جيعل ت   وهو ما لألفراد ئةعب  وت   باملؤسسة فةعر  وم   ربةخ   يتطلب

 ل: عالقة إدارة الموارد البشرية بالمسؤولية االجتماعية للمؤسساتالمطلب األو   
نج  احن  فيذ وإ  نكنها من لعب دور حاسم يف ت  املؤسسة مي على مستوى ركز قوِ املوارد البشرية ب  ع إدارة تتمت     

 ز  ا، وعليه تعزِ وبيئي   اها وأن تصبح مؤسسة مسؤولة اجتماعي  قيق أهداف  ا يف حت  دهت  يل مساع  ااملسؤولية االجتماعية، وبالت  
ك من خالل العديد من ة يف ذلامه  املوارد البشرية املس   إلدارةكن لبية.  ومي  ف من اآلثار السِ ها اإلجيابية وختفِ من آثار  
هتا، كما ا  ا بوووع  اهلم  عي ع  فع مستوى و  ادئ املسؤولية االجتماعية ور  ا، مثل التدريب على مب  وممارساهت   وظائفها

قية عيني والرت  الت  يف واالختيار و ا يف عمليات التوظال على هذه املبادئ، وحىت من خالل مراعاهت  ز العم  ميكن أن حتفِ 
 .ىل ذلكا إوم
نفيذ ناجح للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ر ت  صو  ب ت  صع  ي  ، 1راساتليه العديد من الدِ ا أشارت إما ل  فق  وو     

لمؤسسات عترب عالقة إدارة املوارد البشرية باملسؤولية االجتماعية لت  حيث  ة حقيقية إلدارة املوارد البشرية.دون مسامه  
م بشكل أفضل ت   أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هت  تبّن  م وت  لتز  املؤسسة اليت ت   أن  ة األبعاد، حيث د  تعدِ م  

 د البشرية. كما أن  ختصاص إدارة املوار إ  ل سعى باستمرار لتحسني ظروفهم ورفاهيتهم وهو ما ميثِ بالعاملني فيها وت  
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تماعية للمؤسسات لية االجها باملسؤو ظهر التزام  ها أن ت  كن  املؤسسة ومن خالل إدارة املوارد البشرية والعاملني فيها مي  
 هم اليومية.ت  يف أنشط

 االجتماعية باملسؤولية قةاملتعلِ  يمق  بعض الو  البشرية املوارد دارةإ بنيبالبحث يف العالقة  راساتالدِ  بعض تاهتم      
 الوعي عم شامال   تفكري ا أظهروا البشرية املوارد إدارة سيار  مم    أن   وجدوالذي  Hill 1999 مثل ما قام به ،للمؤسسات

 ؤالءه   قب  ط  كما ،  لعامليا لالتحو  االت احل   بعض ويف العاملي، عيوالو   ،ظمالن   وتفكري االجتماعية، والعدالة بالبيئة،
 على آلخرينا ومساعدة عاونيةت   وعالقات ية،كِ شار  ت   ياكلوه   هادفة، لم  ع   بيئات إنشاء خالل من العاملي عيهمو  
 أكادميية من ستجيب ام   25 عن لالستعالم بدراسة Roberson 1999قام  خرى،أ   دراسة   يف 1.عملهم يف ّنعامل ديدحت  

 صنيص  املتخ   نظرة من أكدللت  و  ،البشرية املوارد تنمية واجهت   اليت ةالرئيسي   األخالقية القضايا حول البشرية املوارد تنمية
 املسؤولية ربواعتإ اجملموعة ههذ   غالبية أن   وجدت للمؤسسات االجتماعية املسؤولية إىل البشرية املوارد إدارة يف

 حقوق احرتامو  إنسانية، أكثر عمل مكان عزيزت   بشأن ونق  ل  ق   موأن   ،ةمهم   أخالقية يةقض   للمؤسسات االجتماعية
 املؤسسة بني وازنالت   ققيحت  وكذا  واالقتصادية، اإلنسانية االهتمامات بني وازنالت   قيقوحت   اس،الن   مجيع وقيمة وكرامة

 2.وكرامته ردالف   قوقوح   غيريالت   بني راتوت  الت   وإدارة والعمل احلياة بني وازنالت   عاجلةوم   د،يِ اجل   واجملتمع
ق ر  ط  م الت  ات من املهِ االجتماعية للمؤسس املسؤوليةبالبشرية ط إدارة املوارد رب  يت ت  العالقة ال   طار البحث عن  يف إ        

ارسات إدارة املوارد مم    ي  ية أ  نظيمية والبيئات الت  غري  ا بالعاملني والت  اخلي هلذه األخرية والذي يتعلق أساس  عد الد  إىل الب  
اوب الوظيفي، ننة للوقت والت  ر  املدارة اإلسؤول، م   وظيف الموما: الت  ل ع  شم  ا، اليت ت  سؤولة اجتماعي  م   شرية الالب  
، ية األسهم  لكِ ط م  طدة بشكل أفضل، تقاسم األرباح وخ  حد  م   دريبية الق املعلومات، االحتياجات الت  وتدف   التصاتاال
كان المة م  س  واالهتمام ب  ية ر  س  ياة األ  وازن بني العمل واحل  هم، الت  ر  س  ني وأ  العاملفاهية ة ور  ح  عاية ص  ر  و ني، العاملكني ت  

 العمل.
 ضرا ()الخ   اسؤولة اجتماعي  الموارد البشرية الم  الفرع األول: إدارة 

طلعات لبية الت  ت  ّن ب  علك اإلدارة اليت ت  ا" ت  ا على أن  سؤولة اجتماعي  م   ستدامة أو الم   تعريف إدارة املوارد البشرية ال    
 وتدريبهم على أثارها، االقتصاديةؤون املؤسسة هم يف ش  اج  م وإدمه  فيز  غيري وحت  إدارة الت  االت ج   رعية لألفراد يف م  الش  

  3اطر البيئية".خم   ن القليص م  الت   رض  غ  آت ب  نش  م   اية القاية وح  و  ط ل  ط  ع خ  وو  امة و  ة ع  ف  ص  على اجملتمع ب  

                                                           
1 Fenwick T. & Bierema L. (2008), Corporate social responsibility: issues for human resource development 

professionals International Journal of Training and Development, (12- 1), pp: 24-35. 
2 Roberson J. T. (1999), Key ethical issues for human resource development in the future: a delphi study, 
Unpublished doctoral dissertation. University of Arkansas, Fayetteville. 
3 Bangwal D. et al. (2017), Green GRH, work –life and environment performance, International Journal of 

Environment Workplace and Employment, (4-3), pp: 244-268 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097179
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املسؤولية االجتماعية لي ب  ح  الت  للمؤسسة ب   سمح  ارسات ت  طوير مم   عمل على ت  اإلدارة اليت ت  "ا فها آخرون بأن  عرِ ما ي  ك     
انية يف العمل، الث   قوق اإلنساناحرتام ح  سمح ب  ص اإلجراءات اليت ت  األوىل خت    ات:ئ  صرها يف أربع ف  ن ح  ك  حيث مي  

اه األفراد سنة جت   مارسات احل  م   ال ص  لثة خت  اياة يف العمل والث  ية احل  وع  روف ون  حسني ظ  ت  سمح ب  اإلجراءات اليت ت   ص  خت  
 1"لة على العمال.ك  ي  ة اهل  يات إعاد  مل  ار ع  ث  آن   قليص م  الت   ص  ابعة فتخ  ا الر  أم  

 أن    Shamaet 5002  العالقة بني إدارة املوارد البشرية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وجدعن  تهراسد  يف    
يها د  م يف املؤسسة، ل  هِ ع م  ق  و دير املوارد البشرية يف م  ضع م  ليت ت  رة للموارد البشرية واطوِ ت  إدارة م  ك ل  ت  املؤسسات اليت ت   

ديها كون ل  املسؤولية االجتماعية ي  ى ب  ل  تح  ت  م و ز  ت  ل  املؤسسات اليت ت    وأن   ،املسؤولية االجتماعيةي ب  ل  حالت   ية يفال  ة ع  ر  د  ق  
وهذه  ،ة االجتماعيةاملسؤوليلة ب  ات الصِ ارسات ذ  م  م   الار إليها ب  ش  وارد البشرية واليت ي     إلدارة املرة طوِ ت  ارسات م  مم   

الت دوران عد  ا جيعل م  ارسات إدارة املوارد البشرية مم   ثمر يف مم   ت  س  االلتزام العايل للعاملني فيها وت  ز ب  تمي  املؤسسات ت  
 ضة. ف  نخ  غيب واإلورابات م  العمل والت  

 أهم   دأح  ا ون  ة، ك  املسؤولية االجتماعيؤسسات ب  م   ي اللِ اهم يف حت  س  ت  آخرين ظر يف ن  إدارة املوارد البشرية  كما أن     
رد و  م   طوير الت   ما ت   ل  ك  ارسات املسؤولية االجتماعية، ف  ياسات ومم   نفيذ س  امهم بت  عم العاملني والتز  سب د  ك  ل ل  الوسائ  

دير اركة م  مش   ما أن  ة املسؤولية االجتماعية، كط  ه أكرب يف أنش  شاركت  زامه أعلى وم  أكرب والت   ه  شاط  ان ن  ما ك  ل  ك    البشري
 ذل  ب  ة ب  ب  ال  ط  ه اإلدارة م  هذ  عليه و  .طبيقهات   ح  ام يف إنا  ه   ور  د   املؤسسةرارات اإلسرتاتيجية يف اذ الق  املوارد البشرية يف اخت  

ن م  ديدة و  ات ج  سار  إدخال مم   ك ب  ل  ذ   ون  ك  ا وي  اجتماعي   املؤسسة مسؤولة   ل  جع      تىت  ودات ح  جه  م   ن الم   در  أكرب ق  
 ها الت  ين  ن ب  يت م  ا وال  ماماهت  اهت  

 
دالة يف بدأ الع  طبيق م  نية وت  هالمة امل  حة والس  ويل واالهتمام بالصِ دى الط  كوين على امل

  2.ة العامل يف األرباحشارك  املني وم  هنية للع  وويح اآلفاق امل  وت  افآت  كم   ور والاألج  
ة على مجيع ة املسؤولية االجتماعيط  عزيز أنش  يف ت  ور احلاسم إلدارة املوارد البشرية د أيض ا على الد  كِ ؤ  ا ي   مم      

مة للمؤسسة، يِ ، إشراك املوارد الق  عاونتعلق بالت  ماد ا كبري ا على العاملني فيما ي  اعت   اياساهت  نفيذ س  ت   تمادعإ، ستوياتم   ال
على  ب  ج  و ت  ي   عليه و رات املسؤولية االجتماعية. باد  إلدارة املوارد البشرية يف م   اإلسرتاتيجية يةمهِ لى األع لد  وهو ما ي  

أنه ن ش  كافآت م  ظام للم  ر ن  طويوت   نةعي  ئ أخالقية م  باد  ديهم م  ذين ل  ال ال  م  وظيف الع  وت   ختيارإ مسؤويل املوارد البشرية
 .املؤسسةيم ة ق  م  واء  ناسب هلم من أجل م  م   طوير الدريب والت  وفري الت  املني وت  سني األداء االجتماعي للع  حت  

                                                           
1 Bangwal D. & Tiwari  P. ( 2015), Green HRM –A Way to greening the environment,  Journal of Business and 

Management , (17 – 12) , pp : 45-53. 

االجتماعي للتنمية المستدامة في تطوير إدارة الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: حالة المؤسسات مساهمة ادماج البعد ، )2012( ،عبد الرحان العايب 2 
 .11-1، ص 11العدد ، ، جملة أحباث اقتصادية وإداريةاالقتصادية العمومية للتوضيب وفنون الطباعة برج بوعريريج
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لة ات الصِ مارسات ذ  م   ال فتل  شغيلي مع م  كل اسرتاتيجي وت  ش  ديرو املوارد البشرية ب  ل م  تعام  ي   ع أن  توق  م   ن الم     
شكل ح ب  فت  ية العامل، وهذا ي  اهِ فعزيز ر  غيري وت  يادة الت  ام، وق  ز  شاركة وااللت  م   ال والم  طوير الع  شجيع ت  دف ت  األشخاص هب  ب  
صني يف خص  ت   م  ال بيات إدارة املوارد البشرية بأن  ي أد  وص  ا ت  سرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية. وكثري ا م  إة ساح  تزايد م  م  
نظيمية ة االسرتاتيجيات الت  ياغعم يف ص  قدمي الد  هم أيض ا ت  ن  ك  ن مي  ولكِ  ،اء إدارينيرب  د خ  ر  يعودوا جم   ملوارد البشرية ملا

  1.ع اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشريةها م  جم  ود  
 المسؤولية االجتماعية دور إدارة الموارد البشرية في تعزيزالفرع الثاني: 

 الية:قاط الت   الن  يفاملؤسسة للمسؤولية االجتماعية  تبّن  عزيز ور إدارة املوارد البشرية يف ت  لخيص د  ميكن ت     
ية االجتماعية ول قيمة املسؤولثقيف أعضاء املؤسسة ح  يادة وت  كن للقائمني على إدارة املوارد البشرية ق  مي   .1

دريب رص الت  ف   وفريت   ه  ن  وم   ،جاحن  اسرتاتيجيا  وب  نامج فيذ الرب  نول كيفية ت  طط عمل ح  قدمي خ  وت   ؤسساتم  لل
 ،نفيذزم أثناء الت  عم الال  قدمي الد  وت   ؤسساتم  ع نشاط املسؤولية االجتماعية للعريف م  للت   للعاملنيزمة الال  

 عزيزا على ت  عمل أيضة املسؤولية االجتماعية، ي  ط  حليل أنش  ت  مل ل  ط ع  ط  خ   مساعدة يف ووع     ن خالل الم  
عزيز يادة ت  ىل ز  يؤدي هذا إس   قافة من أجل املسؤولية االجتماعية.طوير ث  ت  يوي ل  و أمر ح  واطنة املؤسسة، وه  م  

ز وظيفة رك  ت   ب أن  نظيمية، جي  ة ت  افة قيم  إو   املؤسسةه إذا أرادت ( فإن  5002فريدمان )سب ح   عة املؤسسة،س  
إجيايب على  كل  ش  ورها ب  د  ب   رؤث  يت ت  هم وال  فيز  ني وحت  العاملفاءات بّن ك  يت ت  املوارد البشرية على اإلجراءات ال  

لية االجتماعية توىل إدارة املوارد البشرية عملية )املسؤو ت   ن املنطقي أن  ه "م  د لوكوود، إن  ؤكِ عة املؤسسة، كما ي  س   
ك األول حرِ م   رأس املال البشري هو ال ألن   املؤسسةيف  االسرتاتيجينيراكة مع القادة للمؤسسات( والش  

 امللموسة". غرياللقيمة ل  
ثل هذه كيز على م  رت  ستدامة، والسؤولة وم  ارسات م  طوير مم   ساعدة املؤسسة يف ت  دير املوارد البشرية م  م  ل  كن   مي   .2

ر ؤثِ ة ت  ف  نص  م   يف الوظارسات الت  مم    عم يف عملها احلايل. إن  ح املوارد البشرية مزيدا من الد  ن  مارسات قد مي  م   ال
س نعك  كما ت    ،ألداءسني ايادة اإلنتاجية وحت  وز   شاركةم   يادة السني الروح املعنوية وز  ني من خالل حت  العاملعلى 

 ل.فض  م   صبح صاحب العمل الحبيث ت   املؤسسةأيضا على 
ة ال بني أنشط  ع  اصل الف  و قيقي للت  صدر ح  ناة أو م  ثابة ق  ص يف إدارة املوارد البشرية ب   تخصِ م   ميكن أن يكون ال .1

سب ك  ل   سةللمؤسسمح صال ي  مهور أو اجملتمع. هذا االتِ واجل   للعاملني مؤسساتاملسؤولية االجتماعية لل
ن عم م  ني، والد  عاملالعنويات يادة م  ورهتم العامة، وز  سني ص  ا يف ذلك حت  وائد إوافية من استثماراهتم ب  ف  

                                                           
1 Sarvaiya H. et al. (2016), The Roles of HRM in CSR: Strategic Partnership or Operational Support?, Journal 

of  Business Ethics, pp : 1-13. 



 جوانب مساهمة تمكين العاملين في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ...........الفصل الثالث:

142 

 

 يجب أن  ف   ،كل كبريشب  ة املسؤولية االجتماعية هم  ن أداء م  سِ ل وي  سهِ ني ي  العاملواصل مع اجملتمع.  فالت  
ناء ساعدة يف ب  م  ل، ل  هجهذا الن  ني يف العامل هو إشراك   جالم   هذا الصاالت يف هائي لالتِ دف النِ كون اهل  ي  

 االجتماعية للمؤسسات للمؤسسة".املسؤولية اص ب  وي ال  و  مض الن   احل  
عايري قيق م  لى حت  ع املؤسسةساعدة ا يف م  ن على إدارة املوارد البشرية أيض ا دور ا مهم  و عب القائميل   كن أن  مي    .4

-جتمعيةم   الكة شار   م   وظيف والارسات الت  األخالق ومم   - لة يفتمثِ م   وال ،مؤسساتاملسؤولية االجتماعية لل
ن مارسات م  م   ذه اله   ز  زِ عت  و ني والعمالء واجملتمع احمللي. العاملباشر ب  باشر أو غري م  شكل م  ب   طرتب  ت   يتوال
ه من خالل لعب  ئيسي ت  ر   ر  و كني العاملني. للموارد البشرية د  ذا ت  ستويات وك  م   ع يف مجيع النو  وظيف والت  الت  
عالية العامل مان ف  ضورهم ل  ن د  زء م  و ج  قبولة، وه  م   واألخالقية الاملعايري القانونية ب   همؤسست  م  مان التزام و  

نونية واألخالقية اراعاة املعاملة القزيد فيها العائد على االستثمار يف رأس املال البشري من خالل م  ي   مع بيئة  
ارسات العمل يف مم    مه  ق  وح  وي قيمة، ركاء ذ  ش   العاملني ك  رب  عت  خرى ت  ارسات أ  هناك مم    ن  أما والعادلة. ك  

ريق املوارد البشرية مسؤولية ف   ل  حم  ت  وي    ،ةضايق  م   ن الالية م  ة خ  بيئة عمل آمن  سية و ناف  زايا الت  م   ور والالعادلة واألج  
 ،خرىريبية األ  دورات الت  والد   العاملجيه خالل تو   مؤسساتلاملسؤولية االجتماعية ل   يةأمهِ أكيد على الت  
 عل  ي ا جل   ن  عاو  ا وت  إستباقي  ا دور   لعب  ه وت  قافة اجملتمع واحتياجات  راعي ث  فتوحة ت  عزيز عالقة م  على ت  ساعدهم وي  

 جارية.ارسة األعمال التِ فضل للعيش ومم   ا أ  اجملتمع مكان  
صادي واالجتماعي االقتكيز يف وقت واحد على األداء عّن الرت  ا ي  دامة مم   على االست   ومالي   مؤسسات ز  ركِ ت    .5

ودة البيئة ظ على ج  افبح االقتصادي، وحت  الرِ  ق  قِ مؤسسة حت   ستدامة ك  م   عرف املؤسسة الوالبيئي، حيث ت  
 دامة، ألن  ت  بادرات االسملوارد البشرية م  اقود ت   أن  نطقي م   ن الم  و دالة االجتماعية". يادة الع  ساهم يف ز  وت  
إىل  إلوافةبا  - نتاجية واالعرتاف واملكافآتاملؤسسة وااللعاملني ب  عنوية ل  م   وح الالر فاظ ب  وظيف واالحت  الت  

 1.املسؤولية االجتماعية السرتاتيجيةنات رئيسية وِ ك  هي م   -االبتكار
 ب أن  جي  ذا ا، ل  جتماعي  إلمؤسسة املسؤولة ل ل  ألساس األو  نني ل  وِ ك  م   ن األفراد الئة الرئيسية م  دراء الف  م   ل الثِ مي   .6

راراهتم مات يف ق  السِ  لكنعكس ت  ت   قامة وأن  دق واالست  الصِ دير املوارد البشرية ب  ن بينهم م  هؤالء وم   م  س  ت  ي   
عايري األخالقية م   ال نفيذم أداة لت  ون  قية األفراد داخل وخارج املؤسسة ك  قة ب  سب ث  ك  ذلك ل  م، و  ياهت  لوكِ وس  

                                                           
1 Inyang B. J. et al. (2011), CSR-HRM Nexus: Defining the Role Engagement of the Human Resources 

Professionals, International Journal of Business and Social Science, (2 – 5), pp : 118-126. 



 جوانب مساهمة تمكين العاملين في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ...........الفصل الثالث:

143 

 

إجياد البيئة اليت م األخالقية داخل املؤسسة و ي  باه على الق  ركيز االنت  رق ت  ديد ط  حت  ادقة عليهم عاملة الص  م   وال
 1.العاملني لِ ك  لوك األخالقي ل  ع الس  شجِ ت  

م ليسوا على ني يشعرون أن  العاملمن  ٪59جريت حسب دراسة أ   :االتصال الداخلي بشكل أفضل توفري .7
يعّن  ذة يف مؤسستهم. التواصل األفضلاالجتماعية للمؤسسات املنف  راية كافية بإجراءات املسؤولية د  

ني يرغبون يف املشاركة بشكل أكرب يف العاملمن  ٪52 تكينهم من االستثمار بشكل أفضل، مع العلم أن  
، وجعلها ؤسساتملل طريقة لفك جتزئة املسؤولية االجتماعيةأيضا  وهي. مؤسساتاملسؤولية االجتماعية لل

 2.ويف أنشطتها اليومية املؤسسة، مدجمة حق ا يف منوذج أعمال عامة إسرتاتيجية
كتساب مهارات جديدة من خالل إوإمكانية تطوير مهارات الفرد أو مناخ العمل، والعالقات االجتماعية،  ن  إ   

يق أي إسرتاتيجية  وتطب وملع  مباشرة باملنافسة هبدوء أكرب يف سوق م   للمؤسسةالتدريب أو التنقل، سوف يسمح 
 3من مسؤولية إدارة املوارد البشرية. ، وهذا كله كتبنيها ألبعاد املسؤولية االجتماعية

كن أن توفر مي هذه األخرية أن   املتقدمةالبشرية إدارة املوارد  - للمؤسساتتقرتح أدبيات املسؤولية االجتماعية    
املوارد البشرية  دبيات إىل أن  ألشري ات   ، حيثسرتاتيجية املسؤولية االجتماعيةإأنواع ا متلفة من الدعم يف تطوير وتنفيذ 

ملسؤولية االجتماعية سرتاتيجية اإوعلى هذا النحو، ميكن أن تساعد يف دفع صياغة  املؤسسةسرتاتيجي يف إهي شريك 
ني العاملة إىل اإلوافيف ووع وظيفي لبدء حمادثات مع وظائف ومستويات إدارية متلفة، ب، كونا للمؤسسات

وميكنها مراجعة قواعد سلوك العمل واسرتاتيجية األخالقيات   املمارسات يف هذا اجملالوممثليهم، من أجل تطوير 
البية مبادرات غ على نطاق واسع ألن   هذا اجملالكما هو مطلوب. وباملثل، تتم مناقشة أدوار إدارة املوارد البشرية يف 

مثل مشاركة اجملتمع واملشاريع البيئية، تتطلب مشاركة مباشرة أو غري مباشرة من العمال. ميكن إلدارة  هذا النهج
، على سبيل املثال، من ةاملؤسسيف  للمؤسساتاملوارد البشرية أيض ا تسهيل التغيري املرتبط باملسؤولية االجتماعية 

 4.يري سلوكيني والتعامل مع أي مقاومة وتغالعاملأثري على خالل الت  
ة تنقل العمال، اسثار السلبية للمؤسسة على البيئة، من خالل در التقليل من اآلكما ميكن إلدارة املوارد البشرية     

ثري البيئي من أع على استخدام وسائل النقل البديلة وتقليل التنقل كوسيلة لتقليل الت  شجِ ت   ن  أحيث من املمكن 

                                                           
 .151، ص سابق مرجعحممد فالق، 1 

2 clement fournier  https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU  consulte le 

11l2l2019 
3 Hadj Slimane H. & Bentayeb H. (2009), Les fondements de la performance RH et son évaluation par la RSE, 

colloque national: "management de la qualite totale"  saida. 
4 Sarvaiya H. et al. op. cit. 

https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU
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ذلك قانوني ا وممكن ا: جداول أسبوع العمل البديلة، توفري خيارات العمل عن بعد خالل تقدمي ما يلي، حيثما كان 
 1.تقدمي حوافز مالية الستخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات والسيارات املشرتكة

عية للمؤسسات اه ميكن زيادة فرص ناح املسؤولية االجتمن  املوارد البشرية، فإ إلدارةا من الدور االسرتاتيجي نطالق  إ   
من خالل ما ميكن أن تلعبه إدارة املوارد البشرية يف إحداث التغيريات املطلوبة يف سلوك العاملني وثقافتهم من جهة 
واملتطلبات اليت تفووها على إدارة املؤسسة من جهة ثانية، خاصة فيما يتعلق بضرورة التدريب األخضر وتوفري 

 ئ وممارسات املسؤولية االجتماعية.ف من سيلتزم بباد عن توظيظروف العمل الصحية... فضال  
 لخص أهم ما ميكن أن تلعبه إدارة املوارد البشرية لتعزيز ممارسات املسؤولية االجتماعية.الشكل التايل ي     

 : أدوار إدارة الموارد البشرية في المسؤولية االجتماعية(1-3)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : Amokrane A. & Bekour F.  (2020), La contribution des ressources humaines dans la mise en 

place et la conduite de la démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, 

Revue Algérienne d’Economie et gestion (14- 01),  pp : 336-359 . 

 املسؤولية واسرتاتيجية عاملشرو  حتديد يف الواقع يف تشارك، حيث القرار اختاذ يف شريكتعترب إدارة املوارد البشرية    
 العاملني حتفز ريقةبط يقوم بالتبليغ عن هذا الفحص الذي التنظيمي الشريك عتربللمؤسسات. كما ت   االجتماعية

 املعلومات عن مسؤول داريإ شريكا . إوافة اىل أن  املسؤولة املؤسسة هدف يف حتقيق ودفعهم لتبنيه واملسامهة بالتايل
 اختاذها ت اليت ةاالجتماعي املسؤولية إجراءات تقييم عن أيض ا ومسؤول االجتماعية املسؤولية مشروع بشأن والتواصل
 (.قييمالت إجراء) التجارية عالمتها صورة حبماية هلم تسمح تصحيحية تدابري اختاذ أجل من وتنفيذها

                                                           
1https://usa.ingrammicro.com/Documents/ingrammicro/c/corpcomm/Environmental%20Stewardship%20Policy_

V2.pdf 

أدوار وظيفة 
الموارد 
 البشرية

 .املشاركة يف حتديد رؤية ورسالة وقيم واسرتاتيجيات الشركة
 وبرنامج املسؤولية االجتماعية للشركاتتطوير سياسة 

 املشاركة يف تطوير مدونات قواعد السلوك للموظفني

 التواصل مع املوظفني
 إدارة التغيري والثقافة

 ختطيط وتوظيف وتدريب وتطوير املوارد البشرية وتطوير املهارات 
 ومان اخنراط املوظفني ومشاركتهم 

 إدارة التعويضات واألداء

 تقارير التقييمإعداد 
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 المطلب الثاني: ممارسات إدارة الموارد البشرية المنسجمة مع متطلبات المسؤولية االجتماعية 
وذلك من خالل  ،رض الواقع من إدارة املوارد البشرية حتمل أعباء كبريةتطبيق املسؤولية االجتماعية على أيتطلب    

نظمات اليت جاءت هبا متلف االتفاقيات واملحمرتمة للمبادئ كذلك و  ،عل ممارساهتا متماشية مع املفهومحماولة ج
  الدولية.

 الفرع األول: مبادئ المسؤولية االجتماعية المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية
ا ث  تفاقيات دولية مث دجمها من طرف املؤسسات حبإولية االجتماعية للمؤسسات بوجب يتم ووع مبادئ املسؤ    

 1.عن املسؤولية االجتماعية
 Wolf and Mauléon, 2005تفاقية منظمة العمل الدولية إ أوال:

هي وكالة متخصصة و  االنسان حقوق واحرتام االجتماعية العدالة تعزيز إىل وتسعى بالعمال مهتت   دولية منظمة هي   
 جسر لقل احلكومات وأصحاب العمل والعاملني يف دوهلا األعضاء، تضمتابعة لألمم املتحدة، ثالثية األطراف 

 مما القرارات، اختاذ على احلكومات ممثلي جنب مع إىل اجنب   للعملو  املتضاربة، املصاحل أصحاب بني الثقة من
  .م االجتماعيل  الس   وحتقيق العمال رفاه حتقيق مث   ومن مصاحلهم على اإجياب   ينعكس

 2ومن أهم ما جاءت به هو:   
وورورة استعمال  التشغيل، سياسات مراعاة مع التشغيلي، واألمن العمل فرص زيادة من خالل :التشغيل تعزيز .1

 ؛التكنولوجيا املولدة لفرص العمل مباشرة وغري مباشرة
 ؛االجتماعي الضمان .2
 ؛أشكال العمل اإلجباري أو القسري القضاء على مجيع .1
 ؛األطفال عمل أشكال وأسوأ االستخدام لسن األدىن احلدحتديد  :وحماربة عمل األطفال إلغاء .4
 ؛تمييز فيما يتعلق بالعمل واملهنةالقضاء على الاملعاملة:  يف واملساواة الفرص تكافؤ .5
 ؛الوظيفي األمن .6
 ؛للتشغيل القابلية تعزيز أجل من اراتامله على التدريب من االستفادة سبل اجملال هذا يدد :التدريب .7

                                                           
1 Marina Samy et José Diaz,   Impact de la RSE sur la GRH , P : 5. 

 إلعالن دليلك العمال؟، على سيعود بها التي الفوائد ما االجتماعية والسياسة الجنسيَّة دِّدةعُمت الُمنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالن (،2017) الدولية، العمل منظمة2
 .13-17 ص ىل،األو  الطبعة اجلنسيات، متعددة املنشآت مبادئ
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 الضمان وإعانات املعيشة وتكاليف البلد يف لألجور العام املستوى عاةرام :العمال وظروف واإلعانات األجور .8
 متطلبات ومنها االقتصادية العواملاألخرى و  االجتماعية للمجموعات سبيةالنِ  املعيشة ومستويات الجتماعيا

 عليه؛ واحلفاظ التشغيل من مرتفع مستوى يف والرغبة اإلنتاجية ومستويات االقتصادية التنمية
 والصحة للسالمة وقائية ثقافة إرساء يف واملسامهة كافية، وصحة سالمة معايري توفري: املهنية والسالمة الصحة .3

 ؛املهنية األمراض أو احلوادث وحايا الذين وقعوا العمال املتضررين تعويضو  وصحية آمنة عمل بيئة هبدف خلق
 .اف باحلق يف املفاووة اجلماعيةحرية تكوين اجلمعيات واالعرت  .11

  SA8000معيار ثانيا: 
  Dominic Tarantino ، ووعهس حلماية ظروف العمل الالئقا مكر  هو معيار املسؤولية االجتماعية، وال سيم   

 ضم، وييار عاملي للمعلومات األخالقيةيعترب أول معو ، 1998يف عام  رئيس شركة التدقيق واالستشارات احملاسبية
SA 8000  وق تفاقيات منظمة العمل الدولية واإلعالن العاملي حلقإات الدولية احلالية، با يف ذلك أيض ا االتفاقي

 .اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
يت التأثري االجتماعي لعملياهتا باإلوافة إىل الشروط ال تراعياملؤسسة  تعّن أن   SA 8000شهادة واحلصول على    

 1.اء العامل، من أي حجم، يف مجيع أحنمؤسسةكن تطبيقه على أي دوها. مي  رِ و  يعمل بوجبها موظفوها وشركاؤها وم  
 2:وفقا للمعيار هناك تسعة جماالت لألداء االجتماعي هي   
 حظر عمل األطفال؛ .1
 ؛حظر العمل باإلكراه .2
 ؛منع املمارسات التأديبية .1
 ؛حتديد مدة وقت العمل .4
 ؛حرتام القواعد األساسية للصحة والسالمة واألمنإ .5
 ؛اجلمعيات واحلق يف املفاووة اجلماعيةحرية تكوين  .6
 ؛احلد األدىن لألجور لتلبية االحتياجات األساسية .7
 ؛و اجلنس...أالعرق عدم التمييز بسبب الدين و  .8
 ع واملراقبة املستقلة لتطبيق املعيار.تبالت .3

                                                           
1https://www.sgs.com/en/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/sa-8000-

certification-social-accountability  
2 Marina Samy et José Diaz,  op. cit 

https://www.sgs.com/en/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/sa-8000-certification-social-accountability
https://www.sgs.com/en/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/sa-8000-certification-social-accountability
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  1"مؤسساتتعزيز إطار أوروبي للمسؤولية االجتماعية لل "الورقة الخضرا  ثالثا:
كاستجابة   اتمؤسسسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية للإاألوروبية برتويج  ؤسساتيقوم عدد متزايد من امل   

جملموعة متنوعة من الضغوط االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وهي هتدف إىل إرسال إشارة إىل متلف أصحاب 
غري  ون واملستهلكون والسلطات العامة واملنظماتون واملسامهون واملستثمر العاملاملصلحة الذين يتفاعلون معهم: 

ساعد االلتزام الطوعي الذي ي   تتوقع أن  مستقبلها  ا يففإن   ج للمسؤولية االجتماعيةروِ اليت ت   ؤسساتامل ن  إاحلكومية. 
 .لى زيادة رحبيتهاتتبناه ع

وتعتربها وصحيح  حبشكل أكثر ووو املسؤولية االجتماعية تقوم العديد من املؤسسات بتبليغ ما تقوم به خبصوص    
صلحة املتضررين اه مجيع أصحاب املني وبشكل عام جت  العاملاه يتم التعبري عن هذه املسؤولية جت  و  ،جزء ا من هويتها

 ر على ناحها.من األعمال واليت بدورها ميكن أن تؤثِ 
ثمار يف وتتعلق يف املقام األول بقضايا مثل االستهبا ن و العاملداخل من الجتماعي ا إتتضمن املمارسات املسؤولة    

 درأس املال البشري والصحة والسالمة وإدارة التغيري، بينما تتعلق املمارسات املسؤولة بيئي ا بشكل أساسي بإدارة املوار 
 التنافسية. لقدرةبني التنمية االجتماعية وحتسني ا ا للتوافقحتقيق   ،الطبيعية املستخدمة يف اإلنتاج

املهرة  جذب العمالهو من التحديات الرئيسية اليت تواجه املؤسسات عموما وإدارة املوارد البشرية خصوصا    
ني، وحتسني لعاملاواالحتفاظ هبم. يف هذا السياق، ميكن أن تشمل التدابري ذات الصلة التعلم مدى احلياة، وتكني 

، ، وحتقيق توازن أفضل بني العمل واألسرة والرتفيه، وزيادة تنوع القوى العاملةاملؤسسةاملعلومات يف مجيع أحناء 
 ية التوظيفقابلبمشاركة امللكية، واالهتمام مططات واملساواة يف األجور وفرص العمل للمرأة، ومشاركة األرباح و 

العمل بسبب  الذين هم خارج ملنيللعات أن املتابعة واإلدارة الفعالة ب  )التوظيفية( وكذلك األمن الوظيفي. كما ث   
 اإلعاقات أو اإلصابات تؤدي إىل توفري التكاليف.

ميكن ملمارسات التوظيف املسؤولة، اليت تشمل على وجه الصوص املمارسات غري التمييزية، أن تسهل توظيف  -
ة واألشخاص طويلاألشخاص من األقليات العرقية، والعمال األكرب سنا، والنساء والعاطلني عن العمل لفرتات 

يض هذه املمارسات ورورية فيما يتعلق بتحقيق أهداف إسرتاتيجية التوظيف املتمثلة يف ختف، وتعد احملرومني
 البطالة ورفع معدل العمالة ومكافحة االستبعاد االجتماعي.

ديد أفضل دور ا رئيسي ا على عدة مستويات: املسامهة يف حت ؤسساتفيما يتعلق بالتعلم مدى احلياة، تلعب امل    -
عليم والتدريب، م برامج التصمِ الحتياجات التدريب من خالل شراكة وثيقة مع اجلهات الفاعلة احمللية اليت ت  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9
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دعم االنتقال من املدرسة إىل العمل للشباب، على سبيل املثال عن طريق توفري أماكن التدريب املهّن، تقييم 
ة من قبل مجيع وتوفري بيئة تشجع على التعلم مدى احليااعتماد التعلم السابق والتجرييب التعلم، ال سيما يف 

 ني، وخاصة العمال األقل تعليما  واألقل مهارة وكبار السن.العامل
ات ق التشريعطري الصحة والسالمة يف العمل: عادة ما يتم تناول الصحة والسالمة يف العمل بشكل رئيسي عن -

 ؤسساتاجتاه االستعانة بصادر خارجية يف العمل للمتعاقدين واملوردين جيعل امل فإن   ومع ذلك ،وتدابري اإلنفاذ
 أكثر اعتمادا  على السالمة واألداء الصحي ملقاوليها، وخاصة أولئك الذين يعملون داخل أماكن عملهم.

ميع العمال وأصحاب اوف جلطاق اليت جتري يف أوروبا م  ثري إعادة اهليكلة الواسعة النف مع التغيري: ت  كي  الت   -
إغالق مصنع أو خفض شديد يف القوى العاملة قد ينطوي على أزمة اقتصادية أو  املصلحة اآلخرين ألن  

وإعادة  ،تفلت من احلاجة إىل إعادة اهليكلة ؤسساتاجتماعية أو سياسية خطرية يف اجملتمع. القليل من امل
القرارات. و  ا تعّن املوازنة ومراعاة مصاحل واهتمامات مجيع املتأثرين بالتغيرياتجتماعي  إاهليكلة بطريقة مسؤولة 

ى وجه ويشمل ذلك عل ،ناح إعادة اهليكلة أمهيةة بقدر ، غالبا  ما تكون العملية مهميف املمارسة العملية
املعلومات والتشاور املفتوحني. عالوة على ذلك، جيب أن  عي إىل إشراك املتضررين من خاللالصوص الس  

ف، املباشرة لتكاليبشكل جيد من خالل حتديد املخاطر الرئيسية، وحساب مجيع ا عدةم  تكون إعادة اهليكلة 
اجة ، املرتبطة باالسرتاتيجيات والسياسات البديلة، وتقييم مجيع البدائل اليت من شأنا تقليل احلوغري املباشرة

 . التكرارإىل
 GRI   معايير مبادرة اإلبالغ العالميةرابعا: 

ة التقارير كإطار متفق عليه بشكل عام فيما يتعلق بإعداد التقارير الاص عدادإلإطار املبادرة العاملية  يستخدم   
افة أنواع لكي يتناسب استخدامه مع ك اإلطار، ولقد ت تصميم هذا واالجتماعيوالبيئي  االقتصاديبأداء املؤسسة 

لعملية اليت كافة النواحي ا  االعتباريف  األخذموقعها أو القطاع الذي تعمل فيه، وت  أو حجمهاكان ا  املؤسسات أي  
ة ا من املشروعات الصغرية إىل تلك املشروعات الكبرية اليت تعمل يف أحناء متلفتواجها املؤسسات املختلفة بدء  

على تلك  االتفاقرافيا، ويتضمن إطار العمل حمتويات عامة وأخرى خاصة بقطاعات معينة، وقد ت متفرقة جغ
علق املعنية من مجيع أحناء العامل لكي تكون مطبقة بشكل عام فيما يت األطرافاحملتويات بواسطة جمموعة كبرية من 

 1.االجتماعيةاملسؤولية ببتقدمي تقارير حول أداء املؤسسة فيما يتعلق 

                                                           
 .031جنات دكار، مرجع سابق، ص  1 
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 معايري املسؤولية يف بني وظيفة إدارة املوارد البشرية واملسؤولية االجتماعية بشكل متزايد وتنعكس تتأكد العالقة   
ات الاصة يتم تضمني العديد من اإلرشاد، فمثال واليت تشري صراحة إىل مكونات إدارة املوارد البشرية ،االجتماعية

 .و ما يظهره اجلدول اآليت، وه GRIمبادرة اإلبالغ العامليةبإدارة املوارد البشرية يف معايري 

 وأبعاد إدارة الموارد البشرية GRIالصالت بين مؤشرات : (1-3) رقمجدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jamali  R. et aL (2015), Exploring human resource management roles in corporate social 

responsibility: the CSR-HRM co-creation model. Business Ethics,(24-2) pp : 125-143. 

 Reputexتصنيفات المسؤولية االجتماعية  خامسا: 
قياس املسؤولية االجتماعية األسرتالية. تعكس فئتان من فئاهتا  هي - Reputexتصنيفات املسؤولية االجتماعية     

 نمتتضو األربع )التأثري االجتماعي وممارسات مكان العمل( االهتمام بالناس وهلا صلة مباشرة بإدارة املوارد البشرية. 
يبات العادلة واملعقولة، وااللتزام اإلجيايب بالتنوع والتوازن بني العمل واحلياة، وترت، واملكافآت والشروط العاملمشاركة 

العالقات الصناعية القائمة على االحرتام املتبادل، وترتيبات الصحة والسالمة املهنية، واألجر التنفيذي الذي يكون 
 1.ويرييم، وسياسات التدريب والتطعادال  ومنصفا ، وقياس أداء ميكن التحقق منه بشكل مستقل وأنظمة التق

 
 

                                                           
1Jamali  R. et aL (2015), Exploring human resource management roles in corporate social responsibility: the 

CSR-HRM co-creation model. Business Ethics,(24-2) pp : 125-143. 

 ابعاد إدارة املوارد البشرية GRI مؤشرات
 
 

ممارسات العمل ومؤشرات العمل 
 الالئق

 التوظيف 
 عالقات العمل/ اإلدارة 
 الصحة والسالمة املهنية 
 التدريب والتعليم 
 التنوع وتكافؤ الفرص 

 
 

 مؤشرات أداء حقوق االنسان

 عدم التمييز 
 حرية املفاووات اجلماعية والنقابات 
 الغاء عمالة األطفال 
 منع السخرة والعمل اجلربي 
 السماح بمارسات الشكاوي والتظلم 
 املمارسات األمنية 

 مؤشرات األداء اجملتمعي
 

 التواصل االجتماعي 
 .االلتزام/ اإلذعان 
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 (GSP) العالمية سوليفان مبادئسادسا: 
 ةم  ك  و  ح   وثائق ومن االجتماعية املسؤولية ملعاجلة شهرة األكثر النموذج( GSP) العاملية سوليفان مبادئ تشكل   

 حلقوق املتحدة لألمم العاملي اإلعالن إىل ستناد اإ .التشغيل وإجراءات السلوك، قواعد دوناتوم   األعمال، منظمة
 فدهتو  املؤسسة ةبأنشط ريناملتأثِ  جلميع فةنص  وم   عادلة سياسات عتمادإ املعمم األفضليات نظام يشجع اإلنسان،

 ليتا واجملتمعات ،العاملني معاملة خالل من اإلنسان حلقوق والدعم االحرتام إظهار (5): ىلإ العاملية سوليفان مبادئ
رى  االمتناعو  والتقدم للتحسني متكافئة فرصا   العاملني منح( 5) ،فنص  وم   عادل بشكل والعمالء العمليات، فيها جت 
 عادلة تعويضات تقدمي (4) ،اجلمعيات تكوين يف العاملني حقوق حرتامإ (3) ،الضعيفة الفئات استغالل عن

 حبكمة التصرف( 6) ،املستدامة التنمية يف خنراطاإل خالل من واجملتمع العمال صحة على حلفاظا (2 ) للعاملني،
 1.الفكرية امللكية وحقوق بالقوانني يتعلق فيما

 إدارة الموارد البشريةممارسات الفرع الثاني: دمج مبادئ المسؤولية االجتماعية في 
 املؤسسة عموما وإدارة املوارد البشرية خصوصا جمموعة من املمارسات يف إطار التزاماهتا األخالقية تتبّن     

 ه من املؤسسة. نتهاء عملاواالجتماعية، سواء قبل بدء العامل بالعمل يف املؤسسة، أو خالل فرتة العمل وحىت بعد 
حلي باملسؤولية مجلة املمارسات اليت تسمح بالت   بإحصاءة يف جمال املسؤولية االجتماعي زينار  البقام أحد الباحثني    

االجتماعية فيما يتعلق بالبعد االجتماعي واقرتح يف ذلك ستة عشر ممارسة مجعها يف أربع فئات رئيسية حيث يأيت 
للموارد البشرية. عليا اإلدارة ال رؤيةالتوظيف على رأسها وتليها األجور وما يرتبط هبا مث تنمية املوارد البشرية وأخريا 

ىل األقليات إدماج األفراد املنتمني أشكاله وإ وتشمل فئة التوظيف كل من القضاء على العنصرية والتهميش بكلِ 
قيق املساواة ا األجور فتشمل حتو العرق. أم  ناصب العليا بغض النظر عن اجلنس أىل املإوكذلك العدالة يف الوصول 

تواه نح واملكافآت والعالوات اليت تسمح للفرد بتحسني معيشته والرفع من مستشمل امل  والعدالة يف منح األجور كما 
 اة اهليكلة الذين فقدو من مططات إعاد املتضرريندماج إم الرتكيز على االجتماعي. ويف فئة تنمية املوارد البشرية فيتِ 

ئة رؤية اإلدارة ف   ابية ومنع تشغيل القصر. أم  النقا املمارسةم وحرية فاءاهت  ن ك  سِ مناصب شغلهم والتدريب الذي ي  
ب فتشمل كل من توفري املقومات اليت تضمن بقاء املؤسسة واستمرارية نشاطها مما يرتتجتاه املوارد البشرية العليا ا

عليه احلفاظ على مناصب الشغل املوجودة وخلق مناصب شغل جديدة كما تشمل أساليب وأمناط التسيري اليت 
كما يرى  2ندرة بعض الكفاءات يف املناصب احلساسة وذلك بتشجيع نقل الربات واملهارات. ظاهرةتقضي على 

 مع ،ملؤسسةا يف املعلومات حتسني: مثل املمارسات من العديد يفرة املوارد البشرية تكون ادآخرون أن مسؤولية إ
                                                           

1 Alexis G. Y. (2010), The Global Sullivan Principles, Green Business: An A-to-Z Guide. 

 .مرجع سابق(، 2112)عبد الرحان العايب،  2 
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 والتنقل، النساء،و  للرجال املتساوي األجر مبدأ وتطبيق مسؤولني، العاملني وجعل املهّن، االندماج على القدرة مراعاة
 1.شريةالب املوارد وتنوع الدائم، تدريبهم وبالتايل بقابلية العمال للتوظيف )التوظيفية( واالهتمام

 يلي: ىل ماإ دارة املوارد البشريةميكن تقسيم املمارسات االجتماعية إل   
  "نشاط التوظيف"ل في العم  الممارسات االجتماعية قبل البدأوال: 

حيث تر  للمكان املناسب املناسب الشخص إجياد تسعى إدارة املوارد البشرية من خالل نشاط التوظيف إىل   
 كاإلعالن، عديدة وسائل العملية بثالث مراحل أساسية االستقطاب االختيار التعيني واإلدماج حبيث تعتمد على

 املؤسسة.  به ستظهر الوجه الذي الوسائل هذه وتعترب خل،إ...واالختيار املقابالت
 ارد البشريةستقطاب المو إ 1
 جمموعة على تشتمل عملية وباعتبارها املؤسسة، على نعكست باإلجيابإ سليمة كانت عملية االستقطاب مال  ك      
 2:خالل من االجتماعية مسؤوليتها ققِ املؤسسة حت   فإن   واإلجراءات اآلليات من
  ؛الوظائف لشغل حنيش  املر   حقوق وتأمني الصحيحة البحث بعملية لتزاماإل -
 ؛والعدالة والنزاهة بالشفافية االستقطاب عملية إجراءات سمتت   أن   -
 ؛العاملني جلذب مشروعة غري أساليب إتباع وعدم املنافسة املؤسسات حرتامإ -
 ؛التعامل هلذا كأساس الثقة واعتماد العاملة اليد توفر اليت املكاتب مع التعامل نزاهة -
 ؛ "املناسب املكان يف املناسب الشخص ووع"ملقولة  اجتسيد   كفاءة األكثر األفضل بتعيني لتزاماإل -
 ؛للجميع الفرص تكافؤ مبدأ على للحفاظ املقدمة الطلبات مجيع على اإلطالع -
 ؛وأخالقية قانونية اعتبارات فقو   دبالر   وااللتزام حنيش  للمر   الشخصية واملعلومات البيانات يةسرِ  على احلفاظ -
ن هذا اإلجراء و عدم سحب العاملني من املنافسني اآلخرين بطرق غري مشروعة أو غري أخالقية وغري قانونية، ك   -

 ق قواعد املنافسة يف سوق العمل.ر  ي  
 العاملني الجتذاب الطرق من العديد عترب اإلعالن عن األماكن الشاغرة من أهم مكونات االستقطاب ويشملي      

 الواجب القواعد من جمموعة هناك فإن   املستعملة الوسيلة كانت ما اوأي   خل،إ...الصحف أو كاإلعالن الداخلي
 عن اإلعالن يف دقصِ الشفافية وال خالل من االجتماعي وذلك دورهال البشرية املوارد إدارة ممارسة يف إطارإتباعها، 

                                                           
1 Ighilmane B. ( 2014), La contribution de la GRH à la responsabilité sociale de l’entreprise,    مجلة االقتصاد والتنمية

يةالبشر , (5 – 2) , pp : 362- 374. 

 

 .261، ص سابق مرجعالعمري،  حمسن صاحل.د الغاليب، منصور حمسن رھطا2 
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 غري داللة على تنطوي اليت الكلمات استخدام بن  جت  ، اإلعالنيف  التمييزة، عدم املؤسس يف الشاغرة األماكن
 .اإلقصاء إىل يتؤدِ  لكنهاو  بالعمل صلة هلا ليس معايري ووع عدم، لنيةع   أخالقية

 عيينختيار والتَّ اإل 2
 :يلي فيمااالجتماعية يف هذا اجملال  تعزيز املسؤولية أوجه بعض كرذ   كنمي     
   ؛التوظيف مسابقات صداقيةم   -
 ؛االستخدام يف وعادلة وشفافة واوحة طرق واعتماد أشكاله بكافة والتمييز زالتحي   عن بتعادإلا -
 ؛االستقبال وحسن ملقابلة وتوقيت املوعد حرتامإ ناحية من للمقابلة مالئم جو توفري -
 ؛والتخصصات الفنية الناحية من وتكاملها االختيار جلنة موووعية -
 ؛شحنياملر   وشخصيات بقدرات االستهانة عدم -
 ؛ا وتوفري الوقت الالزمعليه دقالصِ  فةص   وإوفاء الشخصية باالختبارات العناية -
 ؛املختصة جاناللِ  قبل من النهائي والتقييم واملقابالت االختبارات نتائج أساس على التوظيف -
 السائدة يف البلد. وإجراءاتهمراعاة االعتبارات القانونية وسياسات التوظيف  -

 ممارسات االجتماعية أثنا  العملالثانيا: 
 تشمل املمارسات االجتماعية إلدارة املوارد البشرية أثناء العمل ما يلي:   
 التكوين والتدريب 1

 من العوائد املمكنة أفضل ققحت   أن   ومان يف للمؤسسة بالنسبة التكوين بعملية للقيام الرئيسي السبب يتمثل   
 إىل تنظر أن هذه األخرية على يفرتض هذا أجل ومن املؤسسة، موظفي يف املتمثلة املهمة املوارد أكثر يف استثمارها

 ممارستها خالل من مراعاته املؤسسة على ما جيب أهم من تكلفة، ولعل   وليس استثمارا هكون   التكوين أنشطة
 :يلي ما االجتماعية جلوانبها

 ؛املستقبلية والقيادات املهارات تطوير -
 أو العرق أو اجلنس عن النظر فئة، أي بغض أي إقصاء دون العمال جلميع والتدريب التكوين فرص إعطاء -

 ؛الدين أو القومية
 ؛واألخالقية فيها وتوكيد اجلوانب االجتماعيةالتدريب  تعزيز الثقافة التنظيمية من خالل -
 ؛اإلداريعدم استغالل الربامج التدريبية لتبذير املوارد أو االختالس والفساد  -
 ؛ومعلوماهتم معارفهم ولتحيني لتطور العلمي والتكنولوجي حلماية العاملنيلبة واك  برامج التدريب والتطوير م   هل -
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 ملسار الوظيفي. ا زيعز لتبرامج التدريب  توظيف -
 المسار المهني 2

   1:إىل بعض من أوجه تعزيز املسؤولية االجتماعية يف جمموع اإلجراءات التالية شرين   ميكن أن      
 ؛ها قانونيا واحرتامها وعدم خرقهاراعاة سياسات التوظيف املتعارف عليم   -
ليه من  ع ذلك يف إطار عقد مس              بق بني الطرفني متفقاحلقوق املادية للعامل )األجور واملرتبات( و ص              يانة  -

 ؛ليهماك  
 ؛كافآت وفرص التدريب والتكوين والرتقيةامللة بني العاملني من حيث األجور و العدااملساواة و حتقيق  -
، املؤس س ةيف  مس اعدته يف االندماج املهّنلتعرف على توص يف دقيق لوظيفته، و اجلديد يف ا العاملمراعاة حق  -

 ؛للمؤسسةالتنظيمية الداخلية تعريفه باللوائح القانونية و 
 ؛لعملغية التخفيف من حوادث اب   املؤسسةتوفري األمن الصناعي يف مناخ عمل مالئم، و احلق يف توفري  -
 ؛كالهتااملسامهة يف حل مش، و املؤسسةة اهلامة اليت تتعلق بتكني العاملني املشاركة يف القرارات اإلداري -
من أجل حاية  يبترخيص  ا يس  مح بمارس  ة حرية العمل النقا املؤس  س  ةتنح  حق العمل النقايب، حيث جيب أن   -

 ؛حقوق العاملني فيها
 ؛مهاراتهالتكوين من أجل حتسني أدائه و د أي عامل من حقوقه يف التدريب و عدم استبعا -
 .حق العامل يف االتصال بشكل مباشر مع اإلدارات األعلى من مستواه التنظيمي -
 العاملين ومكافآت األجور 3

بتحفيز  هلا تسمح كما واألخالقية االجتماعية لرباجمها املؤسسة جتسيد مدى تربز اليت الوسائل أبرز األجور لثِ ت     
 وةاملرج   هالنتائج املؤسسة حتقيقيساعد على با  للمؤسسة وانتمائهم والئهم من تزيد كما أكثر العمل على األفراد

 :ما يلي نذكر األجور جانب من االجتماعية باملسؤولية املتعلقة اجلوانب أبرز ومن
 ؛املؤسسة يف املعتمد األجور ظامن  عدالة  -
 ؛على أساس اجلنس أو العرق األجوريف  تييز يكون هناك أال   -
 .ر على أسس موووعيةأجو تصميم نظام  -

                                                           
 )دراسة آلرا  عينة من منتسبيالعمل المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين و انعكاسها على أخالقيات  (،2113أفريل   23 –27) ليث سعد اهلل حسني، رمي سعد اجلميل، 1 

بيقية تطالتحديات العاملية املعاصرة"، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم الاملؤتر العلمي الثالث "إدارة منظمات األعمال: ، حبث مقدم إىل بعض مستشفيات مدينة الموصل(
 .11 ص  الاصة، األردن،
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التعويضات غري املباشرة مثل الضمان االجتماعي والرعاية و بعض أ دراج عالوات ومكافآت يف نظام األجورإ -
اإلعاقة والضرر واإلجازات املدفوعة األجر للدراسة واألمومة أو لذهاب مني على احلياة وتعويضات أالصحية والت

 العامل للعمل يف منظمات إنسانية وخريية.
 تحسين نوعية الحياة في العمل 4

سؤولية ني، وهو جمال يعد جزء ا ال يتجزأ من املالعاملللموارد البشرية أيض ا دور تلعبه يف حتسني ظروف عمل    
 ابظة ... ق  بيئة العمل واملعدات، واملزيد من اإلدارة الي   املسامهة يف حتسني هاميكن، حيث مؤسساتاالجتماعية لل

خالل  تساعد يف تقليل اإلجهاد يف العمل، وحتسني الرفاه يف العمل من ميكن أن   ،كيان أكثر مسؤولية  املؤسسةعل جي
ا قوم إدارة املوارد البشرية األكثر مسؤولية أيض  كما ت االستخدام السليم للتكنولوجيات الرقمية، وما إىل ذلك.

منحهم مرونة أكرب يف جداوهلم الزمنية إلدارة توازن العمل / احلياة واإلنتاجية بشكل أفضل، و ني العاملباالستماع إىل 
 1.أو حىت السماح للعمل عن ب عد

ونوعية حياة  العمل ظروف حتسني على العمل خالل من االجتماعي التزامها دسِ جت   أن للمؤسسات كما ميكن    
 :خالل من وذلك أريية بأكثر بالعمل للعمال العامل مما يسمح

 ؛العمل موقع يف والسالمة األمن وسائل مجيع توفري -
 ؛واآلالت العمال حركة وتسهيل العمل وقعم تنظيم -
 ؛والقبعات واألحذية والقفازات كالنظارات الوقائية العمل معدات توفري -

 .اإلبداع على يشجع سليم عمل ومناخ جو توفري -
 الثقايف املستوى من الرفع على تعمل وتعليمية ثقافية خدمات :وتشمل العاملني األفراد لرعاية برامج ووع -

م تنظي والرياوية، االجتماعية النوادي كإنشاء (املعنويةو  النفسية الروح من للرفع ترفيهية خدمات، و للعاملني
والنقل، وحىت  اإلسكانو  التغذية خدمات، وتوفري الرسي اجلو عن ابعيد   عمل عالقات بناء وكذا  ...)الرحالت

 االجتماعي الضمان خدمات، وتوفري املالية أو القانونية املشاكل معاجلة يف متخصص استشاري مكتب إنشاء
 .ةالصحي لرعايةاو 

 
 

                                                           
1 clement fournier  https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU  consulte le 

11/2/2019. 
 

https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU
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 الثقافة التنظيمية 5
. للمؤسسةتماعي ا جإمن رؤية اإلدارة العليا حول السلوك املسؤول  مؤسساتفلسفة املسؤولية االجتماعية لل تنبثق   

ية الثقافة ح لدفع وتنمرؤية واوحة ومهمة وبيان قيمة واو املؤسسةوبالتايل، يف البداية، جيب أن يكون لدى 
ملوارد البشرية ا إدارةكون توير هذه املهمة والرؤية قد . يف تطمؤسساتاملؤدية إىل املسؤولية االجتماعية لل التنظيمية

 .بثابة األداة األكثر بروزا
يف إرساء ثقافة تنظيمية قوية تؤمن باملسؤولية االجتماعية، تكون بذلك قد قطعت شوطا كبريا  املؤسسةناح  إن     

عل من ة واليت جتييف رحلتها حنو خدمة اجملتمع والنجاح يف تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية. فالثقافة التنظيمية القو 
ألروية  اد  يته جزءا من قيمها ومبادئها تثلمصاحل األطراف ذات املصلحة احلفاظ على البيئة وحتقيق خدمة اجملتمع و 

 تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية بنجاح.
أساليبها  يف وقيمها مبادئها كدوتؤ  ات يف تأثري عملياهتا يف اجملتمعاملسؤولية االجتماعية هي طريقة تنظر فيها املنظم   

أخرى. فهي بذلك تتجاوز املفهوم السطحي الدعائي للعمل الريي  قطاعات مع تفاعلها ويف الداخلية وعملياهتا
 . املؤسسةلتصبح جزءا من ثقافة 

 االجتماعية، بسؤوليتها املؤسسة لتزامإ مييز واإلرادي الذي وعيوتتصف املسؤولية االجتماعية بالطابع الط       
 قيمة له وعيالط   االلتزام هذا تعاقدية، أو قانونية التزامات نتيجة وليست املؤسسة ثقافة من جزءا تصبح حبيث
 عرتافإ شكل على يكون مقابل املؤسسة تنتظر حبيث معينة، زمنية مدة خالل املؤسسة على بالفائدة تعود معنوية
  معها. تتعامل اليت األطراف مجيع طرف من اإلجيايب بدورها
 إسرتاتيجيتها، ركائز أحد هامن جيعل والذي املؤسسة التزام ؤكد الطابع الدائم للمسؤولية االجتماعية علىوي       

 1ثقافتها التنظيمية. يف تغيريا يتطلب األمر الذي
 المعوقين إدماج 6

 يف اإلعاقة منظور إدماج أجل من ملموسة تدابري اختاذ على احلكومية غريو  الدولية احلكومية املنظمات شجعت   
 معاجلة على احلكومات توحث   أنشطتها، يف اإلعاقة اعتبارات على إدخال املؤسسات وحثِ  التنمية عملية صلب
 وعلى ،فيها طرف هي اليت السارية اإلنسان حقوق معاهدات لتنفيذ اإلجراءات املتخذة مجيع براعاة املعوقني ووع
 هذه حنو االجتماعية للمسؤولية وكتجسيد متعددة، بصور التمييز يعانون الذين قد للمعوقني خاصة حاية توفري
 يلي: ما مراعاة املؤسسة اجملتمعات يف متلف ندها واليت الفئة

                                                           
 .36 سارة هبلويل، مرجع سابق، ص1 
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 من شكل أي من حبمايتهم والنهوض األشخاص من وغريهم املعوقني األشخاص بني الفرص تكافؤ ومان -
 العمل؛ جمال يف التمييز أشكال

 للعمل؛ تأهيلهم إىل يؤدي با والتطوير التكوين توفري -
 اليومية؛ حياهتم مواصلة على تساعد هبم خاصة وأدوات جتهيزات توفري -
 خل؛إ ... الثقافية كاألندية باجملتمع دجمهم على تساعد اليت اجلمعيات دعم -
 .هبم خاصة توفري مداخل -

 البشريةالفرع الثالث: أمثلة عن المسؤولية االجتماعية في إدارة الموارد 
جتاه اا جتماعي  إتعتمد إدارة املوارد البشرية على العديد من املمارسات والسياسات اليت جتعل املؤسسة ملتزمة    

 البشرية ومن أمثلة هذه املمارسات ما يلي: اهموارد
 إناح دمج املرأة 1

هناك عدد قليل من املرتشحني ، على الرغم من عدد عروض العمل، يف قطاع البناء، Pays de la loireيف قسم    
 من فئة النساء، ومعدل البطالة مرتفع ويؤثر على ثلثي هذه الفئة.

ىل املهنة دف جذب النساء إهب بناء الصغرية بتحسني ظروف العملاحتاد الصناعات احلرفية ومؤسسات ال بدأ     
ات اجلماعية للرجال النساء يف التجمع  منها اليوم، ولنجاح دمجنيلب على صعوبات التوظيف اليت يعانوبالتايل التغ

جيب حظر السلوك غري الالئق. كما ت ووع خطة عمل لتطوير الشراكة بني مؤسسات البناء واملؤسسات املسئولة 
 يتعلق األمر يثح هدفها العمل على تطوير فرص العمل يف هذا القطاعو  ،وجيه والتدريب وتوظيف الشبابتعن ال
تحسني ل اوتنظيمه من خالل تشجيع ممارسات جديدة للعالقات االجتماعية، وخارجي   بتحسني ظروف العمل داخليا

سويق لة األجر وتقييم املخاطر املهنية وتألطة جيب األخذ بعني االعتبار مسوللنجاح يف هذه ا جاذبية الوظائف.
ستة أشهر  جتماع كلإقد تفاقيات اجلماعية إوافة إىل عمقر العمل وتغطية الضمان االجتماعي وحوادث العمل واال

 1.ملراجعة هذه اإلجراءات بانتظام
وقد ارتفعت نسبة النساء العامالت بسوناطراك، حيث قدر  بالتوظيف النسوي،اجلزائرية  سوناطراكهتتم شركة    

باملائة، كما يظهر هذا االهتمام من خالل إنشاء مرصد التوظيف  36االرتفاع خالل السنوات األربع األخرية بنسبة 

                                                           
1 Marina Samy et José Diaz, op. cit, p : 8. 



 جوانب مساهمة تمكين العاملين في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ...........الفصل الثالث:

157 

 

النسوي وهو هيئة هتتم بتحسني التوظيف النسوي ترتبط مهامه بالتوظيف واحلصول على التكوين وعلى مناصب 
 1.تكافؤ الفرص عند تساوي الكفاءاتوحتقيق مبدأ املسؤولية 

حيث تقوم أقسام إدارة املوارد البشرية بتطوير  ،فيها اليت تسببتلتزم بعض املؤسسات بتخفيض اآلثار الكربونية  2
الربامج اليت تسمح للعاملني باستخدام وسائل النقل البديلة للوصول إىل العمل، فعلى سبيل املثال توفر أماكن آمنة 

امج للعمل ر ما توفر بك  للدرجات وأماكن وقوف السيارات ووقوف احلافالت وتقدمي تذاكر احلافالت وما إىل ذلك.
 والرتويج له بوسائل االتصال احلديثة مثل االنرتنت.  عن بعد، 

 التواصل بكل شفافية 1
بإبالغ العاملني هبا بكل ما هو جديد وذلك من خالل جملة املؤسسة واملدونات يف  Enronتقوم شركة الطاقة    

ن مشاركة ري لضمانت ورو عرب االنرت  التواصل أن  بؤمن املؤسسة االنرتانت الاصة هبا املتاحة جلميع العاملني. وت  
 2.هلس ه لذلك من املهم جعل التواصل معهيريد البقاء على اطالع بالتطورات داخل مؤسست العامل ن  أو  ،اجلميع

البش  ري، حيث يتم  ا إداريا حديثا حموره الرئيس  ي العنص  رمنط   GPICالليج لص  ناعة البرتوكيماويات  تنتهج ش  ركة   
قوم اإلدارة نش  رها علنا. وت العاملني يف مناقش  ة الرؤية واألهداف والس  ياس  ات واالتفاق عليها معهم، ومن مث   إش  راك 

لكرتونيا لتعريف إدوريا على اللوحات اإلعالنية أو  املؤس       س       ةمس       رية  بنش       ر البيانات واإلحص       ائيات اليت تعكس
 3.بستويات األداء العاملني

4 "SOS  salarier "  الذين هم يف حمنة للعاملنيخدمة االستماع 
والدعم الشخصي ، يقدم قسم إدارة املوارد البشرية االستماع  Renault Guyancourtيف قسم التقنية ملؤسسة    

ما يتمتع  انادر   هبصفة فردية أي كل حالة لوحدها، يؤكد طبيب العمل باملؤسسة أن انويكون ،للعاملني باملؤسسة
 ما يعيشونه من وغوط شديدة وجيدون أنفسهم معزولني.  العمال بفرصة الثقة في

 تأسيس عالقة ثقة 5
 Lafargeوهذا ما تركز عليه مؤسسة  ،ن على الثقة بؤسستهم وبشكل آمنو ن الضروري أن يكون العاملني قادر م   

عبري وتقوم دائما بإعالمهم أن الباب مفتوح للتمن خالل مصلحة طب العمل اليت هي مستعدة لالستماع للعاملني 
أساسا  طعن أنفسهم. حيث تقوم املصلحة بدعوهتم لتحديد مواعيد منتظمة ملناقشة العديد من النقاط، واليت ترتب

                                                           
لتقى الدويل (، حبث مقدم إىل املدراسة حالة ثالثة شركات عربية) سياسات وبرامج المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في منظمات األعمال(، 2111)مقدم وهيبة،  1 

 .االقتصاديات احلديثة، جامعة شلف رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل
2 Marina Samy et José Diaz, op. cit. 

 .سابق مرجع (،2111)مقدم وهيبة، 3 
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يم مدى رواهم بتوزيع استبيانات لتقي روا العمالء املعينني هلم. وكذلك تقوم املصلحةبظروف العمل واملكافآت و 
 1.وعن الفرق اليت ينتمون إليهاعن عملهم 

 2الصحة والسالم  ة 6 
س         ياس         ة ص         ارمة إلدارة املخاطر أس         فرت عن حتقيق أكثر من  GPIC الليج لص         ناعة البرتوكيماوياتتبنت    
إنازات  بس     جل ناص     ع يف املؤس     س     ةس     اعة عمل دون وقوع أية حوادث مض     يعة للوقت، وبذلك تتمتع  ماليني5

 احلوادث ف  ازت بثم  ان جوائز ذهبي  ة متت  الي  ة من اجلمعي  ة امللكي  ة ملنع ، وق  دجبميع املق  اييسالس              الم  ة يع  د مميزا 
(ROSPA)  لقطاع ص          ناعة البرتوكيماويات من على اجلائزة الدولية املؤس          س          ةباململكة املتحدة، كما حص          لت  

ROSPA  من بكأس الس      ري جورج إيرل املؤس      س      ةوقد ت تتويج هذه اإلنازات بفوز  .5005يف عام (ROSPA) 
جمال الس  المة والص  حة  على مس  توى العامل يف ذات األداء األكثر تيزا   للمؤس  س  ة، والذي مينح 5002أيض  ا  يف عام 

جملس السالمة الوطّن، بالواليات  حصلت "جيبك" على جائزة روبرت كامبل للسالمة من 5005يف عام املهنية، و 
بأنظمة ص      ارمة يف جمال الص      حة والس      المة املهنية، إىل جانب تطويرها  املؤس      س      ةعرتافا بتقيد إاملتحدة األمريكية 

 هلذه األنظمة، هذا باإلوافة إىل جوائز أخرى كثرية وهامة. املستمر
الطبية، يديره طبيب متمرس  يتمتع جممع "جيبك" الص   ناعي بوجود مركز ص   حي متطور وجمهز بأحدث املعدات   

املركز خدماته طيلة أيام األس      بوع وعلى مدار الس      اعة، با يف  ، ويقدمويس      اعده طاقم طيب من املمرو      ني املؤهلني
ت وقد  .نيالعاملجلميع  خدمات الرعاية الص              حية األولية، واإلس              عافات األولية وإجراء الفحوص الدورية ذلك

ة، احلاجاعدة املركز الص      حي عند وتأهيلهم يف اإلس      عافات األولية ملس       املؤس      س      ة تدريب أعداد كبرية من موظفي
للتربع بالدم دعما الحتياطيات بنك الدم التابع  ينظم املركز الص        حي بالتنس        يق مع نقابة العمال حالت منتظمةو 

بعمليات تفتيش دورية ملطعم اجملمع والنادي  جلنة للص     حة تتوىل القيام املؤس     س     ةعينت إدارة كما  .لوزارة الص     حة
احملاو       رات  ويات النظافة، كما تنظم اللجنة س       نويا عددا مناحملافظة على أعلى مس       ت التابع هلا من أجل و       مان

 .املتعلقة بعدد من القضايا الصحية املختلفة
 3دعم األفراد ذوي االحتياجات الاصة 7

مبادرة هامة تركز على دعم األفراد ذوي االحتياجات الاص       ة خالل عملية  للمطارات أبوظيب ش       ركةباش       رت    
وكخطوة أس    اس    ية على طريق دعم رؤية وتطلعات رئيس جملس اإلدارة، أنش    ئت ، ؤس    س    اتدجمهم يف بيئة عمل امل

                                                           
1 Marina Samy et José Diaz, op. cit. 

 .مرجع سابق، (2111)مقدم وهيبة،  2 
 .مرجع سابق، (2111)مقدم وهيبة،  3 
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جلنة للعمل على حتقيق هذا املش              روع املهم، ويتمثل دورها يف اإلش              راف على عملية دمج املش              روع يف أعمال 
 .، ومراقبة إنازه واإلجراءات واألعمال املقررة لهاملؤسسة

 توفري التدريب األخضر  8
للرتكيز  ماهلاعتدريب ا صديق ا للبيئة مرة واحدة يف اليوم خالل ساعة العمل جلميع  Siemens يف أملانيا، توفر شركة   

يعد هذا التدريب جزء ا من برنامج تدريب و  ،ذين يتورطون يف مواد خطرة وخطريةبش              كل خاص على أولئك ال
 بشأن مبادرة جديدة. املؤسسة عمالاقرتاح من  2000 مكن من تقدميداخلي 

دورة تدريبية متكاملة حول مكافحة التلوث جلميع  Imperial Chemical Industries UK نظمت ش              ركة     
 مشغليها باإلوافة إىل تدريب أخضر تهيدي ليوم واحد مع مديري الشركات واملشرفني. 

اجلدد أو احلاليني، وهو  عماهلابيئي ا لتدريب ا  Bristol-Myers Squibb و Albion Group و Rolls-Royce توفر
 مثال آخر على تدريب الشركات. 

 Klynveld Peat Marwick Goerdeler / (CIPD) تش       ارترد لألفراد والتنمية معهدوحس       ب تقرير مس       ح     

) KPMG( ،42 ٪ وتقليل  داء البيئياأل لتحس        ني عماهلامن الش        ركات يف اململكة املتحدة تقدم تدريب ا أخض        ر ل
 1.سبب التدهور البيئي

مليون دوالر يف التدريب على الوظائف الض   راء حتت إدارة أوباما، ولقد  300اس   تثمار  ويف الواليات املتحدة ت     
م املهارات ني وتعريفهم وإكس        اهبالعاملالنهج املؤيد للبيئة يتطلب زيادة وعي  أظهرت نتائج إحدى الدراس        ات أن  

 2.واملواد الصديقة للبيئةبكافة العمليات البيئية 

 دماج المورد البشري في سياسات المسؤولية االجتماعية بالمؤسسةإالمطلب الثالث: 
 من العظمى الغالبية زتك  ر   فقد ذلك ومع االجتماعية، املسؤولية جهود وراء دافعة قوة العاملون يكون أن كنمي     

 العالقة تستكشف ليتا احلديثة األدبيات ققحت   ملحيث  فقط، املؤسسة مستوى علىها وتنفيذها فهم على املؤلفات
 العوامل فهم أجل من لذلك ،هذا النهج يف لدورهم نيالعامل تصور كيفية يف االجتماعية واملسؤولية نيالعامل بني
 تناسب ودرجة هلا نيالعامل تصور كيفية فهم أوال   علينا جيب االجتماعية، املسؤولية يف نيالعامل مشاركة على تؤثر اليت
 السلوك، هلذا الفرد كإدرا كيفية على اعتماد ا ستختلف معني سلوك على العوامل لتأثري نظر ا ،عملهم مع التصور هذا
 .اإلمكان قدر شامل بشكل تصورهم حول املسؤولية االجتماعية حبث برنامج يف األوىل الطوة هذه تنفيذ املهم فمن

                                                           
1 Bangwal D. et al. (2017) Green HRM, work-life and environment performance, International Journal of 

Environment, Workplace and Employment,( 4- 3), pp : 245 268 
  JCES.جملة  .أثر تطبيق مفهوم إدارة الموارد البشرية الخضرا  على تفعيل ممارسات إدارة الموارد البشرية في بيئة األعمال المصرية (2118) البحريي, ه. م2 
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 بالفعل ركونيشا من هم نيالعامل فإن ذلك ومع ،املؤسسة مستوى على االجتماعية للمسؤولية فهمال معظم يقع   
 على ووعها ت ليتاا سرتاتيجياهتإ وأن   االجتماعية املسؤولية يف يشاركون مأن   من التأكد أردنا إذا، فالسلوك يف

 1.عام بشكلا حوهل ونالعامل فيه يفكر ما نفهم أن شيء كل وقبل أوال   فعلينا فعلي ا، تعمل املؤسسة مستوى
 العاملين للمسؤولية االجتماعية إدراكالفرع األول: أهمية 

 فعالأ يدركون اللذين نيالعامل ن  أل فيالوظي بالروا االجتماعية يرتبط للمسؤولية العاملني إدراك أظهرت دراسة أن     
 تكون العمل حنو اجتاهاهتم وبالتايل، وأخالقية عادلة بطريقة معاملتهم منها أخالقية يتوقعون اأن   على مؤسستهم

 العقد تقوية على االجتماعية املسؤولية سلوكيات تعمل حيث  ، ذلك عكس يدركون اللذين العاملني من إجيابية أكثر
 اشرط وعماهلا املؤسسة بني العالقة. ميكن اعتبار اماهتاتز بالئها وفا خالل من والعاملني املؤسسة بني الرسي غري

 أن   احملتمل غري فمن ،عماهلااه جت   املسؤولية من عايل مستوى املؤسسة تظهر مل إذا االجتماعية للمسؤولية امسبق
 2.هبا تعمل اليت والبيئة اجملتمع اهوجت   زبائنها اهجت   ذلك تفعل

 غري يزال ال فهومامل هذا أن   إال   ،املؤسسات من واملزيد املزيد قبل من اعتماد املسؤولية االجتماعية من الرغم علىف   
 احلصول ميكنهم اليت الفوائد هي وما فاعلني يصبحون كيف يعرفون ال الذين ،العاملني من كبري لعدد بالنسبة واوح
 .ذلك من عليها

مدى قبول األفكار اجلديدة وتبنيها يتوقف أساس على مستوى اإلدراك احلقيقي هلذه األفكار، فال ميكن توقع  إن     
واها، أو ثقافة جديدة إذا مل يكن األفراد مدركني حلقيقتها وملتزمني بحت اسة أو اسرتاتيجيةيسااللتزام بتطلبات 

لى مدى إدراك شروع تغيري يتوقف مدى تبنيه وتنفيذه وناحه عولية االجتماعية هي بثابة ممقاربة املسؤ  لذلك فإن  
غلب على املقاومة ن كل مشروع أو برنامج تغيري. وللتته، حيث قد يواجه بقاومة شأنه شأالعاملني له وااللتزام بتطلبا

 يف قضايا إدراجو قناع احملتملة ميكن أن تلعب إدارة املوارد البشرية دورا حاسا من خالل آليات االتصال والتوعية واإل
 وحرية العادلة، رواألجو  العدالة، أجل من املثال سبيل على) نيالعامل حبقوق متعلقة االجتماعية املسؤولية سياسات

   (.الالئقة املعيشة وظروف التعبري،

 هدف العامل لدى كان إذاألنشطة وممارسات املسؤولية االجتماعية، حيث  العاملاملقاومة من تصور  جنت  ت      
 للمؤسسات يةاالجتماع املسؤولية أن   فسريى األساسي، الوظيفي دوره خالل من حتقيقه يتم الذي" املعّن خلق"

 بذل إىل حاجة هناك سولي بالفعل تنفيذها جيب اليت املهام خالل من اهلدف حتقيق يتم ،وظيفته من يتجزأ ال جزء
                                                           

1 Seivwright A. N. &  Unsworth K. L. (2016), Making Sense of Corporate Social Responsibility and Work, Front. 

Psychol, (7:443), pp :1-8. 

 .88-87، ص سابق مرجعإبراهيم قدري،  2 

https://www.frontiersin.org/people/u/289233
https://www.frontiersin.org/people/u/233248
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 ألن   ام  إ األساسي، الوظيفي الدور يف اهلدف هذا حتقيق يتم مل إذا أخرى، ناحية من. الدور خارج إوايف جهد
 خلق" يف ملتمثلا الشامل الفرد هدف ألن   أو للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية هامشية اسرتاتيجية لديها املؤسسة

 اهلدف هذا يقلتحق إوافية جهود بذل إىل حاجة هناكأي  للبيئة، مؤيدة أهداف مثل أخرى جوانب يتضمن" املعّن
لذلك  فيها، اجاالندمويرفض  ومهاايقومنه قد  إوايف دور اأن   على االجتماعية املسؤولية إىل وي نظر كامل بشكل

 نفس مع حىت. تماعيةاالج للمسؤولية الفردية التصورات فحص أمهية على الضوء طيسلت يتعني شيء، كل وقبل أوال  
 عملهم معّن مستوى لىع عتماد اإ متلفة، بطرق هلا األفراد فهم يبقى املمارسات واالسرتاتيجيات املرتبطة هبذا النهج

 1".املعّن" هدفهم حتقيق ودرجة
 تعبئة عدم أو /و املتأخرة االستشارة هي ،العاملني مشاركة خبصوص حتديدها ت اليت الضعف نقاط بني من     

 .العام تواصلال خالل من عليها العاملون فيتعر   أن   اجملدي غري مناالجتماعية، ف املسؤولية نج حول العاملني
من كبار املديرين التنفيذيني قد صن فوا  ٪ 52تقارير حول دراسة أجراها املنتدى االقتصادي العاملي إىل أن  صتل  خ     

ني كواحدة من أهم ثالث فوائد يف العاملحافز  ٪ 60، وصنف ؤسساتني كقوة دافعة رئيسية ملواطنة املالعامل
 ،ذا اجملاليف هكخطوة أساسية لتحقيق النجاح   الداخليةالتواصل القيم والسياسات  ٪ 20 رأىاإلجراءات املتخذة، و 

 2:املؤسسة استدامةني يف العاملمخسة عناصر رئيسية حلالة العمل إلشراك  الدراسة ددتح  قد و 
 -سمعة واالبتكارالتكاليف، تقليل املخاطر، تعزيز ال توفري -تغيري السلوك: تنشأ املكاسب الناجتة عن االستدامة  .1

 ني لطريقة عملهم، وتعلم مهارات جديدة ومتابعة أهداف جديدة.العاملمن خالل تغيري 
وفرات يف التكاليف من أي مكان على طول سلسلة القيمة، من موظفي بتكار: قد تأيت األفكار املبتكرة االب .2

م، ون من إقامة روابط بني القضايا اليت هتمهالعاملاملؤسسة. إذا تكن  يااملستويات الدنالطوط األمامية أو 
بفهم واوح ملا يعنيه هذا بالنسبة لعملهم، عندها سيتم حتفيزهم ملعاجلة اهتمامات املؤسسات وجمتمعهم و 
 االستدامة.

 اجلذب واالحتفاظ: يساعد االلتزام باالستدامة يف جذب املواهب واالحتفاظ هبا. .1
د" يف م يتمتعون بالتقدير هم أكثر استعداد ا "لبذل أقصى جهن الذين يشعرون بأن  و اإلنتاجية: العاملالدافع و  .4

 حل املشكالت، واملبادرة، ومساعدة الزمالء والعمالء والعمل بشكل تعاوين.

                                                           
1 Ami N. Seivwright Kerrie L. Unsworth, op. cit 
2 Inyang B. J. et  al. op. cit 

 

https://www.frontiersin.org/people/u/289233
https://www.frontiersin.org/people/u/233248
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العالمة سعة  تظل حاية، حيث عة العالمة التجارية أو إتالفهاالسمعة: ميكن للعاملني يف املؤسسة تقوية س .5
 كسفراء التجارية وترخيص التشغيل أقوى حمرك ملعاجلة التنمية املستدامة. مشاركة العامل يف الطوط األمامية

قد  يةيف ممارسات املسؤولية االجتماعن و إذا مل يشارك العاملف ،ّن عنه لسمعة العالمة التجاريةهي شرط ال غ
 مة فقط.ي نظر إىل اجلهود على أنا جمرد ممارسة عالقات عا

  تصميميفيف مبادرات املسؤولية االجتماعية، وبالتايل إشراكهم  للعاملنيعرتف قادة املؤسسات بالدور احلاسم إ     
جيني لقيادة ادارة املوارد البشرية كشركاء أعمال إسرتاتي مسؤويلج ا دماعلى املديرين أيض ا  املشروع با يتعني تنفيذو 

مال، يساعد أصحاب املصلحة )الع ، والذيإىل التنفيذ الناجحودفعها  مؤسساتبرامج املسؤولية االجتماعية لل
، ى املدى الطويلعنها علصورة إجيابية  يشكلما  ، وهواجملتمع، املوردين، إخل( على تكوين انطباع جيد عن املؤسسة

ا أكرب يف املستقبل. ميكن ملسؤول املوارد البشرية  منصبه يف شراكته اإلسرتاتيجية يف ويزيد من قيمتها ويتوقع حتقيق أرباح 
ذ اآلخرين الذين يتمتعون بوقع اسرتاتيجي لتوفري التوجيه والتحكم، من أجل التنفي املؤسسةينسق مع أعضاء  أن  

 . مؤسساتالكامل لربامج املسؤولية االجتماعية لل
 ،التايل يف إنتاجيتهمني، وبالعامليف حتفيز  مؤسساتني يف املسؤولية االجتماعية للالعامليساهم حتسني مشاركة    

ني يف اإلجراءات البيئية ألعماهلم العاملمشاركة  ، فإن  AFNORوفق ا لدراسة أجرهتا جامعة باريس دوفني بدعم من ف
  على مستوى العامل يفنيالعاملشراك إحباث على وجوب ر العديد من األقِ ت   و   1.٪56تزيد من إنتاجيتهم بنسبة 

 :2املوارد، با يف ذلك ما يليجهود احلفاظ على 
 ؛تقليل استخدام املياه والطاقة إىل أقصى حد ممكن -
 ؛حتسني استخدام املواد، با يف ذلك الورق واللوازم املكتبية األخرى  -
 ؛إدارة املعدات واألثاث بسؤولية من أجل إطالة العمر اإلنتاجي  -
 ؛البحث عن فرص لتجنب وتقليل توليد النفايات -
 رامج إعادة تدوير املواد املتاحة؛ب املشاركة يف -
 زيادة الوعي بني الزمالء والقيادة بالقدوة. -

يف حتقيق اقيني ستبإوتشجيعهم على أن يكونوا  للمؤسساتني باملسؤولية االجتماعية العاملزيادة وعي يساعد    
حيث املشاركة  للمبادرات املبتكرة منتظهر روح التعاون والبناء املشرتك، مما يفسح اجملال  ، حيثاألهداف املشرتكة

                                                           
1clement fournier  https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU  le 11l2l2019 
2https://usa.ingrammicro.com/Documents/ingrammicro/c/corpcomm/Environmental%20Stewardship%20Policy_

V2.pdf. 

https://e-rse.net/rh-rse-role-ressources-humaines-18055/#gs.3bNLGoZU
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 االستجابة االجتماعية إظهار ألن   الوظيفي الروا مباشرة حتسن للمؤسسة االجتماعية املسؤولية أن   ي عتقد 1.املستدامة
 روا يف حيوي عامل للمؤسسة الارجي االحرتام . كما أن  للعاملني االجتماعية املتطلبات ريويس   للمؤسسة
 وفق ا لنظرية اهلوية االجتماعية، مييل الناس إىل تصنيف أنفسهم واآلخرين يف فئات متلفة، مثل العضوية هألن   العاملني

هناك العديد ، فلفرد الذايتر على مفهوم اوعة تؤثِ اهلوية املتصورة للمجم نظرية أن  ال التنظيمية، واالنتماء الديّن، وتقرتح
 دون مفهومهم ألنفسهم من حيث جمموعة معينة أحد التفسريات هو أن  دِ من األسباب اليت جتعل األعضاء ي  

األعضاء قد يعززون مفهومهم الذايت من خالل التماهي مع اجملموعات الناجحة. من خالل التعرف على جمموعة 
 ن  أعتهم بجموعات ذات جودة أقل. أي ناجحة، قد يعزز األعضاء احرتامهم لذاهتم من خالل مقارنة جممو 

، أي يف هذه احلالة يتم تطبيق نظرية اهلوية االجتماعية احلسنة بالسمعة تتميز مؤسسة يف بالعمل يفخرون املونالع
 2 .على العالقة بني سعة مؤسسات ومواقف العاملني يف العمل

 شراك العاملين في عملية المسؤولية االجتماعيةإالفرع الثاني: خطوات 
املووحة  واتالط اتباع خالل من للمؤسسات االجتماعية املسؤولية عملية يف العاملني إشراك لمؤسسةل كنمي     

 3:التايل يف الشكل
شراك العاملين في عملية المسؤولية االجتماعيةإ خطوات: (2-3)شكل رقم 

 
 

Source : Ighilmane B. (2014), La contribution de la GRH à la responsabilité sociale de l’entreprise,   

يةمجلة االقتصاد والتنمية البشر , (5 – 2), pp : 362- 374. 

 الوعي مستوى رفع: األولى الخطوة
فراد وإتاحة والسعي إلقناع األ االجتماعية املسؤولية مشروع عن علوماتكل امل تقدمي من خالل األوىل الطوة تتم   

 مؤسستهمفرصة املشاركة وبيان فوائد املشروع عليهم وعلى 
 التثقيف: الثانية الخطوة

 .عملهم سياق يفالالزمة  التصرف وسائل ملنحهم العاملني تدريب جيب الطوة، هذه يف

                                                           
1 https://spinpart.fr/responsabilite-sociale-dentreprise-quelle-place-pour-la-fonction-rh/ 
2 PETERSON D. K.  op. cit  
3 Ighilmane B. op. cit. 

 

التوعية التثقيف التعبئة المساءلة

 الحوار



 جوانب مساهمة تمكين العاملين في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ...........الفصل الثالث:

164 

 

 التعبئة: الثالثة الخطوة
، مضافة قيمة من هملدي ما كل وسيحققون االجتماعية، املسؤولية نهجل ممثلني العاملون سيصبح الطوة، هذه يف    

 :مثل الاجمل هذا يف اجليدة املمارسات بعض ميكن القول بوجود كنول أخرى، إىل مؤسسة من اإلجراءات ختتلفو 
 .اجملتمع خدمة يف املهنية مهاراهتم ووع على العاملني حتفيز: التضامن مبادرات تشجيع -
 .العاملني نيب التماسك يعزز الفريق وحتديات الودية األحداث تنظيم: والتحديات لأللعاب األولوية إعطاء -
 .عمليا والعمل على جتسيدها اجلديدة األفكار تشجيع: االبتكار تعزيز -
 ذلك إىل وما العمل وجمموعات االستطالعات خالل من العاملني من تطلب املؤسسة ن  أك: العاملني ةر استشإ -

 .االجتماعية املسؤولية مسائل يف املمارسات وأفضل آرائهم على احلصول أجل من
 .كمية دافأه حتديد خالل من املستدامة، بالتنمية ملموس التزام تقدمي علىهم تشجيع: العاملني تكني -
 .للعاملني للمناورة مساحة ترك: احلرية اءعطإ -
 .خارجه قبل العمل، وقت أثناء املشاركة على العمال عيشجت: الفراغ وقت -

 المسا لة: الرابعة الخطوة
 تنفيذها ت ليتا لإلجراءات يدث ما معرفة يف ونسريغب االجتماعية، املسؤولية مشروع يف العمال الذين شاركوا   

 :عليها وجيب أمامهم مسؤولة املؤسسة فإن   وبالتايل ،وبفضلهم معهم بواسطتهم،
 .بالنتائج متكرر بشكل العمال وإبالغ املشاريع، تقدم لقياس املناسبة املؤشرات ختيارإ: لعمليةا متابعة -
 .اجليدة العمالية املبادرات ومكافأة احملققة النجاحات تبليغ ونشر: التقدم تثمني -

 .التواصل هو النجاح مفتاح ألن   تغيري، إدارة عملية أي يف احلال هو كما جيب احلوار املشروع طوالوخالل  :الحوار

 

 

 

 

 



 جوانب مساهمة تمكين العاملين في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ...........الفصل الثالث:

165 

 

 المبحث الثاني: تمكين العاملين ودوره في تحسين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
حلي املؤسسة تلعبه إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق بت خالل حبثهم عن الدور الذي جيب أن  ذهب بعض الباحثني    

كون ي النموذج اإلداري الذي يرتتب عليه ممارسة املسؤولية االجتماعية يقضي بأن   ىل أن  إباملسؤولية االجتماعية، 
تهم ووالئهم قنيد قدرات األفراد وكسب ثبالسعي املستمر لتج للموارد البشرية الدور األساسي فيه ويكون ذلك

االهتمام باإلبداع واإلدارة باملشاركة وبإدارة زيادة للمؤسسة، ولكي يكون هذا جيب على إدارة املوارد البشرية 
الكفاءات وتطبيق مبدأ تفويض السلطة. وهبذا يصبح باستطاعة اإلدارة العليا تقاسم رؤية مشرتكة مع األفراد 

 تبّن القيم األساسية للمؤسسة وبذلك يعتربون أنفسهم شركاء يف ووعها وليس جمرد أطراف معنينيوتشجيعهم على 
   1بتطبيقها والضوع هلا.

 اليتاملؤسسات  على عرفبالت   العاملون يفخر أن  اليت حبثت عن تطبيق نظرية اهلوية االجتماعية  دراساتال تقرتح    
 ألن نظر ا. حمرتمة ؤسسةب ارتباطهم خالل من إجيايب بشكل العمل يف مواقفهم رستتأث   وبالتايل طيبة، بسمعة تتمتع

هم وتتبع أسلوب وهتتم بالعاملني وظروف واإلدارة املفتوحة املؤسسات اليت تطبق أساليب املشاركة أن أظهرت الدراسات
 من العكس على .ملعيف الالعاملني  مواقف على إجيايب تأثري هلا يكونمنه و  ،سعتها عام بشكل تعززت التمكني

 على وار بتأثري نبأستت االجتماعية اهلوية نظرية فإن ،بالعاملني يتعلق فيما سلبية املؤسسة سعة كانت إذا ذلك،
سة اليت تطبق على ومنه املؤس .عملهم بؤسسة بارتباطهم سلب ا يتأثر قد لذاهتم همتقدير  ألن   العاملني عمل مواقف

ل ويفخرون ب يلتزمون هبا،و  التمكني يندمج عماهلا يف مجيع السياسات والربامج اليت تريد تطبيقهاسبيل املثال أسلوب 
اه أصحاب بالعمل هبا. فكيف ميكن ان يدث تكني العامل التزام العامل بتحسني مسؤولية املؤسسة االجتماعية جت  

    املصلحة. 
 2:التالية النتائج إىل ؤديت   العاملني تكني ممارسات أنلقد وجد     

 .لوالءا إىل تؤدي رواال مستوى زيادةو  ،تمكنيلل رئيسية ميزة العاملني لروا العايل املستوى عدي   -
 مدة طالت كلماو  ،سةاملؤس ترك يف والتفكري للتوتر عروة وأقل العمل يف التزام ا أكثر املتمكنون العاملونيعد  -

 .إلدارينيا للعاملني عنه غّن وال اجلدد للعاملني موجه ا جيعله مما خربته زادت باملؤسسة العامل ارتباط
 .اإلنتاجية ادةزي إىل يؤدي مما عملهم وملكية واملساءلة باملسؤولية متزايد بإحساس املتمكنون العاملون شعري -
 .خرباهتمو  ومعارفهم وأفكارهم قيمهم إىل قيمة إوافة نهمك  مي   األهداف، حتديد يف العاملون يشارك عندما -

                                                           
مؤسسات االقتصادية حالة المساهمة ادماج البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في تطوير إدارة الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية عبد الرحان العايب،  1 

 .17ص  ، مرجع سابق،العمومية للتوضيب وفنون الطباعة برج بوعريريج
2 Ethica Tanjeen, op. cit 
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 .واألرباح اإليرادات من كل   على تؤثر نتائج املتمكنون العاملون ينتج -
 كل حتويل نهاميك تنافسية قوة هم املستقلة اإلجراءات واختاذ القرارات الختاذ تكينهم يتم الذين األشخاص -

 .األعمال جوانب من جانب
 اليت قدراهتم يف بالنفس الثقة يكتسبون مفإن   للمؤسسة، أساسية كمكونات ومعاملتهم العاملني تكني ت إذا -

 .املؤسسة على إجيايب بشكل رتؤثِ 
 السلوكيات هذه. ناآلخري مع للعمل استعداد ا أكثر هم بالنفس الثقة من عايل بستوى يتمتعون الذين العاملون -

 .اجلماعي العمل تعزز
 جتّن لذلك، جةنتي. جيد بعمل القيام مسؤولية ويتحملون بعملهم شخصي بشكل املتمكنون العاملون يفخر -

 .اجلودة عالية وخدمات منتجات تقدمي خالل من املتمكنني العاملني فوائد املؤسسات
 الدمة، ألعطال لأفض معاجلة: أخرى إوافية فوائد له القرارات، اختاذ على القدرة العاملني مينح الذي ،مكنيالت   -

 .العمالء الحتياجات االستجابة وحتسني
 املدير عن متلفة ةبطريق معينة مشكلة املتمكن العامل يرى قد. االبتكار تعزيز على يساعد قد العاملني تكني -

 .إبداعي توويح يف التفكري على قادر ا ويكون
 .العمالء خدمة بقضايا املرتبطة التكلفة تقليل يف أيض ا املتمكنون العاملون ساهمي   -
 .العاملنيو  املديرين بني العالقات تقوية يف العاملني تكني يساعد أن ميكن -

 المسؤولية االجتماعية تجاه العمال  تعزيزالمطلب األول: تمكين العاملين ودوره في 
 اختالف نشاطها، على املؤسسات لكل بالنسبة كبرية أمهية ذات املصاحل أصحاب يعترب العمالء أو الزبائن من   

املسؤولية  مؤشرات قياس بني ومن أنواعهم، بختلف الزبائن يستهلكها منتجات أو خدمات بتقدمي مرتبط فوجودها
 1ر: نذك الفئة هذه جتاه للمؤسسة االجتماعية

على  السيطرة املؤسسة استطاعت فكلما اإلنتاج، بتكلفة األسعار ترتبط حيث : مناسبة بأسعار منتجات  .1
من  الساحقة األغلبية وإمكانيات وقدرة تتماشى بأسعار وخدمات سلع تقدمي استطاعت اإلنتاج تكاليف

 .الشرية هذه
اليت  والدمات السلع نوعية أن من الزبائن لدى حقيقي شعور يتولد أن جيب : جيدة بنوعية منتجات .2

 .املدفوع بالسعر اقياس   جيدة املؤسسة تنتجها
                                                           

 .31- 31ص  ،سابق مرجعالغاليب، صاحل مهدي العامري، طاهر حمسن 1 
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 تكون املعلومات وأن   والوووح بالصدق متصفا باملنتج التعريف يكون أن   الزبائن يريد :وأمني صادق إعالن .1
 .فيها مبالغ وغري وواقعية صحيحة والدمات املنتجات حول

حيث  املنتجات من الكثري واستخدام صنع طريقة يف تطور حصل لقد : االستعمال عند أمينة منتجات .4
 .السوق يف طرحها قبل وأمنها املنتجات سالمة من التأكد من والبد أمانا أكثر أصبحت

 املنتجات والدمات، على احلصول ةوميسور  ةمتاح أي : املناسبني واملكان الزمان يف متوفرة منتجات .5
 .انقطاع بدون املنتجات هبذه جتهزهم واسع مدى على منتشرة توزيع قنوات بوجود الزبائن يرغب حيث

 بنشرة املنتج يرفق أن جيب حيث : االستعمال بعد منه والتخلص املنتج استخدام بشأن واوحة إرشادات .6
 .استخدامه لكيفية توويحية إرشادية

 تبادر واحتياجاهتم حياهتم بستوى لإلرتقاء اوسعي   للزبائن احرتام  إ : والدمات للسلع مستمر تطوير .7
 .فقط املادي بالعائد وليس بالزبون واوحا اهتماما تعكس بطريقة والدمات السلع لتطوير املؤسسات

تكرارها بنفس  ، وعدمنيالارجي العمالءه ليس عليهم فقط إزالة شكاوي ن  أاملؤسسة  القائمون علىيعلم  نأجيب    
ختلفة لتحقيق هتيئة السبل امل مثلالتفكري يف عدد من األمور املهمة أكثر من ذلك ب ورة مرة أخرى، ولكن عليهمصال

شعورهم أن  ارةوجتدر اإلشلتفاديها،  نيالارجي العمالء، والتنبؤ با ميكن أن يسببه شكاوي هلمرواء اإلمزيد من 
 نيثابة املروجب سيجعلهم كسب رواهميتسبب يف وياع عمالء خارجيني حاليني ومرتقبني، أما   الروا بعدم

الل ذلك ال يتحقق إال من خ على املؤسسات أن تفهم أن  و  ،لآلخرينللمؤسسة عن طريق الكالم االجيايب عنها 
ة(، والذي إذا مل يكن راويا عن الدمات ومعامالت اإلدارات املعاونة العميل الداخلي )متلف العاملني يف املؤسس

تبع سلسلة اجلودة تروا عمالئها الارجيني  لى املؤسسة لتحقيع يتوجب لذا، الارجيإرواء العميل  يتحققفلن 
مالئها ع حسب سلسلة اجلودة إىلمال( مث ينقل هذا الروا منطقيا و فتبدأ أوال بإرواء عمالئها الداخليني )الع

 1.الارجيني
 الحتياجات سرعةب الالزمة للعاملني لالستجابة واملوارد املرونة وآلية تراتبية األكثر بالنهج مقارنة   التمكني مينح   

 2.وبسرعة الدمة تقدمي يف العيوب وتصحيح الاصة العميل
مىت يشعر  لكن الفعل.وفق ا لتوقعاته احملددة بروا العمالء هو تصور العميل فيما يتعلق بنتج / خدمة معينة يعترب    

 ن  أ ال  إختتلف الطرق اليت تتبعها املؤسسة لبلوغ روا العمالء  ه يتم عرض املنتجات عليه وفق ا لتوقعاته؟العميل أن  

                                                           
1 Vineet Nayar, (2010) employee first customer second Turning Conventional Management Upside Down, 

Harvard Business Press. 
2 Potterfield T. op.cit, P: 38. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Potterfield&text=Thomas+Potterfield&sort=relevancerank&search-alias=books
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 فاءة مزوديكثري ا على مستويات كؤخذ بعني االعتبار حبيث يعتمد ذلك  ت   ن  أالعديد من األمور اليت جيب  هناك
باعتبارهم واجهة املؤسسة وهم أول من يكون العميل يف تواصل  ،شخاص املشاركني يف عملية اإلنتاجالدمة أو األ

هذا ممكن من  ومنه ميكن طرح السؤال حول كيف ميكن رفع مستوى كفاءة هؤالء؟  الدمة او املنتج معه عند تقدمي
 منها معّن التمكني.، وهي عمليات يتضاملعنينيخالل توفري االستقاللية واملسؤولية واالبتكار واملعلومات للعاملني 

1 هناك العديد من الدراسات اليت حبثت يف جمال تكني العاملني وروا العمالء ومن بينها دراسة   
 )1997(  

 Morrison  رتاتيجية فعالة ني كاسالعامله ميكن استخدام أساليب القيادة املختلفة وتكني ن  أينت ب   اليت وآخرون
   حيث سيلعب العمال الراوون دائم ا دورهم الرئيسي يف إرواء عمالئهم.  ،الروا الوظيفي لدى العاملني لتحقيق

على جودة الدمة وروا العمالء  العاملبتحليل تأثري تكني  Peters & Mazdarani (5005)كل من كما قام  
 توصلتحيث Yang & Choi (2009 ) لدراسة وتوصل إىل عالقة إجيابية بني املتغريين. كذلك هو احلال بالنسبة

كبري على  حد  ىليتوقف إ ذيلا، منو األعمال التجارية وتطويرها ني ميكن أن يساهم كثري ا يفالعاملتكني  إىل أن  
  2.نيالعاملأحد املنتجات النهائية لتمكني  والذي ميثلروا العمالء 

قادرون على  مالعمال الذين لديهم مستويات عالية من الروا الوظيفي يعتقدون أيض ا أن دراسات أن  التشري    
    )2008)وهذا يتفق مع دراسة هذه املشاعر اإلجيابية مع العمالء،  إىل مشاركةسعون يو  ،تقدمي خدمات ممتازة

 Lam & Brown
من آليات  أن  ، و العالقة القوية بني الروا الوظيفي للموظف وروا العمالء اميداني   بينت يتلا 3

التطوير واالبتكار يف الدمات واملنتجات يصنع   حيث أن   4ذلك تكني العاملني وتشجيعهم على املبادرة واإلبتكار.
التطوير واالبتكار ف ،ن العميلص الروا املطلوب مت يقلِ روا العميل وينميه، ويف العادة بطء تطور املنتجات والدما

لى توقعات العمالء كل تفوق عو مرتبطا  بستوى توقعات العمالء، يكون  واإلبداع يف املنتجات والدمات ينبغي أن  
وجتدر  ،ما نقص التطوير عن التوقعات كان أثر ذلك على روا العمالء سلبيا  يزيد من رواهم عن التطوير، وكل  

اءة عالية حمفزة  بتوفر موارد بشريه ذات كفال  إواالبتكار يف الدمات واملنتجات ال ميكن حتقيق االبداع  هاإلشارة أن  
ن الدراسات حيث توجد العديد م ،وتتمتع باالستقاللية ال تعاين من أي وغوطات وهو ما يوفره أسلوب التمكني

 لدى الفرد.بداع ة إجيابية بني التمكني ومستوى اإلدت وجود عالقاليت أك  

                                                           
1 Morrison R S. et al.  (1997), The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of 

nurses, The Journal of Nursing Administration,  (27 – 5), pp: 27-34. 
2Naeem H.& Saif M. I. (2010), Employee empowerment and customer satisfaction: Empirical evidence from the 

banking sector of Pakistan, African Journal of Business Management, (4-10), pp : 2028-2031. 
3Brown S.P.  & Lam S.K. (2008), A Meta-Analysis of Relationships Linking Employee Satisfaction to Customer 

responses, Journal of Retailing ( 84- 3), pp: 243-255. 
4Jeon H. & Choi B. (2012), The relationship between employee and customer satisfaction, Journal of Services 

Marketing, (26 -5), pp :  332–341. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morrison+RS&cauthor_id=9159611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morrison+RS&cauthor_id=9159611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morrison+RS&cauthor_id=9159611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morrison+RS&cauthor_id=9159611
https://journals.lww.com/jonajournal/toc/1997/05000
https://scholar.google.com/citations?user=9KkIX_YAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-retailing
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الشعور بالتمكني مستويات جودة الدمة املقدمة، وذلك بسبب ما ينتجه العامل من سلوك اجيايب داخل يسن    
كني الزبائن الذين كانوا يتعاملون مع عاملني يتمتعون بستويات عالية من التم أن   اتدراسدت حيث أك   ،بيئة العمل

 ا يدل عن وجود عالقة طردية بني تكني العاملني وروا الزبائن، خاصة يفيعربون عن مستويات عالية من الروا، مم  
لتكيف ام يف زيادة قدرة العاملني على التعامل بستويات عالية من املرونة و سه  ي  حيث املؤسسات الدمية، 

التعليمات  رنازهم للمهام أسرع ويرفع من جودة خدماهتم، على عكس العامل الذي ينتظإواالستجابة، وهو ما جيعل 
رعة يف ة يف قطاع الدمات هو السمن أهم بنود اجلود ا يؤدي إىل بطئ يف تقدمي الدمة، حيث أن  من رئيسه، مم  

  1.ناز معامالت العمالءإ
 مدى على تعتمد له الكافية واالستجابة للعميل، االستجابة عملية حتسني حنو تدفع احلديثة األفكار معظم إن     

 تكني تثمن اليت واملؤسسة ،العميل على واملؤثرة املهمة القضايا حول القرارات اختاذ من العاملني األفراد تكني
 اختاذ يف العاملني إشراك أن   كما  ،اجلودة عالية وخدمات ملنتجات الرتويج على معتمدة ثقافتها ستكون العاملني

. ويرى واملنتجات الدمات جلودة والدعم القيمة ويضيف باألداء، املرتبطة املوانع إزالة يف فاعال سيكون القرار
buchanan & huczynsky     لتمكني األخرى املداخل وكافة ،ذاتيا املدارة العمل وفرق للعاملني، الوظيفي اإلثراء أن 

 ذلك على بناء ووعا وقد 2بالعمالء. والعناية املنتجات جلودة املستمر والتحسني األفراد تنمية إىل تؤدي العاملني
 للعاملني اإلجتماعي األداء حتسني إىل العاملني، وينتهي تكني من ينطلق للمؤسسة جديدا امتصمي يووح منوذجا

 :كاآليت وهو سواء، حد على والعمالء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .14، مرجع سابق، ص حسن مروان عفانة1 

2 Huczynski A. & Buchanan D.A. (2007), Organizational Behaviour 6e, Pearson Education, p:34. 
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 للمؤسسات الجديد : التصميم(3-3) الشكل رقم

 
 ، داراالستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمياالستشراف  (5053) افد حيد احلداوي،ر عادل هادي البغدادي،  :المصدر

 .32الصفاء للنشر والتوزيع، ص 

 سؤولية االجتماعية اتجاه المالك المطلب الثاني: تمكين العاملين ودوره في تحسين الم
 فهم يتحملون املؤسسة، نشاط من املباشرين واملستفيدين املصاحل أصحاب من اجد   مهمة فئة املالكون لميثِ    

 املسؤوليةقياس  معايري بني ومن االستثمارات، هذه من مناسبة عوائد متوقعني الاصة بأمواهلم االستثمار ماطر
 1:الفئة نذكر هذه جتاه ةاالجتماعي

 .واإلدارة العاملني طرف من للموارد األمثل االستخدام خالل من :ممكن ربح أكرب حتقيق .1
 وثقافة جيدة سعة ذات مؤسستهم تكون أن   إىل دائما املالكون يسعى : للمؤسسة حمرتمة صورة رسم .2

 .املؤسسة وناح الستمرار اجد   مهمة األمور هذه كون اجملتمع، يف حمرتمة وصورة قوية إجيابية تنظيمية

                                                           
 .87-86ص  ،سابق مرجعطاهر حمسن الغاليب، صاحل مهدي العامري، 1 

طلبات العاملني  
االستقاللية، التقدير، االندماج 

 
 

الضغوط االجتماعية واالقتصادية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكني االفراد وفرق العمل املستقلة 
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 وحجم السوقية احلصة حيث من ىلو األ مؤسستهم تكون ألن   دائما املالكون يسعى : املبيعات حجم زيادة .1
 .السوق يف املبيعات

تعطي  وتنمو تتوسع اليت فاملؤسسات صحية، ظاهرة عن النمو نسمة تعرب حيث : عالية منو سبن   حتقيق .4
 .الكلية احلقيقية وقيمتها أسهمها قيمة ترتفع وبالتايل فيها لالستثمار مؤشرات

 ملؤسسة،اممتلكات و  موجودات يف ورر أي حصول من املتضررين أول هم فاملالكون : املؤسسة أصول حاية .5
 .السوق من وخروجها املؤسسة انيار إىل أحيانا اإلمهال يؤدي وقد

اجملتمع  قوانني احرتام إىل واألخالقي القانوين املوقف سالمة تشري : واألخالقي القانوين املوقف سالمة .6
فئات  متلف مع بسالم وتتعايش قانونية مساءالت وال غرامات املؤسسة تتحمل ال وبالتايل وتشريعاته،

 .اجملتمع
 أداةالقدرات من  هذه أن باعتبار املالكون إليه يتطلع ما وهذا :وإمكانياهتا املؤسسة لقدرات مستمر تطوير .7

 .فيها النمو نسب أو املؤسسة قيمة أو األرباح صعيد على سواء نازاتاإل متلف حتقيق
خورين بعملهم وهم العاملني املمكنني ف عترب تكني العاملني من أهم اآلليات لتحقيق املعايري السابقة حيث أن  ي     

سبب أكثر ب م عموما أكثر روا وهو ما يؤدي إىل جذب عمالءنني كما أن  أكثر إنتاجية من زمالئهم غري املمك  
لى قيادة م قادرين عما يرتجم إىل أرباح أكثر، كما أن التمكني يعزز اعتقاد العاملني بأن  جودة الدمة املقدمة 

 1.لمؤسسةلوجهد إوايف يقدم  أكربم فيه. مما يرفع التحفيز الذايت الذي يرتجم إىل والء مصريهم والتحك
 نني أكثر دافعية وأكثر التزاما بالعمليات التنظيمية، ولديهم شعور أنم األكثر دراية ومعرفةويعترب العمال املمك     

عاملني ويتميزون باألداء العايل ويلق التمكني للبوظائفهم من أي شخص آخر وهو ما جيعلهم أكثر دقة يف العمل 
ن رق عملهم ويزيد احتمال بقائهم فيها، وهو ما يؤدي إىل تدين يف التغيب ويفض مولف   للمؤسسةا باالنتماء شعور  

الء وصورهتا. كما أن التمكني يزيد من جودة خدمة العم املؤسسةر على سعة ؤثِ سب ومعدالت دوران العمل اليت ت  ن  
يف برامج  ملؤسسةاورواهم بطريقة غري مباشرة. ويساهم التمكني يف جعل العامل أكثر رغبة يف التغيري ومنه مساعدة 

 2التطوير والتجديد.
ويرى العامل املمكن أن له دوره ومسامهته يف مصلحة املؤسسة ككل مما يول د لديه النظرة الشمولية، كما يرفع     

ره في كون العامل يتمتع حبرية التصرف واملشاركة واالستقاللية يف العمل. وهذا بدو التمكني مستويات الروا الوظي
 ويسن مستوى إنتاجيتهم كما ونوعا. للمؤسسةيسهم يف حتسني مستوى والء العاملني 

                                                           
1 Ramesh R. & Shoym Kumar K. op. cit  
2ERIC NG Chee et al. op. cit 
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شركة إلنتاج البالستيك يف الواليات املتحدة األمريكية عمدت إىل اجتذاب  ن  أب Toloken (2004)  كرذ  وقد    
والسبب الرئيسي  5003مليون دوالر عام  5.5فكرة من العاملني، وكانت النتيجة ختفيض تكلفة اإلنتاج بعدل  500

يف ذلك كان الثقة العالية بالعمال. فيما حتدث مدير مصنع آخر للبالستيك يف أمريكا عن زيادة املبيعات السنوية 
ألف دوالر سنويا للرجل الواحد، والسبب يف ذلك جلوء إدارهتا إىل  540ألف دوالر إىل  55لرجال البيع داخلها من 

أطلعت عامليها  حيث Open Book Management باملكشوفمكينية وهي اإلدارة املمارسات الت   أحدتطبيق 
على املعلومات املالية، وطالبت بأفكارهم ومقرتحاهتم لتحسني العمل وإشراكهم يف ووع الطط التسويقية 

 وهذه املمارسات املطبقة من املصنعني تصب ومن مفهوم التمكني واألبعاد اليت يقوم عليها. 1.ملنتجاهتا
 يف دوره حول الغموض من القليل لديه نك  املم العامل أنمكني حول الت   Spreitzer (1995)دراسة  وجدت    

 إجيايب بشكل ثريؤ  التمكني ألن لالبتكار مهم مؤشر هو العامل يف مكان العمل تكني أن   أكيدت  الت  اكم. املؤسسة
 .التنظيمي األداء حنو االبتكار على قدرهتم يفز مما العاملني على
 Ertürk (2012) صل  خ  حيث  االبتكار على قدرهتم على وخاصة العاملني على إجيايب تأثري للتمكني الواقع، يف   

 لتقدمي استعداد ا كثرأ جتعلهماليت و  العاملني ومبادرة استقاللية من خالل مبتكرة سلوكيات إىل يؤدي التمكني أن   ىلإ
 أفكار وتوليد التفكري يف جديدة طرق لكشف خاصة   حتفيز ا أكثر همف هلم، ت رتك اليت للمرونة نظر ا. اجلهود من املزيد

 2.جديدة ابتكارات إىل خاص بشكل تؤدي أن ميكن متعددة
 اجلهود من املزيد ذلب أجل من حتفزهم اليت العاملني تكني مثل إدارية ممارسات تبّن القادة على ينبغي ،وعليه   

 والذي الفردي ئهمأدا حتسني إىل العاملني تكني يؤد  ي   أن ميكن ،حبيث .أهدافها حتقيق على املؤسسات ومساعدة
 يف ويساهم وحتفيزهم العاملني روا عززي   التمكني ن  إ  Dobre (5053)ويشري. التنظيمي األداء يف سيساهم بدوره

 Ke & Zheng 2010) ) قدم ذلك، إىل باإلوافة. أفضل أرباح وحتقيق العمالء وروا التنظيمية اإلنتاجية حتسني

 3.أفضل ايتنظيم أداء ويتيح املستمر التحسني أساس هو العامل تكني أن   على دليال  
 (1999) ةحيث تشري نتائج دراس من أهم اهتمامات املالك، ملؤسسةاب ليةايعترب حتقيق مستويات إنتاجية ع   

 Kirkman & Rosen,   وذلك لتوفر تكين ا األقل الفرق من واستباقية إنتاجية أكثر تكين ا األكثر فرق العمل أن ،
 4العاملني. مع واملكافآت واملوارد واملعلومات للسلطة املتزامنة املشاركة

                                                           
 .16 ، ص2114أ، 21جملة دراسات، العدد االقتصادي رقم  المعاصر مقاربة نظرية،تمكين العاملين مطلب أساسي للمدير حممد سعيد جوال، 1  

2 Ertürk A. (2012), Linking Psychological Empowerment to Innovation Capability: Investigating the Moderating 

Effect of Supervisory Trust, International Journal of Business and Social Science (3- 14) pp : 153-165. 
3Berraies S. et al. (2014), Employee Empowerment and Its Importance for Trust, Innovation and Organizational 

Performance, Business Management and Strategy, ( 5-2), pp : 82- 103 
4Kirkman B.L. & Rosen B. (1999), Beyond Self-Management: Antecedents And Consequences Of Team 

Empowerment, Academy of Management Journal, (42- 1), pp: 58-74 
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 علم،الت   :يف املتمثلة بعادهبأ العاملني تكني تطبيق دورعلى  عرفلت  ل دراسة Areiqat & Bayan Najiجرى أ     
 العائد السوقية، احلصة يف: أبعادهااليت حددت  املؤسسةب الفعالية حتسني يف التفويض، هيل،التأ إعادة التدريب،

 أن   :منها نذكر عديدة نتائج إىل الدراسة توصلتيف مؤسسة كوكا كوال، حيث  .املنتوج جودة االستثمار، على
 حتقيقو  ،للمؤسسة السوقية احلصة مستوى حتسني يفو  ،املؤسسة منتجات حتسني يف العاملني لتمكني دور هناك

 ييؤد   التمكني واستخدام تبّن وأن   االقتصادية، جائالنت وكذلك الفنية أو التنظيمية سواء جوانب عدة يف التحسني
 اهتمامات املالك. وكل هذا يصب ومن .األداء حتسني إىل

 تجاه العامليناالمسؤولية االجتماعية  تعزيزتمكين ودوره في الالمطلب الثالث: 
عدد أكرب  إىلداها بل تتع ،على األجورمصلحتهم تقتصر  ال الذين الفئة مجيع العاملني يف املؤسسة تشمل هذه   

 1:من املؤشرات اليت نوجزها يف اآليت
 تتناسب أجورا املؤسسة هلم تدفع أن   الفنيني أو اإلداريني سواء العاملون يتوقع حيث :جمزية ومرتبات أجور  .1

 .األجور هذه يف العدالة العاملون يتوقع كما بدنيا، أو فكريا جهدا كان سواء قبلهم من املبذول اجلهد مع
وتشعرهم  واملالية الفنية قدراهتم حتسني إىل يتؤد   األن   العاملني من مطلوبة حالة وهي :جيدة ترقية فرص .2

 .املؤسسة يف بأمهيتهم
 على للحصول دوما يسعى يف فهو لذلك معني حد عن يتوقف ال فالعامل :مستمر وتطوير تدريب .1

 متقد   أن   املؤسسة من يتوقع هو لذلك أدائه، وتطوير حتسني من تكنه جديدة ومهارات إوافية معلومات
 .العمل بيئة ومتطلبات تغريات متلف مع للتكيف تؤهله تدريبية دورات له

 بشكل الوظائف وأداء للمهام الصحيح اإلناز على العمل بيئة تساعد :ومناسبة صحية عمل ظروف .4
 األخطار من وسالمته العامل صحة للحفاظ على الضرورية املستلزمات على مشتملة بيئة كانت إذا صحيح
 .أنواعها بختلف

 ختص عملهم، أو همختص   اليت القرارات يف املشاركة من ملزيد يتطلعون العاملون أصبح :القرارات يف املشاركة .5
العمل، فاملنظمات اليوم ال تكتفي  يف واندماجهم العاملني لتحفيز مهما مدخال تثال املشاركة بقيت وقد

ياهتم باعتبار أنم ن  هباالستفادة من اجلهود الفنية للعاملني بل حتاول أن تستفيد من مبادراهتم اإلبداعية وذ  
 املباشرة.األقرب إىل بيئة العمل 

                                                           
 .83-87، ص سابق مرجعطاهر حمسن الغاليب، صاحل مهدي العامري، 1 
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 قوية يةتنظيم ثقافة بتنمية وتساهم بالثقة واإلحساس باالنتماء شعورا العدالة هذه تولد :وظيفية عدالة .6
 .املؤسسة أهداف حتقيق يف تساهم وإجيابية

عاية الصحية مني الصحي والر أكبرية يف حياة العامل وعائلته، فالت  أمهيةرعاية صحية جيدة: هلذا اجلانب  .7
 اجليدة يف أماكن العمل هي متطلبات ورورية يطمح هلا العامل يف كل املنظمات.  

 يف للبقاء مهما وحافزا عائليا ستقراراإ للعامل يوفر السكن توفري إن   :للعاملني أخرى وخدمات إسكان .8
 يعد وهو مطلوبا أمر السكن توفري يف كلي أو جزئي بشكل املؤسسة مسامهة إن   أدائه، وتطوير املؤسسة
 .ذلك يف الواوحة بسامهتها اجملال هذا يف غريها عن اليابانية املؤسسات وتتميز مهما اجتماعيا إسهاما

ة العمل وتقليل االتصاالت غري الرسية السلبية: يعد منهج اإلدارة املفتوحة مدخال لتنمية العالق الشفافية يف .3
هم األسرع ف بالتايل، و من مواقف متلفة املؤسسةمع العاملني حيث يكونون على اطالع تام با ييط ب

 االتصاالت تؤدي والوووح يفعلى التطور، فالشفافية  املؤسسةللمبادرة بعاجلة املواقف املختلفة ومساعدة 
 إىل تقليل اإلشاعات بني العاملني ومردودها السليب عليهم. 

 العاملون يشعر اليت الربامج خالل من هي االجتماعية املسؤولية يف األخالق الستخدام للمؤسسات األوىل لطريقةا   
 إىل وما األفضل ةالصحي للرعاية التقاعد معاشات خطط مثل مباشر بشكل املؤسسة تقدمها اليت مزاياهم زعزِ ت   اأن  

 هنا الدعوة. اجيةاإلنت زدادت   د،جي   بشكل معهم التعامل ويتم مةقيِ  أصول مأن   على إليهم ي نظر أنه شعروا إذا. ذلك
 وليةاملسؤ  منصات استخدام إىل يتاجون ال فقد جيد، بشكل العامل ستعامل املؤسسات كانت إذا هأن   هي

  1.العامل إنتاجية خالل من جنيها ميكن احليل هذه من املكاسب ألن   إعالنية كمنتديات للمؤسسات االجتماعية
افة إىل التدريب املستمر واملشاركة يف املعلومات ويف اختاذ القرارات باإلو مثلبالرجوع إىل أبعاد تكني العاملني    

 تطبيق أسلوب التمكني. اليتكل ما يتوقعه العامل من املؤسسة فقد يتحقق  التحفيز واملكافآت، 
، 2التمكني ومستوى الروا الوظيفي للعاملني ممارساتوجود عالقة طردية بني  ةعديددت دراسات وقد أك      

قل من الضغوط عندما يكون لديهم شيء من السيطرة أعر بروا أكرب وذلك لشعورهم بقدر العامل يش حيث أن  
تكني العاملني يشتمل على إثراء للمهام ودرجة حرية أكرب وهو ما يزيد من ثقتهم بأنفسهم  األحداث، كما أن  على 

 وبالتايل شعورهم بالسعادة ومنه الروا

                                                           
1 Wamitu S. N. (2014), Corporate Social Responsibility: intentions and practice, open journal of Business and 

Management, (2-2), pp :116-126..  
2 Choi S.L. et al. (2016), Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role 

of employee empowerment, Human resources for health, Springer. 

Hanaysha J. & Tahir P.R (2016), Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee 

Training on Job Satisfaction, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (219), pp: 272-282 

https://scholar.google.com/citations?user=mAjVbbIAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences
https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences/vol/219/suppl/C
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 لعامل،ل الداخلي االنتماء حاجة حتقيق يف يسهم كونه  ،لني على إناح برامج جودة احلياةيعمل تكني العامو    
وهو ما  له ينتمي الذي العمل ولفريق للمؤسسة نتمائهإ مث زيادة ومن هبا، يقوم اليت للمهام انتمائه يف زيادة ويسهم

 وصاحب ومؤهال امدرب همكني جيعلكون الت    ممكن وقت أطول املؤسسة قبل من العامل على احملافظةي إىل ؤد  ي  
 مهارات ويطور يكون مسؤوال عنها أكرب نشطةأ ملمارسته بالرواره وشعو  اإلدارةمع  تهعالق يسنعالية، و  كفاءة

 .من حاجة االناز أكرب وتكينه مسؤولية منحه نتيجة الوظيفية بعّن شعرجيعله يو  جديدة،
 مشاركة على تتوقف امجيع   واإلدارية واإلشرافية التشغيلية العمل بيئة يف الوظيفية احلياة جودة برامج تطبيق احن ن  إ   

 الوظيفية احلياة جودة لتحقيق واألهم الرئيسة احملاور تمكني أحدال لذلك يعترب اإلدارة، يف واحلقيقية الفعلية العاملني
 وأعماهلم مهامهم أداء يف ومرونة وسلطة قدرة أكثر جعلهم يف سهمي   ما بكل العاملني ودعمهم بتقوية يتعلق هألن  

 النتائج. وحتقيق أفضل
 ومعدالت العمل دوران معدالت والالقة، وختفيض اإلبداعية األفراد قدرات ويوفر أسلوب التمكني إطالق   

 وعدم العمل بيئة يف الوظيفي األمن نتيجة والتلف، واإلمهال والسرقة احلوادث معدالت وختفيض والتغيب، الغياب
  1.الوف

ن من النتائج اليت حتققها املؤسسات م ن  إفتناوله يف الفصل األول،  الذي ت  Kanter كانرت  اىل منوذج ستناداإ   
 فاض مستوى اإلرهاقاخنو  زيادة االلتزام التنظيميو  دافعية عاليةوحتقيق  زيادة الفعالية الذاتيةهو ، تكني العاملني

 وهو ما يطالب به العامل كصاحب مصلحة. لدى العاملني. اخنفاض التوترو  زيادة االستقالليةىل إوافة إ
اليت كان هدفها اختبار منوذج توويحي للعالقات بني بيئة العمل  Bronwyn Hayes et al. (2014)تشري دراسة    

لى نظرية كانرت عوا الوظيفي ووغط العمل واإلرهاق العاطفي ملمروات غسيل الكلى، باالعتماد التمريضي والر  
وا الوظيفي ز الرِ زِ عني من خالل خلق بيئات عمل تكينية ت  العامله ميكن حتسني االحتفاظ بأن   إىل يمكني التنظيمللت  

 زيادة الروا الوظيفيو  ،مباشر للتمكني على الروا الوظيفيإجيايب  أثريتوذلك لوجود  ،ت غسيل الكلىبني ممروا
ل كان للروا الوظيفي أيض ا تأثري على اإلرهاق العاطفي وذلك من خال  ، وقدأت بضغوط وظيفية أقلنب  ت   بدورها

 2ختفيف وغوط العمل.
 نفم مغزى، ذات بطرق عملهم إلناز العاملني بتمكني القادة قيام أن     Lasching & Wongوأثبتت دراسة    

 ادلةالع واملعاملة ،جيدة عمل وعالقات عملهم على وسيطرة معقولة، عمل أعباء لديهم أن  ب شعورهم املرجح
                                                           

، العدد 11لد القانونية، اجمل، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع االتصاالت( 2114)أمين حسن ديوب، 1 
 .211-213االول،  ص 

2 Hayes B. et al. (2014), Predicting emotional exhaustion among haemodialysis nurses: a structural equation 

model using Kanter’s structural empowerment theory, Journal of advanced nursing, pp : 1. 13. 
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 عروة وأكثر اإلرهاق ربةلتج عروة أقلوبالتايل يكونون  ،التنظيمية القيم مع متوافقة قيمهم وأن   ،واملكافآت املنصفة
 1.عملهم يف للمشاركة

 تجاه البيئةاالمطلب الرابع: تمكين العاملين ودوره في تحسين المسؤولية االجتماعية 
ستمر املقصود بالبيئة هنا هي البيئة الطبيعية، الرتبة واملاء واهلواء. وقد أصبح اجملتمع معّن بشكل كبري وبتزايد م إن     

ملياه والرتبة املختلفة على صحة اإلنسان وعلى النباتات واحليوانات وا املؤسساتباآلثار البيئية اليت ترتكها عمليات 
البيئية من األمور املهمة، باعتبارها  املشكالت جتاه االجتماعية بسؤولياهتا ؤسسةامل التزام واهلواء من آثار. وقد أصبح

 جوانب من مهما جانبا كونا البيئية نظام اإلدارة تبّن منها يستوجب والفعالية، وهو ما االستمرارية هلا تضمن طريقة
 االجتماعية. املسؤولية

ملؤسسات واليت تزايد عدد وحجم انتيجة تزايد  ،االجتماعية جتاه البيئةوتأيت ورورة التزام املؤسسات بسؤوليتها    
رار أدت اىل مشاكل وات اإلنتاجية واليت هلا ملفات وأمعها االستغالل الكبري ملختلف املوارد الطبيعية يف العملي

 بيئية كبرية. 
فعلى   ISO 14000العاملية حزمتها املعرفةصدار منظمة التقييس إموووع البيئة هو  أمهيةأهم ما يدل على  لعل     

وجد ه ت  ن  أ ال  إداء البيئي للمؤسسات، اس األمجاع على وجود معايري واوحة وحمددة لقيإه ليس هناك الرغم من أن  
ماج العاملني مهها اندأملؤسسات يف هذا اجملال واليت من العديد من املعايري اليت ميكن من خالهلا احلكم على أداء ا

البيئية، وكذلك  نشطةافز للعمال املتميزين يف جمال األشطة البيئية وذلك من خالل وجود نظام مكافآت وحو ناأليف 
 2.دراج برامج تدريبية للعاملني فيما يص شؤون البيئة واحملافظة عليهاإ

 املشكالت تضع اليت املؤسسات على تعود اليت العديدة اجملال الفوائد هذا يف العملية وقد عكست التجارب   
 اإلسرتاتيجية جتسيد األهداف ميكنأنه  3حدى الدراساتفقد بينت نتائج إ .اإلسرتاتيجية أولوياهتا ومن البيئية
 هألن   األهداف تلك جتسيد الفاعلة يف املمارسات أحد التمكني ويعد عديدة، إدارية وممارسات بوسائل البيئة لوزارة
 العاملني ومهارات خربات من جهة ويزيد من املسؤولة القرارات واختاذ دائما   التصرف يف للعاملني احلرية مينح

 املبحوثة ؤسساتامل يف اإلداري ممارسة التمكني أن   فعلي بشكل أكدالت   ت   أخرى، كما جهة من تعليمهم ومستوى

                                                           
1Laschinger H. & Wong C. A. (2013), Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediating 

role of empowerment, Journal of Nursing Management, (69-4), pp : 947-959 

 .31 32، ص سابق مرجع طاهر حمسن الغاليب، صاحل مهدي العامري، 2 
 مرجع سابق.  ،)2009( املبيضني ذيب حممد صاحل، علي أحد3 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652834
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652648/2013/69/4
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 أرادت ما إذا التمكني ملمارسة ؤسساتهذه امل تبِّن  ورورة يعّن مما ،التنظيمية هدافاأل جتسيد يف مباشرة سهمي  قد 
 .استدامتها وومان البيئة على احملافظة يف املسامهة

املشكالت البيئية من املشكالت املتشابكة اليت يصعب تنظيمها والتعامل معها من خالل القوانني  عد  ت      
يئة وحايتها احلل األمثل ملواجهتها واحملافظة على الب ا يف األساس مسألة سلوكية، فإن  والتشريعات لوحدها، حيث أن  

ت وما يهددها واجهها من مشكالدرك لظروفها، والواعي ملا ي  م   م لبيئته، واليكمن يف حسن تنشئة اإلنسان املتفهِ 
سهم يف حايتها وصيانتها عن رغبة واقتناع وكل ذلك يتحقق من خالل دمج ي   من أخطار، فهو القادر على أن  

  ؤسسة. ىل املإىل املدرسة إثقافة الفرد اليت يتم اكتساهبا وترسيخها من األسرة لبيئة ومفاهيمها يف ا
 يف ركيزة أهم   ولعل   فيها، املصلحة أصحاب كل جهود تظافر يف املؤسسة البيئية املمارسات  متلفتبِّن  يتطلب   
تقوم  بالبيئة. حيث املضرة األنشطة بخاطر وعيهم درجة كرفع للعمال البيئي بالتكوين االهتمام هي التبِّن  هذا
 العاملة اليد جلب عن املسؤولةكونا  للعمال وحتفيز وتوعية تكوين من سياسات وتطبيق بإعداد املوارد البشرية إدارة

 إنتاج من الوظائف ى مجيعمستو  علىمجيع العمال  بشؤن هتتم فهي وبالتايل .وحتفيزها ترقيتهاو  تدريبهااملؤهلة و 
 .احملاسبةو  التطويرو  البحث كذلكو  تسويقو 

  :يلي ما قيقحت على عملها خالل من البشرية املوارد ظيفةو  تماماتها ومن البيئي العنصر دراجإوعليه ميكن 
 املؤسسة؛ ىمستو  على حساسة مناصب يف تعيينهمو  مهاختيار و  البيئية صصاتخالت ذوي العمال جلب -
 املؤسسة؛ اسرتاتيجية وعو  يف البيئي اجلانب راعاةب كتوعيتهم العليا اإلطارات تكوينىل إ هتدف خطة إعداد -
 اإلنتاج منظا ّن  تب أمهية بدى سيسهموحت لتسويق،وا اإلنتاج ظيفيتو  ىمستو  على نيالعامل تدريبو  تكوين -

 ؛األنظف
 الطويل؛ املدى يف املؤسسة سعة على االجيايب امهأثر و  األخضر التسويقو  -
 1.املؤسسة ثقافة ومن مؤكدة بصفة كإدراجها البيئية الثقافة نشر -
 مثل يف شاركي ات   ور اد اإلشراف يلعب عندما بيئية برامج لتويل أكرب بشكل مهيأة العاملة القوة أن   راساتالد   تووح   

 .القضايا هذه
تنفيذ املمارسات  أن   إال   ،رسيةللمؤسسات لتنفيذ مبادرات خضراء بسبب القلق البيئي العاملي املتزايد، هناك حاجة    

من خالل دمج  حيث يتم ذلك ،نيالعاملالضراء الفعالة من املؤسسة يتطلب وعي ا بيئي ا ومعرفة بالعملية بني 
حتمل كل  أمهيةيشدد على  ISO14001نظام االدارة البيئية  كما أن    ،املمارسات الضراء يف برامج التدريب والتطوير

                                                           
 .51، ص سابق مرجعحزة رملي، 1 
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وب البيئة يف إطار عمل تكون األهداف البيئية إحدى املدخالت الرئيسية ألي عملية املسؤولية ص  فرد يف املؤسسة 
 .سرتاتيجية إدارة املوارد البشريةإدراجها ومن إمن أمهها  ونشاط ولعل  

يقوم أسلوب التمكني على توفري التدريب املستمر للعاملني باملؤسسة، ويعترب األداء البيئي من أهم مكونات    
 بإدارة املتعلقة املعارف واملهارات متلف العاملني إكساب على حيث يعمل ،إسرتاتيجية تدريب املوارد البشرية

 املاء، األولية، املواد الطبيعية مثل: املوارد استخدام حسن على تدريبهم خالل من وذلك واالنبعاثات، فاتاملخل  
 فاتاملخل   ملختلف اجليدة اإلدارة على وتدريبهم املهنية، والسالمة الصحية املخاطر مع التعامل كيفية وعلى الطاقة،
 وأساليب واالنبعاثات، النفايات هذه تعريفهم خبصائص خالل من الغازية وذلك االنبعاثات وكذا السائلة أو الصلبة
 وذلك منها، النهائي والتخلص بعاجلتها اوانتهاء   ،فايات واالنبعاثاتالن   هذه إنتاج مصدر من ابدء   معها التعامل
 واالنبعاثات. فاياتالن   هذه من اآلمن للتخلص املتكاملة اإلدارة ملبدأ حتقيقا

ة اليت ني واملعرفالعاملهو ممارسة هتدف إىل توجيه االهتمام إىل تنمية مهارات "ه: ن  أعرف التدريب البيئي على ي     
تتعلق بكفاءة حمددة، ويقلل من أسباب التدهور البيئي واحلفاظ على الطاقة ويوفر القدرة على التفاعل بسهولة يف 

 1 ".ةحل املشاكل، إذ يتطلب النهج البيئي زيادة وعي العاملني ومهاراهتم ومعرفتهم العملي
 ه الوظيفة اليت تسعى إىل اجياد الوعي البيئي بني القوى العاملة من خالل عقد الندوات وورشكما ت تعريفه بأن      

العاملني لتحقيق األداء  ىل تغيري سلوكإالعمل على املستوى التنظيمي، وتوفري التعليم البيئي الذي يهدف ويقرتح، 
ليل أخضر ملساحة ني على إجراء حتالعاملة ممارسات للتدريب والتطوير الضراء مثل تدريب البيئي اجليد. وهنالك عد  

العمل، وتوفري تدريب حمدد على جوانب اإلدارة البيئية للسالمة، كفاءة الطاقة، إدارة النفايات، إعادة التدوير وتطوير 
 2.املهارات الشخصية الضراء

   3:نذكر منها ما يلي ريب البيئيلربامج وأنشطة التد لةوهناك عدة أمث  
املسابقات البيئية: هتدف هذه املسابقات إىل تنمية الوعي البيئي لدى العمال، ولفت اهتمامهم بالقضايا البيئية 
وتنمية االجتاهات اإلجيابية حنو البيئة، وتفعيل املشاركة اإلجيابية والتعاون يف حل املشاكل، وخلق أجيال واعية 

 البيئية.بالقضايا 
 الدورات التدريبية البيئة: تقوم املؤسسات بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية موجهة بالعمال بختلف مستوياهتم، لتدريبهم

 وتأهيلهم يف احملاالت املتعلقة بالبيئة، وقد تشمل هذه الدورات عدة جماالت منها:
                                                           

1 Bangwal D. & Tiwari  P. op. cit.. 

، 18جملة دراسات اقتصادية، العدد  .أثر تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضرا  في تحسين تطبيق اإلدارة البيئية في جامعة الطائف، (2113الصديقي، ) بو رمان 2 
 .71-44 ص:

 .43 48، ص سابق مرجععبد احلكيم جريب،  3 
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 يئية،د األولية، وووع األهداف والسياسات الباإلدارة البيئية، وذلك باملسامهة يف احلفاظ على استخدام املوا نظم
 التشجري، املساحات الضراء، من خالل زرع ثقافة التشجري واالعتناء باملساحات الضراء. -
كلة وإعادة سإعادة تدوير املخلفات وطريقة التعامل معها، وذلك بتوفري فرص التدريب للعمال يف جمال ر   -

 فايات،استخدام الن  
 للبيئة، وذلك بتعريفهم بختلف املشاريع اليت تساهم يف احلفاظ على البيئة، ديقةاملشاريع الص   -
اإلنتاج األنظف، وذلك بتدريب العمال على حسن استخدام املواد، وعلى استخدام التكنولوجيا النظيفة  -

 ديقة للبيئة يف العملية اإلنتاجية،والص  
 ار شراء للزبائن.اليت ال تضر بالبيئة، والتأثري يف قر التسويق األخضر وذلك من خالل الرتويج للمنتجات الضراء  -
حيث تقوم املؤسسة بتوفري صحف وكتب  :الصحف والكتب والوسائل والربامج االلكرتونية املتعلقة بالبيئة -

لعماهلا، باإلوافة إىل الكتب والربامج على احلاسوب من أجل توسيع ثقافتهم البيئية اليت تنعكس باإلجياب 
 .اه البيئةارساهتم جت  على متلف مم

ز توفري التعليم البيئي ز  عد العمال باملعرفة والوعي واملهارات املتعلقة بالسلوكيات الضراء وي  يزو  تدريب البيئي فال      
ريب البيئي من حتقيق كما يساعد التد  ،ني يف السلوكيات الضراءالعامله يؤثر إجياب ا على مشاركة القيم البيئية كما أن  

 1.ني الضراءالعاملاملمارسات البيئية االستباقية من خالل مقرتحات 
تيح هلم كينية ي  مكإحدى املمارسات الت  تاحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف صياغة السياسة البيئية للمؤسسة  إن  إ   

 ألداءازيادة شعورهم باملسؤولية البيئية وورورة تبنيهم والتزامهم بتطلبات اإلدارة البيئية وبالتايل املسامهة يف حتسني 
  .للمؤسسة البيئي

 الذين للعاملني خاص واجلوائز للمكافآت نظام املكافآت من أهم ما يقوم عليه أسلوب التمكني، فووع وألن     
 أو للبيئة، ملوثة غري أنظف إنتاج طريقة ابتكار للبيئة أو أخضر صديق منتج بتصميم سواء البيئي اجملال يف يبدعون

 تصرفاهتم متلف يف البيئي البعد تبّن على العاملني األفراد يفز ويشجع فهذا ها،سكلت  ور   النفايات لتسيري طريقة
 .للمؤسسة البيئي األداء يف تعزيز ساعدي   ما وهو وأفكارهم، وسلوكياهتم

للتمكني )أو كفاءات التمكني األخضر( يف  اىل ما أساه بالكفاءات الضراء Argyris (1998) وقد أشار     
عملية تفويض السلطة للعاملني ألخذ قرارات تكون يف مصلحة املؤسسة با يف ذلك املبادرات البيئية وهذا ىل إإشارة 
 للعاملني دةياجل درايةإجراءات حاية البيئة. ويؤكد على ورورة الكساهبم مهارات وكفاءات ختص متلف إبعد 

                                                           
1 Leidner S. et al. (2019), Green (environmental) HRM: Aligning ideals with appropriate practices, Personnel 

Review, (48-5), pp : 1169-1185. 
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 كبرية إدارية آثار هلمو  لالبتكار وكالء املؤسسات، كونم داخل بيئية خطط الختاذ احلافز وتوفري البيئية باملبادرات
 1.حسنيوالت بااللتزام وئيال   اهتمام ايظهرون  تكينهم يتم مل الذين العاملني أن   حيث ،املؤسسات داخل

 تجاه المجتمعاالمطلب الخامس: تمكين العاملين ودوره في تحسين المسؤولية االجتماعية 
 النظرة تدعم باعتبارها معه العالقة توطيد إىل املؤسسات تسعى املستفيدين من مهمة شرية احمللي اجملتمع ميثل   

 املسؤولية االجتماعية تقيس اليت قد تعددت املؤشراتو  اجملتمع، هذا مع العالقة بتعزيز تبادر اليت للمؤسسات اإلجيابية
 2:نذكر منها ما يلياحمللي كصاحب مصلحة  اجملتمع اهجت  
الرياوية والثقافية واإلكثار  األنشطة ودعم الطرق وتعبيد اجلسور كإنشاء :للمجتمع التحتية البّن دعم يف املسامهة .1

 .املبادرات اليت حتسن نوعية احلياة يف اجملتمع من من املساحات الضراء وغريها
 احمللي وزيادة اجملتمع ألبناء دخل مصادر وتوفري البطالة مشكلة حلل مستمر وبشكل :جديدة عمل فرص خلق .2

 .االجتماعي واألمن االستقرار
ترابط  مندعم األنشطة االجتماعية مثل مالعب األطفال وأماكن لكبار السن وغريها من النوادي اليت تزيد  .1

 ل االوطرابات.الشرائح االجتماعية وتقل  
 تكون شفافة يف تعاملها مع اجملتمع. دق بالتعامل: فعلى املؤسسة أن  الص   .4
 القبول بالفساد وعدم اإلجيايب والسلوك العامة اآلداب خرق وعدم :اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات حرتامإ .5

 .ستغفالهإ أو املستهلك صحة حساب على األرباح وحتقيق والرشوة اإلداري
 باملرأة والشباب هتتم اليت واجلمعيات الريية اجلمعيات يف املؤسسات هذه وتتمثل :املدين اجملتمع مؤسسات دعم .6

 املؤسسات بدعم هذه بادرت   أن   املؤسسات من اجملتمع يتوقع حيث الاصة، االحتياجات وذوي السن وكبار
 .اومعنوي   امادي  

 العلمية واملراكز املؤسسات بني التعاون ونك   العلمية كمراكز البحوث واجلامعات واملستشفيات، املؤسسات دعم .7
 .معقولة وأسعار جيدة بنوعيات وسلع راقية احمللي خبدمات اجملتمع على سينعكس

الفساد السياسي  خلق بعدم العايل وااللتزام املستمرة عن طريق التوعية :احمللي اجملتمع تنمية يف الفاعلة املشاركة .8
 .وعدم دفع الرشوة مقابل احلصول على امتيازات خاصة

 

                                                           
1 Argyris C. (1998), Empowerment: the emperor’s new clothes, Harvard Business Review, pp : 98–105. 

 .33 -38 ، صسابق مرجع الغاليب، صاحل مهدي العامري،سن طاهر حم 2 
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 خالصة الفصل
اليت ختلق الظروف  لوظيفةا تعترب ،وظيفة املوارد البشرية ىل أن  إص ل  من خالل ما ت تقدميه يف الفصل ميكننا أن خن       

دير ت  عايري اجلماعية: غري املوتق ل  وخت   ،واسرتاتيجيتها املؤسسةيف أهداف  للعاملنياملالئمة واملشاركة الديناميكية 
لة تدخل على املستوى الكمي: إدارة القوى العاموت ،املؤسسةطور التضامن واالنتماء إىل وتالعالقات االجتماعية 

صري قولكن أيض ا على املستوى النوعي: إدارة املهارات، وتعزيز احلافز،... وهذا على املدى ال ،وكشوف املرتبات
  والطويل.واملتوسط 

كما أن دور إدارة املوارد البشرية وروري يف جعل املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أداة لبناء املعّن الذي من    
لتعزيز السلوك  ومن ناحية أخرى لديها القدرة ،راهتم اإلجيابية عن مهمة املؤسسةوتصو  العاملنيعزز حتفيز ي   املرجح أن  
من خالل أبعاده  ،ارسات واليت يعترب التمكني أمههاوذلك باتباعها جمموعة من املم ،املؤسسةجتماعي ا يف إاملسؤول 

)املشاركة باملعلومات، توفري فرص اكتساب املعرفة، احلوافز واملكافآت املمنوحة، احلرية واالستقاللية وفرق  املهمة
 ة واجملتمع( حمققة.البيئ ،العمال ،سامهنيامل ،عمالءال)صاحل اليت جتعل اهتمامات ومطالب أصحاب املالعمل املستقلة( 



 

 

 

 

  الرابعالفصل 
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  تمهيد
سةوكيات يف حد ذاهتا إىل ال واجملحردحرحةة الملةياتية  ن  ساا  الدراسة الما  أو امل امليدانيةيف الدراسة  ةنتقل الباحثت  

االقتصادية اسسات امل قتطبيمبدى  املتمةقوالدقيق لةبحث المةلي  وهو نا يمكس الواقع  املةلوسواليت متثل اجلانب 
ه اصحا  املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتا ممارسات ودور ذلك يف حتسنيمتكني المانةني  سةو ألحمل الدراسة 

 ه الدراسة؟يف هذ املتبعاملسار البحثي  فلا خصوصية  املسار  حيث يتطةب ذلك حتديد طبيمة املصةحة
يف ظل تمدد طحرق البحث تصبح علةية انتقا  الباحث ن  املماجلة النظحرية إىل املماجلة امليدانية خطوة إال أنه و    

 ذلكاحث ن  بةوغ نتائج نضبوطة. لجد نهلة  فإذا نا حتقق ذلك بدقة وباتباع أسس البحث المةلي متك  الب
ية ار البحثي  املماينة واألدوات املستخدنة جللع البيانات واالختبارات اإلحصائن  املهم توضيح كل نا يتمةق باملس

 .القبةية وكذلك قابةية اعتلاد أدوات الدراسة
اليل  االستدعة ن  أدوات اإلحصاء الوصفي و ملماجلة البيانات باستخدا  جملو  SPSSاالعتلاد عةى بحرنانج  سيتم   

ارنتها بالدراسات ونقالدراسة  ويف األخري حتةيل نتائجها حىت نتلك  ن  اختبار الفحرضيات واالجابة عةى أسئةة 
 ة.السابق
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 المبحث األول: تصميم الدراسة الميدانية

 Philosophyتحديد الفلسفة األبستمولوجية للبحث  المطلب األول:
اليت ينتلي حبثه إليها  وتحرتبط  إن أو  شيء يتوجب عةى الباحث القيا  به هو حتديد الفةسفة األبستلولوجية   

شلل وقد يشلل ذلك تطويحر نظحرية أو نقاربة جديدة كلا ي  حر املمارف وبناء املمارف اجلديدةفةسفة البحث بتطوي
 األخحرى تلاعيةاالجف المةو  العةو  التسيري عةى خ يف .اإلجابة عةى إشكالية نمينة يف جانب نمني ن  املمارف

 األخحرىيف المةو   دةاملمتل املنهجيةتماين عد  وجود ابستلولوجيا خاصة هبا  وتستقي نحرجميتها عادة ن  التوجهات 
 بسبب  )ملمحرفةااعتلدت نناهجها ن  قبل الباحثني يف عةو  التسيري لبناء  لطاملااليت  االجتلاعيةخاصة المةو  (

ء حبثه انطالقا ن  عدة فةسفات بنا يف عةو  التسيري ميك  لةباحث نهأ الإ .املمحرفيةحداثة نظحرياهتا وأصوهلا 
 1 هي كالتايل:و  الفةسفة الوضمية  الفةسفة الواقمية  الفةسفة التفسريية والفةسفة الرباغلاتية :أبستلولوجية أمهها

وقد   4يف القحرن ية الطبيمأهم الفةسفات األبستلولوجية املستملةة يف المةو   تمترب Positivism)) الفلسفة الوضعية 1
تغريات أو احلقائق ةى املالبحث المةلي وفق الفةسفة الوضمية يقتضي الملل عو  .تطورت نع تطور عةم الفيزياء

ةتمليم عةى باقي ل ظة واملكونة لةظاهحرة املدروسة  حبيث تتلثل خمحرجات ذلك البحث المةلي يف نتائج قابةةاملالح
كلا ميك  اعتبار تةك النتائج القابةة لةتمليم حقائق عةلية ذات عالقة بالظاهحرة  .الظواهحر امللاثةة لةظاهحرة املدروسة

 املدروسة  وقد تتطور لتصبح نظحريات عةلية

ارف نمةونات ونمسنا ن  عةى فكحرة نفادها أن نا تتةقاه حواتقو  هذه الفةسفة Realism) ) الواقعيةالفلسفة  2
وختتةف هذه الفةسفة ع  األخحرى الوضمية يف كون الباحث يستملل املالحظة يف حبثه لالطالع عةى . هو الواقع

 واقع الظاهحرة املدروسة ونكوناهتا بدون القيا  بتجار  أو علةيات تأثري عةيها.
الف سةوكيات البشحر وبالتايل اخت ىل ضحرورة فهم االختالفات يفإتشري  Interpretivism)) التفسيرية الفلسفة 3

تأثريها يف الظاهحرة املدروسة. فمةى عكس الفةسفتني السابقتني الةتني تحركزان عةى الظاهحرة ونكوناهتا  فإن الفةسفة 
فلثال  .ممثال يف اإلنسان والتنوع السةوكي الذي ياثحر يف الظاهحرة املدروسة" التفسريية تحركز عةى "املاثحر االجتلاعي

الملل الذي يضم عانةني نمينني باستملا  األبماد: املناخ التنظيلي  اإلنتاجية والتنظيم  ستختةف  دراسة نكان
ن  حيث النتائج ع  دراسة نفس نكان الملل بنفس األبماد ولك  باختالف المانةني. ويفسحر ذلك بتنوع الذهنيات 

عةيه و االجتلاعية بالدرجة األوىل   وتستملل هذه الفةسفة يف المةو  .والسةوكيات اليت ختتةف ن  شخص آلخحر

                                                            
 .01-00   ص01جانمة حملد خيضحر بسكحرة  المدد  –  جمةة المةو  اإلنسانية كيفية تحديد التموقع األبستمولوجي للدراسات في علوم التسيير ( 8102) علاد سمادي 1 
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افة إىل تفسريها باإلض الظواهحر ضحرورة دراسة الظواهحر االجتلاعية وفهلها ن  ننظور المانةني أو البشحر املكونني لتةك 
 .انطالقا ن  االختالف يف الذهنيات والسةوكيات

تمين  فإن الفةسفة الرباغلاتية al et Saunders حسب Pragmatism)) (سترشاديةإلا) الفلسفة البراغماتية 4
 سييف حبث عةلي واحد. وتفرتض هذه الفةسفة أن احملدد الحرئي األبستلولوجيااملزج بني خمتةف الفةسفات 

طبيمة التساؤالت اليت توضع يف بداية البحث المةلي. كلا أن تنوع أسئةة الدراسة لإلحاطة لألبستلولوجيا هو 
اعد يف احلصو  تس أبستلولوجياأنه أن يظهحر احلاجة إىل تبين عدة فةسفات بالظاهحرة املدروسة إحاطة جيدة ن  ش

 .عةى نتائج ونمارف أكثحر مشولية ع  الظاهحرة املدروسة
تقدمي ابستلولوجيا وننهجية خاصة بالبحث  وزنالؤه Thiétart Alain-Raymond ون  جهته حاو  كل ن    

 En Recherche De Méthodes Management  اإلدارةبـطحرق البحث يف  املمنونيف عةو  التسيري يف كتاهبم 
  ألبستلولوجيااواليت تبني يف جملةها أقسا   والبنائيوالتفسريي الوضمي  :حيث اعتلدوا عةى ثالثة مناذج اسرتشادية

 التسيري.  البحثية يف عةو  اجملاالتتمترب هذه التقسيلات رائدة ونمتلدة بكثحرة يف خمتةف  اآلنوإىل حد 
 ملتغرياهل هذا )الوضمي يتم فيه اختبار الفحرضيات  االسرتشاديأن: النلوذج  Valet-Maurand Anne يشري   

 القصري. حيث يتناسب نع املدىدراسة التسةسل أسبا / نتائج عةى و ( ؟ ...الهو سبب هلذه الظاهحرة أ  
بفمل أن حجم المينة وتكوينها يضل  التلثيةية  وكذا إنكانية عز  وحتديد احلقائق. أنا  االحتلالية االختبارات
ل البحث ع    وذلك ن  أج« اذا...كيف ون»التفسريي و البنائي فتمتلد فيهلا أسئةة:  االسرتشادي النلوذجني 

  املمحرفةكري يف نوضوع يف التفسرتشادي التفسريي  حيث نمتلد التمقيد البسيكولوجي الدوافع كلا يف النلوذج ااال
البنائي فهو  االسرتشاديوهذا نا يتطةب البقاء بالقحر  ن  أقوا  الفاعةني اليت نبحث ع  حتةيةها. أنا النلوذج 

 المالقات التنظيلية يف املنظلي  أي أنه يمتلد التمقيد املاسسةيبحث ع  غايات أعلا  نمينة يقو  هبا الفاعةون يف 
 خال ةها ن  ي واليت تطبق فقط عةى ظواهحر ميك  حتةيالقياس االقتصادميك  اعتلاد أساليب  اليل   وبالتااملتداخةة

لا أساليب ( قةة نا تستخد  فيه)التفسريي والبنائي النلوذجني أن كال اإلشارة المز  التا  هلذا التداخل. وجتدر
ون  ننظور التحةيل السابق  .ةم ظواهحر نمينالكيفية ن  أجل فه األساليبالبحث الكلية  وعادة نا يتم التوجه حنو 

القتصادية حمل اناسسات  تطبيقندى  ملمحرفةالوضمي   االسرتشاديفإننا نماجل نوضوع الدراسة باعتلاد النلوذج 
 ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاهوانمكاس ذلك عةى حتسني  ألسةو  متكني المانةني الدراسة 

 ملساولية االجتلاعيةايف حتسني ا األسةو  إىل فحرضيات تفرتض وجود دور هلذ االستناد  حيث يتم أصحا  املصةحة
جملوعة ن   (  وتستخد  لذلك املدروس) ممثةة لةلجتلع  (ن  اإلطارات الذي يوجه لمينة ستبيانااللصياغة أسئةة 
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في الدور ن وتأكيد أو املاسساتذه ممارسات املساولية االجتلاعية هلن  أجل نمحرفة أسبا  حتسني  االختبارات
 1. ألسةو  متكني المانةنيالسةيب  أو اإلجيايب

 (Approach)المقاربة  المطلب الثاني:
اليت تناسب توجه الدراسة وأسئةتها  وهنا يتم إعداد البحث المةلي استنادا إىل واحدة  يتوجب حتديد املقاربة   

 .االستنباطية  املقاربة االستقحرائية  نقاربة اإلبماد ونقاربة االستنباط االفرتاضين  أربمة نقاربات هي: املقاربة 
   Deduction)) الستنباطا 1

ويمين ذلك   هو املقاربة اليت تقتضي الوصو  إىل نتائج نتوقمة بواسطة حقائق أو نظحريات نمحروفة ونّمللة نسبقا   
ن الظواهحر املتلاثةة يف دراسة الظاهحرة حمل الدراسة  نع توقع أأن يتم استملا  احلقائق والنظحريات اخلاصة جبليع 

 .ُتظهحر دراسة تةك الظاهحرة نفس احلقائق والنظحريات اململلة حو  نثيالهتا ن  الظواهحر
   ( Induction) االستقراء 2

الحظ اخلحروج بنتائج تمبمىن أن االستقحراء ينطةق مث  نقاربة تقتضي نالحظة ظاهحرة أو عدة ظواهحر نتلاثةة لدراستها    
 .هدةحقائق نشا ة لةتمليم ونبنية عةىيف مجيع الظواهحر بغحرض تمليلها ن  اخلاص إىل الما  الستخالص نتائج قابة

 Abduction)) اإلبعاد 3
وقد مت تطويحر هذه املقاربة لتخةيص البحث المةلي ن   Hypothetical الذي يسلى أيضا االستقحراء االفرتاضي    

االنطالق ن  التمليم أو القواعد كلا يف االستنباط  وأيضا إلزانية الوصو  إىل تمليم النتائج كلا يف االستقحراء إلزانية 
فيكفي الباحث أن يقحرر دراسة المالقة بني الظواهحر باالعتلاد عةى كيفية تفكريه جتاه ذلك املوضوع  مث يضع 

ا أن تقيد د عةى النظحريات واحلقائق المةلية اليت ن  شأهنالفحرضيات اليت يحراها نناسبة لذلك البحث  وليس باالعتلا
البحث المةلي يف كيفية التفكري جتاه املوضوع  وضع الفحرضيات وضحرورة ننطقية النتائج  فضال ع  النظحر يف إنكانية 

 .تمليلها
 االفتراضي االستنباط 4
نوعا ن  االستنباط  حبيث ال يحركز   Approach Deductive-Hypothetico)) تمد نقاربة االستنباط االفرتاضي    

البحث المةلي وفقها عةى نصادر النظحريات والفحرضيات اليت سيبدأ ننها كلا هو احلا  يف املقاربة االستنباطية  بل 
أكثحر  أي  ال ية وتناسب هذه املقاربة المةو  االجتلاع يحركز فقط عةى األفكار اليت ستتم دراستها الختبارها وتربيحرها

                                                            
سكحرة .   أطحروحة دكتوراه  جانمة بآلراء عينة من األساتذة في كليات االقتصاد دراسة -دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي  ،شحرقي خةيل  1
 .078ص 
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يكون الباحث جمربا عةى االنطالق ن  نظحريات أو فحرضيات نمللة ونثبتة نسبقا كلا يف املقاربة االستنباطية  فيكفيه 
أن حيدد إشكالية دراسته املستوحاة ن  اإلطار النظحري لتةك الدراسة  مث يضع فحرضيات ختص الظاهحرة اليت سيدرسها 

تتمةق  ملل فيلا بمد عةى اختبار تةك الفحرضيات يف أرض الواقع واخلحروج بنتائجأو المالقة بني نتغريات الدراسة  لي
 بإشكاليته. 

مجع املمةونات األولية  8املالحظة؛  1 :ويتم البحث المةلي وفق نقاربة االستنباط االفرتاضي يف اخلطوات التالية   
 7حتةيل البيانات؛   6الزنة لةدراسة؛ع البيانات المج 5وضع الفحرضيات؛  4تشكيل النظحرية؛:  3حو  الظاهحرة؛ 

 al ويشري  .االستنباط  أي الوصو  إىل نتائج وتحرمجتها وفقا لنظحريات أو حقائق نمللة خاصة بالظاهحرة املدروسة

et   Saunders  أن االستنباط االفرتاضي يستملل أيضا يف اختبار ندى استلحرارية صحة نظحرية نمينة  وذلك  إىل
بتطبيقها يف حالة أو عينة ن  احلاالت واختبارها بغحرض إنا تأكيدها  نفيها أو تمديةها ن  خال  إضافة نمارف 

 .جديدة إليها
 لطحرق املنهجية الكيفية )كةلات( ا تضمحبيث  هناك ن  يحرى أن املقاربة تكون إنا كلية أو كيفيةكلا ان     

استكشاف وتمليق البحث هبدف الفهم والتنبا والحرغبة يف عحرض نتائج جديدة )تداخل املفاهيم وتفاعةها وإدخا  
دمي تقاىل اختبار و هتدف لطحرق املنهجية الكلية )أرقا  وإحصائيات(  اأنا  .نفاهيم جديدة يف إطار نظحري نمطى

الحرجوع  الوصفي  التفسريي والبنائي وميك -يستخد  االستكشاف يف النلاذج الثالث الوضميشحرح. ميك  أن ال
لةطحرق الكلية والكيفية يف االستكشاف أو يف االختبار. أي بالتوفيق بينها طاملا اهلدف نشرتك وهو دائلا متثيل 

( بينلا االختبار يتم يبية  خةيطهالواقع بطحريقة صحيحة وصادقة. االستكشاف ميك  أن يتم بثالثة طحرق )نظحرية  جتحر 
مبقابةة نوضوع نظحري نا بواقمه اخلاص به. إن استخدا  الطحرق التجحريبية )نالحظات  استبيان  حتقيقات  نقابالت  

مث بمد ذلك ميك  اختبارها بالطحرق الحرياضية واإلحصائية  إذا  Exploration ...( يتم ن  أجل استكشاف الواقع
 1. نما يف نفس الوق،  فاالستكشاف واالختبار مها طحريقتان تدعلان إعداد املمارفميك  استخدا  الطحريقتني

وأصحابه أنه: ن  أجل االختبار  ميك  لةباحث أن يستخد   Thiétart Alain-Raymond ون  جهته يشري   
إال أنه  .ختباراالاألسةوبني الكلي والكيفي. ونع ذلك  غالبا نا تستخد  األساليب الكلية ن  أجل حتقيق ننطق 
قاربة اهلجينة يف يف كثري ن  األحيان يفضل التسةسل بني املقاربتني  أو دنج املقاربتني الكلية والكيفية واستخدا  امل

                                                            
املةتقى الوطين األو  حو  " إشكالية المةو  االجتلاعية يف اجلـزائحر واقع   تحديد الموقف االبستمولوجي و المنهجي للباحث في علوم التسيير، كيف و لماذا ؟،دبةة فاتح   1

 .8108نارس  12-17وآفاق "

https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales-fshs/180-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales-fshs/180-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-humaines-et-sociales-fshs/180-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-07-08-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2012.html
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ـاهحرة ذاهتا بغحرض زيادة نصداقية الدراسة  فالباحث يف عةو  التسيري بإنكانه إذن أن يةجأ لةلقاربة اهلجينة  دراسة الظـ
 .1األسبا  املنهجية اليت دفمته لذلك وعةيه فقط حتديد

ن  خال  التحةيل السابق والذي يوضح الفحرق بني املقاربتني الكلية والكيفية والتداخل بينهلا  تكون املقاربة اهلجينة 
 :ةهي املمتلدة يف هذه الدراسة  وهذا لألسبا  اآلتي

ممارسات املساولية  وحتسني متكني المانةنياستخدا  طحروحات نفاهيلية ونظحرية خمتةفة فيلا يتمةق مبفهوني  -
 ميك  ن  حتةيل النتائج ن  زوايا خمتةفة؛ وهو نا  االجتلاعية لةلاسسات

 ال خإنكانية االنتقا  ن  التحةيل الكلي إىل التحةيل الكيفي والمكس  فالبيانات الكيفية ميك  عاجلها ن   -
ةيل شك أن شحرح وحت الهذا ن  جهة  ون  جهة أخحرى عاجله  املحرادعةى النص  اإلحصائيةتطبيق اخلوارزنيات 

 .ملالحظاومبا يظنه حو  الواقع  املختةفةالنظحرية  باملفاهيمالبيانات الكلية قد يدفع الباحث لحربطها 
 تحديد منهج الدراسة المطلب الثالث:

البحث المةلي ال  إىل أن أهداف Saunders et al ويشري  املنهج باهلدف ن  القيا  بالبحث المةلييتحدد    
 نا  اهحرةظأهداف الدراسة تكون إنا لوصف مبمىن أن  .ختحرج عةى الملو  ع  الوصف  االستكشاف و/أو التفسري

الستكشاف ظاهحرة حديثة النشوء أو ظاهحرة نوجودة ن  قبل ولك  بتطورات جديدة أو لتفسري المالقة بني ظاهحرتني 
نمىن ذلك أنه توجد ثالثة نناهج ميك  استملاهلا لةقيا  بالبحوث  .أو عدة ظواهحر وندى تأثريها عةى بمضها البمض

 التفسريي.نهج االستكشايف واملنهج املو  املنهج الوصفي :يف عةو  التسيري وهي
 Descriptive research  المنهج الوصفيأوال: 

 واضحة حو  نا هيعةى تقدمي وصف دقيق لةظاهحرة املدروسة  فتهتم بإعطاء نظحرة  تقو  الدراسات الوصفية 
إىل أن الدراسات الوصفية هتدف   Mccartanو Robson الظاهحرة أو املشكةة املدروسة  نكوناهتا وأسباهبا. ويشري
نمىن ذلك أن  . "باإلضافة إىل "ن   أي  ونىت)  What "عةى وجه الملو  إىل اإلجابة عةى األسئةة ن  نوع "ناذا

الدراسات ذات املنهج الوصفي هي تةك اليت تكون إشكاليتها أو أسئةتها ن  نوع "ناذا" أو "نا"  نثل: "نا األمناط 
ة ؟" سالقيادية السائدة يف املاسسة حمل الدراسة ؟"  "نا هي نظاهحر التسيري بالمالقة نع الزبون املوجودة يف املاس

 :خص أهداف الدراسات الوصفية فيلا يةيوتتةة. وغريها ن  األسئةة املشاهب

 مجع نمةونات حقيقية ونفصةة لظاهحرة نوجودة فمال يف جمتلع نمني؛ -

                                                            
 . 074  ص سابق مرجعشحرقي خةيل  1 
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 حتديد املشاكل املوجودة أو توضيح بمض الظواهحر؛  -

نالحظة نا يفمةه األفحراد يف نشكةة نا واالستفادة ن  آرائهم وخرباهتم يف وضع تصور وخطط نستقبةية    -
 يف نشاكل أخحرى ذات طبيمة نشاهبة؛ واختاذ قحرارات نناسبة

  .تقييم الظواهحر واملساعدة يف إجحراء دراسات نقارنة بني الظواهحر املتلاثةة -
م التطحرق سيتالذي وتمترب الدراسات ذات املنهج الوصفي جزء ن  الدراسات ذات املنهج االستكشايف  -

 .إليه كلنهج آخحر ن  نناهج البحث المةلي
 Exploratory Research  المنهج االستكشافيثانيا: 

يف الظاهحرة املدروسة وذلك بغحرض احلصو  عةى  "األوىل بتحديد "ناذا حيدث الدرجةب هتتم الدراسات االستكشافية
نظحرة نتملقة حوهلا وفهم ناهيتها ولك  مبنظورات جديدة لةحصو  عةى أفكار أو نتائج جديدة حو  الظاهحرة 

ج االستكشايف ع  الدراسات ذات املنهج الوصفي هو احلصو  عةى فلا تضيفه الدراسات ذات املنه .املدروسة
نمةونات جديدة ن  الظاهحرة املدروسة  ويكون ذلك بسبب خةفيات ذاتية لةباحث ع  املوضوع  حدوث تطورات 
يف الظاهحرة املدروسة أو تطور أساليب وأدوات البحث المةلي وإتاحتها لةقيا  بالبحوث أو لغريها ن  األسبا  اليت 
متك  الباحث ن  احلصو  عةى نظحرة جديدة تساهم يف توسيع النظحرة إىل الظاهحرة املدروسة نع األفكار واملمةونات 

 .السابقة اخلاصة هبا
 أو السببي التفسيري المنهجثالثا: 
 السبب القاتع وطبيمة ندى حتديد أجل ن  التوضيحي  البحث باسم أيًضا املمحروف السبيب  البحث جُيحرى   

 املختةفة والملةيات يةاحلال املمايري عةى نمينة تغيريات آثار تقييم أجل ن  السببية البحوث إجحراء ميك  .والنتيجة
. املتغريات بني المالقات أمناط لشحرح نمينة نشكةة أو نوقف حتةيل عةى السببية الدراسات تحركز. ذلك إىل ونا

 .السبيب البحث تصليم ذات الدراسات يف شيوًعا األولية البيانات مجع طحرق أكثحر هي التجار 
. وقد مت استخدا  (Descriptive research) عةى املنهج الوصفييف دراستنا مت االعتلاد عةى نا مت تقدميه  بناء   

 القيا  طحريق ع   (Literature study)نوضوع البحث حو  املمحريف الرتاكم استقحراءأوال  :هذا املنهج ن  خال 
 املتضلنة والدوريات واملةتقيات المةلية  والكتب  املقاالت يف أساساً  نتلثةة نحراجع ن  توفحر ملا نكتيب مبسح

 ثانياو  شكل فحرضيات  يف وتحرمجته منوذج الدراسة بناء أجل ن  الباحثة اليها استندت  واليت السابقة  لةدراسات
إطارات يف جملوعة ن  املاسسات عةى عينة ن   استبيان توزيع طحريق ع  (Survey) املسح اسةو  استملا 

 .االقتصادية اجلزائحرية بوالية سطيف
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 أدوات جمع البيانات المطلب الرابع: 
البحث  1 ميك  تصنيفها إىل نا يةي:نواع  أدة عكلي ن  لا بحثال يتكون   Sukamolson لةباحث وفقا   

  research)التجحرييب  البحث research Correlational  3)) االرتباطي البحث research Survey 2)) املسحي

Correlational)  4  البحث ( السبيب املقارنComparative-Causal  ألغحراض الدراسة احملددة مت اختيار .)
 طحريقيت البحث املسحي واالرتباطي.

يمترب البحث املسحي حسب الباحث شكال ن  اشكا  البحث الكلي حبيث يهتم باملماينة  وتصليم االستبيان    
وتوزيمه ن  أجل مجع املمةونات ن  جمتلع أو عينة الدراسة  ليتم حتةيةها بغحرض فهم سةوكيات وخصائص 

 املستجوبني.
أنا البحث االرتباطي فهو عبارة ع  نوع آخحر ن  البحوث الكلية ويهدف اىل حتديد نا إذا كان، هناك عالقة    

كني ولمل ن  أمهها عالقة متبني نتغريات الدراسة داخل اجملتلع أو المينة  واىل أي درجة تكون هذه المالقة. 
احلفز واملكافآت     توفري فحرص اكتسا  املمحرفة لةمانةني )نشاركة المانةني باملمةوناتالمانةني املمرب عنه خبلس أبماد 

املمرب عنها بتحسني ممارسات املساولية االجتلاعية و  احلحرية واالستقاللية امللنوحة لةمانل  فحرق الملل املوجهة ذاتيا(
البيئة   جتاهخبلس أبماد )ممارسات اجتاه الملالء  ممارسات اجتاه املسامهني  ممارسات اجتاه الملا   ممارسات ا

 ممارسات اجتاه اجملتلع(
أي حتديد  أن يوضح كيفية حصوله عةى ذلك  البيانات الدراسة وتفسريها عةيه أو قبل قيا  الباحث بتحةيل    

تستملل  هناك المديد ن  األدوات اليتجللع البيانات   املستخدنة األدواتوكذا  املماينةوتقنيات  املدروس اجملتلع
 .اجملتلع أو المينة حمل الدراسة  أمهها: االستبيان  املقابةة  البحث األرشيفي واملالحظة جللع البيانات ن 

مت استملا  االستبيان كأداة أساسية يف مجع نمةونات الدراسة امليدانية ن  عينة ن  اإلطارات يف جملوعة ن     
واكتشاف المالقة بني جملوعة  .الدراسةاملاسسات اليت نكنتنا ن  نمحرفة آرائهم واجتاهاهتم خبصوص نتغريات 

قو  الباحث أو والذي ي االستبيان املباشحركلا جتدر اإلشارة اىل أنه مت استخدا   .املتغريات اليت تشلةها الدراسة
أفحراد  -ئة االستبانةإىل األشخاص املشاركني يف تمب -يمىن باليد –الشخص املكةف بتوصةيه بتسةيله بشكل نباشحر 

 يثحوانتظارهم حىت االنتهاء ن  اإلجابة عةى أسئةة االستبانة ون  مث استالنها بنفس الطحريقة   -دفةالفئة املسته
أفضل الطحرق لةتأكد ن  إجابة مجيع االستبيانات وأيضًا التأكد بأن عدد االستبانات اليت مت استالنها هي نفس 

ن االلكرتوين ن  مت االعتلاد أيضا عةى االستبيا كلا  عدد االستبيانات اليت مت توزيمها عةى أفحراد الفئة املستهدفة.
 املاسسات.  بمض خال  ارساله ع  طحريق الربيد االلكرتوين لةلساولني يف
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 Population and Sampleمجتمع وعينة الدراسة  الفرع األول:

  الدراسة مجتمع 1

نا يحريد الباحث أن يصل بواسطته إىل نتائج الدراسة  أو بمبارة أخحرى  Population  study ميثل جمتلع الدراسة   
أنا اجملتلع املستهدف فهو  .كل الوحدات اليت ميك  أن تطبق عةيها الدراسة ميثل جملوعة األفحراد  املنظلات  أو

 حتديد نوع الوحدات اليت تمترب كمناصحر ن  اجملتلع املدروس  واليت تقتصحر عةيها الدراسة.
 اليت ساتاملاسالملل نع تلثل جمتلع الدراسة احلالية يف مجيع إطارات املاسسات حمل الدراسة  حيث مت وي   

ا كان هل ان اختيارنعينة قصدية أو علدية أل الدراسةك  اعتبار عينة ميوعةيه  .هذا البحث إلجنازلنا  أبواهبافتح، 
مل سات كون المديد ن  املاساملاسسات  عةى هذه  اقتصحرت الدراسة. حيث الذي نسمى لبةوغه اهلدفلتحقيق 

 .ةجمهول ألسبا  خاصة هبا  يسلح لةباحثة حىت الدخو  اليهاوحىت البمض مل تتفاعل نع الدراسة
 اختاذ  ع املساولني األشخاص أنفسهم  هم أو إىل  الوصو  إنكانية لديهم نأل وقد مت اختيار فئة اإلطارات   

 قضايا أمهيةو  نالءنة ندى تقييم عةى القدرة لديهم لذلك لةلاسسات  االجتلاعية باملساولية املتمةقة القحرارات
 أيًضا االطارات يةمب   كلاالقحرارات تنفيذ يف واملشاركة فيها  النظحر ينبغي اليت القضايا واختيار املصةحة  أصحا 

 اخلاصة الجتلاعيةا املساولية نشاركة يف عةى كبري تأثري وإجحراءاهتا  وهلم وقحراراهتا املاسسة توجيه يف نهلة أدوارًا
 .فهم األكثحر دراية بامللارسات املحرتبطة باملساولية االجتلاعية مباسستهم 

 حجم العينة 2

ق حر   حيث مت التطواألكادميينين  أهم انشغاالت المديد ن  الباحثني  Sample sizeيمترب حتديد حجم المينة    
 اجملتلعا دفحر اليع جل حر النتائجتقدي يتلثل اهلدف ن  حتديد احلجم املناسب لةمينة يفالدراسات  و هلا يف المديد ن  

 .جيدة بدقة
ن  اجملتلع الكةي  أنا اجملتلع الكبري فتكون % 22وتكون حجم المينة يف البحوث الوصفية يف جمتلع صغري نسبيا    
12 %.1 
جمللمة اوبمد فحص قوائم االســتبيان   املاســســات االقتصــادية املدروســةيف  ( اســتبيان262توزيع )بقان، الباحثة    

  وهبذا تكون قابةة لةتحةيل االحصـــــــائيصـــــــحيحة و نها فقط ( 150) تبني أن اســـــــتلارة( 173) هابةغ عدد حيث
 ن  المدد الكةي لالستلارات املوزعة. (%26.62نسبة االستبانات القابةة لةتحةيل )

 

                                                            
 .82ص   أكادميية الدراسة الماملية  فةسطني مهارات البحث العلمي،(  8112)نصطفى فااد عبيد  1
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 اإلستبيانتصميم ثاني: الفرع ال
البحوث  اهلادفة جللع نمةونات يف نوضوع نمني  عادة نا يتم استخدانه يف سئةةلألقائلة نميارية يمترب االستبيان    

او االنرتني، أو  أو اهلاتف ميك  أن يتم ع  طحريق الربيدعينة كبرية  و  اإلحصائيةالكلية عندنا تتطةب القياسات 
 1وجها لوجه.

وذج يضم جملوعة أسئةة توجه إىل األفحراد ن  أجل احلصو  عةى نمةونات حو  نوضوع كلا يمحرف عةى أنه "من   
 "2أو نشكةة أو نوقف  ويتم تنفيذ االستبيان ع  طحريق املقابةة الشخصية أو تحرسل إىل املبحوثني ع  طحريق الربيد

 Scales Used المقياس المستخدم  1

 Likert scale نقياس ليكارت

ن  اهم نقاييس االجتاهات اليت يتم االعتلاد عةيها يف المةو  السةوكية  ويحرجع ذلك لسهولة  ياس ليكارتقيمد ن   
ةى أساس كتابة ع املقياستطبيقه. ويقو  هذا   ن  خال حتقيقها اليت ميك  املمةونات اءحر وثتصليله واستخدانه 

 تغطية مجيع أبماد هذا املفهو . حيث  ن  خالله نود حو  نفهو  نا أو ظاهحرة نا ميكجملوعة ن  المبارات أو الب
يتم إعطاء جملوعة ن  اخليارات لةلستجو  تحراوح بني نوافق جدا أو بشدة إىل غري نوافق إطالقا. وميك  ن  

  3خالهلا حتديد درجة نوافقته أو عد  نوافقته.
كلا ميك  ن    املبحوثني.ن  نزايا نقياس ليكارت أنه ميك  ن  مجع البيانات بسحرعة نسبيا ون  أعداد كبرية ن     

فحرها ونستطيع اثبات صحة التفسريات اليت يتم اجحراؤها ن  البيانات اليت تو  تقديحرات ذات نصداقية عاليةتوفري 
 4.جملوعة خمتةفة ن  الوسائل. إضافة اىل إنكانية املقارنة ودنج البيانات نع تقنيات مجع البيانات النوعية كاملقابةة

( 2( نوافق )4( ال أدري )3( غري نوافق )2( غري نوافق بشدة )1ليكارت اخللاسي أي ) مت االعتلاد عةى سةم   
نوافق بشدة. ولقد استبدل، الدراسة فئة احملايدة بال أدري كون المديد ن  الباحثني يمتقد أنه ال ينبغي استخدا  

ذا نا نظحرنا بنفس طحريقة القياس املادي  فا الفئات احملايدة وذلك لألسبا  التالية: جيب أن تصلم فئات ليكارت
اىل املسطحرة فة  جند نقطة عةيها تسلى بدون طو  أو طو  حمايد كلا تسبب الفئات املتوسطة نشكالت إحصائية. 
وننه إذا مل يتلك  الباحث ن  جتنب "احملايد" يقو  باستبداهلا بمبارة "ال أدري" غري أنه مت وضع فئة ال أدري كخيار 

                                                            
 .072  ص مرجع سابقخةيل شحرقي   1 
 .014تدريبات عةى ننهجية البحث المةلي يف المةو  االجتلاعية  دار الكتا  احلديث  اجلزائحر  ص (  8114)رشيد زروايت  2 
 . 812ص    املطابع الوطنية احلديثة  الحرياض spss(  ننهج البحث يف المةو  السةوكية نع تطبيق 8181) القحطاين وآخحرون  3 

4 Nemoto, T. & Beglar D. (2013) Developing Likert-Scale Questionnaires, JALT Conference Proceedings, Tokyo, 

pp: 1-8 
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لك حىت ال يكون خيار الةجوء  فاملبحوثني علونا هلم نيل له لتجنب التفكري وحماولة اإلجابة الصحيحة أخري وذ
  1عةى حماور االستبيان.
دد أدىن درجة )غري نوافق بشدة( / ع –املدى لتحديد طو  الفئة = )أعةى درجة )نوافق بشدة( ويتم حسا  

 .املستويات  وهذا لتحديد اجتاههم حنو كل عبارة
وبمد ذلك يتم إضافة هذه القيلة اىل أقل   2.0=  22(/1-2)يةي حتديد طو  الفئة باستخدا  املدى حيث: 

 حيث حنصل عةى جماالت كلا يةي:قيلة ن  املقياس وذلك لتحديد احلد األعةى هلذه الفئة أو اجملا  
 المتوسط الحسابي واتجاه الموافقة: مجال (1-4) الجدول رقم

 الشرح مجال المتوسط الحسابي اتجاه الموافقة 
 غري نتوفحرة درجة 1.71 إىل 21 ن  غري نوافق بشدة 1
 نادرا أي بدرجة ننخفضة درجة 2.21 إىل 1.02 ن  غري نوافق 2
 نتوفحرة بدرجة نتوسطة درجة 3.31 إىل 2.62 ن  الأدري 3
 نتوفحرة بدرجة عالية )نحرتفمة( درجة 4.11 إىل 3.42 ن   نوافق 4
 نتوفحرة بدرجة عاليةجدا )نحرتفمة جدا( درجة 2 إىل 4.22 ن  بشدةنوافق  2

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 Variable Measures قياس متغيرات الدراسة 2

 املمةوناتيمة ونوعية طب حتديدبمد ف عدة نحراحل ن  الصمب تصليم استبيان يف نحرحةة واحدة بل يتم عرب يمترب   
 احتوىحبيث   تهفقحرااغة وصي االستبيانتصليم  مت  حتقيقها إىلتسمى  اليت واألهداف احلاليةالدراسة  حتتاجها يتال

مت  ة ن  البنود لوعجم ىلبدورها تتفحرع إ اليت األبمادوعة ن  لجمن   ننهاكل   ويتكوناور رئيسية  حم ةثالث عةى
لارسات املساولية مل الثالث وراحملخصص و  تلكني المانةنيل الثاين وراحملو ةلمةونات المانة لاحملور األو  ختصيص 

 الدراسة كل يف نتغرياتتقضي بفصل  اليت االستبيانوهي أحد طحرق تصليم ،  االجتلاعية جتاه أصحا  املصاحل
 به املتمةقةور والبنود حم

 ن العاملينتمكي -
أبماد  وعةى جملوعة ن  الدراسات ن  أجل حتديد  األو يف الفصل  املستخدنةالنظحرية  املفاهيمعةى  مت االعتلاد   

ات  توفري )نشاركة المانةني باملمةونمتكني المانةني  إذ مت االعتلاد يف هذه الدراسة عةى األبماد اخللس التالية: 

                                                            
1 Lozano L. M. et al. (2008), Effect of the number of response categories on the reliability and validity of rating 

scales, Methodology,( 4-2), pp: 73-79 
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واليت ميك  اعتبارها . ايفحرق الملل املوجهة ذات  فحرص اكتسا  املمحرفة لةمانةني  احلفز واملكافآت  احلحرية واالستقاللية
 ذات الصلة بهذا الموضوع. أهم األبماد املشرتكة بني الدراسات

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ممارسات  -
دراسات مت حتديد االعتلاد عةى جملوعة ن  الني الثاين والثالث  وبيف الفصة املستخدنةالنظحرية  املفاهيمب ارتباطا   

مت االعتلاد يف هذه الدراسة عةى منوذج أصحا  املصةحة وذلك لتلاشيه نع املتغري  وأبماد املساولية االجتلاعية  
 (2  )ساولية االجتلاعية اجتاه الملالء(ممارسات امل1: )احملددة كلا يةي هي املستقل لةدراسة "متكني المانةني"

( ممارسات املساولية 4)  ( ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملا 3)  ساولية االجتلاعية اجتاه املالكممارسات امل
 ساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع.( وممارسات امل2)  االجتلاعية اجتاه البيئة

 Pilot Survey االستطالعية الدراسة 2

  يتوجب عةى الباحث القيا  مبحرحةة أخرية قبل مجع البيانات الفمةية وذلك ن جل اختبار حمتوى اإلستبيانن  أ   
 .خال  القيا  باالختبار القبةي لإلستبيان

يتوجب عةى الباحث عحرض عبارات االستبيان عةى أربمة أشخاص عةى األقل ن  نفس جمتلع املبحوثني  وذلك    
 هذا األنحر نحراجمة نستلحرة ن  قبل األشخاص املنتلني جللع نالحظاهتم حو  صياغة ووضوح الفقحرات. كلا يتطةب

جملتلع الدراسة اىل أن يتم اإلمجاع عةى وضوح الفقحرات وعد  وجود أي لبس فيها. ليتم بمدها جتحريب االستبيان 
 1نفحردة عةى األقل "دراسة استطالعية". 32عةى عينة نكونة ن  

الثانية  املحرحةةويف  األويلنحرفقا بنلوذج الدراسة  احملكلنيعةى  االستبيان عحرضمت  مت اتباع اخلطوات السابقة إذ     
نناقشة حماوره وأسئةته و  املقدنة املالحظاتفيه عةى حد سواء بناء عةى مجةة  املستخد  واملقياس االستبيانمت تمديل 

قد مت إضافة إطارات حبيث و  6مت عحرضه عةى جملوعة تتكون ن     بمد ذلك ويف نحرحةة ثالثةاملشحرف األستاذنع 
ساا  نفتوح يف األخري حىت يتلك  املستجوبني ن  ابداء رأيهم. بصفة عانة كان، الحردود إجيابية إذ اتضح ن  

توزيمه  دقائق. يف األخري مت 12-0خال  اجاباهتم أن األسئةة واضحة ونفهونة وأن وق، اإلجابة عةيه يرتاوح بني 
ه   ليتم ضبط صورتيف جملوعة ن  املاسسات اإلقتصادية إطار 34هم الذي  بةغ عدد االطاراتعةى عينة جتحريبية ن  

 .األسئةةةى جتاوهبم نع قائلة بناء ع النهائية
 
 

                                                            
1 Nemoto T. & Beglar, D. op. cit. 
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 ل االحصائي المستخدمة في الدراسةأساليب التحليثالث: الفرع ال
 مت اســـــــتخدا  بحرنانج احلزنة اإلحصـــــــائية لةمةو  االجتلاعية يف اجمللمةداف الدراســـــــة وحتةيل البيانات هلتحقيق أ   

حســب كان، فالتحةيالت اإلحصــائية املختةفة  أنا األســاليب اإلحصــائية اليت مت اســتخدانها الختبار الفحرضــيات 
 بشكل عا : طبيمة كل فحرضية  حيث مت استخدا 

 صدق األداة 1
يمحرف صــــدق أداة الدراســــة عةى أنه ندى أداة مجع البيانات ن  قياس الغحرض الذي صــــلل، لقياســــة  كلا أنه    

مشو  االســــــــــــتبيان لكل المناصــــــــــــحر اليت جيب أن تدخل يف التحةيل ن  ناحية ووضــــــــــــوح فقحراهتا ونفحرداهتا ن  ناحية 
 1أخحرى  حبيث تكون نفهونة لكل ن  يستخدنها.

 .وميك  توضيحهلا كلا يةي البنائيو مها الظاهحري  الصدق ن  وقد مت استخدا  نوعني   
 أ الصدق الظاهري

هو عحرضـــــه عةى ذوي اإلختصـــــاص ن  أجل التأكد ن  ســـــالنة الةغة  تســـــةســــل "يقصـــــد بتحكيم اإلســـــتبيان "    
 2".الفقحرات  انتلاء الفقحرات

ولةتأكد ن  الصــــدق الظاهحري لالســــتبيان وأهنا تقيس نا وضــــم، ألجةه قان، الباحثة بمحرض اإلســــتبيان األويل    
 .2 رقمنا يوضحه املةحق   عةى عدد ن  احملكلني ن  ذوي اخلربة واإلختصاص

 ب الصدق البنائي
ماينة والذي يتم أوهللا يف خطأ املتتمحرض الدراسات والبحوث التطبيقية لسةوك األفحراد لنوعني ن  اخلطأ يتلثل    

نماجلته ن  خال  النظحرية اإلحصائية باتباع املبادئ اخلاصة بزيادة متثيل عينة البحث لةلجتلع لتصبح ممثةة متثيال 
قة القياس يف د ةية القياس والذي يرتتب عةيه عد صادقا جملتلع البحث  أنا النوع الثاين ن  اخلطأ فيتمةق بمل

يانات اليت ميك  االعتلاد عةيها بشكل دقيق الستخالص النتائج املستهدفة ن  البحث. ونظحرا احلصو  عةى الب
ألمهية هذا النوع ن  اخلطأ ون  خال  تأثرياته السةبية عةى نتائج البحوث التطبيقية وخصوصا نع انتشار املقاييس 

 باستخدا  نا بأدوات لتقةيل ن  هذا اخلطأنتمددة المناصحر يف الدراسات السةوكية  مت تزويد الباحثني واألكادنيني 
 يمحرف بالثقة أو الثبات. 

                                                            
 .079  دار الفكحر لةطباعة والنشحر  علان  صالبحث العلمي(  0997عبيدات ذوقان وآخحرون  )1 

 صلان  ع  الطبمة األوىل  دار املسرية لةنشحر والتوزيع والطباعة  مناهج وأساليب البحث العلمي في ميدان التسويق )مدخل منهجي/اداري((  8101)عةي فالح الزعيب   2 
223. 
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نمادلــة تمتلــد عةــى نتوسـط نمــانالت االرتبــاط بــني أبمــاد املقيــاس أطةـق عةيهـا نمانـل  Cronbach)) اقتـحرح كحرونبــاخ
 املقياس واتساقه الداخةي( Homogeneity) أو جتـانس (Reliability ) الختبـار ثبـات (Alpha Coefficient) ألفـا

(Consistency Internal)  كثحر د  ذلك عةى الثبات واالتساق فأ 0.7  خ " كةلـا كـانحيث أن نمانل ألفا" كحرونبا
 1.الداخةي لةلقياس املستخد 

 األداةذه أداة الدراسة أي صاحلية ه استقحرارو  ندى ثبات باختبارالذي يسلح  االختبارالثبات  باختباريقصد    
أو اتساقه   ملقياسا ع  دقة رب  ويماألفحرادتطبيقها أكثحر ن  نحرة عةى نفس  متنفس النتائج إذا  إعطاءعةى  وقدراهتا

 .املدروسة الظاهحرة ريعةى تفس وقدرهتا البياناتويمد الثبات ناشحرا هانا عةى صحة 
لةدراسة  جياملنه اإلطار يفإليه  اإلشارةالبحث المةلي  كلا سبق  يفن  الصدق  ءعتبار أن الثبات هو جز اب   

هذا  خيتصو نتائج تتوافق نع هدف البحث   اىلالتطبيقية  يمد اختبار ثبات أداة الدراسة نحرحةة نهلة لةوصو  
 . Cronbach's Alpha  باخنكرو  ألفانمانل الثبات  باستملا ثبات أداة الدراسة  باختبارالمنصحر 

ا    قان، الباحثة باستخدا  نمادلة ألفالدراسةاملستخدنة يف  املقاييس استقحرارو  ندى ثباتون  أجل قياس    
 نفحردة. وقد مت استبمادها ن  المينة الكةية.    42 ن كحرونباخ عةى عينة استطالعية نكونة 

 وصفياستخدام مقاييس اإلحصاء ال -2
حرادها لةتمحرف عةى اخلصائص الدميغحرافية ألفحراد عينة الدراسة وحتديد استجابات أف :التكحرارات والنسب املئوية -

 يان(.اإلستب)جتاه عبارات )فقحرات( األبماد ون  مث احملاور الحرئيسية اليت تتضلنها أداة الدراسة 
را اوذلك ملمحرفة ندى إرتفاع أو اخنفاض استجابات أفحراد المينة عةى كل عبارة ن  عب :املتوسط احلسايب -

 نتغريات الدراسة نع المةم أنه يفيد يف تحرتيب المبارات حسب أعةى نتوسط حسايب.
الدراسة   لكل عبارة ن  عبارات نتغريات املبحوثنيجابات لةتمحرف عةى ندى احنحراف إ :االحنحراف املمياري -

 إلجاباتا تولكل حمور ن  احملاور الحرئيسة ع  نتوسطها احلسايب  حيث كةلا اقرتب، قيلته ن الصفحر تحركز 
واخنفض تشتتها كلا أنه يفيد يف تحرتيب المبارات يف حا  تساوي املتوسطات  حيث املتوسط األقل يف 

 قيلة االحنحراف هو األفضل يف الرتتيب.
 نمانل االرتباط بريسون حلسا  المالقة ودرجة املسامهة بني متكني: تحليل االنحدار الخطي البسيط -3

 االجتلاعية لةلاسسات يف املاسسات حمل الدراسة.المانةني وممارسات املساولية 

                                                            
 .000خالد المانحري  دار الفاروق لةنشحر والتوزيع  اجليزة  نصحر  ص    تحرمجة8  طSpss)) التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج(  8119)  جويل باالن،1 
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لةتمحرف عةى نا إذا كان، هنالك فحروق ذات داللة  :(One way Anova)تحليل التباين األحادي   -4
 إحصائية بني اجتاهات أفحراد المينة حنو حماور الدراسة باختالف نتغرياهتم الشخصية والوظيفية.

 المبحث الثاني: عرض وتحليل البيانات 
يتم س اإلحصاء الوصفي واالستداليلطحرق بتطبيق و SPSSاحلزنة اإلحصائية لةمةو  االجتلاعية باستخدا  بحرنانج    

  عحرض وحتةيل خمتةف البيانات.

 المطلب األول: صدق وثبات االستبيان
 ن  خال  عحرض االســــتبيان عةى احملكلني الظاهحري ثالثة أســــاليب أوهلا قياس الصــــدق ن يتكون هذا المنصــــحر    

لةتأكد ن  وضــــوح عباراته وصــــحة الصــــياغة الةغوية وكذا مشوله  ليتم بمدها قياس الثبات ن  خال  نقياس نمانل 
بني درجات   حبسا  نمانل ارتباط بريسون االتساق الداخةي   ويف املحرحةة األخرية قياس صدقألفا كحرونباخالثبات 

 .اور االستبيان نع الدرجة الكةية لةبمد الذي تنتلي إليهكل فقحرة ن  فقحرات حم
 الستبيانالظاهري لصدق ال :ولالفرع األ

مت التأكد ن  صدق حمتوى االستبيان ن  حيث الصياغة الةغوية  الوضوح والشلو  بواسطة التحكيم  فقد 
ص يف ذوي اخلربة والتخصمت، صياغة األداة بناء عةى وجهات نظحر كثرية  وعحرضها عةى جملوعة ن  احملكلني 

 خذ بآرائهم ونقرتحاهتم  وعةى ضوء نا اقرتحوه اعتلد االستبيان بصورتهبشحرية وإدارة األعلا   وقد مت األاملوارد ال
 .(1كلا هو نوضح يف املةحق رقم )  النهائية

 حساب ثبات االستبانة باستعمال معامل ثبات ألفا كرونباخ الفرع الثاني:
 أوال: اختبار الثبات لمحور التمكين 

شاركة المانةني نيضم حمور متكني المانةني جملوعة املتغريات اليت يطةق عةيها نقاييس احملور واليت تضم كل ن     
وهذه املقاييس  ا فحرق الملل املوجهة ذاتيو  احلحرية واالستقاللية فحرص اكتسا  املمحرفة  احلفز واملكافآت   باملمةونات
ورها جملوعة ن  األبماد اليت مت اقرتاحها اعتلادا عةى الدراسات السابقة وتصور الباحثة  وهذا لةتمبري ع   تضم بد

كل ظاهحرة حبيث يضم كل بمد جملوعة ن  املاشحرات )بنود استلارة البحث( اليت مت اعتلادها لقياس كل نقياس  
 .ةنيوخيتص هذا المنصحر بتقديحر الثبات لكل نقاييس حمور متكني المان
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 :يوضح اجلدو  التايل نتائج اختبار الثبات عةى حمور متكني المانةني ونقاييسه اخللس    
 لمحور التمكين: نتائج تحليل معامالت ألفا كرونباخ للثبات (2-4) جدول رقم

  المحاور  عدد الفقرات معامل الفا للثبات
02.04   نشاركة المانةني باملمةونات 6 

 
 تمكين العاملين

 
 

 فحرص اكتسا  املمحرفة  7 2.122
044.2  احلفز واملكافآت 0 

12.12  احلحرية واالستقاللية 6 
032.2   فحرق الملل املوجهة ذاتيا 7 
222.1  الثبات الكةي لةلتغري املستقل 34 

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

قيم جملوع الأن  ىلإ متكني المانةنيحور مبتتمةق  الدراسة واليت أداةثبات  باختبار اجلدو  اخلاصة بيانات ريتش   
فيلا تحراوح ثبات نقاييسه اخللس ، 2.122حيث بةغ نمانل الثبات الكةي لةلتغري املستقل  2.6 تتجاوز القيلة الدنيا

ا مبكحد أعةى  مما يد  عةى أن احملور ونقاييسه تتلتع بدرجة ثبات عالية   2.121 بنيكحد أدىن و  2.032 بني
 .متكني المانةني وإنكانية االعتلاد عةيه يف الدراسة حموريدعم ثبات نقاييس 

 ثانيا: اختبار الثبات لمحور المسؤولية االجتماعية 
ليت جملوعة املتغريات اليت يطةق عةيها نقاييس احملور وا ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسساتيضم حمور    

ممارسات   اجتاه املالكممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء  ممارسات املساولية االجتلاعية  تضم كا  ن 
اجتاه ة االجتلاعية يممارسات املساولو  اجتاه البيئةممارسات املساولية االجتلاعية   اجتاه المانةنياملساولية االجتلاعية 

بدورها جملوعة ن  األبماد اليت مت اقرتاحها اعتلادا عةى الدراسات السابقة وتصور   وهذه املقاييس تضل  اجملتلع
الباحثة  وهذا لةتمبري ع  كل ظاهحرة حبيث يضم كل بمد جملوعة ن  املاشحرات )بنود استلارة البحث( اليت مت 

ية االجتلاعية ممارسات املساولالمنصحر بتقديحر الثبات لكل نقاييس حمور  اعتلادها لقياس كل نقياس  وخيتص هذا
 .لةلاسسات
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 :يوضح اجلدو  التايل نتائج اختبار الثبات عةى حمور متكني المانةني ونقاييسه اخللس    
  لمحور ممارسات المسؤولية االجتماعية: نتائج تحليل معامالت ألفا كرونباخ للثبات (3-4)جدول رقم 

  المحاور  عدد الفقرات معامل الفا للثبات
  امللارسات اجتاه الملالء )الزيائ (  6 2.044

ممارسات املساولية 
 االجتلاعية لةلاسسات

 امللارسات اجتاه املالك 7 2.113
 امللارسات اجتاه الملا  0 2.067
 امللارسات اجتاه البيئة  1 2.122
 امللارسات اجتاه اجملتلع  7 2.046
 الثبات الكةي لةلتغري التابع 37 2.143

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

جتلاعية ممارسات املساولية االحور مبتتمةق  الدراسة واليت أداةثبات  باختبار اخلاصة (3-4) اجلدو  بيانات ريتش  
 فيلا تحراوح ثبات نقاييسه اخللس بني، 2.143بةغ  التابعنمانل الثبات الكةي لةلتغري أن  إىل لةلاسسات

يد  عةى  وهذا ،2.6 قيم اختبار الثبات تتجاوز القيلة الدنيا فإن وننه كحد أعةى  2.122 بنيكحد أدىن و 2.044
تلاعية ممارسات املساولية االج حمورأن احملور ونقاييسه تتلتع بدرجة ثبات عالية  مما يدعم ثبات نقاييس 

 .وإنكانية االعتلاد عةيه يف الدراسة لةلاسسات
 ثالثا: اختبار الثبات العام لالستبيان

 العام لالستبيان  : نتائج تحليل معامالت ألفا كرونباخ للثبات(4-4) جدول رقم
 معامل الفا للثبات الفقراتعدد  الثبات العام لالستبيان

71 ,9672 

 SPSSعةى خمحرجات بحرنانج  اإلعتلادب الباحثةن  إعداد المصدر: 

إلمجايل فقحرات االستبيان ( 2.167)أن نمانل الثبات الما  حملاور الدراسة نحرتفع حيث بةغ ( 4-4)يتضح ن  اجلدو     
 .(2.6) تتجاوز القيلة الدنياوننه   الواحدة والسبمني
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  Validity Of The Scale Usedالفرع الثالث: تحليل صدق المقياس المستخدم 

قياس املستخد  حتةيل املاشحر الثاين جلودة امل إىللةتأكد ن  جودة املقياس املستخد   سيتم التطحرق يف هذا المنصحر    
 .Validity واملتلثل يف ناشحر الصدق

 حبسا  نمانل ارتباط بريسون الباحثةدق االتساق الداخةي لالستبيان  قان، ى صون  أجل قياس ند    

(Pearson ) نع مث   فقحرة ن  فقحرات حماور االستبيان نع الدرجة الكةية لةبمد الذي تنتلي إليهبني درجات كل
 .الدرجة الكةية لةلحور التابمة له

 االتساق الداخلي لمحور تمكين العاملينأوال: 
الفقحرات ن  ) نشاركة المانةني باملمةوناتاألو  بمد الأبماد هي كالتايل:  ةيتكون حمور متكني المانةني ن  مخس   
-14(  والبمد الثالث احلفز واملكافآت )الفقحرات ن  13-7)الفقحرات ن   فحرص اكتسا  املمحرفة( أنا البمد الثاين 1-6

(  ويف األخري البمد اخلانس فحرق الملل 27-22)الفقحرات ن   احلحرية واالستقاللية(  فيلا يتلثل البمد الحرابع يف 21
 (.34-20املوجهة ذاتيا )الفقحرات ن  

 فقرات بعد المشاركة بالمعلوماتل االتساق الداخلي 1
 والدرجة الكلية للبعدمن البعد األول كل فقرة : معامالت االرتباط بين درجة  (5-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المشاركة بالمعلومات

 0002, 722,** الفقحرة األوىل

 0002, **731, الفقحرة الثانية

 0002, **685, الفقحرة الثالثة

 0002, **673, الفقحرة الحرابمة

 0002, **781, الفقحرة اخلانسة

 0002, **693, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

جة ارتباط بريسون بني فقحرات البمد األو  )املشاركة باملمةونات( والدر يتضح ن  نتائج اجلدو  أعاله أن نمانالت    
 واحلد األعةى 2.673 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط. 2.21 الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية

 .نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي إليه البمدوعةيه فجليع فقحرات  2.701

 



 الفصل الرابع: دور تمكين العاملين في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات محل الدراسة 

201 

 

 : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد األول والدرجة الكلية لمحور التمكين(6-4) جدول رقم
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المشاركة بالمعلومات

 0002, **640, الفقحرة األوىل

 0002, **654, الفقحرة الثانية

 0002, **511, الفقحرة الثالثة

 0002, **511, الفقحرة الحرابمة

 0002, **644, الفقحرة اخلانسة

 0002, **539, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط نمنوي عند نستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد  المصدر:

أن نمانالت ارتباط بريسون بني فقحرات البمد األو  )املشاركة باملمةونات( والدرجة ( 6-4)يتضح ن  نتائج اجلدو     
 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط ،2.21 دالة احصائيا عند نستوى نمنوية حملور متكني المانةنيالكةية 

ب، صدق لذي تنتلي له مما يثنتسقة داخةيا نع احملور ا هذا البمدوعةيه فجليع فقحرات  2.624 واحلد األعةى 2.211
 االتساق الداخةي لفقحرات البمد األو  ن  احملور األو .

 فقرات بعد فرص اكتساب المعرفةاالتساق الداخلي ل 2
 من البعد الثاني والدرجة الكلية للبعدكل فقرة : معامالت االرتباط بين درجة  (7-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط اكتساب المعرفةفرص فقرات بعد 

 0002, 850,** الفقحرة األوىل

 0002, **806, الفقحرة الثانية

 0002, **880, الفقحرة الثالثة

 0002, **884, الفقحرة الحرابمة

 0002, **895, الفقحرة اخلانسة

 0002, **664, الفقحرة السادسة

 0002, **756, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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فحرص اكتسا  ) اينالثالبمد السبمة ن   فقحراتاليتضح ن  نتائج اجلدو  أعاله أن نمانالت ارتباط بريسون بني    
احصائيا عند دالة هي ف وعةيه ،2.012 واحلد األعةى 2.644ترتاوح بني احلد األدىن  ( والدرجة الكةية لةبمداملمحرفة

 كلا أن مجيع فقحرات البمد نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي إليه.، 2.21 نستوى نمنوية
 : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الثاني والدرجة الكلية لمحور التمكين(8-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط اكتساب المعرفة فرص فقرات بعد

 0002, **648, الفقحرة األوىل

 0002, **641, الفقحرة الثانية

 0002, **723, الفقحرة الثالثة

 0002, **754, الفقحرة الحرابمة

 0002, **783, الفقحرة اخلانسة

 0002, **635, الفقحرة السادسة

 0002, **709, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 ارف(فحرص اكتسا  املم) الثاينأن نمانالت ارتباط بريسون بني فقحرات البمد ( 0-4)يتضح ن  نتائج اجلدو     
حيث جاء احلد األدىن ملمانالت  ،2.21 دالة احصائيا عند نستوى نمنوية حملور متكني المانةنيوالدرجة الكةية 

وعةيه فجليع فقحرات البمد نتسقة داخةيا نع احملور الذي تنتلي له مما يثب،  ،2.724 واحلد األعةى 2.641 االرتباط
 صدق االتساق الداخةي لفقحرات البمد الثاين ن  احملور األو .
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 االتساق الداخلي لفقرات بعد الحفز والمكافآت 3
 الثالث والدرجة الكلية للبعد من البعدكل فقرة : معامالت االرتباط بين درجة  (9-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط الحفز والمكافآتفقرات بعد 

 0002, **700, الفقحرة األوىل

 0002, **745, الفقحرة الثانية

 0002, **851, الفقحرة الثالثة

 0002, **818, الفقحرة الحرابمة

 0002, **881, الفقحرة اخلانسة

 0002, **772, الفقحرة السادسة

 0002, **759, الفقحرة السابمة

 0002, **704, الفقحرة الثاننة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ككل تفوق   دلةبموالدرجة الكةية  فقحرات البمد الثالث كل نيب االرتباط نمانالتأن  أعالهدو  يتضح ن  اجل   
بمد أن  ينيمهذا  2.21 داللةدالة عند نستوى  االرتباط نمانالتع مجيدرجة ارتباط قوية  كلا أن وهي  72%

 .الداخةي االتساقا وضع لقياسه  حسب صدق ملصادق  احلوافز واملكافآت
 تمكينلمحور المن البعد الثالث والدرجة الكلية كل فقرة : معامالت االرتباط بين درجة  (11-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط الحفز والمكافآتفقرات بعد 

 0002, **607, الفقحرة األوىل

 0002, **632, الفقحرة الثانية

 0002, **689, الفقحرة الثالثة

 0002, **676, الفقحرة الحرابمة

 0002, **712, الفقحرة اخلانسة

 0002, **639, الفقحرة السادسة

 0002, **605, السابمةالفقحرة 

 0002, **626, الفقحرة الثاننة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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( والدرجة ملكافآتاحلفز وا) الثالثيتضح ن  نتائج اجلدو  أعاله أن نمانالت ارتباط بريسون بني فقحرات البمد    
 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط ،2.21 دالة احصائيا عند نستوى نمنوية حملور متكني المانةنيالكةية 

 .لقياسه ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحراتمما يظهحر أن كل  2.712 واحلد األعةى 2.622
 الحرية واالستقالليةلفقرات بعد  االتساق الداخلي 4

 من البعد الرابع والدرجة الكلية للبعدكل فقرة : معامالت االرتباط بين درجة  (11-4) جدول رقم
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط الحرية واالستقالليةفقرات بعد 

 0002, **721, الفقحرة األوىل

 0002, **737, الفقحرة الثانية

 0002, **695, الفقحرة الثالثة

 0002, **670, الفقحرة الحرابمة

 0002, **658, الفقحرة اخلانسة

 0002, **606, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

يتكون البمد الحرابع ن  س، فقحرات  ويوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد    
حبيث جاء احلد األدىن ملمانل  ،2.21احلحرية واالستقاللية والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية 

 وعةيه فإن مجيع فقحرات البمد الحرابع .الثانية ن  البمدلةفقحرة  2.737واحلد األعةى  2.626بريسون لةفقحرة السادسة 
 يه مما يثب، صدق االتساق الداخةي لفقحرات بمد احلحرية واالستقاللية.نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي ال

 : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الرابع والدرجة الكلية لمحور التمكين(12-4) جدول رقم
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط الحرية واالستقالليةفقرات بعد 

 0002, **561, الفقحرة األوىل

 0002, **666, الفقحرة الثانية

 0002, **429, الفقحرة الثالثة

 0002, **424, الفقحرة الحرابمة

 0002, **343, الفقحرة اخلانسة

 0002, **653, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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يوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد احلحرية واالستقاللية والدرجة الكةية حملور    
واحلد األعةى  2.343حبيث جاء احلد األدىن ملمانل بريسون  ،2.21التلكني دالة احصائيا عند نستوى نمنوية 

االتساق  الذي تنتلي اليه مما يثب، صدق احملوروعةيه فإن مجيع فقحرات البمد الحرابع نتسقة داخةيا نع  .2.666
 الداخةي لفقحرات بمد احلحرية واالستقاللية.

 فرق العمل الموجهة ذاتيااالتساق الداخلي لفقرات بعد  5
 من البعد الخامس والدرجة الكلية للبعد كل فقرة  : معامالت االرتباط بين درجة(13-4) رقمجدول 

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد فرق العمل

 0002, **748, الفقحرة األوىل

 0002, **845, الفقحرة الثانية

 0002, **809, الفقحرة الثالثة

 0002, **725, الفقحرة الحرابمة

 0002, **821, الفقحرة اخلانسة

 0002, **847, الفقحرة السادسة

 0002, **784, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

  لةبمدجة الكةية والدر  املوجهة ذاتيافقحرات بمد فحرق الملل  كل نيب االرتباط نمانالته أن الدو  أعيتضح ن  اجل   
 ينيمهذا  2.21 داللةدالة عند نستوى  االرتباط نمانالتع مجيدرجة ارتباط قوية  كلا أن وهي % 72ككل تفوق 

 .الداخةي االتساقا وضع لقياسه  حسب صدق ملصادق  بمد فحرق الملل املوجهة ذاتياأن 
 فقرة من البعد والدرجة الكلية لمحور التمكين : معامالت االرتباط بين درجة كل(14-4) جدول رقم

 Sigقيمة الداللة  معامل االرتباط  فرق العملفقرات بعد 

 0002, **685, الفقحرة األوىل

 0002, **699, الفقحرة الثانية

 0002, **825, الفقحرة الثالثة

 0002, **752, الفقحرة الحرابمة

 0002, **771, الفقحرة اخلانسة

 0002, **781, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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فحرق الملل ) اخلانسالبمد  الستة ن  فقحراتاليتضح ن  نتائج اجلدو  أعاله أن نمانالت ارتباط بريسون بني    
حيث جاء احلد األدىن  ،2.21 دالة احصائيا عند نستوى نمنوية المانةنيحملور متكني ( والدرجة الكةية املوجهة ذاتيا

 ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحراتمما يظهحر أن كل  2.022 واحلد األعةى 2.602 ملمانالت االرتباط
 .لقياسه
 االتساق العام ألبعاد محور ممارسات المسؤولية االجتماعيةثانيا: 
: البمد األو  أبماد هي كالتايل ةيتلثل احملور الثاين يف ممارسات املساولية االجتلاعية حبيث يتكون ن  مخس   

ممارسات املساولية ( أنا البمد الثاين 42-32)الفقحرات ن  اجتاه الملالء )الزبائ (  ممارسات املساولية االجتلاعية
لفقحرات )ااجتاه الملا   ممارسات املساولية االجتلاعية(  والبمد الثالث 47-41)الفقحرات ن  اجتاه املالك  االجتلاعية

(  ويف 64-26  )الفقحرات ناجتاه البيئة  ممارسات املساولية االجتلاعية(  فيلا يتلثل البمد الحرابع يف 22-40ن  
 (.71-62)الفقحرات ن  اجتاه اجملتلع  ممارسات املساولية االجتلاعيةاألخري البمد اخلانس 

 بعد ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه الزبائناالتساق الداخلي  1
 والدرجة الكلية للبعد األولمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد  :(15-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد العمالء

 0002, **685, الفقحرة األوىل

 0002, **699, الفقحرة الثانية

 0002, **825, الفقحرة الثالثة

 0002, **752, الفقحرة الحرابمة

 0002, **771, الفقحرة اخلانسة

 0002, **781, الفقحرة السادسة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

يتكون البمد األو  ن  س، فقحرات  ويوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد    
حبيث جاء  2.21والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية  ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الزبائ 
لةفقحرة الثالثة ن  البمد. وعةيه فإن مجيع فقحرات  2.022واحلد األعةى  2.602احلد األدىن ملمانل بريسون لةفقحرة األوىل 

ارسات ممالبمد األو  نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي اليه مما يثب، صدق االتساق الداخةي لفقحرات بمد 
 .املساولية االجتلاعية اجتاه الزبائ 
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 ساتممار  والدرجة الكلية لمحور األولبعد : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من ال(16-4) جدول رقم
 المسؤولية االجتماعية

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط العمالءفقرات بعد 

 0002, **1,000 الفقحرة األوىل

 0002, **480, الفقحرة الثانية

 0002, **532, الفقحرة الثالثة

 0002, **571, الفقحرة الحرابمة

 0002, **494, الفقحرة اخلانسة

 0002, **549, الفقحرة السادسة

 0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ت ممارسا) األو البمد  الستة ن  فقحراتالأن نمانالت ارتباط بريسون بني  (16-4)ح ن  نتائج اجلدو  يتض   
الة احصائيا دحملور ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات والدرجة الكةية املساولية االجتلاعية اجتاه الزبائ ( 

مما يظهحر أن كل  1 واحلد األعةى 2.402 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط. 2.21 عند نستوى نمنوية
 .لقياسه ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحرات

 المسؤولية االجتماعية اتجاه المالكبعد ممارسات االتساق الداخلي  2
 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد :(17-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المالك

 0002, **763, الفقحرة األوىل

 0002, **855, الفقحرة الثانية

 0002, **897, الفقحرة الثالثة

 0002, **873, الفقحرة الحرابمة

 0002, **899, الفقحرة اخلانسة

 0002, **753, الفقحرة السادسة

 0002, **678, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد ( 17-4)اجلدو  يتكون البمد الثاين ن  سبمة فقحرات  ويوضح    
حبيث  2.21ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية 

 د.لةفقحرة الثالثة ن  البم 2.017واحلد األعةى  2.670جاء احلد األدىن ملمانل بريسون لةفقحرة السابمة 
وعةيه فإن مجيع فقحرات البمد الثاين نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي اليه مما يثب، صدق االتساق الداخةي    

 لفقحرات بمد ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء.
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الثاني والدرجة الكلية لمحور ممارسات  :(18-4) جدول رقم

 المسؤولية االجتماعية
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المالك

 0002, **595, الفقحرة األوىل

 0002, **639, الفقحرة الثانية

 0002, **601, الفقحرة الثالثة

 0002, **504, الفقحرة الحرابمة

 0002, **518, الفقحرة اخلانسة

 0002, **371, الفقحرة السادسة

 0002, **431, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ارسات مم) الثاينالبمد  السبمة ن  فقحراتالأن نمانالت ارتباط بريسون بني ( 10-4)يتضح ن  نتائج اجلدو     
الة احصائيا دحملور ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات والدرجة الكةية املساولية االجتلاعية اجتاه املالك( 

مما يظهحر أن كل  2.631 واحلد األعةى 2.371 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط. 2.21 عند نستوى نمنوية
 .لقياسه ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحرات

 بعد ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه العمالاالتساق الداخلي  3
 : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد(19-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد العمال

 0002, **663, الفقحرة األوىل

 0002, **708, الفقحرة الثانية

 0002, **666, الفقحرة الثالثة

 0002, **753, الفقحرة الحرابمة
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 0002, **646, الفقحرة اخلانسة

 0002, **736, الفقحرة السادسة

 0002, **793, الفقحرة السابمة

 0002, **806, الفقحرة الثاننة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

يتكون البمد الثالث ن  مثانية فقحرات  ويوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد    
حبيث  2.21الملا  والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه 

 لةفقحرة الثاننة ن  البمد. 2.026واحلد األعةى  2.663جاء احلد األدىن ملمانل بريسون لةفقحرة األوىل 
وعةيه فإن مجيع فقحرات البمد الثالث نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي اليه مما يثب، صدق االتساق الداخةي    

 ملا .الممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه لفقحرات بمد 
: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الثالث والدرجة الكلية لمحور (21-4) جدول رقم

 ممارسات المسؤولية االجتماعية
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد العمال

 0002, **488, الفقحرة األوىل

 0002, **576, الفقحرة الثانية

 0002, **640, الفقحرة الثالثة

 0002, **608, الفقحرة الحرابمة

 0002, **545, الفقحرة اخلانسة

 0002, **595, الفقحرة السادسة

 0002, **691, الفقحرة السابمة

 0002, **640, الفقحرة الثاننة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ممارسات ) الثالثالبمد  الثلانية ن  فقحراتالأن نمانالت ارتباط بريسون بني ( 22-4)يتضح ن  نتائج اجلدو     
الة احصائيا دحملور ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات والدرجة الكةية املساولية االجتلاعية اجتاه الملا ( 

مما يظهحر أن كل  2.611 واحلد األعةى 2.400 ملمانالت االرتباطحيث جاء احلد األدىن  ،2.21 عند نستوى نمنوية
 .لقياسه ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحرات
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 بعد ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه البيئةاالتساق الداخلي  4
 للبعد: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الرابع والدرجة الكلية (21-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد البيئة

 0002, **802, الفقحرة األوىل

 0002, **825, الفقحرة الثانية

 0002, **817, الفقحرة الثالثة

 0002, **818, الفقحرة الحرابمة

 0002, **840, الفقحرة اخلانسة

 0002, **673, الفقحرة السادسة

 0002, **731, الفقحرة السابمة

 0002, **773, الفقحرة الثاننة

 0002, **784, الفقحرة التاسمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

يتكون البمد الثالث ن  تسمة فقحرات  ويوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد    
حبيث جاء  2.21البيئة والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه 

وعةيه فإن مجيع  لةفقحرة اخلانسة ن  البمد. 2.042واحلد األعةى  2.673احلد األدىن ملمانل بريسون لةفقحرة السادسة 
ارسات ممفقحرات البمد الحرابع نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي اليه مما يثب، صدق االتساق الداخةي لفقحرات بمد 

 البيئة.املساولية االجتلاعية اجتاه 
: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الرابع والدرجة الكلية لمحور ممارسات (22-4) جدول رقم

 ولية االجتماعيةالمسؤ 
 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد البيئة

 0002, **659, الفقحرة األوىل

 0002, **670, الفقحرة الثانية

 0002, **685, الفقحرة الثالثة

 0002, **763, الفقحرة الحرابمة

 0002, **672, الفقحرة اخلانسة

 0002, **522, الفقحرة السادسة
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 0002, **497, الفقحرة السابمة

 0002, **581, الفقحرة الثاننة

 0002, **640, الفقحرة التاسمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ارسات مم) الحرابعالبمد  التسمة ن  فقحراتالأن نمانالت ارتباط بريسون بني ( 22-4)نتائج اجلدو  يتضح ن     
الة احصائيا عند دحملور ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات والدرجة الكةية املساولية االجتلاعية اجتاه البيئة( 

مما يظهحر أن كل  2.763 واحلد األعةى 2.417 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط. 2.21 نستوى نمنوية
 .لقياسه ،ضمالذي و  احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحرات

 بعد ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمعاالتساق الداخلي  5
 : معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من البعد الخامس والدرجة الكلية للبعد(23-4) جدول رقم

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المجتمع

 0002, **706, الفقحرة األوىل

 0002, **682, الثانيةالفقحرة 

 0002, **675, الفقحرة الثالثة

 0002, **812, الفقحرة الحرابمة

 0002, **745, الفقحرة اخلانسة

 0002, **754, الفقحرة السادسة

 0002, **670, الفقحرة السابمة

   0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

يتكون البمد اخلانس ن  سبمة فقحرات  ويوضح اجلدو  أعاله أن مجيع نمانالت االرتباط بريسون بني فقحرات بمد 
حبيث جاء  2.21اجملتلع والدرجة الكةية لةبمد دالة احصائيا عند نستوى نمنوية ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه 

وعةيه فإن مجيع  لةفقحرة الحرابمة ن  البمد  2.012واحلد األعةى  2.672احلد األدىن ملمانل بريسون لةفقحرة األخرية 
ممارسات بمد  مما يثب، صدق االتساق الداخةي لفقحرات  فقحرات البمد الحرابع نتسقة داخةيا نع البمد الذي تنتلي اليه

 .اجملتلعاملساولية االجتلاعية اجتاه 
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فقرة من البعد الخامس والدرجة الكلية لمحور : معامالت االرتباط بين درجة كل (24-4) جدول رقم
 ممارسات المسؤولية االجتماعية

 Sig قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات بعد المجتمع

 0002, **654, الفقحرة األوىل

 0002, **594, الفقحرة الثانية

 0002, **593, الفقحرة الثالثة

 0002, **579, الفقحرة الحرابمة

 0002, **525, الفقحرة اخلانسة

 0002, **593, الفقحرة السادسة

 0002, **445, الفقحرة السابمة

    0,01االرتباط معنوي عند مستوى  **
 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ممارسات ) انساخلالبمد  السبمة ن  فقحراتالأن نمانالت ارتباط بريسون بني  أعالهيتضح ن  نتائج اجلدو     
الة احصائيا دحملور ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات والدرجة الكةية االجتلاعية اجتاه اجملتلع( املساولية 

مما يظهحر أن كل  2.624 واحلد األعةى 2.442 حيث جاء احلد األدىن ملمانالت االرتباط ،2.21 عند نستوى نمنوية
 .لقياسه ،الذي وضم احملورسقة وتتناسب نع تن الفقحرات

 المطلب الثاني: التحليل الوصفي لعينة الدراسة
اص بدراسته  واليت اخل االستبيانهناك المديد ن  اخلصائص الشخصية اليت ميك  لةباحث أن يمتلدها يف صياغة    

 اإلحصائيع التحةيل ن يقو  الباحث بحربطها يتم غالبا التمانل نمها كبيانات وصفية خلصائص المينة وفقط  فال
تفسري  ك  الباحث ن مت كةلا اختةف، خصائص المينة  حيث  تمترب جد نهلة يف التحةيل لكنهاالدراسة   ملتغريات
 اإلجابات.يف  االختالفسبب 

 الفرع األول: التحليل الوصفي للبيانات العامة
 أوال: المستوى التعليمي 

 (:22-4) رقمميك  توصيف المينة حسب املستوى التمةيلي كلا هو نوضح يف اجلدو     
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 توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعليمي :(25-4)جدول رقم 

 % النسبة التكرار المستوى التعليمي 
  %2 2 إبتدائي

 %2 3 نتوسط

 %12.7 16 ثانوي

 %07.3 132 جانمي

 %122 122 المجموع

 SPSS اإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانجب الباحثةن  إعداد المصدر:                            
أهم نا يقا  عةى إطارات املاسسات حمل الدراسة أن أغةبهم يتلتمون بالكفاءات المةلية الالزنة  حيث ميثل    

مينة ن  لديهم ن  ال % 2فيلا ال تتمدى نسبة  % 12.7أنا ن  لديهم نستوى الثانوي فيلثةون  ،%07.3اجلانميون 
 نفحردة. 122أي نفحردتني ن   نستوى االبتدائي مهل ن  المينة ن  %2وأخريا نسبة نستوى املتوسط  

 سنوات الخبرةثانيا: 
بينلا الفئة   سنوات 2أربع فئات حيث متثل الفئة األوىل ن  هلم خربة أقل ن   إىلمت تقسيم شحرائح سنوات اخلربة    

سنة  22 سنة خربة أنا الفئة الحرابمة فهي أكثحر ن  22 إىل 12سنوات تةيها الفئة الثالثة ن   12-2الثانية ترتاوح بني 
   وهو نا يتم توضيحه يف اجلدو  التايل:خربة

 سنوات الخبرةتوزيع مفردات العينة حسب  :(26-4) جدول رقم

 % النسبة التكرار  سنوات الخبرة 
  %12.7 11 سنوات 2أقل ن  

 %20.7 43 سنوات 12-2 ن 

 %43.3 62 سنة 22-12ن  

 %12.3 23 سنة وأكثحر 22

  %122  122 اجمللوع

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر:                             

المينة هلم خربة نهنية بني  أفحرادن   %43.3نسبة  أن إىلأنا فيلا يتمةق مبتغري عدد سنوات اخلربة فتشري النتائج    
ن  األفحراد  %12.3فيلا ميثل   %20سنوات خربة    12 إىل 2سنة  تةيها الفئة الثانية مم  لديهم ن   22 إىل 12
 ن  المينة. %12.7سنة خربة فأكثحر  أنا ن  لديهم أقل ن  مخس سنوات فيلثةون نسبة  22هلم 
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 توزيع أفراد العينة حسب ملكية المؤسسةثالثا: 
 توزيع أفراد العينة حسب ملكية المؤسسةرقم  :(27-4)جدول 

 النسبة التكرار ملكية المؤسسة
 %22.3 03 عامة

 %44.7 66 خاصة

 %122 122 المجموع

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر:                               

ارات فيلا متثل اإلط  ن  املستجوبني يملةون مباسسات علونية % 22.3 يتضح ن  خال  نحراجمة اجلدو  أعاله أن
   .%44.7 املستجوبة اليت تملل يف ناسسات خاصة نا نسبته

 المؤسسة نشاطتوزيع أفراد العينة حسب : رابعا
 (20-4)رقمميك  توصيف المينة حسب نشاط املاسسة اليت ينتلون اليها كلا هو نوضح يف اجلدو     

 المؤسسة نشاطتوزيع أفراد العينة حسب  :(28-4)جدول رقم 
 النسبة التكرار المؤسسة نشاط

 %32.7 46 صناعي

 %41.3 74 خدمي

 %22 32 تجاري

 %122 122 المجموع

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر:                               

 %22نالحظ أن املستجوبني ن  القطاع التجاري ميثةون  (20-4)مبحراجمة النتائج املتحصل عةيها يف اجلدو  رقم    

 % 41.3  تةيها نسبة الصناعيالقطاع  إىلاملستجوبني ينتلون  ن  % 32.7تةيهم نسبة   وهم ميثةون أدىن نسبة

 .كأعةى نسبة اتيةةلستجوبني ن  املاسسات اخلدنل
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 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسةالفرع الثاني: 
لتحديد نستويات املوافقة استخدننا األدوات اإلحصائية التالية: املتوسط احلسايب بغية التمحرف عةى نتوسط 
إجابات املستجوبني حو  عبارات املقياس ونقارنتها. واالحنحراف املمياري ويوضح التشت، يف إجابات أفحراد الدراسة 

    درجة املتوسط احلسايب وعد  تشتتها.فكةلا اقرتب، قيلته ن  الصفحر فهذا يمين تحركز اإلجابات حو 

 محور التمكيناإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر أوال: 
 بالمعلومات بعد المشاركةاإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  1
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

يسك يف هناك سهولة يف التواصل نع رئ(  حيث يتضح أن الفقحرة الحرابمة )شاركة باملمةوناتاملحو  البمد األو  )
غالبا تةيها الفقحرة السادسة ) ،2.102واحنحراف نمياري قدره  3.61 بةغهي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط ( الملل

ةيها يف املحرتبة الثالثة وت، 1.112 وباحنحراف نمياري 3.22مبتوسط حسايب قدره ( نا يتم تباد  املمةونات بني الملا 
  1.112واحنحراف نمياري  3.44 وذلك مبتوسط يشاركك املساو  املباشحر القحرارات ذات الصةة بملةك(المبارة الثالثة )

حيث بةغ  (هولةبوظيفتك بسميكنك االطالع عةى املستجدات املتمةقة )املحرتبة الحرابمة فكان، لةمبارة اخلانسة و 
 تسمى اإلدارة إلتاحة املمةوناتيف املحرتبة اخلانسة المبارة األوىل ) أنا  1.177وباحنحراف قدره 3.34احلسايب املتوسط 

سمى تلفقحرة الثانية )ااألخرية  ويف املحرتبة  1.111واحنحراف نمياري قدره  3.10( مبتوسط لةمانةني يف الوق، املناسب
 .1.234 واحنحراف نمياري قدره 2.77 ( مبتوسط حسايباملمةونات لةمانةني يف الوق، املناسباإلدارة إلتاحة 

 اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة بعد المشاركة بالمعلومات :(29-4) جدول رقم
 

 العبارات 
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 ةالرتب

تسمى اإلدارة إلتاحة املمةونات 
 لةمانةني يف الوق، املناسب

N 16 30 1 77 12 3.10 1.111 2 

% 12.7 22.3 6 21.3 6.7 

يسلح لك باملشاركة يف صنع 
 القحرارات

N 26 23 2 62 4 2.77 1.234 6 

% 17.3 32.3 3.3 41.3 2.7 

يشاركك املساو  املباشحر 
 ذات الصةة بملةكالقحرارات 

N 12 32 3 04 11 3.44 1.112 3 

% 2 21.3 2 26 12 

هناك سهولة يف التواصل نع 
 رئيسك يف الملل

N 6 12 3 12 31 3.61 2.102 1 

% 4 0 2 62 26 

N 13 24 2 14 17 3.36 1.177 4 
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ميكنك االطالع عةى 
املستجدات املتمةقة بوظيفتك 

 بسهولة

% 0.7 16 1.3 62.7 11.3 

غالبا نا يتم تباد  املمةونات 
 بني الملا 

N 27 41 3 27 22 3.22 1.112 2 

% 10 27.3 2 30 14.7 

 3.3711 المتوسط الموزون

 2.0267 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

والذي يشري  2.0267وباحنحراف نمياري قدره  3.371املتوسط املوزون لةبمد األو  )املشاركة باملمةونات(  بةغكلا    
وافقة بدرجة نتوسطة   امل المناصحر املتمةقة باملشاركة باملمةونات يف املاسسة( هو) بحوثني خبصوصملااجتاه أن  إىل

 . (3.31-2.62تقع يف اجملا  ) 3.371كاجتاه عا  حيث أن القيلة 
 البالغدراسة ملاسسات حمل الوعةيه يشري نتوسط أمهية نشاركة املمةونات يف املاسسة لتحقيق التلكني يف ا   
 أنه نهم. إىل (3.371)
 بعد فرص اكتساب المعرفةاإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  2
اد عينة الدراسة أفحر  إلجاباتواإلحنحرافات املميارية التكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية  (32-4)يوضح اجلدو     

ب مل  هم حباجة تتيح اإلدارة فحرص التدري) األوىل(  حيث يتضح أن الفقحرة فحرص اكتسا  املمحرفة) الثاينحو  البمد 
 تتيح) ةيها الفقحرة اخلانسةوت، 1.424واحنحراف نمياري قدره  3.42 والبالغ( هي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط لذلك

. 1.371 باحنحراف نمياري 3.23مبتوسط حسايب قدره ( تحرتبط بوظيفتكفحرصة اكتسا  نمارف جديدة  لك اإلدارة

 2.13 وذلك مبتوسط (كيف جما  علة تمةيلك عةى نواصةة دارةاإل كتشجم) الحرابمةتةيها يف املحرتبة الثالثة المبارة 
ك متنحك اإلدارة ححرية حل املشكالت اليت تواجه) األخريةاملحرتبة الحرابمة فكان، لةمبارة و   1.361واحنحراف نمياري 
تةيها يف املحرتبة اخلانسة   و 1.302 وباحنحراف قدره 2.11حيث بةغ املتوسط احلسايب  (نهارات جديدة يف الملل لتمةم

أنا   1.362واحنحراف نمياري قدره  2.77مبتوسط ( ك وقدراتكاملاسسة فحرص تنلية نهارات كتوفحر ل) الثالثةالمبارة 

 2.61سط حسايب مبتو ( حتدد اإلدارة االحتياجات التدريبية بشكل نستلحراملحرتبة السادسة كان، لةفقحرة الثانية )

 تملل اإلدارة عةى نقل الملا  بنياألخرية كان، لةمبارة السادسة )املحرتبة يف حني   1.312واحنحراف نمياري قدره 
 .1.311واحنحراف قدره  2.32 ( مبتوسط بةغنناصب الملل باستلحرار
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 فرص اكتساب المعرفةاإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة بعد  :(31-4) جدول رقم
 

 العبارات 
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

تتيح اإلدارة فحرص التدريب مل  هم 
 حباجة لذلك

N 27 41 3 27 22 3.4 1.424 1 

% 10 27 2 30 14.7 

حتدد اإلدارة االحتياجات التدريبية 
 بشكل نستلحر

N 22 66 6 36 17 2.61 1.312 6 

% 16.7 44 4 24 11.3 

املاسسة فحرص تنلية  كتوفحر ل
 ك وقدراتكنهارات

N 32 24 1 22 12 2.77 1.362 2 

% 12 33.3 2.7 36 22 

 عةى نواصةة دارةاإل كتشجم
 كيف جما  علة تمةيلك

N 27 46 2 22 17 2.13 1.361 3 

% 10 32.7 3.3 36.7 11.3 

فحرصة اكتسا   تتيح لك اإلدارة
 تحرتبط بوظيفتكنمارف جديدة 

N 21 21 2 41 24 3.23 1.371 2 

% 14 34 3.3 32.7 16 

تملل اإلدارة عةى نقل الملا  بني 
 ب الملل باستلحرارنناص

N 22 47 4 41 6 2.32 1.311 7 

% 34.7 31.3 2.7 27.3 4 

متنحك اإلدارة ححرية حل املشكالت 
 اليت تواجهك يف الملل لتمةم

 نهارات جديدة

N 27 41 2 41 22 2.11 1.302 4 

% 10 32.7 3.3 32.7 10 

 2.016 المتوسط الموزون

 1.1134 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

والذي يشري  1.1134وباحنحراف نمياري قدره  2.016( فحرص اكتسا  املمحرفة) الثايناملتوسط املوزون لةبمد  بةغ لقد   
ملوافقة بدرجة نتوسطة   ا يف املاسسة( هو بفحرص اكتسا  املمحرفة)المناصحر املتمةقة  بحوثني خبصوصملااجتاه أن  إىل

 . (3.31-2.62تقع يف اجملا  ) 2.016كاجتاه عا  حيث أن القيلة 
ل الدراسة يف املاسسة لتحقيق التلكني يف املاسسات حم توفحر فحرص اكتسا  املمحرفةوعةيه يشري نتوسط أمهية    

 .أنه نهم إىل( 2.016واملقدر )
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 الحفز والمكافآت بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  2
فحراد عينة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية ( 31-4)يوضح اجلدو  رقم    

 حتلل عةى يشجمك رئيسك) األخرية(  حيث يتضح أن الفقحرة احلفز واملكافآت) الثالثالدراسة حو  البمد 
 السادسةيها الفقحرة تةو ، 1.246واحنحراف نمياري قدره  3.24 وبةغ( هي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط املساولية

 ،1.216 باحنحراف نمياري 3.11مبتوسط حسايب قدره  (ن  رئيسك عند أداء علةك بشكل جيد تةقى االعرتافت)

واحنحراف  2.11ذلك مبتوسط و  (بأمهية وظيفتك يف املاسسةيشمحرك رئيسك ) الحرابمةا يف املحرتبة الثالثة المبارة تةيهل
لةقيا   تتةقى التشجيع املناسب عند ابتكار طحرق أفضل) اخلانسةأنا املحرتبة الحرابمة فكان، لةمبارة   1.361نمياري 
تةقى تيف املحرتبة اخلانسة المبارة الثالثة ) تةيهاو  ،1.322 وباحنحراف قدره 2.12حيث بةغ املتوسط احلسايب  (باألعلا 

املحرتبة السادسة  و   1.323واحنحراف نمياري قدره  2.44مبتوسط ( الدعم اإلداري الكايف عند القيا  مببادرات فحردية

 واحنحراف نمياري قدره 2.11مبتوسط حسايب ( تتةقى نكافآت عند بةوغك لألهداف املسطحرة) السابمةكان، لةفقحرة 

 2.14 مبتوسط بةغ (تتةقى نكافآت عندنا تقو  باجتهادات خاصة) الثانيةفكان، لةمبارة  السابمةأنا املحرتبة   1.161

( المدالةيتسم يف نظحرك نظا  احلوافز اململو  به يف املاسسة ب) يف املحرتبة األخرية المبارة األوىل ،1.224واحنحراف قدره 
 .1.126بةغ  واحنحراف نمياري 2.11مبتوسط 

 الحفز والمكافآتبعد اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  (:31-4)رقم جدول 

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

يف نظحرك نظا  احلوافز يتسم 
 اململو  به يف املاسسة بالمدالة

N 24 26 11 27 2 2.11 1.126 0 

% 36 37.3 7.3 10 1.3 

تتةقى نكافآت عندنا تقو  
 باجتهادات خاصة

N 22 64 3 23 0 2.14 1.224 7 

% 34.7 42.7 2 12.3 2.3 

تتةقى الدعم اإلداري الكايف عند 
 القيا  مببادرات فحردية

N 42 21 3 42 6 2.44 1.323 2 

% 32 34 2 32 4 

تك يف وظيفيشمحرك رئيسك بأمهية 
 املاسسة

N 27 42 2 27 11 2.11 1.370 3 

% 10 20 3.3 30 12.7 

تتةقى التشجيع املناسب عند 
ابتكار طحرق أفضل لةقيا  

 باألعلا 

N 36 22 2 43 11 2.12 1.322 4 

% 24 36.7 3.3 20.7 7.3 
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ن  رئيسك عند  تةقى االعرتافت
 أداء علةك بشكل جيد

N 22 43 3 61 12 3.11 1.216 2 

% 13.3 20.7 2 46 12 

تتةقى نكافآت عند بةوغك 
 لألهداف املسطحرة

N 42 61 6 23 7 2.11 1.161 6 

% 32 46 4 12.3 4.7 

 حتلل عةى يشجمك رئيسك
 املساولية

N 12 31 1 61 10 3.24 1.246 1 

% 12 26 6 46 12 

 8.11 المتوسط الموزون

 1.921 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثة: ن  إعداد المصدر

 إىلوالذي يشري  2.102وباحنحراف نمياري قدره  2.62( احلفز واملكافآت) الثالثاملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا    
درجة نتوسطة  كاجتاه عا  املوافقة ب يف املاسسة( هو باحلفز واملكافآت)المناصحر املتمةقة  بحوثني خبصوصملااجتاه أن 

 . (3.31-2.62تقع يف اجملا  ) 2.016حيث أن القيلة 
والبالغ اسة يف املاسسة لتحقيق التلكني يف املاسسات حمل الدر  وعةيه يشري نتوسط أمهية وجود احلوافز واملكافآت   
 أنه نهم. إىل( 2.016)
 بعد الحرية واالستقالليةاإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  4
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

هي  (اء علةكتثق اإلدارة مبقدرتك عةى أد) األوىل(  حيث يتضح أن الفقحرة احلحرية واالستقاللية) الحرابعحو  البمد 
طحرق  تستطيع تغيري) الثالثةتةيها الفقحرة و ، 1.174واحنحراف نمياري قدره  3.47 بةغاليت حتصة، عةى أعةى نتوسط 

تةيها يف املحرتبة الثالثة  ،1.226وبانحراف معياري  3.22مبتوسط حسايب قدره  (أداء علةك عندنا تحرغب يف ذلك
واحنحراف نمياري  3.24 وذلك مبتوسط (اليت تضل  جودة علةكتسلح لك اإلدارة باختاذ اإلجحراءات ) الثانيةالمبارة 
حر ن  تتمانل نع املشكالت اليت تواجهك يف علةك دون توجيه نباش) الحرابمةكان، لةمبارة واملحرتبة الحرابمة   ،1.213
نجز ت) اخلانسةتةيها يف املحرتبة اخلانسة المبارة   و 1.177وباحنحراف قدره 3.34حيث بةغ املتوسط احلسايب  (رئيسك

نا املحرتبة السادسة واألخرية  . أ1.220واحنحراف نمياري قدره  3.12ط ( مبتوسنهانك دون استشارة أو تدخل رئيسك
واحنحراف  2.02 ( مبتوسط حسايبتملل اإلدارة عةى تذليل الصموبات اليت تواجهك يف علةك) السادسةكان، لةفقحرة 
 .1.226 نمياري قدره
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 الحرية واالستقالليةبعد اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  (:32-4) جدول رقم

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 
 الرتبة

تثق اإلدارة مبقدرتك عةى أداء 
  علةك

N 12 21 16 72 22 3.47 1.174 1 

% 6.7 11.3 12.7 46.7 16.7 

تسلح لك اإلدارة باختاذ 
اإلجحراءات اليت تضل  جودة 

 علةك

N 12 44 6 72 16 3.24 1.213 3 

% 0 21.3 4 40 12.7 

طحرق أداء علةك  تستطيع تغيري
 عندنا تحرغب يف ذلك

N 11 46 7 67 11 3.22 1.226 2 

% 7.3 32.7 4.7 44.7 12.7 

تتمانل نع املشكالت اليت 
علةك دون توجيه تواجهك يف 

 نباشحر ن  رئيسك

N 12 47 3 73 12 3.21 1.210 4 

% 0 31.3 2 40.7 12 

تنجز نهانك دون استشارة أو 
 رئيسكتدخل 

N 12 21 1 74 12 3.12 1.220 2 

% 0 34 2.7 41.3 0 

تملل اإلدارة عةى تذليل 
الصموبات اليت تواجهك يف 

 علةك

N 22 40 11 61 2 2.02 1.226 6 

% 16.7 32 7.3 42.7 3.3 

 3.111 المتوسط الموزون

 2.024 االنحراف المعياري

 SPSS اإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانجب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 إىلوالذي يشري  2.024وباحنحراف نمياري قدره  3.111( احلحرية واالستقاللية) الحرابعاملتوسط املوزون لةبمد  بةغ قد   
املوافقة بدرجة  سسة( هويف املا  باحلحرية واالستقاللية امللنوحة لةمانل)المناصحر املتمةقة  بحوثني خبصوصملااجتاه أن 

 . (3.31-2.62تقع يف اجملا  ) 3.111نتوسطة  كاجتاه عا  حيث أن القيلة 
سات حمل الدراسة سوعةيه يشري نتوسط أمهية ننح احلحرية واالستقاللية لةمانل يف املاسسة لتحقيق التلكني يف املا    

 أنه نهم. إىل( 3.111)والبالغ 
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 الموجهة ذاتيا فرق العملبعد اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  5
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

هي  (يتشجع اإلدارة الملل اجللاع) األوىل(  حيث يتضح أن الفقحرة الملل املوجهة ذاتيافحرق ) اخلانسحو  البمد 
حتحرص اإلدارة عةى ) الثانيةتةيها الفقحرة و   ،1.174واحنحراف نمياري قدره  3.33 ةغباليت حتصة، عةى أعةى نتوسط 

ي فحريق جيحر ) السابمةيف املحرتبة الثالثة المبارة و   ،1.270 باحنحراف نمياري 3.12مبتوسط حسايب قدره ( بناء فحرق علل
واحنحراف نمياري  3وذلك مبتوسط  الملل التصحيحات عةى احلةو  اليت قدنها عندنا ال حتقق النتائج املتوقمة(

ات اجلودة فحرق )حةق تستمني اإلدارة بفحرق الملل حلل املشكالت)املحرتبة الحرابمة لةمبارة الحرابمة  وكان،  1.212
يف املحرتبة اخلانسة المبارة و   1.313وباحنحراف قدره 2.11حيث بةغ املتوسط احلسايب  المصف الذهين خةية األزنة(

أنا املحرتبة   1.222واحنحراف نمياري قدره  2.17مبتوسط  (يتحلل الفحريق نساولية الملل بصورة مجاعيةاخلانسة )
واحنحراف  2.12حسايب  ( مبتوسطاإلدارة عةى ننح احلحرية واالستقاللية لفحرق الملل حتحرصالسادسة كان، لةفقحرة الثالثة )

تطبيق احلةو   يتلتع فحريق الملل باحلحرية الالزنة يف)املحرتبة األخرية لةمبارة السادسة  يف حني كان،  1.242نمياري قدره 
 .1.202واحنحراف قدره  2.06 مبتوسط بةغ( املقرتحة لةلشاكل

 الموجهة ذاتيا فرق العملبعد اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة : (33-4) جدول رقم

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

 N 12 20 12 02 13 3.33 1.174 1 تشجع اإلدارة الملل اجللاعي

% 12 10.7 0 24.7 0.7 

حتحرص اإلدارة عةى بناء فحرق 
 علل

N 10 42 7 64 16 3.12 1.270 2 

% 12 32 4.7 42.7 12.7 

حتحرص اإلدارة عةى ننح احلحرية 
 واالستقاللية لفحرق الملل

N 10 22 11 23 13 2.12 1.242 6  

% 12 36.7 7.3 32.3 0.7 

تستمني اإلدارة بفحرق الملل 
حلل املشكالت )حةقات 

فحرق المصف الذهين اجلودة 
 خةية األزنة(

N 22 42 13 22 10 2.11 1.313 4 

% 14.7 32 0.7 34.7 12 

يتحلل الفحريق نساولية الملل 
 بصورة مجاعية

N 22 44 11 63 12 2.17 1.222 2 

% 14.7 21.3 7.3 42 6.7 

N 21 26 12 42 16 2.06 1.202 7 
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يتلتع فحريق الملل باحلحرية 
الالزنة يف تطبيق احلةو  

 املقرتحة لةلشاكل

% 14 37.3 0 32 12.7 

جيحري فحريق الملل 
التصحيحات عةى احلةو  اليت 
قدنها عندنا ال حتقق النتائج 

 املتوقمة

N 11 44 14 64 1 3 1.212 3 

% 12.7 21.3 1.3 21.3 6 

 3.224 المتوسط الموزون

 2.110 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

والذي  2.110وباحنحراف نمياري قدره  3.224( فحرق الملل املوجهة ذاتيا) اخلانساملتوسط املوزون لةبمد  بةغ قد   
املوافقة بدرجة  سة( هويف املاس بفحرق الملل املوجهة ذاتيا)المناصحر املتمةقة  بحوثني خبصوصملااجتاه أن  إىليشري 

 . (3.31-2.62تقع يف اجملا  ) 3.224نتوسطة  كاجتاه عا  حيث أن القيلة 
 الغبت حمل الدراسة والكني يف املاسسايف املاسسة لتحقيق التل فحرق الملل املوجهة ذاتياوعةيه يشري نتوسط أمهية    
 أنه نهم. إىل( 3.111)

 ممارسات المسؤولية االجتماعيةمحور اإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر ثانيا: 
 ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه العمالء بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  1
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية املوايل يوضح اجلدو     

تقد  املاسسة ) الثالثة(  حيث يتضح أن الفقحرة املساولية االجتلاعية اجتاه الملالءممارسات حو  البمد األو  )
واحنحراف نمياري  3.61 بةغهي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط ( املمةونات الدقيقة ع  املنتج أو اخلدنة لةزبائ 

 3.26ره مبتوسط حسايب قد( حتحرص املاسسة عةى نتابمة شكاوي الزبائ تةيها الفقحرة السادسة )و  ،1.262قدره 

صةة يشاركك املساو  املباشحر القحرارات ذات ال) اخلانسةةيها يف املحرتبة الثالثة المبارة لت ،1.122 وباحنحراف نمياري
اسسة تستجيب امل) الحرابمةلمبارة ن، ااملحرتبة الحرابمة كا ويف  1.220واحنحراف نمياري  3.43 وذلك مبتوسط بملةك(

يف املحرتبة  أنا  1.122وباحنحراف قدره 3.37حيث بةغ املتوسط احلسايب  (حاجات الزبائ بشكل سحريع لتغريات 
واحنحراف نمياري  3.36( مبتوسط تمتلد املاسسة تسمرية تحراعي فيها القدرة الشحرائية لزبائ ) الثانيةاخلانسة المبارة 

( تجات لةزبائ املاسسة لتقدمي أفضل املنتسمى ) األوىلاملحرتبة السادسة واألخرية كان، لةفقحرة  يف حني  1.111قدره 
 .2.623واحنحراف نمياري قدره  3.21حسايب  مبتوسط
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ة المسؤولية االجتماعيممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  :(34-4) جدول رقم
 اتجاه العمالء

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

تسمى املاسسة لتقدمي أفضل 
 املنتجات لةزبائ 

N      3.21 2.623 6 

%      

تمتلد املاسسة تسمرية تحراعي 
  الشحرائية لزبائفيها القدرة 

N 7 32 22 63 22 3.36 1.111 2 

% 4.7 23.3 16.7 42 13 

تقد  املاسسة املمةونات 
الدقيقة ع  املنتج أو اخلدنة 

 لةزبائ 

N 4 21 13 71 22 3.61 1.262 1 

% 2.7 11.3 0.7 22.7 16.7 

تستجيب املاسسة بشكل 
 سحريع لتغريات حاجات الزبائ 

N 0 32 10 72 17 3.37 1.122 4 

% 2.3 23.3 12 40 11.3 

تتليز اإلعالنات التجارية 
 لةلاسسة باملصداقية

N 4 34 24 61 11 3.43 1.220 3 

% 2.7 22.7 16 46 12.7 

حتحرص املاسسة عةى نتابمة 
 شكاوي الزبائ 

N 4 32 21 62 31 3.26 1.122 2 

% 2.7 21.3 14 41.3 22.7 

 3.222 المتوسط الموزون

 2.024 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
وباحنحراف نمياري  3.222( األو  )ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالءاملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا     

اجتاه ةلاسسات لممارسات املساولية االجتلاعية )المناصحر  بحوثني خبصوصملااجتاه أن  إىلوالذي يشري  2.024قدره 
 . (4.11-3.42تقع يف اجملا  ) 3.222  كاجتاه عا  حيث أن القيلة عاليةاملوافقة بدرجة  ( هوالملالء

يف  ية االجتلاعيةممارسات املساوللتحقيق  ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالءوعةيه يشري نتوسط أمهية    
 .جدا أنه نهم إىل( 3.222) والبالغاملاسسات حمل الدراسة 

 الكاتجاه الم المسؤولية االجتماعيةممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  2
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

 إىلتسمى املاسسة ) الحرابمة(  حيث يتضح أن الفقحرة كممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه املال) الثاينحو  البمد 
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. 2.123واحنحراف نمياري قدره  4.22 بةغهي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط  (تكوي  مسمة جيدة يف جما  علةها

توسط حسايب قدره مب( زيادة حجم املبيمات لتحقيق عوائد نالية نناسبة إىلتسمى املاسسة ) تةيها الفقحرة اخلانسة

 (ئيسيتسمى املاسسة لزيادة كلية اإلنتاج كهدف ر ) السادسةيف املحرتبة الثالثة المبارة و  ،2.160 باحنحراف نمياري 3.16
تمظيم القيلة  إىلتسمى اإلدارة )املحرتبة الحرابمة فكان، لةمبارة الثالثة    و1.242واحنحراف نمياري  2.11وذلك مبتوسط 

تةيها يف املحرتبة اخلانسة المبارة األخرية   و 2.104 وباحنحراف قدره 3.04حيث بةغ املتوسط احلسايب  (السوقية لةلاسسة

أنا املحرتبة   1.136واحنحراف نمياري قدره  3.03مبتوسط  (التوسع وحتقيق نسب منو نمتربة إىلتسمى املاسسة )

( ملاسسة ...اهتتم املاسسة بتطةمات املسامهني )الحرفع ن  األرباح حتسني مسمة )السادسة كان، لةفقحرة األوىل 
سسة تسمى املا ) الثانيةاملحرتبة األخرية لةمبارة  يف حني كان،  1.234واحنحراف نمياري قدره  3.67مبتوسط حسايب 

 .1.230واحنحراف قدره  3.71 ( مبتوسط بةغلتحقيق عوائد نالية تتناسب وحجم االستثلارات

 ةالمسؤولية االجتماعيممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  :(35-4)جدول رقم 
 اتجاه المالك

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

هتتم املاسسة بتطةمات 
املسامهني )الحرفع ن  األرباح 

 حتسني مسمة املاسسة ...(

N 7 14 10 02 31 3.762 1.234 1 
% 4.7 1.3 12 23.3 22.7 

تسمى املاسسة لتحقيق عوائد 
نالية تتناسب وحجم 

 االستثلارات

N 7 16 10 01 20 3.71 1.230 7 
% 4.7 12.7 12 24 10.7 

يلة تمظيم الق إىلتسمى اإلدارة 
 السوقية لةلاسسة

N 2 13 17 01 34 3.04 2.104 4 
% 3.3 0.7 11.3 24 22.7 

مسمة  تكوي  إىلتسمى املاسسة 
 جيدة يف جما  علةها

N 2 0 0 07 42 4.22 2.123 0 
% 3.3 2.3 2.3 20 20 

م زيادة حج إىلتسمى املاسسة 
املبيمات لتحقيق عوائد نالية 

 نناسبة

N 4 13 12 01 42 3.16 2.160 8 
% 2.7 0.7 6.7 24 20 

N 2 16 12 72 43 3.11 1.242 
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تسمى املاسسة لزيادة كلية 
 اإلنتاج كهدف رئيسي

% 3.3 12.7 6.7 22 20.7 2 

 التوسع إىلتسمى املاسسة 
 وحتقيق نسب منو نمتربة

N 12 12 7 70 42 3.02 1.136 0 
% 6.7 12 4.7 22 26.7 

 2.21 المتوسط الموزون

 1.281 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

وباحنحراف نمياري قدره  3.06( املالك)ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه  الثايناملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا    
ةلاسسات لممارسات املساولية االجتلاعية عناصحر ) لةلبحوثني خبصوصالما  أن االجتاه  إىلوالذي يشري  2.024
 . (4.11-3.42تقع يف اجملا  ) 3.06  كاجتاه عا  حيث أن القيلة عاليةاملوافقة بدرجة  ( هواملالكاجتاه 
تلاعية يف املالك لتحقيق ممارسات املساولية االجممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه وعةيه يشري نتوسط أمهية    

 أنه نهم جدا. إىل( 3.06املاسسات حمل الدراسة واملقدر )
 مالاتجاه الع المسؤولية االجتماعيةممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  3
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

تملل املاسسة ) الثالثةحيث يتضح أن الفقحرة (   الملاممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه ) الثالثحو  البمد 
واحنحراف نمياري  3.33  هي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط واملقدر  (عةى توفري ظحروف األن  والسالنة املهنية

 3.22حسايب قدره  مبتوسط( تةتز  املاسسة بالقوانني اليت تضل  حقوق الملا ) السابمةتةيها الفقحرة و  ،1.222قدره 

م أو اجلهة ال متيز اإلدارة بني الملا  وفقا جلنسه) السادسةتةيها يف املحرتبة الثالثة المبارة و ،1.312 نمياريباحنحراف 

 توفحر)كان، لةمبارة األخرية واملحرتبة الحرابمة    1.361واحنحراف نمياري  2.02وذلك مبتوسط  (اليت ينحدرون ننها
 2.62ط احلسايب حيث بةغ املتوس (الملل االتفاقيات اجللاعيةاملاسسة نزايا لةملا  حبد يفوق نا ينص عةيه قانون 

 (ختصص املاسسة سجالت لشكاوي المانةنيتةيها يف املحرتبة اخلانسة المبارة اخلانسة )  و 1.237 وباحنحراف قدره
لرتقية يف اتوفحر املاسسة فحرص ) الثانيةاملحرتبة السادسة كان، لةفقحرة و   1.324واحنحراف نمياري قدره  2.22مبتوسط 

 ىلاألو فكان، لةمبارة  السابمةأنا املحرتبة   1.204واحنحراف نمياري قدره  2.21سايب مبتوسط ح (مجيع املستويات الوظيفية
حرتبة مليف حني كان، ا ،1.241واحنحراف قدره  2.31 ( مبتوسط بةغيتلاشى نظا  األجور باملاسسة نع اجلهود املبذولة)

 .1.221 نمياري قدره واحنحراف 2.44مبتوسط ( نقرتحات الملا  يف املاسسة بمني االعتبار تاخذاألخرية لةمبارة الحرابمة )
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 ةالمسؤولية االجتماعيممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  :(36-4) جدول رقم
 العمالاتجاه 

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

يتلاشى نظا  األجور 
 باملاسسة نع اجلهود املبذولة

N 42 27 0 37 6 2.31 1.241 7 

% 20 30 2.3 24.7 4 

 توفحر املاسسة فحرص الرتقية يف
 مجيع املستويات الوظيفية

N 30 22 7 42 0 2.21 1.204 6 

% 22.3 36.7 4.7 20 2.3 

عةى توفري تملل املاسسة 
 ظحروف األن  والسالنة املهنية

N 12 32 2 04 14 3.33 1.222 1 

% 12 21.3 3.3 26 1.3 

تاخذ نقرتحات الملا  يف 
 املاسسة بمني االعتبار

N 32 61 14 33 7 2.44 1.221 0 

% 23.3 42.7 1.3 22 4.7 

ختصص املاسسة سجالت 
 لشكاوي المانةني

N 41 41 1 30 13 2.22 1.324 2 

% 27.3 32.7 6 22.3 0.7 

ال متيز اإلدارة بني الملا  وفقا 
جلنسهم أو اجلهة اليت 

 ينحدرون ننها

N 32 44 7 23 14 2.02 1.361 3 

% 21.3 21.3 4.7 32.3 1.3 

تةتز  املاسسة بالقوانني اليت 
 تضل  حقوق الملا 

N 21 43 11 27 10 3.22 1.312 2 

% 14 20.7 7.3 30 12 

توفحر املاسسة نزايا لةملا  حبد 
يفوق نا ينص عةيه قانون 
 الملل االتفاقيات اجللاعية.

N 32 22 21 33 11 2.62 1.237 4 

% 22 36.7 14 22 7.3 

 2.712 المتوسط الموزون

 2.110 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 2.712( لملا ا)ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه  الثالث لةلساولية االجتلاعيةاملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا     
اولية ممارسات املسعناصحر ) لةلبحوثني خبصوصالما  أن االجتاه  إىلوالذي يشري  2.110وباحنحراف نمياري قدره 

تقع يف اجملا   2.712  كاجتاه عا  حيث أن القيلة نتوسطةاملوافقة بدرجة  ( هوالملا اجتاه لةلاسسات االجتلاعية 
(2.62-3.31) . 
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تلاعية يف الملا  لتحقيق ممارسات املساولية االجممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه وعةيه يشري نتوسط أمهية    
 أنه نهم. إىل( 2.712املاسسات حمل الدراسة واملقدر )

 لبيئةا اتجاه المسؤولية االجتماعيةممارسات  بعدية ألهمية العناصر المتعلقة اإلحصاءات الوصف 4
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

متتةك املاسسة بحرانج ) الثالثةحيث يتضح أن الفقحرة (  البيئةممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه ) الحرابعحو  البمد 
 ، 1.271واحنحراف نمياري قدره  3.31  هي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط واملقدر  (وآليات حمددة إلدارة نفاياهتا

 باحنحراف نمياري 3.31دره مبتوسط حسايب ق( تتوفحر املاسسة عةى خطة لتحقيق األهداف البيئية) الثانيةتةيها الفقحرة و 

القوانني وننظلات  حتافظ املاسسة عةى البيئة بشكل يفوق نا تنص عةيه) األوىلاملحرتبة الثالثة المبارة يف  تةيهاو  ،1.212
نتاج تسمى املاسسة إل) اخلانسةلمبارة ااملحرتبة الحرابمة  ويف  1.122واحنحراف نمياري  3.34 وذلك مبتوسط (محاية البيئة

تةيها يف   و 1.237 وباحنحراف قدره 2.62حيث بةغ املتوسط احلسايب ( بالبيئة(ننتجات صديقة لةبيئة )غري ضارة 
واحنحراف نمياري قدره  3.22 ( مبتوسطتستخد  املاسسة املوارد املتاحة بشكل عقالين) الحرابمةاملحرتبة اخلانسة المبارة 

ب البالستيك  املستملةة )اخلشتقو  املاسسة بتدويحر بمض نوادها ) السادسةاملحرتبة السادسة كان، لةفقحرة و   1.124
حر تنشاألخرية )فكان، لةمبارة  السابمةاملحرتبة و  1.204واحنحراف نمياري قدره  2.21 سايبمبتوسط ح ((الزجاج ...

 2.13مبتوسط حسايب  (املاسسة نمةونات مبا تقو  به جتاه البيئة لفائدة املسامهني  الزبائ   الملا   اجملتلع احملةي
ة املتجددة استخدا  نصادر الطاق إىلتسمى املاسسة ) السابمةلةمبارة  الثاننةكان، املحرتبة و ، 1.112واحنحراف نمياري 

ارة لةمباملحرتبة األخرية كان، يف حني   ،1.214قدره  نمياري واحنحراف 2.12 مبتوسط بةغ ()الطاقة الشلسية  الحرياح...(
 .1.260واحنحراف  2.06مبتوسط قدره  (تملل املاسسة عةى حل املشاكل البيئية املتوقمة) الثاننة

 ةالمسؤولية االجتماعيممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  (:37-4) جدول رقم
 البيئة اتجاه

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

ة عةى البيئحتافظ املاسسة 
بشكل يفوق نا تنص عةيه 
 القوانني وننظلات محاية البيئة

N 12 27 20 64 11 3.34 1.122 3 

% 0 10 10.7 42.7 12.7 

تتوفحر املاسسة عةى خطة 
 لتحقيق األهداف البيئية

N 12 22 37 62 11 3.31 1.212 2 

% 6.7 14.7 24.7 41.3 12.7 
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متتةك املاسسة بحرانج وآليات 
 حمددة إلدارة نفاياهتا

N 0 26 32 62 11 3.31 1.271 1 

% 2.3 17.3 23.3 41.3 12.7 

تستخد  املاسسة املوارد 
 املتاحة بشكل عقالين

N 13 32 21 62 16 3.22 1.124 2 

% 0.7 22 11.3 41.3 12.7 

تسمى املاسسة إلنتاج 
ننتجات صديقة لةبيئة )غري 

 ضارة بالبيئة(

N 13 23 42 22 17 3.22 1.117 4 

% 0.7 12.3 32 34.7 11.3 

تقو  املاسسة بتدويحر بمض 
نوادها املستملةة )اخلشب 

 (البالستيك  الزجاج ...

N 12 32 21 30 11 2.17 1.210 6 

% 12 23.3 34 23.3 7.3 

ا  استخد إىلتسمى املاسسة 
نصادر الطاقة املتجددة 
 )الطاقة الشلسية  الحرياح...(

N 11 42 34 36 16 2.12 1.214 0 

% 12.7 32 22.7 24 12.7 

تملل املاسسة عةى حل 
 املشاكل البيئية املتوقمة 

N 10 34 20 31 1 2.06 1.260 1 

% 12 22.7 30.7 22.7 6 

تنشحر املاسسة نمةونات مبا 
تقو  به جتاه البيئة لفائدة 
املسامهني  الزبائ   الملا   

 اجملتلع احملةي

N 01 31 42 31 11 2.13 1.112 7 

% 01.7 26 32 26 7.3 

 3.141 المتوسط الموزون

 2.070 االنحراف المعياري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 3.141( لبيئةا)ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه  الحرابع لةلساولية االجتلاعيةاملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا     
اولية ممارسات املسعناصحر )لةلبحوثني خبصوص الما  أن االجتاه  إىلوالذي يشري  2.070وباحنحراف نمياري قدره 

تقع يف اجملا   3.141نتوسطة  كاجتاه عا  حيث أن القيلة املوافقة بدرجة  ( هوالبيئةاجتاه لةلاسسات االجتلاعية 
(2.62-3.31) . 

جتلاعية يف البيئة لتحقيق ممارسات املساولية االممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه وعةيه يشري نتوسط أمهية    
 أنه نهم. إىل( 3.141املاسسات حمل الدراسة واملقدر )
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 لمجتمعا اتجاه المسؤولية االجتماعيةممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  5
فحراد عينة الدراسة أ إلجاباتالتكحرارات املئوية واملتوسطات احلسابية واإلحنحرافات املميارية  املوايليوضح اجلدو     

متو  املاسسة بمض ) األخريةحو  البمد الثالث )ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه البيئة(  حيث يتضح أن الفقحرة 
 ،1.262واحنحراف نمياري قدره  3.31  هي اليت حتصة، عةى أعةى نتوسط واملقدر ( النشاطات الثقافية والحرياضية.

 3.20توسط حسايب قدره ( مبتحراعي املاسسة يف تقدمي ننتجاهتا وخدناهتا خصوصيات اجملتلع) السادسةالفقحرة  تةيهاو 

ة )نادية أو نالية( تكون هلا نسامهتسمى املاسسة الن ) الثانيةتةيها يف املحرتبة الثالثة المبارة . 1.200 باحنحراف نمياري
املحرتبة الحرابمة و   1.122 احنحراف نمياريو  3.20 وذلك مبتوسط (حنو اجملتلع يف الظحروف الصمبة )الكوارث الطبيمية(

 (سمى املاسسة لتوفري فحرص علل نمتربة لةتقةيل ن  حدة البطالة )عقود نا قبل التشغيل() األوىلفكان، لةمبارة 
اسسة تنشحر املتةيها يف املحرتبة اخلانسة المبارة اخلانسة )  و 1.110 وباحنحراف قدره 3.11 احلسايبحيث بةغ املتوسط 

 واحنحراف نمياري قدره 3 طمبتوس( نمةونات مبا تقو  به جتاه اجملتلع لفائدة املسامهني  الزبائ   الملا   اجملتلع احملةي
 يناملاسسة عةى فتح حوار نع بمض مجميات اجملتلع املدتملل ) الحرابمةاملحرتبة السادسة كان، لةفقحرة و   1.132

أنا املحرتبة السابمة   1.134 واحنحراف نمياري قدره 2.66 سايبمبتوسط ح (محاية املحرأة  ...(  مجميات محاية املستهةك(
مبتوسط  (توظف املاسسة علا  ن  ذوي االحتياجات اخلاصة بأكثحر مما يوصي به القانون) الثالثةفكان، لةمبارة 

اسسة تاخذ نقرتحات الملا  يف امل)يف حني كان، املحرتبة األخرية لةمبارة الحرابمة  ،1.241 واحنحراف قدره 2.31 بةغ
 .1.133 واحنحراف نمياري قدره 2.23 ( مبتوسطبمني االعتبار

 اعيةاالجتمالمسؤولية ممارسات  بعداإلحصاءات الوصفية ألهمية العناصر المتعلقة  (:38-4) جدول رقم
 المجتمع اتجاه

 
 العبارات 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

ال 
 أدري

موافق  موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 العياري

 الرتبة

 تسمى املاسسة لتوفري فحرص
علل نمتربة لةتقةيل ن  حدة 
البطالة )عقود نا قبل 

 التشغيل(

N 17 43 20 20 13 3.11 1.110 4 

 11.3 22.7 10.7 30.7 0.7 

تسمى املاسسة الن تكون هلا 
نسامهة )نادية أو نالية( حنو 
 اجملتلع يف الظحروف الصمبة 

 14 21 36 67 12 3.20 1.122 3 

 1.3 14 24 44.7 0 

 20 20 27 31 6 2.23 1.133 7 
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 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 3.223( لبيئةا)ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه  الحرابع لةلساولية االجتلاعيةاملتوسط املوزون لةبمد  بةغكلا 
اولية ممارسات املسعناصحر )لةلبحوثني خبصوص الما  أن االجتاه  إىلوالذي يشري  2.027وباحنحراف نمياري قدره 

تقع يف اجملا   3.223نتوسطة  كاجتاه عا  حيث أن القيلة املوافقة بدرجة  ( هوالبيئةاجتاه لةلاسسات االجتلاعية 
(2.62-3.31) . 

لية االجتلاعية يف رسات املساو البيئة لتحقيق مماممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه وعةيه يشري نتوسط أمهية    
 أنه نهم. إىل( 3.223املاسسات حمل الدراسة واملقدر )

 
 
 
 

توظف املاسسة علا  ن  
ذوي االحتياجات اخلاصة 
 بأكثحر مما يوصي به القانون

 10.7 30.7 10 22.7 4 

تملل املاسسة عةى فتح 
حوار نع بمض مجميات 

 اجملتلع املدين 

 32 32 46 34 2 2.66 1.134 6 

 22 23.3 32.7 22.7 3.3 

تنشحر املاسسة نمةونات مبا 
ة تقو  به جتاه اجملتلع لفائد

املسامهني  الزبائ   الملا   
 اجملتلع احملةي

 11 34 32 62 2  

 

3.22 

 

 

1.132 2 

 12.7 22.7 22 41.3 3.3 

تحراعي املاسسة يف تقدمي 
ننتجاهتا وخدناهتا 

 خصوصيات اجملتلع 

 14 23 20 77 0 3.20 1.200 2 

 1.3 12.3 10.7 21.3 2.3 

متو  املاسسة بمض 
النشاطات الثقافية 

 والحرياضية.

 12 22 34 72 12 3.31 1.262 1 

 0 14.7 22.7 40 6.7 

 3.223 الموزونالمتوسط 

 2.027 االنحراف المعياري
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 كشف نوع توزيع البياناتالفرع الثالث:  
ن  أجل ضلان نالءنة البيانات لةتحةيل اإلحصائي  جيب حتديد ا إذا كان، بيانات أفحراد المينة إلجاباهتم عةى    

أ  تتبع توزيمات احتلالية األخحرى. وهناك عدة طحرق إحصائية  Normal Distributionاملتغريات تتبع التوزيع الطبيمي 
سيتم اعتلادها يف هذه  واليت  Smirnov-kolmogorov ع  نوع التوزيع لبيانات االستبيان واليت ن  بينهالةكشف 

  1(.22الدراسة استنادا لةقاعدة اليت نفادها أن هذا االختبار يستخد  إذا كان عدد المينة أكرب أو يساوي ن  )
 sig"البيانات تتبع التوزيع الطبيمي إذا كان، القيلة االحتلالية أن قحرار قبو  هذا االختبار هي  قاعدة حيث أن   

 ".2.22أكرب ن  نستوى الداللة 
 لمحور تمكين العاملين التوزيع الطبيعياختبار  أوال:

 تمكين العاملينالتوزيع الطبيعي لمتغير  نتائج اختبار :(39-4) رقم جدول
 kolmogorov-Smirnov 

القيلة االحتلالية  درجة احلحرية اإلحصاء
sig 

 2.122 122 2.211 متكني المانةني

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج  الباحثةن  إعداد المصدر:   

مما يمين أن  ،2.22أكرب ن  نستوى الداللة  وهي 2.122تقدر بـ  Sigيظهحر اجلدو  أعاله أن القيلة االحتلالية    
 .تتبع توزيما طبيميامتكني المانةني البيانات اخلاصة مبحور 

 التوزيع الطبيعي لمحور المسؤولية االجتماعية اختبار  ثانيا:
 المسؤولية االجتماعيةلمتغير  التوزيع الطبيعي نتائج اختبار (:41-4)رقم  جدول

 kolmogorov-Smirnov 

القيلة االحتلالية  درجة احلحرية اإلحصاء
sig 

 2.227 122 2.023 املساولية االجتلاعية 

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثة: ن  إعداد المصدر  

                                                            
 .809  ص 8101دار الصفاء لةطباعة والنشحر والتوزيع  الطبمة األوىل   ،spssالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برنامج أبو زيد حملد خري سةيم   1 
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أكرب ن   sig"البيانات تتبع التوزيع الطبيمي إذا كان، القيلة االحتلالية أن قحرار قبو  هذا االختبار هي  قاعدة     
أكرب ن  نستوى الداللة  وهي 2.227 املقدرة Sigالقيلة االحتلالية  يظهحر اجلدو  أعاله أنو   "2.22نستوى الداللة 

 .تتبع توزيما طبيميا االجتلاعيةاملساولية مما يمين أن البيانات اخلاصة مبحور  2.22

 الفرضيات عرض وتحليل نتائجالمطلب الثالث: 
 الفرع األول عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى

 تمارس المؤسسات محل الدراسة تمكين العاملين والمسؤولية االجتماعية بمستوى عالي.
 فحرضيتني فحرعيتني: إىلتنقسم هذه الفحرضية    

 عايلمبستوى  متكني المانةني حمل الدراسةاملاسسات متارس أوال: 
 نتائج تحليل آراء العينة حول تمكين العاملين بأبعاده (:41-4) جدول رقم

 االحنحراف املمياري املتوسط احلسايب المناصحر
 2.027 3.37 بمد املشاركة باملمةونات 

 1.113 2.02 بمد فحرص اكتسا  املمحرفة

 2.101 2.62 بمد احلفز واملكافآت

 2.024 3.11 بمد احلحرية واالستقاللية

 2.110 3.22 بمد فحرق الملل املوجهة ذاتيا

 2.701 2.17 حمور متكني المانةني

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر:                  

وسط البمد فإن نتيف اجلدو  أعاله  ن  مخس أبماد  وحسب إجابات أفحراد المينةيتكون حمور متكني المانةني    
( 2.027) وباحنحراف نمياري قدره( 3.31 إىل 2.62 ن ) أي هو ضل  اجملا  (3.37األو  "املشاركة باملمةونات" بقيلة )

بمد فحرص " أنا البمد الثاين  توسطةننستوى املشاركة باملمةونات يف املاسسات حمل الدراسة هي بدرجة فإن وننه 
 وباحنحراف نمياري قدره( 3.31 إىل 2.62 )ن  هو أيضا ضل  اجملا ( 2.02اكتسا  املمحرفة" فلتوسطه احلسايب )

توسط احلسايب لا بةغ املفي   توسطةننستوى البمد الثاين يف املاسسات حمل الدراسة هو بدرجة فإن وننه ( 1.113)
وهو نا يمكس وجوده ( 2.101) وباحنحراف نمياري قدره( 2.62" )امللنوحة لةمانل لةبمد الثالث "احلفز واملكافآت

 وسط حسايب لهحملور التلكني ويبةغ املت الحرابعاحلحرية واالستقاللية امللنوحة لةمانل البمد ومتثل   توسطةنبدرجة 
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مد نا البأ ،توسطةنأي أن هذا البمد ن  وجهة نظحر املستجوبني هو بدرجة ( 2.024)( وباحنحراف نمياري قدره 3.11)
( وهذا 2.110واحنحراف نمياري )( 3.22) فحرق الملل املوجهة ذاتيا" فهو مبتوسط حسايب اخلانس واألخري التلثل يف "
 يف املاسسات حمل الدراسة حسب وجهة نظحر أفحراد المينة. توسطةننا يمكس وجوده بدرجة 

 الفرعية األولىنتائج اختبار الفرضية  :(42-4) جدول رقم
 ةنتيجة الفرضي عاملينلبعد تمكين الالتحليل الوصفي لبيانات المستجوبين نحو الدرجة الكلية 

N حجم العينة Mean 

 المتوسط الحسابي
Std. Deviation 

 االنحراف المعياري
  االجتاه الما  ألفحراد المينة

  نحرفض الفحرضية
 توسطةدرجة ن 2.701 2.17 122

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

وهو  2.17 :  بةغاألو  احملورن املتوسط حسايب اإلمجايل إلجابات املستجوبني عةى مجيع عبارات إبشكل عا  ف
ن نستويات أنستنتج فإننا وننه ، 2.701 قدره:درجة( وباحنحراف نمياري 3.31 إىل 2.62 )ن  ضل  اجملا  درجة التوفحر

 .املستجوبنين  وجهة نظحر  توسطةنيف املاسسات حمل الدراسة هي بدرجة  متكني المانةني

 بمستوى عالي ممارسات المسؤولية االجتماعية بالمؤسسات محل الدراسة  تلتزم :ثانيا
 ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات نتائج تحليل آراء العينة حول: (43-4) جدول رقم

 االحنحراف املمياري املتوسط احلسايب المناصحر
 2.024 3.22 بمد ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء 

 2.110 2.71 بمد ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه املالك

 2.027 3.06 بمد ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملا 

 2.071 3.14 بمد ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه البيئة

 2.027 3.22 ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع بمد

 2.623 3.21 حمور ممارسات املساولية االجتلاعية 

 SPSS اإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانجب الباحثةن  إعداد المصدر:            

يف اجلدو   المينةن  مخس أبماد  وحسب إجابات أفحراد  ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسساتيتكون حمور    
وهو ضل  اجملا  درجة ( 3.22ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء" ) أعاله فإن نتوسط البمد األو  "
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( أي أن املاسسات حمل الدراسة متارس املساولية 2.024قدره )درجة( وباحنحراف نمياري 4.11 إىل 3.42 )ن  التوفحر
 . االجتلاعية اجتاه الملالء بدرجة عالية

 وهو ضل  اجملا  )ن ( 2.71ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه املالك فقد بةغ )احلسايب لةبمد الثاين  املتوسطأنا 

يف املاسسات حمل الدراسة.  نتوسطأي أن نستوى هذا البمد  (2.110) وباحنحراف نمياري قدره( 3.31 إلى 2.62
وهو ضل  اجملا  درجة ( 3.06فهو )ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه الملا  ةبمد الثالث املتوسط احلسايب لبينلا 
( أي أن املاسسات حمل الدراسة متارس املساولية 2.027قدره )درجة( وباحنحراف نمياري  4.11 إىل 3.42 )ن  التوفحر

جتاه البيئة" املساولية االجتلاعية اممارسات  نتوسط البمد الحرابع "االجتلاعية اجتاه الملا  بدرجة عالية. يف حني 
( أي أن املاسسات 2.071قدره )وباحنحراف نمياري ( 3.31 إىل 2.62 )ن  وهو ضل  اجملا  درجة التوفحر( 3.14بةغ )

بمد اخلانس توسط احلسايب لةحمل الدراسة متارس املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء بدرجة نتوسطة. كلا بةغ امل
 إىل 2.62 )ن  وهو ضل  اجملا  درجة التوفحر( 3.22ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع" بةغ ) واالخري "

( أي أن املاسسات حمل الدراسة متارس املساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع 2.623قدره )وباحنحراف نمياري ( 3.31
 بدرجة نتوسطة.

 الفرعية الثانيةنتائج اختبار الفرضية  :(44-4)جدول رقم 
ارسات مملبعد التحليل الوصفي لبيانات المستجوبين نحو الدرجة الكلية 

 المسؤولية االجتماعية
 نتيجة الفرضية

N  حجم
 العينة

Mean 

 المتوسط الحسابي
Std. Deviation 

 االنحراف المعياري
  االجتاه الما  ألفحراد المينة

 نحرفض الفحرضية 
 نتوسطةدرجة  2.647 3.22 122

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

وهو  3.22 :بةغ اينالث احملورن املتوسط حسايب اإلمجايل إلجابات املستجوبني عةى مجيع عبارات إبشكل عا  ف
ن نستويات أوننه نستنتج ، 2.647 قدره:درجة( وباحنحراف نمياري 3.31 إىل 2.62 )ن  ضل  اجملا  درجة التوفحر

 .نةأفحراد المين  وجهة نظحر  توسطةنيف املاسسات حمل الدراسة هي بدرجة  ممارسات املساولية االجتلاعية
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 الثانية عرض وتحليل نتائج الفرضيةالفرع الثاني: 
في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في المؤسسات  مساهمة إيجابيةلتمكين العاملين 

 .1.125عند مستوى الداللة  محل الدراسة
الختبار هذه الفحرضية  مت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    

( بني متكني المانةني rأن نمانل اإلرتباط ) (42-4)رقم إذ يتضح ن  خال  اجلدو  اجتاه الزبائ  أو الملالء. 
نع داللة إحصائية هلذه ( 2.227بقيلة ))نقبو ( نتوسط  اجتاه الملالء االجتلاعية لةلاسساتوممارسات املساولية 

وجب هذا يف اجتاه نهذه المالقة و  .حسبلا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو ( 2.222) نستوى الداللةالمالقة عند 
 (. 2.227) املوجبة Betaنا تثبته قيلة نمانل 

وبناء عةى نتائج االحندار ميك  متثيل المالقة بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    
 :اجتاه الزبائ  وفق املمادلة التالية

 1.230+ متكني المانةني ×  2.412=  الملالءممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه 

  2.222عند نستوى الداللة ( 2.412)بةغ، قيلة التأثري ولةتأكد ن  الداللة اإلحصائية لنلوذج االحندار الناتج     
  .(2.222)ن  نستوى الداللة قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية 

 العمالء تجاهابين تمكين العاملين وممارسات المسؤولية االجتماعية  العالقة االنحدارية :(45-4) جدول رقم
Sig 

لقيلة ا
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

222.2 1 الثاب، 1.230 4.102 2.222  227.2  227.2  227.2 تمكين  
 العاملين

401  

222.2  7.162 412.2 411 الزبائن    

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

)قيلة عالقات هذا  2R نمانل التحديدخبصوص القدرة التفسريية لةنلوذج فتبني نتائج التحةيل أن قيلة أنا     
 متكني المانةنينستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى( %22.7) تفسريية تماد بنسبة   أي 2.227 ،بةغ النلوذج(
   .املساولية االجتلاعية اجتاه الملالء إىلتادي 
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثةالفرع الثالث: 
مؤسسات في ال المالكفي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه  مساهمة إيجابيةلتمكين العاملين    

 .1.125عند مستوى الداللة  محل الدراسة
الختبار هذه الفحرضية  مت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات       

 (.46-4) رقموهو نا يوضحه اجلدو  اجتاه الزبائ  أو الملالء. 
 المالكه تجاابين تمكين العاملين وممارسات المسؤولية االجتماعية  العالقة االنحدارية :(46-4) جدول رقم

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

تمكين  486, 236, 486, 2.222 1 الثاب، 1,203 4,494 2.222
 العاملين

140 

 141  المالك 2,458 6,760 2.222

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 الية: يوضح اجلدو  أعاله  المالقة االحندارية بني املتغري املستقل والتابع باملمادلة الت   
 1.223متكني المانةني+ × 2.420املالك= ممارسات املساولية االجتلاعية جتاه    
والذي يوضح وجود  2.222عند نستوى الداللة  2.406أظهحرت نتائج التحةيل اإلحصائي أن نمانل االرتباط بةغ    

هذه و  املسامهنيأو  ملالكامتكني المانةني واملساولية االجتلاعية اجتاه  بني املتغريي  نتوسطة )نقبولة(عالقة ارتباطية 
 .(2.406) املوجبة Betaيف اجتاه نوجب هذا نا تثبته قيلة نمانل المالقة 

 متكنينستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى %6.32  أي أن نا قيلته 236.2فقد بةغ  2R أنا نمانل التحديد    
 املالك.املساولية االجتلاعية اجتاه  إىلالمانةني تادي 

ن  قل أ Sig (2.222) والقيلة االحتلالية  (2.222)عند نستوى الداللة ( 2.420)كلا بةغ، قيلة التأثري      
 .(222.2)نستوى الداللة 
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 الرابعةالفرضية اختبار عرض وتحليل نتائج الفرع الرابع: 
مؤسسات في ال المالكفي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه  مساهمة إيجابيةلتمكين العاملين    

 .1.125عند مستوى الداللة  محل الدراسة
الختبار هذه الفحرضية  مت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    

( بني متكني المانةني rنمانل اإلرتباط ) أن (47-4) رقمإذ يتضح ن  خال  اجلدو  اجتاه الزبائ  أو الملالء. 
نع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 2.722االجتلاعية لةلاسسات اجتاه الملا  قوية بقيلة )وممارسات املساولية 

ثبته قيلة يف اجتاه نوجب هذا نا تهذه المالقة و . حسبلا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو ( 2.222) نستوى الداللة
 (. 2.722) املوجبة Betaنمانل 

وبناء عةى نتائج االحندار ميك  متثيل المالقة بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    
 :وفق املمادلة التالية الملا اجتاه 

  1.320 +متكني المانةني × 2.614 = ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه الملا 

  2.222عند نستوى الداللة ( 2.614)بةغ، قيلة التأثري ولةتأكد ن  الداللة اإلحصائية لنلوذج االحندار الناتج     
 .(2.222)ن  نستوى الداللة قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية 

 نتائج تحليل االنحدار والتباين للفرضية الرابعة :(47-4) جدول رقم
Sig 

القيلة 
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

تمكين  722,  522, 2.722 2.222 1 الثاب، 1,320 1.420 2.222
 العاملين

140 

 141  العمال 2,614 12.721 2.222

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

)قيلة عالقات هذا  2R نمانل التحديدخبصوص القدرة التفسريية لةنلوذج فتبني نتائج التحةيل أن قيلة أنا    
 متكني المانةنينستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى( %22.2) بنسبة تفسريية تماد   أي 2.222 ،بةغ النلوذج(
   الملا .املساولية االجتلاعية اجتاه  إىلتادي 
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 الخامسةالفرضية اختبار وتحليل نتائج  الفرع الخامس: عرض
المؤسسات  في البيئةفي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه  مساهمة إيجابيةلتمكين العاملين    

 1.125عند مستوى الداللة  محل الدراسة
الختبار هذه  بيئة المت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه    

( بني متكني المانةني وممارسات املساولية rأن نمانل اإلرتباط ) (40-4) رقمإذ يتضح ن  خال  اجلدو  الفحرضية. 
نستوى نع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 4122,بقيلة ) نتوسطة )نقبولة( البيئةاالجتلاعية لةلاسسات اجتاه 

قيلة نمانل  يف اجتاه نوجب هذا نا تثبتههذه المالقة و . حسبلا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو ( 2.222) الداللة
Beta (. 2.412) املوجبة 

وبناء عةى نتائج االحندار ميك  متثيل المالقة بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    
 :وفق املمادلة التالية البيئةاجتاه 

  1.024 +متكني المانةني × 2.366 = ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه البيئة

  2.222عند نستوى الداللة ( 2.366)بةغ، قيلة التأثري لنلوذج االحندار الناتج  ولةتأكد ن  الداللة اإلحصائية    
 .(2.222)ن  نستوى الداللة قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية 

 نتائج تحليل االنحدار والتباين للفرضية الخامسة (:48-4) جدول رقم
Sig 

القيلة 
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

تمكين  412,  170, 412, 2.222 1 الثاب، 1,824 8,407 2.222
 العاملين

140 

 141 البيئة  366, 5,496 2.222

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

)قيلة عالقات هذا  2R نمانل التحديدخبصوص القدرة التفسريية لةنلوذج فتبني نتائج التحةيل أن قيلة أنا    
ادي متكني المانةني تنستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى( %17) بنسبة تفسريية تماد   أي 2.172 ،بةغ النلوذج(

  .البيئةاملساولية االجتلاعية اجتاه  إىل
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 السادسةرض وتحليل نتائج الفرضية عالفرع السادس: 
ي المؤسسات ف المجتمعتجاه افي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية  مساهمة إيجابيةلتمكين العاملين    

 1.125عند مستوى الداللة  محل الدراسة
الختبار  لبيئة امت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه      

( بني متكني المانةني وممارسات rأن نمانل اإلرتباط ) (41-4) رقمإذ يتضح ن  خال  اجلدو  هذه الفحرضية. 
نع داللة إحصائية هلذه المالقة ( 2.442بقيلة ) نتوسطة )نقبولة( اجملتلعاملساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه 

ا نا تثبته يف اجتاه نوجب هذهذه المالقة و . حسبلا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو ( 2.222) نستوى الداللةعند 
  (.2.442) املوجبة Betaقيلة نمانل 

وبناء عةى نتائج االحندار ميك  متثيل المالقة بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    
 :وفق املمادلة التالية اجملتلعاجتاه 

 1,682 +متكني المانةني × 4272,=جملتلع اممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات اجتاه 

  2.222عند نستوى الداللة ( 4272,)بةغ، قيلة التأثري ولةتأكد ن  الداللة اإلحصائية لنلوذج االحندار الناتج     
 .(2.222)ن  نستوى الداللة قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية 

 تجاهاالعالقة االنحدارية بين تمكين العاملين وممارسات المسؤولية االجتماعية  :(49-4) جدول رقم
 المجتمع

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

تمكين  2,442 2,195 2,442 2.222 1 الثاب، 1,682 7,542 2.222
 العاملين

140 

 141  المجتمع 2,427 5,989 2.222

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 )قيلة عالقات هذا النلوذج( 2R نمانل التحديدخبصوص القدرة التفسريية لةنلوذج فتبني نتائج التحةيل أن قيلة أنا 
 ىلإمتكني المانةني تادي نستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى( %11.2) بنسبة تفسريية تماد   أي 2.112 ،بةغ

 .اجملتلعاملساولية االجتلاعية اجتاه 
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 السابعة رض وتحليل نتائج الفرضيةع الفرع السابع:
خلربة اال توجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى التلكني تمزى لةخصائص الشخصية )   

 (./ املةكية/ نشاط املاسسةاملهنية
اخلربة ) انةالميف اجتاه واحد عةى حسب خصائصهم الوصفية أفحراد المينة هبدف نمحرفة نا إذا كان، إجابات    

ال نص على أنه: ت مت صياغة الفحرضية واليت تمحرف ننهجيا بفحرضية الفحروق  حيث  (املهنية/ املةكية/ نشاط املاسسة
  (ة/ نشاط املاسسةاخلربة املهنية/ املةكي) تمزى التلكنيتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى 

 .%2عند نستوى الداللة نستوى التلكني مت استخدا  اختبار التباي  األحادي ملقارنة 
  (ANOVA one way)استخدا  اختبار  إىلتتبع توزيما طبيميا  هذا يقودنا متكني المانةني ور احممبا أن البيانات    

حيث أن قاعدة القحرار يف اختبار هذه الفحرضية هي: "تقبل الفحرضية إذا كان، قيلة كاي   spssوفقا لربنانج املمةلي 
 .2.22أكرب ن  القيلة االحتلالية  sigاملسحوبة أكرب ن  قيلة كاي  اجلدولية ونستوى الداللة 

 ثالث فحرضيات فحرعية لةتلك  ن  قياسها: إىلمت تقسيم الفحرضية السابمة    
 المهنية الخبرة إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  1
الكتشاف هل  ؛spssوفقا لربنانج املمةلي   (ANOVA one way) التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت    

  .توجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى التلكني تبما خلربهتم املهنية
 نتائج االختبار والداللة اإلحصائية (22-4) رقمويوضح اجلدو     

 لمهنيةلخبرة ال تبعابين أفراد العينة في مستوى التمكين  نتائج اختبار الفروق (:51-4) جدول رقم

 F االنحراف المتوسط  البيان 

 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

  2.62 3 2.462 2.663 3.21 5 اقل من الخبرة
غري دا  
 إحصائيا

5-11 3.24 2.734 

11-21 2.71 2.016 

 2.771 3.16 وأكثر 21

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

( 3.21) ةغسنوات ب 2أن نتوسط الملا  الذي  لديهم خربة أقل ن   (22-4) يتضح ن  بيانات اجلدو  رقم   
 م أكثحرههذه الفئة  إىل( وهو أكرب ن  بقية املتوسطات  أي أن األفحراد الذي  ينتلون 2.663باحنحراف نمياري قدره )

 أسةو  التلكني ضل  عينة الدراسة  غري أنه تبني ن  خال  بيانات اجلدو  الفئات اليت تحرى أن ناسساهتم متارس
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عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى متكني المانةني باختالف نستوى خربهتم املهنية  حيث 
  (.2.22جاءت نستويات املمنوية لالختالفات أكرب ن  نستوى الداللة )

 لمؤسسةا ملكية إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  8
الكتشاف هل  ؛spssوفقا لربنانج املمةلي   (ANOVA one way)  التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت    

لون اليها ن  حيث لنوع املاسسة اليت ينتتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى التلكني تبما 
 نميار املةكية. 

 :نتائج االختبار والداللة اإلحصائية (21-4) رقمويوضح اجلدو     
 ؤسسةتبعا لملكية المبين أفراد العينة في مستوى التمكين  نتائج اختبار الفروق (:51-4) جدول رقم

درجة  F االنحراف المتوسط  البيان
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

ملكية 
 المؤسسة

غري دا   2.112 1 6.00 2.762 2.02 عامة
 2.772 3.12 خاصة إحصائيا

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

 (3.12) ةغب يملةون يف ناسسات خاصةأن نتوسط الملا  الذي   (21-4) رقميتضح ن  بيانات اجلدو     
بــــــ يملةون يف ناسسات عانة والذي قدر الملا  الذي  وهو أكرب ن  نتوسط  (2.772قدره )حنحراف نمياري با
( أكرب ن  2.112بقيلة احتلالية )F (6.00 )كلا جاءت نتيجة اختبار (   2.762وباحنحراف نمياري قدره )( 2.02)

عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى متكني المانةني  وعةيه تقحرر(. 2.22نستوى الداللة )
 نةكية املاسسة اليت ينتلون اليهاباختالف 

 لمؤسسةا نشاط إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  3
الكتشاف هل  ؛spssوفقا لربنانج املمةلي   (ANOVA one way) التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت    

لون اليها ن  حيث لنوع املاسسة اليت ينتتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى التلكني تبما 
 .نتائج االختبار والداللة اإلحصائية (22-4) رقمويوضح اجلدو   نميار النشاط.
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 لمؤسسةا نشاطتبعا لبين أفراد العينة في مستوى التمكين  نتائج اختبار الفروق (:52-4) جدول رقم
 
 البيان

درجة  F االنحراف المتوسط
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

 
 النشاط

  2.21 2 7.742 2.212 3.32 صناعي
دا  
 احصائيا

 2.772 2.12 خدمي

 2.004 2.64 تجاري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

حنحراف ( با3.32) بةغيف ناسسات صناعية أن نتوسط الملا  الذي   (22-4) رقميتضح ن  بيانات اجلدو     
فئات هذه الفئة هم أكثحر ال إىل( وهو أكرب ن  بقية املتوسطات  أي أن األفحراد الذي  ينتلون 2.212قدره )نمياري 

اليت تحرى أن ناسساهتم متارس أسةو  التلكني ضل  عينة الدراسة  كلا تبني ن  خال  بيانات اجلدو  أن قيلة 
F (7.742( بقيلة احتلالية )2.21) ( 2.22أقل ن  نستوى الداللة)  .وبالتايل هي دالة إحصائيا 
ليت ملاسسات ااوعةيه تقحرر أنه توجد فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى متكني المانةني باختالف    

 ينتلون اليها ن  حيث النشاط.
 الثامنة رض وتحليل نتائج الفرضيةع :الثامنالفرع 

تمزى  ةلاسساتل املساولية االجتلاعيةممارسات ال توجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى    
 (.اخلربة املهنية/ املةكية/ نشاط املاسسةلةخصائص الشخصية )

اخلربة ) يف اجتاه واحد عةى حسب خصائصهم الوصفية المانةأفحراد المينة هبدف نمحرفة نا إذا كان، إجابات    
ال نص على أنه: ت يا بفحرضية الفحروق  حيثمت صياغة الفحرضية واليت تمحرف ننهج  (املهنية/ املةكية/ نشاط املاسسة

اخلربة ) مزىت ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسساتتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى 
ية االجتلاعية نستوى ممارسات املساول  مت استخدا  اختبار التباي  األحادي ملقارنة (املهنية/ املةكية/ نشاط املاسسة

 .%2عند نستوى الداللة  اسساتلةل
استخدا   إىلودنا   هذا يقتتبع توزيما طبيميا ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسساتور احممبا أن البيانات    
حيث أن قاعدة القحرار يف اختبار هذه الفحرضية هي:   spssوفقا لربنانج املمةلي  (ANOVA one way) ختبارإ

أكرب ن  القيلة  sig"تقبل الفحرضية إذا كان، قيلة كاي املسحوبة أكرب ن  قيلة كاي اجلدولية ونستوى الداللة 
 .2.22االحتلالية 
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 ثالث فحرضيات فحرعية لةتلك  ن  قياسها: إىلمت تقسيم الفحرضية الثاننة    
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية  1

 .(للمؤسسات تعزى للخصائص الشخصية )الخبرة المهنية
الكتشاف هل  ؛spssوفقا لربنانج املمةلي  (ANOVA one way) التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت    

لسنوات اخلربة ا تبماالجتلاعية  ممارسات املساوليةتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى 
 :االختبار والداللة اإلحصائية نتائج (23-4)رقم ويوضح اجلدو   املهنية.

ية المسؤولية االجتماعممارسات بين أفراد العينة في مستوى  نتائج اختبار الفروق :(53-4) جدول رقم
 لخبرة المهنيةل تبعا للمؤسسات

درجة  F االنحراف المتوسط البيان
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

 
 الخبرة

غري دا   2.32 3 3.212 2.221 3.27 2 اقل ن 
 2.277 3.31 12-2 احصائيا

12-22 3.24 2.731 

 2.232 3.21 وأكثحر 22

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 

( نقدر 12 إىلسنوات  2نهنية بني ) أن نتوسط الملا  الذي  لديهم خربة (23-4) رقميتضح ن  بيانات اجلدو     
ذه ه إىل( وهو أكرب ن  بقية املتوسطات  أي أن األفحراد الذي  ينتلون 2.227قدره )حنحراف نمياري ( با3.31)بــــــ 

الفئة هم أكثحر الفئات اليت تحرى أن ناسساهتم متارس املساولية االجتلاعية لةلاسسات ضل  عينة الدراسة  غري أنه 
ت املساولية اتبني ن  خال  بيانات اجلدو  عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى ممارس

االجتلاعية باختالف نستوى خربهتم املهنية  حيث جاءت نستويات املمنوية لالختالفات أكرب ن  نستوى الداللة 
(2.22.) 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية  2

 .لملكيةلللمؤسسات تعزى 
الكتشاف هل توجد  ؛spssوفقا لربنانج املمةلي  (ANOVA one way) التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت 

املاسسة اليت ينتلون  لنوعتبما  ممارسات املساولية االجتلاعيةفحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى 
 .اليها ن  حيث نميار املةكية
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 ممارسات المسؤولية االجتماعيةبين أفراد العينة في مستوى  نتائج اختبار الفروق :(54-4) جدول رقم
 ؤسسةمتبعا لملكية ال للمؤسسات

درجة  F االنحراف المتوسط  البيان 
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

ملكية 
 المؤسسة 

دا   2.222 1 2.121 2.662 3.12 عامة
 2.617 3.34 خاصة احصائيا

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد  المصدر:

 (3.12) ــــــنقدر ب يملةون يف ناسسات عانةأن نتوسط الملا  الذي   (24-4) رقميتضح ن  بيانات اجلدو  
بــــــ يملةون يف ناسسات خاصة والذي قدر الملا  الذي  وهو أقل ن  نتوسط  (2.662قدره )حنحراف نمياري با
ناسسات خاصة هم أكثحر الفئات اليت  إىلالملا  الذي  ينتلون  (  أي أن2.617وباحنحراف نمياري قدره )( 3.34)

 Fكلا جاءت نتيجة اختبار تحرى أن ناسساهتم متارس املساولية االجتلاعية لةلاسسات ضل  عينة الدراسة   

 .دالة احصائياوبالتايل هي  (2.22( أقل ن  نستوى الداللة )2.222بقيلة احتلالية )( 6.00)
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية  3   

 المؤسسة. نشاطلللمؤسسات تعزى 
الكتشاف هل توجد  ؛SPSSوفقا لربنانج املمةلي   (ANOVA one way) التباي  األحادي انوفا استخدا  اختبارمت 

املاسسة اليت ينتلون  لنوعتبما  ممارسات املساولية االجتلاعيةفحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى 
 اليها ن  حيث نميار النشاط.

 ممارسات المسؤولية االجتماعيةبين أفراد العينة في مستوى  نتائج اختبار الفروق (:55-4) جدول رقم
 المؤسسة. لنشاطتبعا  للمؤسسات

  االنحراف المتوسط البيان

F 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالداللة 

الداللة 
 االحصائية

 
 النشاط

 2 2.026 2.616 3.32 صناعي

 

 

غري دا   2.62
 2.613 3.21 خدمي ائيااحص

 2.721 2.11 تجاري

 SPSSاإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانج ب الباحثةن  إعداد المصدر: 
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يملةون يف ناسسات القطاع الصناعي نقدر أن نتوسط الملا  الذي   (22-4) رقميتضح ن  بيانات اجلدو     
ذه ه إىل( وهو أكرب ن  بقية املتوسطات  أي أن األفحراد الذي  ينتلون 2.616)قدره حنحراف نمياري ( با3.32)بــــــ 

الفئة هم أكثحر الفئات اليت تحرى أن ناسساهتم متارس املساولية االجتلاعية لةلاسسات ضل  عينة الدراسة  غري أنه 
ة االجتلاعية مينة يف نستوى ممارسات املساوليالتبني ن  خال  بيانات اجلدو  عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد 

 (.2.22منوية لالختالفات أكرب ن  نستوى الداللة )باختالف نشاط ناسستهم  حيث جاءت نستويات امل
بني أفحراد المينة يف نستوى ( 2.22توجد فحروق ذات داللة إحصائية عند نستوى الداللة )ال وعةيه تقحرر أنه    

 .لنشاط املاسسة اليت يملةون هباة تبما يممارسات املساولية االجتلاع
 الفرضية الرئيسيةعرض وتحليل نتائج اختبار الفرع التاسع: 

 أوال: اختار الفرضية من خالل نتائج االنحدار
 .لتلكني المانةني دور يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية جتاه أصحا  املصاحل يف املاسسات حمل الدراسة   
  لةلاسسات ةساولية االجتلاعيالختبار هذه الفحرضية  مت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسات امل   

 (.26-4) رقموهو نا يوضحه اجلدو  

 (: نتائج تحليل االنحدار والتباين للفرضية الرئيسية56-4جدول رقم )
Sig 

القيلة 
 االحتلالية

T 

 احملسوبة
 نمانل االحندار

 

DF 

درجات 
 احلحرية

Sig 
القيلة 
 االحتلالية

Beta R2 

نمانل 
 التحديد

R 

نمانل 
 االرتباط

 البيان
 

173.2 تمكين  2,631 2,464 2,601 2.222 1 الثاب، 2.327 1.372 
 العاملين

140 

المسؤولية  2,021 11,312 2.222
  االجتماعية

141 

 SPSS اإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانجب الباحثةن  إعداد المصدر: 

هذه الفحرضية.  الختبار  لةلاسساتت املساولية االجتلاعية مت تقديحر منوذج احندار متكني المانةني عةى ممارسا   
( بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية rنمانل اإلرتباط ) أن (26-4) رقمإذ يتضح ن  خال  اجلدو  
حسبلا ( 2.22) نستوى الداللةنع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 2.601بقيلة ) لةلاسسات نتوسط )نقبو (

  (.2.601) املوجبة Betaيف اجتاه نوجب هذا نا تثبته قيلة نمانل هذه المالقة و . يف اجلدو تبينه النتائج املوضحة 
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وبناء عةى نتائج االحندار ميك  متثيل المالقة بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات    
 :وفق املمادلة التالية اجملتلعاجتاه 

    2.327 +متكني المانةني ×  2.021=ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات 
  2.22عند نستوى الداللة ( 2.021) بةغ، قيلة التأثريولةتأكد ن  الداللة اإلحصائية لنلوذج االحندار الناتج     

 الفحرضية المدنية ونقبل الفحرضيةوعةيه نحرفض ، (2.22)ن  نستوى الداللة قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية 
 )قيلة عالقات هذا النلوذج( 2R نمانل التحديدخبصوص القدرة التفسريية لةنلوذج فتبني نتائج التحةيل أن قيلة أنا 
 ىلإمتكني المانةني تادي نستوى  ن  التغريات اليت تطحرأ عةى( %46.4) بنسبة تفسريية تماد   أي 2.464 ،بةغ

 نتغريات أخحرى. إىل  والباقي راجع املساولية االجتلاعية
 تحليل المسارثانيا: 
بناء عةى (ة يف الدراس املقرتحفرتاضي الالبناء ذلك الذي ميثل النلوذج ا أو منوذج املتكانل Amos قصد بنلوذجي   

وممارسات ري نستقل كلتغ  متكني المانةني  فهو يحربط بني قيم كانال متثيال (النظحرية واألدبياتالدراسات السابقة 
 املتغريي  هذي  بني امللكنة والتداخالتقات الكلتغري تابع  ليقيس مجيع الم املساولية االجتلاعية لةلاسسات

اولية اجتاه الملالء  وممارسات املس ممارسات املساولية االجتلاعية  )متكني المانةني كلتغري نستقلوأبمادمها 
جتاه البيئة  ا اجتاه الملا   وممارسات املساولية االجتلاعية  االجتلاعية اجتاه املالك  وممارسات املساولية االجتلاعية

نع  املقرتحلنلوذج   وخيترب ندى تطابق هذا ا(بالنسبة لةلتغري التابعاجتاه اجملتلع  وممارسات املساولية االجتلاعية
 :ح ذلكيوض التايل  والشكل باملاسسات االقتصادية حمل الدراسة(البيانات اخلاصة ) الواقع
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 النموذج اإلفتراضي للدراسة إلىتحليل المسار بالنظر  (:1-4) شكل رقم

 
 AMOS اإلعتلاد عةى خمحرجات بحرنانجب الباحثةن  إعداد المصدر: 

ري بني لةدراسة  والذي يوضح عالقات التأث النلوذج اإلفرتاضي إىلحتةيل املسار بالنظحر يوضح الشكل أعاله     
خمحرجات التحةيل  إىل (  وبالحرجوعممارسات املساولية االجتلاعية) املتغري التابع(  و متكني المانةني) املتغري املستقل

  .مبقارنة قيم ناشحرات تطابق النلوذج نع البياناتنقو  النلوذج 
ذج دالة املاشحرات  وأن مجيع تقديحرات النلو  ولة ملختةفقيم نقبأعاله  أنه حيوز عةى  الشكليتضح ن  خال  

   حيث نالحظ أن:2.22إحصائيا عند 
أفضل نطابقة    إىلبدورها   واليت تشري 2.222بــــــ واليت تقدر  2.22قيلة كاي تحربيع غري دالة عند نستوى  -

وهذا راجع لكون أن طحريقة حساهبا تتم بالقاعدة التالية 04.2كلا يالحظ أن قيلة كاي تحربيع املمياري 
X2/DF    

 كلا أن ناشحرات املطابقة املتلثةة يف ناشحر جودة املطابقة  ناشحر املطابقة املمياري  ناشحر املطابقة املقارن -
االفرتاضي    كلا تفسحر ابتماد النلوذجلةلطابقة نقبولةاهنا  إىل  واليت تشري قحريبة ن  الواحدجاءت القيم 
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ل )تأثري املتغري املستقل وأبماده يف املتغري التابع وأبماده( ع  النلوذج الصفحري )عد  تأثري املتغري املستق
 وأبماده يف املتغري التابع وأبماده(.

نلوذج ال بنيتقار  كبري تفسحر بوجود تطابق قحريبة ن  الصفحر  (2.323) كلا جاءت قيلة ناشحر رنسي -
 االفرتاضي والبيانات الواقمية.

  بمد اختبار صدق النلوذج املقرتح يف الدراسة تبني لنا وجود عالقة اجيابية ونمنوية بني املتغريي  التابع واملستقل   
يف الدور املمنوي املوجب لتلكني المانةني يف دعم خمتةف ممارسات املساولية االجتلاعية  هذه المالقة تتلثل

 .ويف االخري استخالص ندى صحة الفحرضية الحرئيسية االقتصادية حمل الدراسة. لةلاسسات
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 المبحث الثالث: مناقشة نتائج الدراسة
عية متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلا املتمةقةو  االستبيانن  خال  التحةيل الكلي لنتائج أسئةة 

 :أمهها ن  النتائج جملوعة إىلإختبار الفحرضيات والتوصل وكذا أمهية حتقيق ذلك  مت  لةلاسسات
الفرضية األولى: تمارس المؤسسات محل الدراسة تمكين العاملين والمسؤولية االجتماعية  0

 بمستوى عالي.
 تمارس المؤسسات محل الدراسة تمكين العاملين بمستوى عالي. (:1.1الفرضية الفرعية األولى )

 دون ربالذي يمت( 2.17) د أن نتوسط تةك القيم هوجن  متكني المانةنيالما  لقيم ناشحرات  املتوسطقا ن  الانط   
 درجة( 3.31 إىل 2.62 )ن ( ضل  اجملا  1-4فهو حسب اجلدو  رقم )  3الفحرضي  املتوسطأقل ن   (املتوسط
متكني ارسات ممحسب إجابات أفحراد عينة الدراسة أن متكني الماملني نوجود بدرجة نتوسطة  مما يمكس  يبنيوالذي 
   الحرائدة ملاسساتا يفنا هو نتمارف عةيه  إىلتحرق  نتواضمة  ومل املاسسات االقتصادية حمل الدراسة يف المانةني

  هي نحرتبة تحرتيبا تنازليا نممارسات التلكني حسب إجابات املبحوثني أهم أن  (41-4)رقم و  كلا يظهحر اجلد
 املهم كلا يةي: إىلاألهم 
 ؛نشاركة المانةني باملمةونات -
 ؛ممارسات احلحرية واالستقاللية امللنوحة لةمانل ألداء علةه -
 ؛االهتلا  بتواجد فحرق الملل املوجهة ذاتيا -
 ؛لةملا اسسة فحرص اكتسا  املمحرفة ندى توفري امل -
  احلوافز واملكافآت امللنوحة لةمانل. -

اخلاصة مبستوى ممارسة أو تطبيق املاسسات حمل الدراسة لتلكني المانةني ( 1-1) وعةية الفحرضية الفحرعية األوىل   
يمزى ذلك جمللوعة ن  الموانل أوهلا أن نمظم املساولني يف املاسسات حمل الدراسة هم ن   وقد .غري حمققة

احلديثة  نا جيمةهم بميدي  ع  املفاهيم واملصطةحات والتطبيقاتوهو  ختصصات عةلية وتقنية ال عالقة هلا باإلدارة
دارة الكالسيكية  اداري يوني جاند أشبه باإل يتبمون منطاملحرتبطة باملورد البشحري وكذا بالتلكني اإلداري  مما جيمةهم 

 ن املاسسات االستشفائية اليت أجحري، فيهاأ إىل( خبصوص توصةها 2015نع دراسة لطيفة بحرين ) وهذه النتيجة تتفق
 اليت (2015) محيد سامل الكميببينلا تتمارض نع دراسة  يف.ضم إىلنتوسط نستوى التلكني اإلداري  إىلالدراسة 
  .التلكني اإلداري بإبماده )املمةونات  والقوة  واملكافآت  املمحرفة( كان، نحرتفمةأن نستويات  إىلتوصة، 
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(: تلتزم المؤسسات محل الدراسة بممارسات المسؤولية االجتماعية بشكل 2-1الفرضية الفرعية الثانية )
 عالي
ةك القيم د أن نتوسط تجن  لةلاسساتممارسات املساولية االجتلاعية الما  لقيم ناشحرات  املتوسطقا ن  الانط   
والذي  درجة(3.31 إىل 2.62 )ن ( ضل  اجملا  1-4وهو حسب اجلدو  رقم ) (نتوسط ربالذي يمت( )3.22) هو

يوضح حسب إجابات أفحراد عينة الدراسة أن ممارسات املساولية االجتلاعية نوجود بدرجة نتوسطة  مما يمكس أن 
ممارسات  ط. وتمزى الرتفاع نتوسنتواضمة  املاسسات االقتصادية حمل الدراسة يفاملساولية االجتلاعية ممارسات 

 املساولية االجتلاعية املوجهة لةمانةني وذلك كوهنا يف الغالب نفحروضة بالقوانني والتشحريمات واالتفاقيات اجللاعية
با تنازليا نحرتبة تحرتيحسب إجابات املبحوثني  املساولية االجتلاعيةأن ممارسات  (43-4)رقم و  كلا يظهحر اجلد    

 :كاآليت  املهم إىلن  األهم 
  ؛لمانةنيا اجتاه املساولية االجتلاعية ممارسات -
 ؛املساولية االجتلاعية اجتاه الملالءممارسات  -
 ؛اجتاه البيئةاالجتلاعية ة يممارسات املساول -
 ؛املساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع ممارسات -
 ؛املساولية االجتلاعية اجتاه املالكممارسات  -

ية مبلارسات املساولية االجتلاعاملاسسات حمل الدراسة  التزا اخلاصة مبستوى ( 2-1) الثانيةوعةية الفحرضية الفحرعية    
حيث وجدت أن املاسسات حمل  2214وهيبة نقد  دراسة وهو نا يتفق نع  .بدرجة عالية غري حمققة لةلاسسات

 اليت (2212)إبحراهيم قدري  دراسةالدراسة متارس نساوليتها االجتلاعية بشكل نتوسط علونا. كلا تتفق نع 
 نتوسطها بةغ حيثُ  نتوسطة بدرجة االجتلاعية املساولية متارس املدروسة املاسسات أن إىل الدراسة خةص،
( اليت 2211نيس كشاط )أأيضا نع دراسة نتائج حبثنا تتفق كلا  (%74.40)  قدرها نسبية وبأمهية (3.72) احلسايب

 بين، ان املاسسة حمل الدراسة تةتز  باملساولية االجتلاعية لةلاسسات بدرجة نتوسطة وليس بدرجة عالية.
حمل  املاسساتغري حمققتني  تكون الفحرضية األوىل غري حمققة أي أن  (2-1)و (1-1)مبا أن الفحرضيتني الفحرعيتني    

 متكني المانةني واملساولية االجتلاعية لةلاسسات مبستوى غري عا . كل ن   الدراسة متارس
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لتمكين العاملين مساهمة ايجابية في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه  الفرضية الثانية: 8
 العمالء في المؤسسات محل الدراسة.

المالقة االحندارية بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية الذي يوضح  (42-4) دو  رقمن  خال  اجل   
جتلاعية لةلاسسات اجتاه ( بني متكني المانةني وممارسات املساولية االrنمانل اإلرتباط )الملالء. يظهحر جتاه ا

 حسب( 2.222)نستوى الداللة نع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 2.227نتوسط )نقبو ( بقيلة )الملالءبأنه 
 املوجبة Betaقيلة نمانل  تاكدههذا نا   و يف اجتاه نوجبهذه المالقة و . نا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو 

ن  قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية   2.222عند نستوى الداللة ( 2.412)بةغ، قيلة التأثري  (.2.227)
مساهمة املين لتمكين الع القائةة: بديةةالفحرضية ال ونقبل الفحرضية المدنيةوهبذا نحرفض ، (2.222)نستوى الداللة 

ن الفحرضية أي أ، تجاه العمالء في المؤسسات محل الدراسةافي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية  إيجابية
 (2213) أيضا نع دراسة هذه النتيجة وتتفق Yang  SB,  Choi  SO  (2009)وهو نا توصة، له دراسة  .حمققة

&Augustine O. Isimoya Bamidele E. Bakarey  ،مانلال متكني بني كبرية عالقة هناك نأ إىلاليت توصة 
 .الملالء ورضا
الفرضية الثالثة: لتمكين العاملين مساهمة ايجابية في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه  3

 المالك في المؤسسات محل الدراسة.
المالقة االحندارية بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية  الذي يبني (46-4) رقمدو  ن  خال  اجل   
والذي يوضح  2.222عند نستوى الداللة  2.406نتائج التحةيل اإلحصائي أن نمانل االرتباط بةغ  املالك تظهحرجتاه ا

 ك أو املسامهنيمتكني المانةني واملساولية االجتلاعية اجتاه املال بني املتغريي  نتوسطة )نقبولة( وجود عالقة ارتباطية
 .املوجبة Betaقيلة نمانل  تاكدهنا  وهو  يف اجتاه نوجبهذه المالقة و 

ن  قل أ Sig (2.222) والقيلة االحتلالية  (2.222)عند نستوى الداللة ( 2.420)كلا بةغ، قيلة التأثري    
ن العاملين لتمكي :أن القائةة بديةةقبو  الفحرضية الو  لمدنيةمما يمين رفض الفحرضية ا .(2.222)نستوى الداللة 
ند ع في المؤسسات محل الدراسة المالكفي دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه  مساهمة إيجابية

أن  إىلتوصة،  اليت  Fombrun et al.’s 2000)) دراسة تتوافق نعوعةيه هذه النتيجة  .2.222لداللة مستوى ا
 القحرار صنع علةية يف وإشحراكهم المانةني نع السةطة ملشاركة واستمداد تشاركية بثقافة عادة تتليزاملاسسات اليت 
 Ahmad Y. Areiqat, Bayan(2016)ليه دراسة نع نا توصة، إ أيضانتيجة ال هذهكلا تتفق   .لديها مسمة طيبة

Naji التنظيلية سواء جوانب عدة يف التحسني حتقيق إىل يادى التلكني السرتاتيجية املاسسة تبىنأن  بين، اليت 
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لةلاسسة  اليت  السوقية احلصة نستوى حتسني يف المانةني لتلكني دور ويوجد االقتصادية  جائالنت وكذلك الفنية أو
 تمترب أهم اهتلانات املالك أو املسامهني.

: لتمكين العاملين مساهمة ايجابية في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه الرابعةالفرضية  4
 في المؤسسات محل الدراسة. العمال

ةمالقة االحندارية بني متكني المانةني وممارسات املساولية لاملوضح  (47-4) رقميتضح ن  خال  اجلدو     
متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات ( بني rأن نمانل اإلرتباط ) الملا  جتاه ااالجتلاعية 

تبينه النتائج  وفق نا (2.222) نستوى الداللةنع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 2.722اجتاه الملا  قوي بقيلة )
 . املوجبة Betaهذا نا تثبته قيلة نمانل   يف اجتاه نوجبهذه المالقة هي و . املوضحة يف اجلدو 

ن  قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية   2.222عند نستوى الداللة ( 2.614)بةغ، قيلة التأثري  كلا    
كني المانةني يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه وهو نا يد  عةى نسامهة مت ،(2.222)نستوى الداللة 

 الملا . 
يف  الملا جتاه ايف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية  نسامهة إجيابيةلتلكني المانةني  الفحرضية القائةة:وعةيه    

 Fulford, M. D., &Enz, C. A. (1995) نتائج كل ن نع  النتيجة تتوافقوهذه   هي حمققة املاسسات حمل الدراسة
سةو  أ خال  ن المانةني  رضا نستوى زيادة لةلاسسة ميك أنه  إىل اليت توصةتا Nihat Karakoc (2009)و 
 ونيشمحر المانةني الذي   أن بنيالذي  al etAbabneh -Mukhles Al  1دراسةوالنتيجة أيضا نتسقة نع  .تلكنيال
 .وظائفهم يف رضا كثحراأل هم علةهم  عةى والسيطحرة نستقل بشكل لةتصحرف والسةطة االستقاللية لديهم أن

: لتمكين العاملين مساهمة ايجابية في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه الخامسةالفرضية  0
 في المؤسسات محل الدراسة.البيئة 

 البيئةاه جتاالمالقة االحندارية بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية  (40-4) رقميوضح اجلدو     
( بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية rاإلرتباط )أن نمانل  نتائج التحةيل اإلحصائي تظهحرو 

 نستوى الداللةنع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 4122,بقيلة ) لةلاسسات اجتاه البيئة نتوسطة )نقبولة(
 Betaه قيلة نمانل نا تثبت وهو  يف اجتاه نوجبهذه المالقة و . نا تبينه النتائج املوضحة يف اجلدو  حسب( 2.222)

 (. 2.412) املوجبة

                                                            
. 
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ن  قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية   2.222عند نستوى الداللة ( 2.366)بةغ، قيلة التأثري وقد    
وهو نا يد  عةى نسامهة متكني المانةني يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه  ،(2.222)نستوى الداللة 

 البيئة. 
ة في دعم لتمكين العاملين مساهمة إيجابي الفحرضية المدنية ونقبل الفحرضية البديةة القائةة:وعةيه نحرفض    
صة، اليه نع نا تو تتوافق  وهي .في المؤسسات محل الدراسة البيئةرسات المسؤولية االجتماعية تجاه مما

 تستحق ليتا البيئية املها  ألداء حتفيزًا أكثحر هم املتلكنني يف كون المانةني Sanober Tariq & al (2014)دراسة 
الذي توصل  (2009) املبيضني ذيب حملد صاحل  عةي أمحد دراسةتتفق أيضا نع كلا . لةبيئة صديقة تكون أن
 يفاملتلثةة  البيئة وزارة أهداف جتسيد يف نباشحرة نسامهة يسهم املبحوثة املاسسات يف اإلداري ممارسة التلكني أن

  .استدانتها وضلان البيئة عةى احملافظة
وجود دور لةتدريب والتحفيز يف  اليت بين،( 2210عبد احلكيم جحريب ) دراسةلا تتوافق النتيجة نع نا توصل اليه ك

وأيضا   ةن التدريب والتحفيز عنصحري  يقو  عةيهلا التلكني يف دراستنا احلالي. عةلا أتمزيز األداء البيئي لةلاسسات
 مت الذي  الملا  أن إىل يف دراستهلا اليت بين، Nur Aina Zaki, Irmawati Norazman( 2211)1 دراسة نع

 لةمانةني  صوت إعطاء  لةبيئة وذلك ن  خال  صديقة لتكون تدفع اليت البيئية املها  ألداء حتفيزًا أكثحر هم متكينهم
 سسة.املا  يفالبيئية  القضايااملتمةقة ب املشكالت وحل القحرار اختاذ حيث ن  باملشاركة هلم والسلاح

: لتمكين العاملين مساهمة ايجابية في دعم ممارسات المسؤولية االجتماعية اتجاه السادسةالفرضية  1
 في المؤسسات محل الدراسة.المجتمع 

بني متكني المانةني وممارسات املساولية  المالقة االحندارية الذي يوضح (41-4) رقميتضح ن  خال  اجلدو     
( بني متكني المانةني وممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات rأن نمانل اإلرتباط ) لعجملتاجتاه ااالجتلاعية 

 حسب( 2.222) نستوى الداللةنع داللة إحصائية هلذه المالقة عند ( 2.442بقيلة ) اجتاه اجملتلع نتوسطة )نقبولة(
  (.2.442) املوجبة Betaنا تثبته قيلة نمانل  وهو  يف اجتاه نوجبهذه المالقة و . النتائج املوضحة يف اجلدو  نا تبينه
ن  نستوى قل أهي  Sig (2.222)والقيلة االحتلالية   2.222عند نستوى الداللة ( 4272,)بةغ، قيلة التأثري كلا 

 وهو نا يد  عةى نسامهة متكني المانةني يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية اجتاه اجملتلع.  ،(2.222)الداللة 
يف  اجملتلع يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية جتاه نسامهة إجيابيةلتلكني المانةني  الفحرضية القائةة: وعةيه   

 .حمققة املاسسات حمل الدراسة

                                                            
1 Nur Aina Z. & Irmawati N. (2019), The Relationship between Employee Motivation towards Green HRM 

Mediates by Green Employee Empowerment: A Systematic Review and Conceptual Analysis, Journal of 

Research in Psychology, 1(2), pp :  6-9. 
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ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى الفرضية السابعة: ال توجد فروق  7
 للخصائص الشخصية )المستوى التعليمي / الخبرة المهنية/ ملكية المؤسسة(.

 قياسها: ن   ثالث فحرضيات فحرعية لةتلك إىلبمة مت تقسيم الفحرضية السا   
 .خبرة المهنيةال إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  (7-1)

عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى متكني  (22-4) يتضح ن  بيانات اجلدو  رقم   
( أكرب ن  نستوى 2.62المانةني باختالف نستوى خربهتم املهنية  حيث جاءت نستويات املمنوية لالختالفات )

 بني أفحراد (2.22فحروق ذات داللة إحصائية عند نستوى الداللة )(  وهو نا يد  عةى عد  وجود 2.22الداللة )
ا توصة، اليه دراسة الفحرضية حمققة وهو عكس نفإن المينة يف نستوى التلكني تبما ملستويات خربهتم املهنية. وننه 

ذات داللــة إحصــائية ملســتوى إدراك المــانةني فــي شحركة سـوناطحراك  فـحروقوجود  إىلاليت بين،  (2213) بوسامل بكحر ابو
 ة.تمـزى ملتغيـحر اخلبـحر  البرتوليـة لسياسـة متكـني المـانةني

 .المؤسسة كيةمل إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  (7-8)
نتائج االختبار والداللة اإلحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى التلكني تبما ملةكية  (21-4)يوضح اجلدو  رقم    

توجد فحروق ذات ال وعةيه  (.2.22( أكرب ن  نستوى الداللة )2.112االحتلالية )قيلة املاسسة حيث جاءت ال
فإن ننه و  نةكية املاسسة  إىلالتلكني تمزى  بني أفحراد المينة يف نستوى 2.22داللة إحصائية عند نستوى داللة 

 الفحرضية حمققة.
 ط المؤسسةنشا إلىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى التمكين تعزى ال  (7-3)

( باحنحراف نمياري قدره 3.32) ةغصناعية بالاسسات امل علا أن نتوسط  (22-4)يتضح ن  بيانات اجلدو  رقم    
ثحر الفئات هم أكهذا النشاط االقتصادي  إىلأن األفحراد الذي  ينتلون ( وهو أكرب ن  بقية املتوسطات  أي 2.212)

 اليت تحرى أن ناسساهتم متارس أسةو  التلكني ضل  عينة الدراسة.
 (2.22أقل ن  نستوى الداللة ) (2.21( بقيلة احتلالية )7.742) Fكلا تبني ن  خال  بيانات اجلدو  أن قيلة    

نةني فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى متكني الما وهو يد  عةى وجودوبالتايل هي دالة إحصائيا. 
 غري حمققة. مما يد  عةى أن هذه الفحرضيةباختالف املاسسات اليت ينتلون اليها ن  حيث النشاط  
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ات ممارس: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى الثامنةالفرضية  8
 (.النشاط /تعزى للخصائص الشخصية )/ الخبرة المهنية/ ملكية المؤسسة المسؤولية االجتماعية

 ثالث فحرضيات فحرعية لةتلك  ن  قياسها: إىل الثاننةمت تقسيم الفحرضية    
تعزى  ممارسات المسؤولية االجتماعيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى  (0-1)

 للخبرة المهنية
بني أفحراد المينة يف نستوى ممارسات املساولية االجتلاعية  نتائج اختبار الفحروق (23-4) جدو  رقميوضح    

أكرب ( 2.32نستويات املمنوية لالختالفات )و ( 3.212هي) Fأن قيلة   حيث يتبني لةلاسسات تبما لةخربة املهنية
( 2.22إحصائية عند نستوى الداللة )فحروق ذات داللة  يد  عةى عد  وجود (  وهو نا2.22ن  نستوى الداللة )

وننه فهذه الفحرضية غري   ة تبما ملستويات خربهتم املهنيةيبني أفحراد المينة يف نستوى ممارسات املساولية االجتلاع
 حمققة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية ( 0-2) 
 للملكية.للمؤسسات تعزى 

بني أفحراد المينة يف نستوى ممارسات املساولية االجتلاعية  الفحروقنتائج إختبار ( 24-4)اجلدو  رقم  يبني   
( أقل ن  نستوى 2.222بقيلة احتلالية )F (6.00 )جاءت نتيجة اختبار لةلاسسات تبما ملةكية املاسسة حيث 

 (3.12) غةب يملةون يف ناسسات عانةنتوسط الملا  الذي  كلا أن   وبالتايل فهي دالة احصائيا  (2.22الداللة )
( 3.34) ةغيملةون يف ناسسات خاصة والذي بالملا  الذي  وهو أقل ن  نتوسط  (2.662قدره )حنحراف نمياري با

ناسسات خاصة هم أكثحر الفئات اليت تحرى أن  إىل(  وعةيه الملا  الذي  ينتلون 2.617وباحنحراف نمياري قدره )
 ناسساهتم متارس املساولية االجتلاعية لةلاسسات ضل  عينة الدراسة.

( بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى ممارسات 2.22د فحروقات ذات داللة إحصائية عند نستوى الداللة )توج   
ال بأنه  لفحرضية القائةةن ابأالقو   إىليدفمنا  اليها  وهذانةكية املاسسة اليت ينتلون املساولية االجتلاعية باختالف 

ت تمزى الجتلاعية لةلاسساتوجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى ممارسات املساولية ا
 لةلةكية غري حمققة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى ممارسات المسؤولية االجتماعية ( 0-3)
 للنشاط.للمؤسسات تعزى 

تبني ن  خال  بيانات اجلدو  عد  وجود فحروقات نمنوية بني أفحراد عينة الدراسة يف نستوى ممارسات املساولية 
( 2.62ونستويات املمنوية لالختالفات ) F (2.026)االجتلاعية باختالف نشاط ناسستهم  حيث جاءت قيلة 
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بني ( 2.22فحروق ذات داللة إحصائية عند نستوى الداللة )(  وعةيه ال توجد 2.22أكرب ن  نستوى الداللة )وهي 
 الفحرضيةفهذه  ننهو  لنشاط املاسسة اليت يملةون هبا ة تبما يأفحراد المينة يف نستوى ممارسات املساولية االجتلاع

 حمققة.
 الفحرضيات يف اجلدو  اآليت:كل ميك  تةخيص نتائج     

 الفرضيات اختبار ملخص نتائج (57-4) جدول رقم
 القرار نص الفرضية الفرضية

متارس املاسسات حمل الدراسة متكني المانةني واملساولية  األولىالفرضية 
 االجتلاعية مبستوى عايل

 غري حمققة

نسامهة اجيابية يف دعم ممارسات املساولية لتلكني المانةني  الثانيةالفرضية 
 االجتلاعية اجتاه الملالء يف املاسسات حمل الدراسة.

 
 حمققة )بدرجة نتوسطة(

لتلكني المانةني نسامهة اجيابية يف دعم ممارسات املساولية  الفرضية الثالثة
 االجتلاعية اجتاه املسامهني يف املاسسات حمل الدراسة. 

 
 نتوسطة(حمققة )بدرجة 

لتلكني المانةني نسامهة اجيابية يف دعم ممارسات املساولية  الفرضية الرابعة
 االجتلاعية اجتاه الملا  يف املاسسات حمل الدراسة.

 
 حمققة

لتلكني المانةني نسامهة اجيابية يف دعم ممارسات املساولية  الفرضية الخامسة
 الدراسة.االجتلاعية اجتاه البيئة يف املاسسات حمل 

 
 حمققة )بدرجة نتوسطة(

لتلكني المانةني نسامهة اجيابية يف دعم ممارسات املساولية  الفرضية السادسة
 االجتلاعية اجتاه اجملتلع يف املاسسات حمل الدراسة.

 
 حمققة )بدرجة نتوسطة(

ال توجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى  الفرضية السابعة
التلكني تمزى لةخصائص الشخصية )اخلربة املهنية/ نةكية 

 املاسسة/ النشاط(.

 
 غري حمققة

ال توجد فحروق ذات داللة إحصائية بني أفحراد المينة يف نستوى  الفرضية الثامنة
التلكني تمزى لةخصائص الشخصية )اخلربة املهنية/ نةكية 

 املاسسة/ النشاط(

 
 غري حمققة

لتلكني المانةني دور يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية جتاه  الفرضية الرئيسية
 أصحا  املصاحل يف املاسسات حمل الدراسة.

 
 بدرجة نتوسطة حمققة

 باالعتلاد عةى نتائج اختبار الفحرضيات الباحثةن  اعداد المصدر: 
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 الفصل خالصة

ن  خال  هذا الفصل مت، دراسة دور متكني المانةني يف دعم ممارسات املساولية االجتلاعية  وذلك بمد حتديد    
اإلطار املنهجي ن  خال  توضيح فةسفة الدراسة واملقاربة املستخدنة واملنهج ون  مث أدوات مجع البيانات  ليتم 

عانل يف جملوعة ن   122عةى ن  خال  االستبيان املوزع  بمدها اجحراء التحةيل االحصائي لةبيانات اليت مت مجمها
وذلك باستخدا  أدوات  SPSSاملاسسات االقتصادية بوالية سطيف  وقد مت التحةيل باالعتلاد عةى بحرنانج 

 دور يف دعم اليت نفادها لتلكني المانةني عةى فحرضية الدراسة الحرئيسية الختباراإلحصاء الوصفي وكذا االستداليل 
 الفحرضيات الفحرعية.باقي وكذا  ممارسات املساولية االجتلاعية لةلاسسات

كنتنا ن  جملوعة ن  النتائج  اليت ن إىلالوصفي واالستداليل التحةيل االحصائي  اختبارات توصةنا ن  خال    
ليها نتائج املتوصل إاقشتها عةى ضوء النتائج قلنا مبن إىلوصل واختبار الفحرضيات ون  مث التاإلجابة عةى التساؤالت 

 يف بمض الدراسات السابقة  واألحباث األكادميية ذات المالقة باملوضوع. 

    



 

 

 

 

 ةــمة عامـخات
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 خاتمة   
يتطلب  امباالت  جمفيها املؤسسات االقتصادية تغريات وحتوالت متسارعة تؤثر عليها يف عدة  تنشطبيئة اليت التشهد 

ا  كما هتتغريا ومواجهة آثار جلديدةامن هذه املؤسسات أخذ املتغريات بعني االعتبار والتكيف مع هذه املستجدات 
هذه ظل يف استمراريتها و حتقيق بقائها ومنوها  للتمكن مناحلديثة التسيريية االهتمام وتبين االجتاهات يها عل يتعني

  .الظروف

لمؤسسات  ل واملسؤولية االجتماعية العاملنيني كمتموضوع هذه حاولنا تسليط الضوء على من خالل دراستنا    
 وهناكمدى أمهية تعامل املؤسسات مع مواردها البشرية من منظور اسرتاتيجي   النظرية  الدراسةمن اتضح لنا حيث 

رورة وأيضا ملا هلا من أمهية ملواكبة التطورات على غرار ضمفتاح النجاح لتحقيق أهداف الرحبية  البقاء  والنمو  
 .صحاب املصلحةاملسؤولية االجتماعية اجتاه خمتلف أمارسات تزام مبلاال
حىت تتمكن املؤسسات من االلتزام مبمارسات املسؤولية االجتماعية من خالل التمكني  يتطلب توفري جمموعة    

وكذا  مشاركة العاملني باملعلومات وتوفري فرص اكتساب املعرفةمن أمهها من املتطلبات أو املمارسات اليت تعترب 
 فرق العمل املوجهة ذاتيا. املمنوحة للعامل وكذا وجوداحلوافز واملكافآت واالستقاللية 

حاولت هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي الوقوف على واقع متكني العاملني يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية     
تحقق من لوكذا واقع املسؤولية االجتماعية اجتاه أصحاب املصلحة )العمالء  املسامهني  العمال  البيئة واجملتمع(  وا

 إىلكنا من الوصول مت وقد لتزام املؤسسات باملسؤولية االجتماعية إالدور الذي يلعبه التمكني بأبعاده اخلمسة يف 
طبيق أسلوب ستساهم يف دفع املؤسسات لت ميكن أن بعض االقرتاحات اليت قدمناجمموعة من النتائج اليت من خالهلا 

 دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية هلذه املؤسسات.متكني العاملني  والذي بدوره سيساهم يف 
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 لدراسةانتائج أوال: 
حيث   دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية للمؤسساتجــاءت هــذه الدراســة لتحديــد دور متكــني العــاملني فــي 

أجابت   طيفبوالية س اليت مشلت جمموعة مؤسسات اقتصادية امليداين اجلانبعلى عرض وحتليل بيانات  ابناء
على املتغريات وتأثريها  لةاملستقملتغريات البحث من حيث حتديد أمهية ل السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية علىالدراسة 

 يما يلي:أمهها ف إىلميكننا اإلشارة عدة نتائج  إىلالتابعة  كما توصلت الدراسة من خالل اختبار الفرضيات 
 ل الدراسة املؤسسات االقتصادية حيف متوفرة بدرجة متوسطةاألبعاد اخلمسة املمثلة لتمكني العاملني ن إ  

 ؛منها الرائدة خاصة املؤسساتتعارف عليه لدى امل ومل تبلغ املستويات
 رأي املبحوثنيبحيث احتل هذا البعد املرتبة األوىل   مبشاركة العاملنيحل الدراسة مؤسسات إهتمام كبري لل  

  ؛واالستقاللية يف املرتبة الثانيةويليها بعد احلرية 
  كذا و  توفري فرص اكتساب املعرفة للعمالعدم االهتمام الكبري من جانب املؤسسات حل الدراسة ببعدي

 ؛املراتب األخريةحيث جاء البعدين يف برأي املبحوثني احلوافز واملكافآت املمنوحة 
 ف مستوى زى الختالعدم وجود فروقات معنوية بني أفراد عينة الدراسة يف مستوى متكني العاملني تع

 ؛نوع املؤسسة حسب معيار امللكية )عامة كانت أو خاصة(خربهتم املهنية و 
 اليت ينتمون ت  باختالف املؤسساتوجد فروقات معنوية بني أفراد عينة الدراسة يف مستوى متكني العاملني

 ؛ي املؤسساتأكرب من باقصناعية الؤسسات امل تبني أن مستوى التمكني يفليها من حيث النشاط  حيث إ
  أي تماعية املسؤولية االجب املرتبطة مارساتباحلد األدىن من امل االقتصادية حل الدراسةتقيد املؤسسات

ذلك راجع لكون و   الطوعية يف هذا اجملالوفق ما تنص عليه القوانني فقط  وغياب شبه كلي للمبادرات 
املؤسسات غري  باملتقدمة اليت تعاق   على عكس البلداناملسؤولية االجتماعية تتميز بالطابع الطوعي

 ؛عدم وعي املستهلك اجلزائري على عكس األوريب الذي يقاطع مثل هذ املؤسسات إىلاملسؤولة  إضافة 
  أينلحةاجتاه أصحاب املص االجتماعية سؤوليتهامبل الدراسة ح املؤسساتدرجة التزام تباين وتفاوت   

التشريعات و كوهنا يف الغالب مفروضة بالقوانني لاملرتبة األوىل وذلك يف وجهة للعاملني املمارسات امل جاءت
أي أن املؤسسات حل الدراسة تلتزم باحلد األدىن للمسؤولية االجتماعية واملتمثل يف  واالتفاقيات اجلماعية 

 ؛املسؤولية القانونية
 حوثني للمالك حبسب رأي املباملوجهة املسؤولية االجتماعية مارسات عدم اهتمام املؤسسات حل الدراسة مب

 ؛األخرية املرتبة أين جاءت يف
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  بني أفراد العينة يف مستوى ممارسات ( 0.0.عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال
 ؛ون هبالنشاط املؤسسة اليت يعمل وكذا تبعا املسؤولية االجتماعية تبعا ملستويات خربهتم املهنية

 ملكية املؤسسة  تالفتوجد فروقات بني أفراد عينة الدراسة يف مستوى ممارسات املسؤولية االجتماعية باخ
 العامة أكثر من املؤسساتاصة متار  املسؤولية االجتماعية اخل ؤسساتاملحيث أن   يهالن إاليت ينتمو 

 ؛برأي املبحوثني
 تمكني العاملني يف املؤسسات حل الدراسة دور يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية جتاه خمتلف ل

رض اكتساب ف مومنحه مباملعلومات املتعلقة باملسؤولية وتدريبه ممن خالل مشاركته ة أصحاب املصلح
تمكينية املمارسات الوغريها من املسؤول  مبأدائه مهتمعارف ومهارات يف هذا اجملال ناهيك عن ربط مكافآ

 ؛تماعيةمبا فيها املسؤولية االج هداف واسرتاتيجيات املؤسسةأدور يف ادماج العامل يف مجيع اليت هلا 
 ال  وهي ممارسات املسؤولية االجتماعية اجتاه العميف دعم بأبعاده اخلمس مسامهة إجيابية  العاملني تمكنيل

بدرجة قوية وهو ما يؤكد أن ممارسات التمكني اليت تشمل املشاركة باملعلومات وتوفري فرص اكتساب املعرفة 
واالستقاللية  املكافآت ومنح احلريةوجود احلوافز و  إىلللعاملني من تدريب وتدوير للوظائف وغريها  إضافة 

 ؛باالنتماء للمؤسسة همللعامل والعمل بفرق عمل ذاتية التوجيه ترفع من رضا العاملني وشعور 
   لتمكني العاملني بأبعاده اخلمس مسامهة إجيابية يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية اجتاه العمالء

 أن ممارسات التمكني تولد عامل راضي ه الباحثون حيثوذلك أيضا ما أكد  حيث كانت العالقة متوسطة
مكنني يستطيعون االستجابة بسرعة حلاجاهتم وكذا معاجلة املشاكل اليت املعمال وعليه عميل راضي فال

 ؛بكل حرية همتواجه
  بدرجة اه البيئة اجتلتمكني العاملني بأبعاده اخلمس مسامهة إجيابية يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية

  ا يؤكد على أمهية مشاركة العاملني باملعلومات حول اسرتاتيجية املؤسسة للحفا  على بيئتهامقبولة  مب
خلضراء وغريها جلانب البيئي  وامهية ربط احلوافز باألداء البيئي واملبادرات اوكذا توفري فرص تدريبية متعلقة با

 ؛من املمارسات
 ملالك أو اة إجيابية يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية اجتاه لتمكني العاملني بأبعاده اخلمس مسامه

 ؛  حيث كانت العالقة متوسطةاملسامهني
  اه اجملتمع أو اجتلتمكني العاملني بأبعاده اخلمس مسامهة إجيابية يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية

 ؛  حيث كانت العالقة متوسطةاملسامهني
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 ثانيا: االقتراحات

 االقرتاحات نلخصها فيما يلي:ائج الدراسة احلالية ميكننا تقدمي جمموعة من تعلى ن بناءا

  الدراسة أثبتت نباألداء  خاصة وأ ومرتبطابالعدالة واملوضوعية  أكثر يتسممراجعة نظام احلوافز مبا جيعله 
 رتبةامليف  اءتكوهنا جأبدو عدم رضاهم مبجمل املكافآت واحلوافز  يف املؤسسات حل الدراسة أن املبحوثني 

 ؛احلوافزقدر اإلمكان يف تصميم نظام إشراك العمال األخرية  والعمل على 
 للمكافآت نظام وضعمراجعة نظام احلوافز يف املؤسسات حل الدراسة وربطه بأبعاد املسؤولية االجتماعية ك 

 طريقة ابتكار للبيئة أو صديق منتج بتصميم سواء البيئي اجملال يف يبدعون الذين للعمال خاص واجلوائز
 ؛وغريها النفايات لتسيري طريقة أو للبيئة  ملوثة غري أنظف إنتاج

  العمل على إجياد قيادة إدارية مؤهلة وفعالة ذات تفكري اسرتاتيجي تؤمن بأمهية املورد البشري تثق يف قدراته
 ؛قادرا على املشاركة الفاعلةوضرورة مشاركته  وتعتربه 

  صال يسمح حبرية تبادل األفكار بني الرئيس واملرؤوسني  وتوفري وسائل اتمناخ تنظيمي  توفريالعمل على
أ مشاركة العاملني تعميق مبدعمل على حديثة وفعالة تتيح تبادل املعلومات يف الوقت املناسب  حبيث ت

 ؛ويف القرارات املتعلقة بأعماهلمباملعلومات 
 سلوب العمل أ تساعد علىأن اليت من شأهنا  ومرونةأكثر أفقية حديثة تنظيمية هياكل  العمل على تبين

 ؛ب العاملني من اإلدارةوتقر بروح الفريق مع إعطائه حرية التوجيه  
 هم من أساليب حديثة يف حل املشكالت  ومتكن تعلم للعمالاليت تتيح  عارفاملاكتساب فرص  توفري

عمل باستقاللية للتمكن من الفسح اجملال هلم إلدراك مهاراهتم و والرفع من قدراهتم لتحكم أكثر يف وظائفهم ا
 ؛تتميز بالتحديوتويل مهام إضافية 

 دريبية وحاضراتتوفري دورات تاملسؤولية االجتماعية من خالل وفلسفة فهوم مب واملسؤولني لعمالزيادة وعي ا 
 ؛يف هذا اجملال يةتثقيف

  ت كل منهم ومعرفة تطلعا  كثر أمهية وتأثريا على املؤسسةاألالعمل على حتديد أصحاب املصاحل ومن هم
 ؛والعمل على اشباعها

  ا هبالعمل على مشاركة العاملني يف الربامج والسياسات املتبعة يف جمال املسؤولية االجتماعية  لاللتزام
رتبطة مبجال األخذ بعني االعتبار القرتاحات العاملني خاصة األفكار املو  والشعور باملسؤولية لتطبيقها 

 ؛املسؤولية االجتماعية للمؤسسات
  من العمال خاصة ما تعلق منه باجلانب البيئي لتقليل آثارها السلبية. املقرتحةدعم األفكار اإلبداعية 



 خاتمة ...............................................................................................

263 
 

ات املبادرة  على املؤسسنيلزاميا غدا  وعليه يتعيصبح إيف األخري جتدر اإلشارة إىل أن ما هو طوعي اليوم س   
 صبح هتديدا هلا.للتحكم والتكيف قبل أن تفرضها القوانني وتاجتماعيا مبمارسات مسؤولة 

 ثالثا: آفاق الدراسة

ية جديرة متثل إشكاليات حبثمن خالل معاجلة إشكالية الدراسة صادفت الباحثة بعض املواضيع واليت ميكن أن 
 :بالدراسة ومن بينها ما يلي

  ؛التمكني النفسي يف دعم التزام املؤسسات باملسؤولية االجتماعيةدور 
  ؛ت املسؤولية االجتماعية للمؤسساتيف تعزيز ممارسا البيئيتدريب الدور 
 دور اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية يف دعم ممارسات املسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 
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 .منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار الكتاب احلديث، اجلزائرتدريبات على (، 0222)رشيد زروايت،  .12
 .األردن وراقة، دار معاصرة، إدارية مفاهيم (،2002) املوسوي، كاضم علي، آل محد بواصاحب  رضا .11
 والتوزيع، للنشر وائل دار ،واألعمال اإلدارة(، 2007) العامري، حمسن مهدي صاحل الغاليب، املنصور حمسن طاهر .10

 .الطبعة األوىل
 .، دار احياء الرتاث، بريوتعن تأويل آيات القرانجامع البيان الطربي حممد بن حرير،  .13
ار ، داالستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي (،0213) ،عادل هادي بغدادي، رافد محيد احلدراوي .12

 الصفاء، عمان.
، دار اليازوري للنشرللشركات نحو التنمية المستدامة،  االجتماعيةالمسؤولية  (،5102) العصيمي، اهللعباد عبد  .15

 األردن.عمان، 
م للنشر ، دار األياتنمية وتسيير الموارد البشرية جدلية المفهوم النظرية والواقع (،0215) عبد احلميد بشري بوطة، .12

 .والتوزيع، عمان
 الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة االجتماعية؛ المسؤولية (،0211، )الرحاحلة سامل الرزاق عبد .17

 األوىل.
 ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر.علم االجتماع الصناعي (،0221) عبد املنعم عبد احلي، .18
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 .، دار الفكر للطباعة والنشر، عمانالبحث العلمي(، 1227عبيدات ذوقان وآخرون، ) .91

 ، منشورات املنظمة العربيةالعاملين، مدخل للتحسين والتطوير المستمر تمكين(، 0223)عطية حسني أفندي،  .02
 للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر.

عة ، الطبمناهج وأساليب البحث العلمي في ميدان التسويق )مدخل منهجي/اداري((، 0212)علي فالح الزعيب،  .01
 عمان.األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

 .، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمانمنظمات األعمال مدخل معاصر وظائف(، 0222)فريد فهمي،  .00
 . ديثة، الريا ، املطابع الوطنية احلspss(، منهج البحث يف العلوم السلوكية مع تطبيق 0202) القحطاين وآخرون، .32

 للتنمية االدارية، مصر.، املنظمة العربية دراسات في الموارد البشرية(، 0212)حمسن خمامرة، وآخرون،  .32

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل،  المسؤولية االجتماعية لإلدارة،حممد الصرييف،  .05
0227. 

 .، دار اليازوري، عمان، األردناألعمال لمنظمات االجتماعية المسؤولية (،0212) حممد فالق، .02
 ، دار طليطلة، اجلزائر.تنمية الموارد البشرية دعائم وأدوات (،0212) ،حممد مسلم، عبد الكرمي بن شريف .07
، مكتبة الوفاء القانونية، إدارة األفراد )الموارد البشرية( بين النظرية والتطبيق(، 0212)مد موسى أمحد، حم .08

 االسكندرية.
 .، دار احلامد، عمانالتمكين االداري في العصر الحديث(، 0210)، حممود حسني الوادي .02
 .ندرية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكظل التحوالت التنظيميةي ايديولوجية التمكين ف(، 0212) ،مراد ممدوح كامل .32
 أكادميية الدراسة العاملية، فلسطني. مهارات البحث العلمي، (،0223)مصطفى فؤاد عبيد،  .31
 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة مفهوم إداري معاصر، التمكين:(، 0222، )ملحم حيي .23

 .الطبعة الثالثة والعشرون، دار دمشق، بريوت (،1273) ،لمنجد في اللغة واالعالما .33
  .األردن األوىل؛ الطبعة والتوزيع؛ للنشر املسرية دار المعاصرة، المحاسبية المشاكل (،0220) وآخرون، الفضل مؤيد .32
، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )حبوث علم اإلدارة في عالم متغير أخالقيات(، 0222)جنم عبود جنم،  .35

 .(ودراسات
رية، ، الدار اجلزائالتمكين وعالقته باإلبداع االداري في المنظمات األمنية (،0215) شائع بن سعد مبارك القحطاين، .32

 .اجلزائر
 .، دار اليازوري، عمان، األردنالشاملة الجودة إدارة( 8002)رعد عبد اهلل الطاين، عيسى قدارة،  .37

 األطروحات 

ل األعما لمنظمات المستدام واألداء المجتمعية المسؤولية ترقية في الكفاءات إدارة دور(، 0212)أنيس كشاط،  .9
 .أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف ،SONATRACH: حالة راسةد

تماعية الجامدى التزام المؤسسات االقتصادية الجزائرية باإلفصاح عن عناصر المسؤولية (، 0212) جنات دكار .0
 .أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيفدراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية، 

ية العاملة لالتمكين االداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤسسات األهلية الدو  (،0213) حسن مروان عفانة، .2
 .رسالة ماجستري، جامعة األزهر، غزة في قطاع غزة،
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المؤّسسة االقتصادية  في المستدامة التنمية أبعاد تفعيل في المصلحة أصحاب ادارة دور (،0213) محزة رملي، .2
 رسالة ماجستري، جامعة فرحات عباس سطيف. ،نطينةسبق دويةاللصناعة ا صيدال لمجّمع يةنميدا دراسة-
، مقومات التمكين في المنظمات األمنية التعليمية ومدى جاهزيتها لتطبيقه دراسة مسحية سليمان الرشودي خالد بن .5

 ، رسالة املاجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، الريا على ضباط كلية الملك فهد االمنية وكلية خالد العسكرية
 بطاقة باستخدام األردنية المقاوالت شركات أداء وتقويم قياس نموذج بناء (،2004) العنايت، حممد رضوان .2

 .األردن عمان، ،العليا للدراسات العربية عمان جامعة ،هدكتورا أطروحة – المتوازنة العالمات
 دراسة_ الجزائرية االقتصادية للمؤسسة االجتماعية المسؤولية على التنظيمية الثقافة تأثير (،0212) سارة هبلويل، .7

 أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر.، _المؤسسات بعض حالة

 رضا على وانعكاساتها للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد(، 0223) احلمدي، حسني حممد فؤاد .8
 للمنتجات المصنعة المنظمات من عينة في المديرين والمستهلكين من عينة آلراء تحليلية دراسة (المستهلك

 .العراق ،بغداد املستنصرية جامعة دكتوراه، أطروحة ،(اليمنية الجمهورية في الغذائية
االبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا (، 0223)فؤاد حممد حسني،  .1

كتوراه، أطروحة د  عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في اليمن، آلراءالمستهلك، دراسة تحليلية 
 .اجلامعة الستنصرية

 السورية، الشركات المساهمة على دراسة تطبيقية األداء في االجتماعية المسؤولية أثر (،0215) ابراهيم، قدري .12
 .أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا

كتوراه، د  أطروحة، أثر تمكين العاملين في تحسين األداء االجتماعي للمؤسسات الجزائرية (،0215، )لطيفة برين .99
 .جامعة حممد خيضر، بسكرة

يمانتس، ، جامعة سانت كلدكتوراه أطروحة، االدارة بالمشاركة وأثرها على العاملين في االدارةحممد حسني الرفاعي،  .93
 بريطانيا.

النجاز امتطلبات التمكين االداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقاتها بثقافة حممد يوسف،  .13
 .0215، رسالة ماجستري، جامعة األزهر، غزة، لديهم

األنماط القيادية وعالقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس ، )0228(مطر بن حمسن اجلميلي،  .12
 .32، رسالة ماجستري، جامعة نايف، ص الشورى

ة صناعة عية '' دراسة ميدانية لمؤسسدور التغيير التنظيمي في تحقيق التمكين بالمؤسسة الصناوفاء العمري،  .15
 .جامعة حممد خيضر بسكرة ،، أطروحة دكتوراهالكوابل الكهربائية بسكرة

مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة حالة تقييم (، 0212)وهيبة مقدم،  .12
 أطروحة دكتوراه، جامعة وهران. ،مجموعة من مؤسسات غرب الجزائر
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 المقاالت

عدد ، اجمللة العراقية للعلوم االدارية، الونباستراتيجية التمكين في إدارة معرفة الز  أثر، )0212( أمحد كاظم بريس، .1
 .الثامن والعشرون

 تقويم في المتوازنة العالمات بطاقة استخدام ومدى ميةأه (،0225) نور، الناصر عبد زويلف، حسن حمسن إنعام .0
  .العدد – 1 اجمللد األعمال، إدارة يف األردنية اجمللة ،األردنية المصارف من عينةعلى  دراسة :األداء

جملة  ،تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع االتصاالت( 0212)أمين حسن ديوب،  .3
 .، العدد االول32جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

أثر تطبيق مفهوم إدارة الموارد البشرية الخضراء على تفعيل ممارسات إدارة الموارد  (0218) البحريي, ه. م .2
  .JCESجملة . البشرية في بيئة األعمال المصرية

أثر تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تحسين تطبيق اإلدارة البيئية ، (0212الصديقي، ) بو رمان .5
 .71-44، ص38دراسات اقتصادية، العدد لة جم .في جامعة الطائف

(، دور االتصاالت الداخلية يف إجناح التغيري التنظيمي، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ص 0212وفيق برباش، )ت .2
015-008. 

آليات قياس االداء االجتماعي للمؤسسات وطرق االفصاح (، 0218)سفري حممد، محانة ميينة، موالي بوعالم،  .7
 جملة املنتدى للدراسات واالحباث االقتصادية، العدد الرابع.، عنه

مساهمة ادماج البعد االجتماعي للتنمية المستدامة في تطوير إدارة الموارد البشرية ، (2012) ،عبد الرمحان العايب .8
 في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: حالة المؤسسات االقتصادية العمومية للتوضيب وفنون الطباعة برج

 .31-1، ص 11العدد ، ، جملة أحباث اقتصادية وإداريةبوعريريج
لوم اإلنسانية ، جملة العكيفية تحديد التموقع األبستمولوجي للدراسات في علوم التسيير (،0218) عماد سعادي، .2

 .52جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد  –
داد ، جملة كلية بغالمهمة للمنظمات الفندقيةأثر إدارة التمكين في بيئة (، 0215)لؤي لطيف، مسراء عبد اجلبار،  .12

    .25للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
ادي جملة دراسات، العدد االقتص تمكين العاملين مطلب أساسي للمدير المعاصر مقاربة نظرية،حممد سعيد جوال،  .11

 .0212أ، 01رقم 
 بوالية المؤسسات لبعض ميدانية دراسة– للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تدقيق(، 0211) ،سكاك مراد .10

  .11 العددالتسيري،  وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،"-سطيف
 االجتماعية والسياسة الجنسيَّة دِّدةعُمت الُمنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالن (،2017) الدولية، العمل منظمة .13

 ىل.األو  الطبعة اجلنسيات، متعددة املنشآت مبادئ إلعالن دليلك العمال؟، على سيعود بها التي الفوائد ما
،  ISO، دليل إرشادي حول املسؤولية اجملتمعية، الرتمجة الرمسية، األمانة املركزية02222املواصفة القياسية الدولية ايزو  .12

 .12-12، ص 0212جنيف، 
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  الجزء الثاني: مستوى تمكين العاملين
ال 

  أدري 
موافق 
 بشدة

غير  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  العبارة

  مدى مشاركة العاملين بالمعلومات 
 1 في الوقت المناسب إلتاحة المعلومات للعاملين اإلدارة تسعى     
 2 بالمشاركة في صنع القرارات يسمح لك     
 3 يشاركك المسؤول المباشر القرارات ذات الصلة بعملك     
 4 في العمل كهناك سهولة في التواصل مع رئيس     
 5 يمكنك االطالع على المستجدات المتعلقة بوظيفتك بسهولة     
 6 غالبا ما يتم تبادل المعلومات بين العمال     

 مدى توفير المؤسسة لفرص اكتساب المعرفة للعمال
 7 التدريب لمن هم بحاجة لذلكفرص  تتيح اإلدارة     
 8 االحتياجات التدريبية بشكل مستمراإلدارة  تحدد     
 9 ك وقدراتكالمؤسسة فرص تنمية مهارات كتوفر ل     

 11 كفي مجال عمل تعليمك على مواصلة دارةاإل كتشجع     
 11 ترتبط بوظيفتكفرصة اكتساب معارف جديدة  تتيح لك اإلدارة     
 12 (تدوير العمال)تعمل اإلدارة على نقل العمال بين مناصب العمل باستمرار      
 13 مهارات جديدة في العمل لتعلم اإلدارة حرية حل المشكالت التي تواجهك تمنحك     

 المكافآت الممنوحة للعمال في المؤسسةالحفز و 
 14 الةبالعديتسم ظام الحوافز المعمول به في المؤسسة ترى في نظرك ان ن     
 15 اجتهادات خاصةقوم بتمكافآت عندما  ىقتتل     
 16 ة فردي عند القيام بمبادرات (تشجيع، ثناء...)الكافي لقى الدعم اإلداري تت     
 17 في المؤسسةك أهمية وظيفتب كرئيس كيشعر      
 18 باألعمالابتكار طرق أفضل للقيام  المناسب عندتلقى التشجيع ت     
 19 جيدك بشكل أداء عملمن رئيسك عند  عترافاال ىتلقت     
 21 تتلقى مكافآت عند بلوغك لألهداف المسطرة     
 21 المسؤولية تحمل على عك رئيسكشجي     

 مستوى الحرية واالستقاللية الممنوحة للعامل
 22 تثق اإلدارة بمقدرتك على أداء عملك     
 23 جودة عملكضمن ات التي تجراءاإلباتخاذ  اإلدارة كسمح لت     
 24 رغب في ذلكتعندما  كعمل أداءطرق  ستطيع تغييرت     
 25 دون توجيه مباشر من رئيسك كفي عمل كعامل مع المشكالت التي تواجهتت     
 26 رئيسكدون استشارة أو تدخل  تنجز مهامك     
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 27 في عملكتعمل اإلدارة على تذليل الصعوبات التي تواجهك      
 فرق العمل الموجهة ذاتيا بالمؤسسة تواجدمدى 

 28 العمل الجماعي اإلدارةتشجع      
 29 على بناء فرق عمل اإلدارةتحرص      
 31 الحرية واالستقاللية لفرق العمل منحعلى  اإلدارةتحرص      
ني العصف الذهحلقات الجودة فرق )ت فرق العمل لحل المشكالب تستعين اإلدارة     

 (خلية األزمة
31 

 32 يتحمل الفريق مسؤولية العمل بصورة جماعية     
 33 يتمتع فريق العمل بالحرية الالزمة في تطبيق الحلول المقترحة للمشاكل     
يجري فريق العمل التصحيحات على الحلول التي قدمها عندما ال تحقق النتائج      

 المتوقعة
34 

  المسؤولية االجتماعية تجاه أصحاب المصلحةالجزء الثالث: 
ال 

 أدري 
 موافق
 بشدة

غير  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  العبارة

 )المستهلكين( الزبائنمستوى المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه 
 35 للزبائنتسعى المؤسسة لتقديم أفضل المنتجات      
 36 لزبائن الشرائيةقدرة الالمؤسسة تسعيرة تراعي فيها  عتمدت     
 37 للزبائن تقدم المؤسسة المعلومات الدقيقة عن المنتج أو الخدمة     
 38 الزبائنتستجيب المؤسسة بشكل سريع لتغيرات حاجات      
 39 لمؤسسة بالمصداقية التجارية لعالنات اإلتتميز      
 41 تحرص المؤسسة على متابعة شكاوي الزبائن     

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المالك )المساهمين(مستوى 
 41 (الرفع من األرباح تحسين سمعة المؤسسة ...)تهتم المؤسسة بتطلعات المساهمين      
 42 وحجم االستثمارات تسعى المؤسسة لتحقيق عوائد مالية تتناسب     
 43 القيمة السوقية للمؤسسةإلى تعظيم  اإلدارةتسعى      
 44 تسعى المؤسسة إلى تكوين سمعة جيدة في مجال عملها     
 45 مناسبة تسعى المؤسسة إلى زيادة حجم المبيعات لتحقيق عوائد مالية     
 46 كهدف رئيسي اإلنتاج كمية لزيادة المؤسسة تسعى     
 47 معتبرة تسعى المؤسسة إلى التوسع وتحقيق نسب نمو     

 االجتماعية للمؤسسة تجاه العمال بالمؤسسةمستوى المسؤولية 



282 
 

 48 مع الجهود المبذولة بالمؤسسة يتماشى نظام األجور     
 49 الوظيفية المستوياتلترقية في جميع اتوفر المؤسسة فرص      
 51 والسالمة المهنية األمنظروف تعمل المؤسسة على توفير      
 51 بعين االعتبارفي المؤسسة ال تؤخذ مقترحات العم     
 52 شكاوي العاملينلتخصص المؤسسة سجالت      
 53 وفقا لجنسهم أو الجهة التي ينحدرون منها العمالبين اإلدارة تميز  ال     
 54 لاالتي تضمن حقوق العم بالقوانين المؤسسة تلتزم     
يات االتفاقتوفر المؤسسة مزايا للعمال بحد يفوق ما ينص عليه قانون العمل      

 الجماعية.
55 

 مستوى المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه البيئة
ت حماية ومنظما قوانينعلى البيئة بشكل يفوق ما تنص عليه ال المؤسسةتحافظ      

 البيئة
56 

 57 تتوفر المؤسسة على خطة لتحقيق األهداف البيئية     
 58 إلدارة نفاياتهابرامج وآليات محددة المؤسسة  تمتلك     
 59 بشكل عقالني لموارد المتاحةة االمؤسس ستخدمت     
 61 (غير ضارة بالبيئة) تسعى المؤسسة إلنتاج منتجات صديقة للبيئة     
 61 (ها المستعملة )الخشب البالستيك، الزجاج ...موادبتدوير بعض  المؤسسةتقوم      
 62 (الطاقة الشمسية، الرياح...)تسعى المؤسسة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة      
 التلوث التصحر، االحتباس)المتوقعة  البيئية المشاكلعلى حل  لمؤسسةتعمل ا     

 (الحراري...
63 

معلومات بما تقوم به تجاه البيئة لفائدة المساهمين، الزبائن، العمال،  المؤسسةتنشر      
 المجتمع المحلي 

64 

ود ما قبل عق) البطالة لتوفير فرص عمل معتبرة للتقليل من حدةالمؤسسة  تسعى     
 (التشغيل

65 

 مستوى المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المجتمع
أو مالية( نحو المجتمع في الظروف  ماديةالن تكون لها مساهمة ) المؤسسة تسعى     

  )الكوارث الطبيعية(الصعبة 
66 

 67 بأكثر مما يوصي به القانون توظف المؤسسة عمال من ذوي االحتياجات الخاصة     
 حمايةجمعيات (المجتمع المدني  جمعياتبعض  مع حوار فتح على المؤسسة تعمل     

 (حماية المرأة، ...، المستهلك
68 
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معلومات بما تقوم به تجاه المجتمع لفائدة المساهمين، الزبائن،  المؤسسةتنشر      
 العمال، المجتمع المحلي

69 

قدات، المعت)المجتمع  صوصياتفي تقديم منتجاتها وخدماتها خ المؤسسة تراعي     
 (...قاليد، التعاداتال

71 

 71 رياضية.النشاطات الثقافية وال بعضالمؤسسة  تمول     
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 ملخص الدراسة   
 ارسا مم دور متكني العاملني كأسلوب تسيريي جديد يف دعم ابرازمعاجلة إشكالية مهمة تتمحور حول  ىلهدفت الدراسة إ   

 ف.سطي اليةو  يفتنشط  يتال اجلزائرية االقتصادية املؤسسا على بعض  بالتطبيقللمؤسسا ،  االجتماعية املسؤولية
توفري ، علوما مشاركة العاملني باملوهي: مكني لتاملمارسا  اخلمس املكونة لتوفر  إىلجانبها التطبيقي  يفوتوصلت الدراسة    

املمارسا  من ، بدرجا  مقبولة ضفرق العمل املوجهة ذاتيا وكذا ،احلفز واملكافآ  واحلرية واالستقاللية، فرص اكتساب املعرفة
بدرجة  الدراسة لحم يف املؤسسا  االجتماعية مبمارسا  املسؤولية وجود التزام  ىلإل الدراسة، كما توصلت حم باملؤسسا  اإلدارية
، العمالاه جتا بدرجة عالية ا املمارس، حيث كانت املصلحةأصحاب اجتاه  االلتزامهذا درجة  يفكان هناك تفاو    وقد، متوسطة
يف  العاملني تمكنيل دوروقد أكد  النتائج وجود  ،واملالك، اجملتمع، البيئة، العمالءاه كل من جتابشكل مقبول  كانتيف حني  
 .اجتماعيا املسؤولة اممارساهت يف دعم اجلزائرية االقتصادية املؤسسا 

 االقتصادية املؤسسا  يفاالجتماعية  املسؤوليةعيل ممارسة تف ىلالرامية إ االقرتاحا لة من مجقدمت هذه الدراسة  األخري يف   
وقبل  مارسا ،هذه املضمن  املسؤولية االجتماعية مفهومدماج وإ تطبيق ممارسا  متكني العاملنيالعمل على  خالل، من اجلزائرية
 دجمها ضمن االسرتاتيجية العامة للمؤسسة، أي جعلها أهداف حقيقية تسعى املؤسسة لبلوغها.ذلك 

  .املصلحة، أصحاب االجتماعية، املسؤولية ، متكني العاملنياإلداري التمكنيالكلمات المفتاحية: 

  Résumé 

    L’objectif de l'étude est de répondre à une problématique d'une grande importance consistant à mettre 

en évidence le rôle de l’empowerment des employés comme une nouvelle méthode de gestion pour 

soutenir les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE).  

Certaines entreprises économiques algériennes activant au niveau de la Wilaya de Sétif ont fait l'objet 

de l'étude pratique. 

   L'étude a démontré la présence à des degré différents de cinq pratiques reflétant l’empowerment des 

employés, à savoir : le partage d'informations avec les travailleurs, l’existence d’opportunités d'acquérir 

des connaissances, la motivation et les récompenses, l’autonomie et l'indépendance, ainsi que les 

équipes de travail autogérées.   

   L'étude a également révélé l'engagement des entreprises étudiées vis-à-vis des pratiques de la RSE, 

mais à des degrés différents envers les parties prenantes. Le personnel de l'entreprise venait en-tête puis 

les clients, l'environnement, la société et les propriétaires respectivement. Les résultats empiriques ont 

confirmé également le rôle important que peut jouer l’empowerment dans les pratiques de la RSE. 

   A l'issue de notre recherche nous avons présentés certaines suggestions visant à renforcer le processus 

d'empowerment dans les pratiques de RSE par l'intégration de cette nouvelle philosophie dans la 

quotidien et la stratégie de l'entreprise.  

Mots-clés : l’empowerment administrative, l’empowerment des employés, responsabilité sociale, 

parties prenantes. 



 

 

 

 

 

 


