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 إهداء
 أهدي جهد عملي وخاتمة مشواري الدراسي.

تفرح  زنيلخ ضعت الجنة تحت أقدامها،إلى التي تحزنالتي و إلى 
وحاتي،إلى ،إلى أبي الذي يؤمن بقدراتي وطملفرحتي،إلى أمي الغالية 

 الذي يثق بي ثقة عمياء،إلى سندي وفخري.

إلى كافة عائلتي..،أخي محمد إلى  

ارجه.إلى جميع األصدقاء الذين عرفتهم خالل المشوار الدراسي أو خ  

استراتيجي  صة طلبة تخصص تسييروخا ماستر طلبةإلى كافة زمالئي 
 دولي.

 



 
 

 

 

 شكر وعرفان
دردور نتقدم بخالص الشكر وخالص التقدير واالحترام ألستاذتي الفاضلة 

 التي أشرفت على انجاز هذه المذكرة.أمال 

والتي كانت نعم الموجه طيلة مراحل انجاز هذا البحث، والتي بذلت من 
لفياض، فجزاها اهلل عنا كل الكثير في سبيل إرشادنا وتنويرنا بعلمها اوقتها 

 الخير.

 كما نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساندنا من قريب أو من بعيد.

 

 فلكم منا كل الشكر....  
 

 

 

 

 

 



صــــــــالملخ  
 

حتقيق األداء االقتصادي لتعظيم األرباح هو اهلدف الذي تقوم من أجله منظمات األعمال، لكن        
يف حماولة الوصول إىل ذلك فإهنا تستنزف الكثري من املوارد الطبيعية وختلف العديد من اآلثار السلبية على 

من، الصحة، السكن، التدريب، لليد العاملة كإمهال األواجملتمع من خالل االستغالل غري العقالين  البيئة
على اختالف أنواعها عي للمؤسسات. وملساعدة منظمات األعمال ظهر احلديث عن األداء االجتماهلذا 

من جهة ومسامهتها يف التنمية املستدامة من  لتحقيق الفوائد النامجة عن العمل بأسلوب مسئول اجتماعيا
الذي حيقق هلذه األخرية السمعة احلسنة و   سؤولية االجتماعية للمؤسساتمفهوم امل ظهر جهة أخرى

والعالقة مع خمتلف أصحاب املصاحل واجملتمع الذي تعمل به. وألن املورد البشري هو أهم عنصر لقيام أي 
 البد من االلتزام االجتماعي اجتاهه.منظمة وأي حضارة 

 
 .أخالقيات األعمال، التنمية املستدامةاملسؤولية االجتماعية ،  :الكلمات المفتاحية

  RSE : Responsabilité Social de l’Entrepriseاملسؤولية االجتماعية للمؤسسة:  :االختصارات
 

       Realizing the economic performance to maximize the benefits is the main 

goal for any company, but to reach that goal many raw materials could be spent 

and different negative effects could be caused for the environment and society 

by the irrational exploitation of the workers such as the default on security, 

health, habitation and training, that is why the company  social performance 

appears. So to help the organizations to reach the benefits from the social 

responsible work and to contribute to the sustainable development the 

“corporate social responsibility” appears, it  realize a good reputation and 

relation with the stakeholders and all society. Finally it is known that the 

human resources are the most important  element for the success of any 

company and any civilization that is why the social abidance with him is so 

important. 

 

Key words : social responsibility, ethics, sustainable development. 
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 :مقدمة 
 واالنعكاسات املختلفة بأنشطتها باآلثار االكرتاث  دون مطلقة حبرية نشاطاهتا متارس املنظمات كانت      

 التطور لكن خارجية، أو داخلية كانت سواء ضمنه تعمل الذي الوسط على األنشطة هذه تسببها قد اليت

 ما ظل يف جديدة مرحلة إىل اجملتمعات وانتقال اليوم األعمال بيئة تشهده الذي اهلائل والعلمي التكنولوجي

 املستويات خمتلف على الدول حياة يف األعمال تلعبه الذي املهم الدور إىل بوضوح يشري املعرفة باقتصاد يسمى

 يف املنظمات هذه تأثري زد ا و خدمات، أو كانت سلعا واكتشافاهتا مبخرتعاهتا تتبارى الكربى املنظمات وصارت
 هلذه اخلارجي االستثمار بفعل أخرى دول إىل األثر هذا امتد بل إليها، تنتمي اليت الدولة حكومات قرارات

 من حيدد أخالقي بإطار مؤطرة املنظماترارات ق تكون أن إىل احلاجة مدى يوضح األمر هذا إن املنظمات،

 زيادة يف املنظمات هذه مسامهة إىل األخري هذا تطلع زد ا إذ به، العاملة اجملتمع حياة يف تؤثر اليت السلبية اآلثار

 عنوان حتت هذا كل زدهارهإ  و تطوره يف تسهم فئاته خمتلف اجتاه كثرية اجتماعية بأنشطة والقيام رفاهيته

 .للمنظمات االجتماعية املسؤولية
 حتققه ما زيادة هي الشركات يف التنفيذيني ولنيؤ املس عاتق على تقع اليت الوحيدة االجتماعية املسؤولية إن      

 املعاصرة املنظمات وأصبحت اآلن أسهمها، محلة لدى ثروة من يتكون وما ممكن حد أقصى إىل دخل من شركاهتم

 أرباحها زيادة على اهتمامها كل  تصب أن جيب ال أنه متاما تدرك اليت وهي االجتماعي باإلصالح تؤمن اليت هي

 .العام اخلري حتقيق يف تساهم أن جيب بل
إن مبقدور أي مؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة عملها انتهاج ما تراه مناسبا من إجراءات وممارسات       

املسؤولية االجتماعية وفق إمكانياهتا ومبا يتالءم مع مقتضيات بيئة أعماهلا وحقائق السوق، بالتايل فإن املسؤولية 
طابعها االختياري املرن والشامل لذلك فهي تشجع االجتماعية للمؤسسة تكتسب أمهية متزايدة فهي مستمدة من 

 منظمات األعمال على تبنيها مهما كان نطاق أعماهلا.

 الدراسة إشكالية:أوال

إن اهتمام منظمات األعمال يف السابق كان منصبا على حتقيق أعلى األرباح للمالكني ومسؤوليتها تتمثل        
أما اآلن وبسبب حترير التجارة اخلوصصة وما يتبع العوملة من  يف إنتاج السلع واخلدمات املفيدة للمجتمع،

سياسات، فقد تزايدت احلاجة لتبين املؤسسات للدور االجتماعي اجتاه بيئتها واجملتمع الذي تنتمي إليه بصفة 
 عامة ومواردها البشرية بصفة خاصة. ومن هذا املنطلق نطرح اإلشكالية التالية:

 لمسؤولية االجتماعية اتجاه مواردها البشرية؟ هل تلتزم منظمة األعمال با -
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 :يف متثلت فرعية تساؤالت إىل تفكيكه حاولت فقد شامل، سؤال عن عبارة اإلشكال هذا أن وباعتبار
 للمؤسسة؟ االجتماعية باملسؤولية نعين ماذا. 1
 البشرية؟ مواردها إطار يف للمؤسسة االجتماعية املسؤولية تتمثل فيم. 2

 البشرية؟ موارده  اجتاه االجتماعيةمبسؤوليته  GPL1/Zمركب  لتزمي هل. 3

 الدراسة فرضيات :ثانيا

 املؤسسة مصلحة حتقيق بني جيمع فائقة أمهية ذو اقتصادي ومفهوم هام اصطالح االجتماعية املسؤولية تعترب     

 أن شأنه من ما كل وجتنب البشرية باملوارد االهتمام يف خاصة املتمثل هلا االجتماعي الدور إمهال دون االقتصادية

 :التالية الفرضيات وضعنا التساؤالت عن ولإلجابة فيه، مرغوب غري بشكل استغالهلا أو عليها يؤثر

 مشاكله وحل اجملتمع  واحتياجات ملتطلباتتلبيتها  عند للمؤسسة االجتماعية املسؤولية تتوقف :األولى الفرضية

 .فقط

 البشرية. االجتماعية اجتاه مواردهلتزم بسياسات وبرامج املسؤولية ي  GPL1/Z مركب: الثانية الفرضية

 ثالثا:أهمية الدراسة:

 التوعية بأمهية تبين املسؤولية االجتماعية ملا حتققه من منافع للمجتمع وملنظمة األعمال. -

 جمتمع خلق يف ملسامهتها نظراهبا  االلتزام وأمهية العمال اجتاه االجتماعية املسؤولية أبعاد من عدد عرض -     

 .متماسك داخلي         
 .هبا االلتزام ومدى اجلزائرية املؤسسات طرف من االجتماعية املسؤولية تبين واقع على التعرف -
 االجتماعية املسؤولية تبين على املؤسسات حث يف تساهم اليت املفيدة التوصيات من عدد إىل التوصل -

 .العام الطابع أو اخلاص الطابع ذات سواءا املستفيدة الفئات خمتلف اجتاه -

 :رابعا:أسباب اختيار الموضوع

 .الوطنية املؤسسات يف وخاصة للمؤسسة االجتماعية املسؤولية موضوع حداثة -
 .الراهنة الساعة انشغاالت من للمؤسسة االجتماعية املسؤولية موضوع ميثل -
 .االجتماعية املسؤولية فكرة تبين حنو الكربى للمؤسسات املتزايد االجتاه -
 .املوضوع لدراسة الشخصي واالهتمام الرغبة توفر -

 :منهجية الدراسة:خامسا
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من أجل معاجلة مشكلة البحث وإجراء هذه الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري 
 واملنهج التطبيقي يف الفصل الثالث الذي متثل يف دراسة حالة.

 ا: حدود الدراسة:  سادس

 مرسى احلجاج.يف " الواقعة ناطراكمتت الدراسة يف شركة "سو  البعد املكاين:

ق املدة أما التعامل مع عينة البحث فاستغر  ،5106-5102:  متت الدراسة خالل السنة اجلامعية البعد الزماين
 يومنا هدا.إىل  ماي 55املمتدة من

 سابعا: صعوبات الدراسة:

 كان وقد مؤخرا، تظهر بدأت اليت واألطروحات الكتب بعض باستثناء وحديثا قدميا البحوث ندرة -
 .االنرتنت مواقع على كبرية بنسبة االعتماد

 مما العربية اللغة إىل الفرنسية اللغة من الرتمجة على االعتماد كانوبذلك   العربية باللغة كتب توفر عدم -
 وضوحه عدم أو املفهوم ضياع إىل يؤدي قد

 املؤسسات بني املقارنة بعملية القيام أجل من ميدانية دراسات بعدة للقيام الكايف الوقت توفر عدم -
 .االجتماعية املسؤولية تتبىن اليت الوطنية

 
 :: هيكل الدراسةثامنا

 بغرض حتقيق هذه الدراسة قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول، فصلني نظريني واآلخر تطبيقي.

" والذي قسم إىل ثالثة مباحث، أوهلا  نظماتمليف ااملسؤولية االجتماعية اإلطار النظري الفصل األول بعنوان " -
واملفهوم، أما املبحث الثاين  ألمهيةتطور التارخيي واالجتماعية للمؤسسة أين تناولنا اللمسؤولية امدخل لكان 

ملفهوم أكثر عن طريق عرض حاولنا من خالله ترسيخ ا للمنظمات املسؤولية االجتماعيةأساسيات حول بعنوان 
اجتاهات و فوائد ، أما آخر مبحث من هذا الفصل فكان حول جماالهتاو وأبعاد املسؤولية االجتماعية ملبادئ 

إىل اجتاهات وفوائد وعالقة هذه األخرية بأخالقيات األعمال ، أين تطرقنا  للمنظمات املسؤولية االجتماعية
 االعتالل األخالقي للمسؤولية االجتماعية .املسؤولية االجتماعية وكدا معرفة 



 المقدمة 
 

 ه
 

الفصل الثاين كان بعنوان "إدارة املوارد البشرية واملسؤولية االجتماعية" أين تناولنا العالقة بينهما حيث قسمنا  -
 الفصل إىل ثالثة مباحث أيضا، املبحث األول حول التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية ومفهومها وأمهيتها

، أما املبحث الثاين فكان حول وظائف هذه اإلدارة والتحديات اليت تواجهها يف مطلع القرن الواحد هاوأهداف
حول اجتاهات تأثري املسؤولية االجتماعية  ،والعشرين وإسرتاتيجيتها ومستقبلها، أما آخر مبحث وهو األهم

عمال ومهام مسري املوارد البشرية األة على املوارد البشرية، حيث تطرقنا يف مطلبه األول إىل تغري كل من منظم
والعالقة بني األفراد واإلدارة يف ظل تغريات القرن الواحد والعشرين وتبعا لتزايد تبين املسؤولية االجتماعية أما يف 
مطلبه الثاين فقد تطرقنا إىل جتسيد مبادئ املسؤولية االجتماعية يف وظائف إدارة املوارد البشرية واملطلب األخري 

 ان حول حتسني احلياة املهنية واخلدمات االجتماعية كأحد عناصر االلتزام االجتماعي ملنظمات األعمال.ك
، مت رسى احلجاج" مبناطراكأما الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي الذي متثل يف دراسة حالة بشركة "سو  -

وبعدها عرضنا النتائج املتوصل إليها مث حتليل خصائص العينة املدروسة وهيكلها تقدمي املؤسسة وجمال نشاطها 
من خالل مجع وحتليل نتائج االستبيان، حيث مت تقسيمها حسب وظائف إدارة املوارد البشرية وهو ما حيدد 

 " باملسؤولية االجتماعية اجتاه مواردها البشرية.ناطراكمدى التزام شركة "سو 

 



 

 

 الفصل األول:
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 االجتماعية في المنظمات.
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 مقدمة الفصل:
 على الضغوطتزايد  نتيجة ظهرت واليت احلديثة، اإلدارية املفاهيم من للمنظمات االجتماعية املسؤولية تعد      

 وجيب .ذلك يتعدى بل األرباح، وحتقيق الذاتية مصاحلها خدمة على فقط يقتصر ال دورها أن حيث املنظمات،

 اليوم فاملنظمات به، تعمل الذي اجملتمع مصاحل حتقيق على تعمل أن الذاتية مصاحلها حتقيق إىل إضافة عليها

 .بقاءها وضمان منوها لتحقيق كشرط االجتماعية واملتطلبات االقتصادية أهدافها بني بالتوفيق مطالبة أصبحت

 االجتماعية املسؤولية مفهوم ظهور وأسباب مفاهيم خمتلف إىل التطرق الفصل هذا خالل من وسنحاول       

 ويف قياسها ومعايري العناصر ،مبادئ أبعاد، من االجتماعية املسؤولية أساسيات وتناول املفهوم هذا تطور مراحلو 

 املباحث خالل من ذكره سبق ما إىل التعرض وسيتم ،االجتماعية املسؤولية وفوائده اجتاهات إىل نتطرق األخري

 :التالية

 .للمنظمات االجتماعية مسؤوليةإىل   مدخل :األول املبحث

 .للمنظمات االجتماعية املسؤولية حول أساسيات :الثاين املبحث

 .للمنظمات االجتماعية املسؤولية وفوائد اجتاهات :الثالث املبحث
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 للمنظماتالمبحث األول: مدخل إلى المسؤولية االجتماعية 

 يف وذلك ممكنة، أرباح أقصى حتقيق ضرورة يف للمؤسسة االجتماعية املسؤولية ملفهوم التقليدي املنهج يتمثل      
 على تقوم واليت الكالسيكية، االقتصادية النظرية من مقوماته املنهج هذا استمد وقد القائم، القانوين اإلطار حدود

 للمسامهني الذاتية املصلحة تنظيم يف تتبلور اليت االقتصادية كفاءته هو املؤسسة ألداء األساسي املعيار أن

 .لإلدارة األولية املسؤولية باعتبارها

 ضرورة إىل يدعوالرأمسالية  اجملتمعات يف وخاصة قوي اجتاه ظهر املاضي القرن من اخلمسينات أوائل ويف      

 االقتصادية الكفاءة حتقيق عن فقط ليس مسئولة اإلدارة فأصبحت فيه تعمل الذي اجملتمع جتاه املؤسسةالتزام 

 املشاكل اجتاه املؤسسة تؤديه أن جيب ما عن أيضا ولكن الرحبية، مؤشر بواسطة عنها معربا املؤسسة ألنشطة

 االجتماعية باملسؤولية التسليم إىل مضطرة أصبحت اإلدارة أن مبعىن األنشطة، تلك أداء عن املرتتبة االجتماعية

 .االقتصادية مسؤوليتها جانب إىل

 
 المطلب األول: تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات 

 
 على يوجب حيث املستدامة بالتنمية يرتبط وهو التطور ودائم متغري مفهوم االجتماعية املسؤولية مفهوم يعترب

 كما واالجتماعية، االقتصادية التنمية يف واملشاركة بالبيئة االهتمام و والربح ةرو الث عن البحث جبانب املؤسسات

 الفساد وحماربة املوظفني، وحقوق األعمال أخالقيات ومراعاة الشفافية من إطار يف العمل كذلك عليها يتوجب

 للتصدي فاعلة آليات توفري لتشتمل اخلريية األعمال يف املسامهة املؤسسات مسؤوليات وتتعدى الشريفة، واملنافسة

 وجمالس العليا هتاإدار  قبل من واملساندة الدعم وتوفري لديها، احللول إجياد وحماولة القائمة االجتماعية للتحديات

 .عامليا أو حمليا سواءاهبا  تعمل اليت اجملتمعات يف املستدامة التنمية إىل التوصل أجل من هتاإدار 
 قرارات متثل بوصفها خارجها حىت املؤسسة داخل من متتد االجتماعية املسؤولية أنإىل  اإلشارة مت فقد سبق وكما

 املستخدمة واملوارد باألفراد ترتبط الداخلية االجتماعية فاملسؤولية مباشرة، اقتصادية منافع لتحقيق املؤسسة

 املهنية، العمل حياة نوعية وحتسني العاملني تطوير يف يساهم والذي املؤسسة داخل للعمل احملقق باألداء واملرتبطة

  .وحماربتها معاجلتها وحماولةاجملتمع  منها يعاين اليت باملشاكل ترتبط فهي اخلارجية االجتماعية املسؤولية أما
 يركز العاملي النقاش اليوم أصبح "االجتماعية املسؤولية" عن إطالقا تتحدث املؤسسات فيه تكن مل وقت ففي
 مؤمتر" يف النقاشات من هاما حيزا االجتماعية املسؤولية نالت إذ املستدامة، التنمية وآفاق البيئة قضايا على

 مل أنه إال اجلديد االجتاه هذا أمهية تدرك املؤسسات من كبريا عددا أن من وبالرغم ، 2002 سنة "جوهانسربغ
 .مقبولة بصورة االجتماعية املسؤولية مفهوم حصر يتم

 :مرحلة تعظيم الربح .1
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الثامن عشر إىل هناية العشرينيات من القرن املاضي، حيث سادت وجهت هذه املرحلة امتدت من القرن        
نظر النيوكالسيك اليت ترى أن اهلدف الوحيد للمؤسسة االقتصادية هو تعظيم الربح. وأن السعي وراء حتقيق 

ادر لبعث املصلحة اخلاصة يؤدي إىل  حتقيق املنفعة العامة. إال أنه ومبوازاة ذلك خالل هذه الفرتة كانت هناك بو 
( كما هو L’éthique religieuseاملسؤولية االجتماعية يف بعض األعمال ذات الصلة باألخالق الدينية )

: "إن االقتصاد  1111( الذي يرى يف مقال نشر سنة J.M Clark( وكذا )Max Weberاحلال يف أعمال )
خارجة   فهو جيرد الفرد من أية مسؤوليةاملبين على مبدأ دعه يعمل دعه مير ميكن وصفه بأنه اقتصاد غري مسئول 

عن النشاط االقتصادي ويضيف أن هناك حاجة إىل اقتصاد مسئول، متطور ضمن أخالقيات األعمال التجارية 
(Ethique des affaires)".1 

 (Sharholder)مرحلة تعدد األهداف: أو ما يسمى بنموذج  .2

امتدت هده املرحلة من أواخر العشرينات إىل بداية الستينات من القرن املاضي إذ جاءت العديد من         
 La théorie des)النظريات احلديثة بناء على االنتقادات املوجهة ملبدأ اهلدف الوحيد كنظرية املهارات 

compétences) :لE.Penrose   ه ليس اهلدف الوحيد ترى أن حتقيق الربح هو ضروري للمنشأة لكناليت)  
غري أن هده النظريات اليت نادت بتعدد األهداف انصب . )فاالنتقاد خيص عملية تعظيم الربح وليس حتقيق الربح 

وغريها ومل تويل  ،حتسني األجور،زيادة حجم املؤسسة  ،اهتمامها على األهداف الداخلية للمنشأة كزيادة املبيعات
يف مرحلة متيزت مبا اهتماما بالدور االجتماعي والبيئي للمنشأة ولعل السبب يف دلك هو بروز هده النظريات 

وباإلنتاج واالستهالك الواسعني وكدا سهولة  (Le développement fordisme)"التنمية الفوردية" يسمى 
ثارها على احمليط. ومن وآية يف ما يتعلق باملخلفات الصناعية احلصول على املواد الطبيعية وأيضا بنوع من اإلباح

الذي يرى أن املسؤولية االجتماعية للمنشأة ال متارس إال من  Milton Friedmenأهم مؤيدي هدا التوجه 
 2. دة املسامهنيئخالل القرارات املوجهة لتحسني املردودية الرحبية لفا

 
 

 
 :مرحلة إدارة نوعية الحياة .3

( واليت متتد من هناية الستينيات إىل Stakeholdersإدارة نوعية احلياة أو ما مسي بنموذج )مرحلة 
( Travail à la chaîneحد اليوم ومتيزت أوال بازدياد حجم املؤسسة ورفض العمال لظروف العمل القاسية )

وهدا  ،اد أهم من النقوداألساسية لألعمال على أن الربح ضروري ولكن األفر  املسؤولية االجتماعيةفقد قامت 
                                                           

1 J.M CLARK, 1916 : « The changing Basic of Economique Resposabilité», The Journal of Political ECONOMY ,24n°03. Cité par       

B.LAPERCHE et D.UZINIDIS, (2001). 
2  B.LAPERCHE et D.UZINIDIS, op.cit. 
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ما هو جيد للمجتمع هو جيد " الشعار هو: ،حيقق املصلحة اخلاصة للشركة ومصاحل املسامهني واجملتمع ككل
" والذي طالب بضرورة إلزام كافة املنظمات برعاية اجلوانب االجتماعية والبيئية والتخلي عن فلسفة تعظيم للبلد

اليت هلا وجهة نظر  (Stakeholdersجاءت نظرية أصحاب املصاحل )الربح كهدف وحيد. ويف الثمانينات 
اجتماعية اقتصادية تعترب املؤسسة االقتصادية مسئولة على حتقيق الرفاهية االجتماعية على مستوى واسع إذ يقول 

"أن املؤسسة الكبرية هذه األيام ليس فقط عليها االهتمام باملسؤولية ( Paul Samuelsonاالقتصادي )
وهذه النظرية تعترب صاحب املصلحة   1 جتماعية وإمنا التأكد من أهنا تعمل أفضل ما بوسعها من أجل ذلك"اال

كل طرف داخلي أو خارجي عن املؤسسة و مسئول عن اإلدارة اجليدة لكل األطراف سواء كانوا مسامهني، 
واجملتمع الكلي. مث جاء مفهوم املسؤولية موردين، موزعني. وأيضا العاملني وأسرهم والبيئة احمليطة واجملتمع احمللي 

 االجتماعية للشركات كنظرية جديدة تأخذ بعني االعتبار املسامهة يف اإلنتاج واحلفاظ على املوارد العاملية املشرتكة
وضمان الشروط املالئمة يف حياة اجملتمعات البشرية. ورمسيا يؤرخ لظهور مفهوم نظرية املسؤولية االجتماعية 

 1111يف منتصف التسعينيات من القرن املاضي. واكتسب املفهوم شهرة عاملية يف منتدى دافوس عام للشركات 
عندما األمني العام لألمم املتحدة )كويف عنان( دعا رجال األعمال إىل مبادرة عاملية هتدف إىل تعزيز التنمية 

 بنيويورك.   2222درة عام املستدامة واملواطنة الصاحلة للشركات ومت الشروع يف تنفيذ تلك املبا

 
 للمنظمات االجتماعية المسؤولية مفهوم :الثاني المطلب

 تقدم مع يتطوريزال  وال الزمن مر على جوهريةتغريات  للمؤسسة االجتماعية املسؤولية تعريف شهد        
 هنائية قائمة بشأن راءاآل يف توافق يوجد ال كما عاملي، بقبول حيظى تعريف يوجد ال إذ توقعاته، وتطور اجملتمع

 امتثاال وال املؤسسة جانب من خرييا عمال ليست االجتماعية املسؤولية أن عادة ويسلم .يشملها اليت للقضايا

 املؤسسات مبوجبه تدرج مفهوم االجتماعية املسؤولية أن هي التعاريف أكثرية بني املشرتك والقاسم للقانون، مطلقا

 مايلي ويف .اجملتمع يف أثرها حتسني قصد بأعماهلا اخلاصة واألنشطة السياسات يف والبيئية االجتماعية الشواغل

 :التعاريف هذه أهم

  سواء   –يعرف "بالزرويك" املسؤولية االجتماعية للمنظمة بأهنا األفعال التطوعية اليت تقوم أية منظمة
استجابة الحتياجات مجاهريها الداخلية واخلارجية وفقا ودلك  -كانت عامة أو خاصة صغرية أو كبرية

إلمكانيتها اخلاصة وهي وعي اإلدارة بأهنا مسئولة بأمانة عن أفعاهلا والتأثريات الناجتة عنها على رفاهية 
 اجملتمع ككل. 

                                                           

تباين األهداف املتوخاة من تبين املسؤولية االجتماعية يف املنظمات احلكومية واخلاصة"  "،صاحل مهدي حمسن العامري  ،حمسن املنصور الغاليبطاهر  1 
 .  1-5ص،6002 ،األردن،عمان  ،جامعة الزيتونة،مداخلة لقسم إدارة األعمال ،
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  "ويشري "بلوم سرتومblomstrom  م إىل املسؤولية االجتماعية للمنظمات بقوله: "هي األفعال اليت تلتز
 1هبا املنظمات حلماية ازدهار ورفاهية اجملتمع ككل مع االهتمام باملصاحل الذاتية للمنظمة". 

 نسجاماا ٕ  والزبون  مايرغبه تقدمي يف املنظمة هبا تتعهد اليت زاماتااللت جممل أهنا على) البكري (وعرفها 

 ومبا املنظمة عملواستمرار  اجملتمع رفاهية بتحقيق النهاية يف تنصب واليت بينهما ما املشرتكة القيم مع

 .مرحبة عوائد من حتققه

  ويرى(Pride & Ferrell )  االلتزام من قبل املنظمات من اجل  إىلأن املسؤولية االجتماعية تشري
الكلية لقرارات التسويق على  بالتأثرياتالسليب على اجملتمع فهي هتتم  تأثريهاوتقليل  االجيايب تأثريهاتعزيز 

 2اجملتمع.

  دركر عرف( Drucke) وأن هدا  ،املسؤولية االجتماعية بأهنا التزام املؤسسة اجتاه اجملتمع العاملة به
 3.وجهاهتم االلتزام يتسع باتساع شرحية أصحاب املصاحل يف هدا اجملتمع وتباين

  ويرى(Robbins)  تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة على األهداف أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة
 4بشكل التزامات بعيدة األمد تفي هبا املؤسسة مبا يعزز صورهتا يف اجملتمع.

 اجملتمع وتؤكد يف عملياهتا تأثري يف املنظمات فيها تنظر طريقة بأهنا للعمل الدويل املكتب يعرفها كما 

 .أخرى قطاعات مع تفاعلها ويف الداخلية وعملياهتا أساليبها يف وقيمها مبادئها

 األعمال منظمات قبل من املستمرااللتزام  بأهنا املستدامة للتنمية العاملي األعمال جملس عرفها كما 
 املعيشية .الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة أخالقيا   بالتصرف

 5.ككل واجملتمع احمللى اجملتمع إىل إضافة وعائالهتم، العاملة للقوى

 

 تطوع يف تساهم اليت احملاوالت مجيع أهنا على االجتماعية املسؤولية العاملية التجارية الغرفة وتعرف 
 .اجتماعية ٕ  و أخالقية راتاعتبا بسبب التنمية لتحقيق املنظمات

 عملية أثناء حمددة اجتماعية معايري وضع حنو الشركات جانب من زامبااللت الشعور بأهنا عرفت كما 
 ما باختاذ التسليم يتعني فإنه األخالقية، الوجهة منالقرارات  بتقييم قيامها وعند ،القرار االسرتاتيجي صنع

  1ككل اجملتمع رفاهية صاحل يف هو

                                                           

 .79، ص6002 ،القاهرة ،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية ،"املسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي" ،كرميان فريد  1 

   . 73-79، ص  6000، فلسفة التسويق األخضر ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان، عالء فرحان طالب وآخرون 2 

  3 طاهر المنصور الغالبي، صاحل حمسن العامري، مرجع سابق، 6002،ص4.

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري ، جامعة " إشكالية العالقة بني االقتصاد واألخالق" ، عبد هللا بن منصور 4 
 . 640، ص 6003تلمسان ، 

، امللتقى الدويل الثالث حول دية"جتماعية ويف املؤسسة االقتصاواقع أمهية وقيمة املسؤولية اال"، بن مسعود نصر الدين وكنوش محمد  5 
 .6، ص 6006منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، 
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 التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة  هي املسؤولية االجتماعية للشركات " :البنك الدولي تعريف
يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني 

  2مستوى معيشة الناس بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد". 

ة للمنظمات أن مسؤولية أية منظمة تتعدى العمليات ويتضح لنا من خالل تعريفات املسؤولية االجتماعي         
االقتصادية اليت تتمثل يف اإلنتاج وحتقيق الربح إىل مسؤوليات أكثر تتمثل يف استخدام إمكانياهتا بالطريقة اليت 

 حتدد هلا األداء الكفء ملهام العمل مع االلتزام بكل ما يعزز الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع. 
 

 : تعريف المسؤولية االجتماعية للمنظمات1-1الجدول رقم
 التعريف المصدر

Murray & Montanari, 

1986,817. 
 يقدم (Product)كمنتوج  االجتماعية املسؤولية تعد

 .واخلارجي املنظمة الداخلي مجهور إىل
Goolsby & Hunt 1992 به تعمل الذي واجملتمع املنظمة بني اجتماعي عقد 

Schermerhorn, 2001,126 وختدم مصاحلها ختدم بطرق للعمل التزام املنظمة 

 عام بشكل بسلوكها املصاحل املتأثرين أصحاب
O’brien & Robinson 2002,3 الصحيحة باألشياء القيام 

Fulop & others , 2000,15 االقتصاديات تطوير يف تسهم وفاعلة عادلة إدارة تعين 
 املستهلك، رضا على وانعكاساهتا للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد احلمدي، حممد حسني فؤاد :المصدر

 .00،ص 2003 بغداد، املستنصرية، ،اجلامعة دكتوراه، شهادة لنيل مذكرة
 

 
 للمنظمات االجتماعية المسؤولية أهمية :الثالث المطلب

قبل أن نتناول وجهات نظر املؤيدين واملعارضني لتبين منظمة ملزيد من الدور االجتماعي فإننا جند أن هناك      
اتفاقا عاما بكون  املسؤولية االجتماعية حبدود معينة متثل صيغة عملية مهمة ومفيدة ملنظمات األعمال يف 

عية ملنظمات األعمال حيقق هلا العديد من الفوائد يقف يف مبعىن أن الوفاء باملسؤولية االجتما ،عالقتها مع جمتمعها
 ،مقدمتها حتسني صورة املنظمة باجملتمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى العمالء والعاملني وأفراد اجملتمع بصورة عامة

                                                                                                                                                                                     

امللتقى الدويل الثالث منظمات  ،"يف التعريف مبعايري املسؤولية االجتماعية 62000دور مواصلة االيزو "،بحوصي مجدوب وبخوش مديحة  1  
 .4ص ،6006 ،جامعة بشار ،األعمال واملسؤولية االجتماعية

 .7، ص6010، فربايررقمية، نسخة 00لتنمية، العدد املسؤولية االجتماعية للشركات، سلسلة جسر ا  2 
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مصلحة  ذاتمتثل مبادرات طوعية للمنظمة اجتاه أطراف متعددة خاصة ادا اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية 
مباشرة من وجود املنظمة مفرتضني أن ما ينص عله  القانون من أعمال اجتماعية مطلوبة من منظمات األعمال 

 وهكذامسؤولية اجتماعية يف حدودها الدنيا ألن خرقها يضع املنظمة أمام مساءلة قانونية  هو يف حقيقة األمر
إن املسؤولية االجتماعية تضفي حتسينا على  ،طوعيةزادت مبادراهتا التوجه اجتماعي كلما  ذاتتكون املنظمة 

مناخ العمل السائد يف منظمة األعمال وتؤدي إىل إشاعة التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف. كذلك فإهنا متثل 
جتاوبا فعاال مع التغيريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع وانتقاهلا إىل احلاجات االجتماعية وحتقيق جانب من ذاتية 

 1لفرد واجملموعة.ا
وميكن أن نفرز عدة أوجه اجيابية إلدراك املسؤولية االجتماعية تتجسد أمهيتها من خالل املردود املتحقق      

للجهات الثالث الرئيسية اليت ستجين الفائدة من هدا االلتزام ونعىن هبا هنا اجملتمع والدولة واملنظمة. فبالنسبة 
أعاله من فوائد فان هناك فوائد أخرى تتمثل يف املردود املادي واألداء املتطور  ذكرما  إىل فباإلضافة ،للمنظمة

سيتحقق له جراء اهتمام  الذيوالقبول االجتماعي والعالقة االجيابية مع اجملتمع وغريها. أما اجملتمع فان العائد 
 نه ميكن أن يلخص بااليت:تماعية فامنظمات األعمال على اختالف أنواعها بتبين منط معني من املسؤولية االج

  دوي زيادة التكافل االجتماعي بني خمتلف شرائح اجملتمع مع خلق شعور عايل باالنتماء من قبل األفراد
 االحتياجات اخلاصة كاملعوقني وقليلي التأهيل واألقليات واملرأة والشباب وغريهم.

  االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافئ الفرص الذي هو
 جوهر املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال. 

  البنية التحتية أو الناحية الثقافية.ناحية عية احلياة يف اجملتمع سواء من حتسني نو 

  .ازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني منظمات اجملتمع املختلفة وخمتلف الفئات ذات املصلحة 

  حتسني التنمية السياسية انطالقا من زيادة التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى األفراد واجملموعات
 االجتماعية. بالعدالةواملنظمات وهدا سيساهم باالستقرار السياسي والشعور 

 ون املسؤولية االجتماعية مرتبطة مبفاهيم أساسية كتقليل السرية بالعمل والشفافية والصدق يف التعامل ك
 فان هده اجلوانب تزيد من الرتابط االجتماعي وازدهار اجملتمع على خمتلف املستويات. 

 
ها االجتماعي حيث أن لدور  األعمالمنظمات  إدراكفان الدولة هي أحد املستفيدين الرئيسيني من  ،وأخريا     

هدا سيؤدي  إىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهماهتا وخدماهتا الصحية والتعليمية والثقافية 
نتوقع أن عوائد الدول ستكون أفضل بسبب وعي املنظمات بأمهية املسامهة  فإننا كذلكواالجتماعية األخرى.  

ف االجتماعية املختلفة ورفد الدولة مبستحقاهتا من الضرائب والرسوم واملسامهة العادلة والصحيحة يف حتمل التكالي
                                                           

الطبعة   ،دار وائل للنشر ،" -األعمال واجملتمع-األعمالاملسؤولية االجتماعية وأخالقيات " ،صاحل حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب  1 
  .53-52ص ،2222  ،الثانية
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يف القضاء على البطالة والتطور التكنولوجي وغريها من اجملاالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها غري قادرة على 
 دورها يف هدا اإلطار.خاصة بعيدا عن حتمل منظمات األعمال  مجيعا بأعبائهاالقيام 

  
   للمنظمات االجتماعية المسؤولية حول أساسيات :الثاني المبحث

 قياسها ومعايري العناصر ،مبادئ أبعاد، من هبا متعلقة أساسيات هلا االجتماعية املسؤولية فإن فيه الشك مما     

 .التفصيل من بشيء ره ا سن ما وهذا جماالهتا باإلضافة
 

 للمنظمات االجتماعية المسؤولية ومبادئ أبعاد :األول المطلب

 خمتلفة، نظر وجهات من االجتماعية املسؤولية أبعاد حتديد حماولة إىل والباحثني الكتاب من العديد سعى     

 أربعة إىل أشارا(Pride & Ferrell) من كل املثال الذين سبيل على منهم نذكر متباينة، مسميات هلا ووضعوا

 :1يلي ما يف متثلت االجتماعية للمسؤولية أبعاد

 اجملتمع وتطوير تنمية يف اإلسهام على وتعمل صاحلة املنظمة تكون أن أي :اإلنسانية المسؤولية 

 .احلياة نوعية وحتسني

 الصحيحة، باألعمال تلتزم وأن أخالقية، أسس على مبنية املنظمة تكون أن مبعىن :األخالقية المسؤولية 

 .اآلخرين إيذاء عن متتنع وأن

 خالل التزامها  من اآلخرين ثقة كتساب إ  و القوانني، بإطاعة املنظمة التزام أي :القانونية المسؤولية
 .بالقانون املخلة باألعمال القيام وعدم الشرعية األعمال بتنفيذ

 األمان توفري جاهدة حتاول وأن ،اقتصاديا وجمدية نافعة املنظمة تكون بأن :االقتصادية المسؤولية 

 .لآلخرين

 
 
بشكل عام يف أربعة أبعاد رئيسية هي البعد االقتصادي،  « Carroll »الباحث كارول  عرضكما      

القانوين واخلري حيث طور مصفوفة يبني فيها هذه األبعاد وكيف ميكن أن تؤثر على كل مستفيد يف  ،األخالقي
 البيئة، واجلدول التايل يبني أهم أبعاد املسؤولية االجتماعية وخالصة املمارسات األكثر شيوعا واملتعلقة هبا: 

 عية : أبعاد المسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفر 2-1مجدول رق

                                                           

امللتقى الدويل الثالث منظمات األعمال  "تأثري معايري املسؤولية االجتماعية على نشاط الشركات، "وسفيان بن عبد العزيز ، عبد السالم خملويف 1 
 .7ص، 2212، جامعة بشار، كلية علوم االقتصاد وعلوم التسيري ،  واملسؤولية االجتماعية 
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 العناصر الفرعية األساسية العناصر البعد
 باملستهلكني اإلضرارمنع االحتكار وعدم  - املنافسة العادلة االقتصادي

 احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني -
استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن  - التكنولوجيا

 يوفرها 
 التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق باجملتمع والبيئةاستخدام  -

  أنواعهاعدم االجتار باملواد الضارة على اختالف  - قوانني محاية املستهلك القانوين
 محاية األطفال صحيا وثقافيا -
 محاية املستهلكني من املواد املزورة واملزيفة -

 منع تلوث املياه واهلواء والرتبة - محاية البيئة
 التخلص من املنتجات بعد استهالكها  -
 منع االستخدام التعسفي للموارد -
 صيانة املوارد وتنميتها -

 منع التمييز على أساس الدين أو العرق أو اجلنس - السالمة والعدالة
 ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن -
 إصابات العمل  -
  االجتماعيالتقاعد وخطط الضمان  -
 اخلاصةعمل املرأة وظروفها  -
 املهاجرين وتشغيل غري القانونيني -
 عمل املعوقني -

 مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك - معايري أخالقية األخالقي 
 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف  -
 اإلنسانمراعاة حقوق  -

األعراف والقيم 
 االجتماعية

 احرتام العادات والتقاليد -
 مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية  -

 نوعية التغذية - نوعية احلياة اخلري
 املالبس -
 اخلدمات -
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 النقل العام -
 .26املصدر:د.طاهر حمسن منصور الغاليب، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، مرجع سبق ذكره، ص

 
 موضحة هي كما إليها يشري (Archie Carroll)كارول الباحث جعلت االجتماعية املسؤولية حمتوى ومشولية

 :أدناه الشكل يف

 
 : هرم كارول ألبعاد المسؤولية االجتماعية1-1الشكل رقم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .23املصدر:د.طاهر حمسن منصور الغاليب، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، مرجع سبق ذكره، ص

 

 جانب ومن جانب من العناصر هذه بنيالرتابط  طبيعة لتوضيح متسلسل هرمي بشكل األبعاد هذه وظفت لقد

 االجتماعية الشركة مسؤولية تكون ذلكواستنادا إىل  ، واقعية حالة ميثل آخر بُعد على بعد أي استناد فإن آخر

 :التالية معادلة بشكلCarroll ا أورده واليت األربعة، العناصر جمموع حاصل هي الشاملة
 املسؤولية االجتماعية= املسؤولية اخلريية+املسؤولية األخالقية+املسؤولية القانونية+املسؤولية االقتصادية 

 بدون الشلف، جامعة ، العاملية الشركات بعض جتارب عرض التنمية يف ودورها للشركات االجتماعية املسؤولية وهيبة، داودية وبن عرابة رابح :المصدر

 4 .ص تاريخ،
 

 :للمنظمات االجتماعية المسؤولية مبادئ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسهم صالح كمواطن التصرف إن   :الخيِرة المسؤولية

 فيه الحياة نوعية وتحس ين المجتمع في الموارد تعزيز في

 في األخالق المنظمةتراعي  عندما :األخالقية المسؤولية

وتتجنب  وعادل وحق صحيح هو ما تعمل فإنها قراراتها

 .المختلفة بالفئات االضرار

 مرآة هي القوانين ألن   للقوانين، االمتثال خالل من :القانونية المسؤولية

 األساسية العمل قواعد وتمثل المجتمع في خطأ أو صحيح هو ما تعكس

 أساسية قاعدة يمثل هذا فان   ربحاً، تحق ق المنظمة كون :االقتصادية المسؤولية -

 بالمتطلبات للوفاء
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   1:التالية األساسية املبادئ على للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تستند

 واملنفذة واملعلنة املكتوبة والدولية احمللية السارية واللوائح القوانني جبميع املؤسسة تلتزم أن القانون: اإلذعان مبدأ -
 .اهب واإلملام وحمددة راسخة إلجراءات طبقا

 واإلعالنات التنفيذية واللوائح واحلكومية الدولية االتفاقيات املؤسسة حترتم أن الدولية: األعراف احترام مبدأ -
 اجملتمعية. للمسؤولية هتاوممارسا هتاسياسا بتطوير قيامها عند اإلرشادية واخلطوط والقرارات واملواثيق

 وتنوعا املعنية لألطراف باملصاحل تنوعا هناك أن وتتقبل املؤسسة تقر أنة: المعني األطراف مصالح احترام مبدأ -

 . املعنية األطراف تلك على تؤثر قد اليت العناصر من وغريها والثانوية الرئيسية املؤسسة ومنتجات أنشطة يف

 واألطراف القانونية والسلطات املتحكمة للجهات منتظم وبشكل املؤسسة تكشف أن للمسائلة: القابلية مبدأ -
 اإلجراءات ضمنها ومن – واإلجراءات والقرارات السياسات مالئم حد واىل وأمينة وحيادية واضحة بطريقة املعنية

 وعلىاجملتمعية  الرفاهية على سبق ملا املتوقعة اآلثار وأيضا مباشر بشكل مسؤوليتها تتحمل اليت – التصحيحية

 . املستدامة التنمية

 ذلك يف مبا وأنشطتها اهتوقرارا سياستها عن وتام ودقيق واضح حنو على املؤسسة تفصح أنالشفافية:  مبدأ -
 احملتمل أو املتأثرين لألشخاص متاحة املعلومات هذه تكون وأن ،اجملتمعو  البيئة على واحملتملة املعروفة التأثريات

 .املؤسسة قبل من جوهري بشكل تأثرهم

 احرتام هناشأ من اليت واملمارسات السياسات املؤسسة تنفذ أن لإلنسان: األساسية الحقوق احترام مبدأ -
 .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف املوجودة احلقوق

 املسؤولية مفهوم لتطوير ى الكرب الشركات عن صادرة مجاعية مبادرة املتحدة األمم وضعت اإلطار هذا ويف    
 حتديات ملواجهة احللول وطرح األعمال رجال طاقات حشد إىل االتفاقية هذه دفهتو  ,للشركات االجتماعية

 . العوملة

 طوعية مبادرةإهنا  بل رقايب، جهاز مبثابة تعد ال هناأ الشركات؛حيث جانب من املخلصة للجهود مثرة تأيت كما

 الكربى، الشركات إىل فباإلضافة األطراف، متعددة مبادرة هناأ كما. والشفافية القانونية املساءلة مبدأي على تقوم

 من وغريها املختلفة، املتحدة األممووكاالت  التعليمية، واملعاهد العمالية، واالحتادات احمللية، احلكومات هناك

 2: مبادئ عشرة يف االتفاقية عليها تقوم اليت األفكار إجياز مت وقد .املدين تمعجملا منظمات
 حقوق اإلنسان: -

                                                           

امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات  "أثر تبين املسؤولية االجتماعية على األداء املايل للشركات" ،صاحل سليم احلموري  1
 .232ص  ، 2211نوفمرب   22/23 ،جامعة ورقلة 

    

مواطنة الشركات مفهوم المواطنة وتطبيقاتها في مجال "، مركز المشروعات الدولية الخاصة  ، شكولنيكوف وآخرونألكسندر ،  جون 2 

     .                         www.cipe.arabia.org/files/pdf/article1252.pdf .12ص ، 2221، "األعمال

http://www.cipe.arabia.org/files/pdf/article1252.pdf
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 على الشركات تأييد و احرتام محاية حقوق اإلنسان املعلنة يف كافة دول العامل. يتعنيالمبدأ األول: 
 التأكد من عدم التورط يف أعمال تنطوي على خمالفة ملبادئ حقوق اإلنسان.  المبدأ الثاني:

 معايير العمل: -

 ة. تؤيد الشركات حرية املشاركة وتعرتف اعرتافا فعليا حبق املساومة اجلماعيالمبدأ الثالث: 
  القضاء على كافة أشكال اإللزام و اإلجبار على العمل.  المبدأ الرابع:

 اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال. المبدأ الخامس:
 القضاء على التمييز يف الوظائف واملهن. المبدأ السادس:

 البيئة: -

 اليت تواجه البيئة. يتعني على الشركات أن تتبىن أسلوبا حذرا عند التعامل مع التحدياتالمبدأ السابع: 
 تبىن املبادرات اليت تنمي الشعور باملسؤولية جتاه البيئة. المبدأ الثامن: 
 التشجيع على تطوير ونشر التكنولوجيا الصديقة بالبيئة.المبدأ التاسع: 

 محاربة الفساد: -

لك االبتزاز ذمبا يف  ،يتعني على الشركات أن تعمل على حماربة كافة أشكال الفسادالمبدأ العاشر: 
 والرشوة. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :للمنظمات االجتماعية المسؤولية قياس معايير و عناصر :الثاني المطلب

 1: للمنظمات االجتماعية المسؤولية عناصر- 1
  :كالتايل االجتماعية املسؤولية عناصرت حدد

                                                           

اجلامعة ، كلية الرتبية علم النفس ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري، التفكري األخالقي وعالقته باملسؤولية االجتماعية  ، ميسون حممد عبد القادر 1 
 . 117.112ص ، 2221غزة ، اإلسالمية 
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 االرتباط ذلك كبرية، أم صغرية الفرد، إليها ينتمي اليت باجلماعة العاطفي االرتباط به ويقصد :االهتمام 

 بأي تصاب أن من واخلوف أهدافها، وبلوغها ومتاسكها تقدمها استمرار على احلرص خيالطه الذي

 .تفككها أو إضعافها إىل يؤدي ظرف

 

 ألفعاله االجتماعي للمغزى الفرد فهم والثاين للجماعة، الفرد فهم األول شقني، إىل ينقسم هو :الفهم. 
 وفهم ناحية، من احلاضرة حالتها يف للجماعة فهمه أي للجماعة، الفرد فهم األول بالشق ويقصد

 الفرد فهم وهو الفهم، من الثاين الشق أما.وتارخيها الثقايف ووضعها وقيمها وعاداهتا ومنظماهتا ملؤسساهتا

 ،أي اجلماعة علىوقراراته  وتصرفاته أفعاله أثار الفرد يدرك أن به فاملقصود ألفعاله، االجتماعي للمغزى

 .عنه يصدر اجتماعي تصرف أو فعل ألي االجتماعية القيمة يفهم

 
 أعمال من الفهم يتطلبه وما االهتمام ميليه ما عمل يف اآلخرين مع الفرد اشرتاك هبا يقصد :المشاركة 

 واحملافظة رفاهيتها، وحتقيق أهدافها، إىل والوصول مشكلتها، حل و حاجاهتا، إشباع يف اجلماعة تساعد

 .استمرارها على

 الفهم، ،االهتمام :الثالثة االجتماعية املسؤولية عناصر بني والتكامل الرتابط على عثمان السيد ويؤكد      
 زاد فهمه ما زادوكل اجلماعة، فهم إىل الفرد حيرك فاالهتمام ويدعمه، اآلخر ينمي منها كال ألن املشاركة،
 وال .الفهم من وتعمق االهتمام من تزيد نفسها واملشاركة للمشاركة، ضروريا والفهم االهتمام أن كما ،اهتمامه

 .الثالثة عناصرها بتوفر إال الفرد عند االجتماعية املسؤولية تتحقق أن ميكن
 

 :للمنظمات االجتماعية المسؤولية قياس معايير -1

 : 1االجتماعية املسؤولية تقييم خالهلا من يتم أساسية معايري أربعة هناك
 األساسي األجر خبالف األداء تكاليف مجيع ويشمل :بالمؤسسة للعاملين االجتماعي األداء معيار 

 وتقوم أعماهلم طبيعة أو نوع أو التنظيمية مواقعهم عن النظر بغض فيها للعاملني املؤسسة تقدمه الذي

 كاالهتمام العاملني وانتماء الوالء حالة وتعميق خللق الالزمة العوامل كافة بتوفريبااللتزام  املؤسسة

 ما و خدماهتم فرتة انتهاء عند مبستقبلهم واالهتمام الثقايف وضعهم وحتسني تدريبهمو  الصحية حبالتهم

 .ذلك إىل

 حلماية هبا املضحى االجتماعي األداء تكاليف كافة ويشمل :البيئة لحماية االجتماعي األداء معيار 
 البيئة عناألضرار  رد جاهدة حتاول حيث اجلغرايف نطاقه داخل املؤسسة تعمل الذي احمليط اجملتمعأفراد 

                                                           

 . 17ص ، دور املسؤولية االجتماعية ملنشأة األعمال يف دعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة ، مقدم وهيبة 1 

http//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68347/posts/159111                                               
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 البحرية والبيئة اهلواء تلوث محاية تكاليف على تشمل وهذه الصناعية، أنشطتها من واملتولدة احمليطة

 .ذلك إىل وما املياه وتلوث الطبيعية واألعشاب واملزروعات
 

 املؤسسة إسهامات إىل هتدف اليت األداء تكاليف كافة ويتضمن :للمجتمع االجتماعي األداء معيار 
 والرياضية والثقافية التعليمية للمؤسسات واملسامهات التربعات على بذلك مشتملة اجملتمع خدمة يف

 .االجتماعية التوعية ومشاريع االجتماعي والتدريب التعليمبرامج  يف اإلسهامات تكاليف مث واخلريية

 خدمة يف تنصب اليت األداء تكاليف كافة وتشمل :اإلنتاج لتطوير االجتماعي األداء معيار 
 تكاليف مث والتطوير البحث وتكاليف اإلنتاج جودة على الرقابة تكاليف تتضمن حيث املستهلكني

 عن الرضا حالة حتقق اليت اخلدمات من وغريها العاملني وتطوير وتدريب البيع بعد ما املتابعة ضمانات

 .املستهلكني إىل املقدمة واخلدمات املنتجات من املتأتية املنافع

 
 المنظمة في االجتماعية المسؤولية مجاالت :الثالث المطلب

 :1يلي ما إىل  ESTEO حسب للمؤسسة االجتماعية املسؤولية جماالت تنقسم

 جمال املسامهات العامة.  -

 جمال املوارد البشرية. -

 البيئة.جمال املوارد الطبيعية واملسامهات  -
 2العامة المساهمات مجال  -1

 يف واملساعدةاخلريية و  والثقافية العلمية املؤسسات تدعيم يفاملؤسسة  مبسامهات اجملال هذا أنشطة ترتبط

 فيما اإلنسانية املشاكل حل على والعمل األمراضو  األوبئة من احلد وبرامج الصحية بالعناية اخلاصة التسهيالت

 الضغط ختفيض إىل يؤدي مما للعاملني النقل وسائل وتوفري بالطفولة والعناية واملعوقني األقليات بتوظيف يتعلق

 واملساعدة اجلرائم معدل ختفيف إىل هتدف اليت احلضاري التخطيطو االشرتاك يف برامج  العامة النقل وسائل على

 :العامة املسامهات مبجال خاصة أنشطة يلي وفيما وجتددها املساكن بإنشاء ختتص اليت اإلسكانبرامج  تنفيذ يف
 

 : اإلنسانية سبيل يف البذل
 العلمية، املؤسسات تدعيم -

 ،الصحية بالرعاية اخلاصة اهليئات تدعيم  -

                                                           

 ،6002القاهرة  للتنمية،، منشورات املنظمة العربية "اإلفصاح عن املعلومات البيئية يف التقارير املالية اإلبداع احملاسيب يف"، حسني مصطفى هاليل 1  
 .22ص

 .30ص 6000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  "احملاسبة عن التأثريات البيئية واملسؤولية االجتماعية للمشروع"، حممد عباس بدوي 2 
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 .الثقافية باألنشطة تقوم اليت اهليئات تدعيم  -

 : والنقل املواصالت
 .للعاملني النقل وسائل توفري -

 :اإلسكان
 .اإلسكانبرامج  تنفيذ يف املسامهة -

 .للعاملني مساكن إنشاء  -

  :الصحية اخلدمات
 ،واألمراض األوبئة من حتد اليتالربامج  تدعيم -

 .بالصحة والرعاية العناية وخدمات إمكانياتٕ  و وسائل توفري  -
 : األفراد من معينة جمموعة رعاية

 .العاهات ذوي أو املعوقني رعاية يف املسامهة -

 .واملسنني الطفولة رعاية يف املسامهة  -

  البشرية الموارد مجال -2

 أجور نظاموإتباع  الوظيفي رضاهم وحتقيق للرتقية سياسةمهاراهتم وإتباع  لزيادة العاملني لكل تدريببرامج  إعداد

 القطاع،كما يف األخرى املؤسسات يفاملوجودة  املستويات مع يتفق مناسب معيشي مستوى هلم حيقق وحوافز

  .تفرقة دوناألفراد  جلميع متكافئة عمل فرص توفري يف املؤسسة مسامهة أنشطة اجملال هذا يتضمن
 

 التدريباعتبارات  حتظى لذلك البشرية للموارد النوعية بالناحية واالهتمام التأكيد إىل التقنيةالتطورات   أدت 
 التشريعات هتتم كما ،والتكيف مع طرق اإلنتاج املتغرية واملقدرة على االبتكار باهتمام خاص من قبل املؤسسات

 الشكل حيث من األمور هذه معاجلة وتنظم العاملني، وشؤون التوظيف سياسات فتحدد البشرية املوارد حبماية

 يف العاملني سالمة فتحقق إجيابية، اقتصادية نتائج من له ملا اجملال هلذا املؤسسات تستجيب كم واملضمون،
 خاصة أنشطة يلي وفيما اإلنتاجية، كفاءهتم زيادة إىل يؤدي املهنة أخطار من ووقايتهم والنفسية الصحية النواحي

 :1البشرية املوارد مبجال

 : التوظيف سياسات
 .اجملتمعألفراد  متكافئة عمل فرص توفري -

 .الصيفية العطلة أثناء الطالب توظيف قبول -

 .املعوقني األفراد توظيف قبول  -

   :الوظيفي الرضا حتقيق
                                                           

 . 30، صمرجع سبق ذكره  ، حممد عباس   1 
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 .مناسب معيشي مستوى هلم حتقق ومرتبات أجور العاملني منح -

 .للرتقي متساوية فرص وحتقق العاملني كلبقدرات   تعرتف للرتقي سياسة إتباع  -

 العاملني مهارة لزيادة تدريببرامج  إعداد  -

 من احلد ميكن حبيث اإلنتاج وجدولة للمعدات املستمرة بالصيانة للعمالة االستقرار على احملافظة  -

 .البطالة

 .باألمن تتصف للعمل ظروف هتيئة  -
 

  البيئية المساهمات و الطبيعية الموارد مجال  -3

 الطبيعية املوارد استغالل توسع بسبب للمؤسسة االجتماعية املسؤولية جماالت أهم من يعترب اجملال هذا      

الزراعية  واملبيدات الكيميائية األمسدة استخدام وتوسع الصناعية املخلفات زيادة من عنها نتج وما التقين والتقدم
 .املستويات مجيع على كبرية بيئية مشاكل إىل أدى مما
 

 ختصص إذ نفقات، من الدولة ميزانية  تتحمله ما على ميتد أثره فإن احلياة نوعية على اجملال هذا تأثري عن فضال

 اجملال هذا يتضمن .الصناعية الدول يف خاصة الصلبة املخلفات من للتخلص ميزانيتها من 20%  البلدية اجملالس

 :مايلي خالل من وذلك البيئي التدهور منع أو ختفيف إىل تؤدي اليت األنشطة

 : الطبيعية املوارد
 اخلام، املوارد استخدام يف االقتصاد -

 الطاقة، موارد استخدام يف االقتصاد  -

 .والطاقة اخلام للموارد جديدة مصادر اكتشاف يف املسامهة  -

 :البيئية املسامهات
  الضوضاء، حداثوإ واملياه واهلواء األرض تلوث مسببات جتنب -

 املخلفات، تقليل إىل تؤدي بطريقة تشغيلها وعمليات املنتجات تصميم -

 .التلوث ختفيض تكفل بطريقة املخلفات من التخلص  -

  الخدمة أو المنتوج مساهمات مجال -4

 للعمالء االستهالكية املقدرة مع تتالءم اليت االحتياجات لتحديد التسويقية البحوث القيام األنشطة هذه تتضمن

 وعلى .االستخدام صالحية ومدة املخاطر وحبدود ،استخدامها وبطريقة اخلدمة أو السلعة خبصائص إعالمهمٕ  و

 :1التايل النحو على اخلدمة املنتوج مبجال خاصة األنشطة أهم حتديد ميكن تقدم ما ضوء
 :املنتجات وتصميم حتديد

                                                           

 .63، صمرجع سبق ذكره  ، حممد عباس 1 
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 املستهلكني، احتياجات لتحديد التسويقية بالبحوث القيام -

 .االستخدام عند إصابة ألي التعرض احتماالت من التقليل إىل يؤدي بشكل املنتجات تعبئة  -

 

 :املستهلكني رضا حتقيق
 الصالحية، عدم وتاريخ االستخدام وخماطر حبدود للتعرف املنتوج عبوة على بيانات وضع -

 ،استخدامه وجماالت وطرق املنتوج خبصائص املستهلكني تعرف إعالميةبربامج  القيام  -

 .املنتوجوإصالح  لصيانة خدمةمراكز  توفري  -

 

 للمنظمات االجتماعية المسؤولية وفوائد اتجاهات :الثالث المبحث

 إىل املنظمات، يف االجتماعية املسؤولية نشر خالهلا من يتم اليت جتاهاتاال خمتلف إىل نتطرق املرحلة هذه ويف    

 وكذا التنموية، ورسائلها أهدافها على اجملتمعأفراد  معرفة يف سامهت اليت الفوائد أهم على التعرف جانب

 .الضرورية ومتطلباته اجملتمع احتياجات سد يف مسامهتها
 للمنظمات االجتماعية المسؤولية اتجاهات :األول المطلب

  :1يلي كما اجتاهات ثالثة خالل من للمنظمات االجتماعية املسؤولية نشر ميكن

 احلوار فيها تكون اليت الدول يف االهتمام معظم اجملال هذا ويلقى :التطوعية المجتمعية المساهمة 
وبرامج  اخلريية اهلبات ذلك يتضمن أن املمكن ومن نسبي ا، حديث ا للمنظمات االجتماعية املسؤولية حول

 املردود ذات األخرى أو املبادرات التعليم أو الصحة يف املدى طويلة واالستثمارات اجملتمعية التطوع

 .اجملتمعي

 الوسيطة واملنظماتاألفراد  وقيادة رؤية تكون ما غالبا   :القيمة وسلسلة لألعمال الجوهرية العمليات 
 مع النشاط التفاعل خالل من منظمة أي وتستطيع .للمنظمات االجتماعية املسؤولية إلدخال ضرورية

إجراءات  تطبيق ذلك ومن .املهنية التنمية فرص وتعظيم واألوضاع الظروف حتسني خالل من موظفيها
 .البيئة على السليب التأثري ذات املخلفات وتقليل الطاقة استهالك لتقليل

 قيادات تضع الداخلي الصعيد على :المؤسسي والبناء السياسات وحوار المؤسسي التأييد حشد 
 املسئول التوازن حتقيق من العاملني ميكن الذي العام املناخ وهتيئ الرؤية للمنظمات االجتماعية املسؤولية

 رؤساء من الكثري فإن اخلارجي الصعيد على أما ، واملبادئ األرباح لزيادة املتعارضة املتطلبات بني
املبادرات  ويؤيدون األوسع مبفهومها التنمية قضايا يف األعمال مشاركة يقودون املديرين وكبار اإلدارات

 .ا ملبادراتمن وغريها

                                                           

امللتقى الدويل الثالث حول منظمات  ،"واقع أمهية وقيمة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية" ،نصر الدين وكنوش محمد  بن مسعود 1 
  .  2.2ص  ، 6006فيفري  02.04 ،األعمال واملسؤولية االجتماعية
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 .للمنظماتالمطلب الثاني: فوائد المسؤولية االجتماعية 

 ألهدافها اجملتمع أفراد مجيع دعم ما حد إىل يضمن االجتماعية املسؤولية اجتاه بدورها املؤسسات قيام إن       

 سد يف املسامهة على عالوة وأهدافها، خططها إجناح يف واملسامهة اهتامبمارس واالعرتاف التنموية ورسالتها

 املشاريع إقامة خالل من جديدة عمل مناصب خلق إىل إضافة الضرورية، ومتطلباته  املتغرية اجملتمع احتياجات

 تتبىن اليت املؤسسات على أجريت اليت الدراسات معظم أظهرت وقد ،1التنموي الطابع ذات واالجتماعية اخلريية

 .االجيايب املايل واألداء للمؤسسة االجتماعية املمارسات بني حقيقية صلة وجود االجتماعية املسؤولية
 

 أعماهلا إدارة  فوائد أدركت اليت الكربى املؤسسات عدد األخري، العقد خالل ازداد فقد السياق هذا ويف      
 امليدانية الدراسات عشرات بصدور املؤسسات هذه خربات تعززت وقد اجتماعيا، املسؤولية املمارسات وفق

 جملتمع االقتصادي األداء على إجيايب تأثري للشركات االجتماعية للمسؤولية أن أكدت اليت الرأي واستطالعات
 2املؤسسات ومكانة األسهم قيمة تعزز الواقع يف بل املسامهني، تؤذي ال أهناو  األعمال،

  

 اجليد املايل األداء وبني اجتماعيا املسؤولية التجارية النشاطات ممارسة بني ما حقيقي ارتباط وجود كان بينما و

 مثل وجود املتقدمة البلدان خمتلف يف األكادميية الدراسات أظهرت فقد تشكك، وحىت تساؤل موقع للمؤسسات

 بااللتزام قامت اليت املؤسسات أن 1999 عام أجريت اليت الدراسات إحدى الحظت فقد .اإلجيايب االرتباط هذا

 مبقدار االلتزام، هذا مثل تعلن مل اليت املثيلة املؤسسات أدائها يف فاقت قد حمددة أخالقية بقواعد معلنة بصورة

  . السوقية أسهمها قيمة مع باملقارنة وذلك مرات،2-3
 

 اليت تلك أن أظهرت حيث للمؤسسات، مقارنة دراسة بإجراء متكررة بصورة قامت قد هارفارد جامعة وكانت    

 حصرت اليت املؤسسات تلك من مرات بأربع أكرب منوا حققت قد املستفيدين فئات مبختلف متوازنا اهتماما تويل

 اليت املؤسسات من أعلى مرات مثانية بلغ التوظيف يف منو معدالت حققت فقد وباملثل باملسامهني، اهتمامها

 يف أسهمها وأسعار املؤسسات سلوك بني ما العالقة لرتصد أخرى دراسات وذهبت فقط املسامهني على ركزت
 أسهمها أسعار على للمؤسسات الالأخالقي السلوك عن املنشورة للتقارير السليب التأثري الحظت حيث البورصة،

 البورصة يف
. 

                                                           

 11اجمللد ،جملة البحوث التجارية املعاصرة،املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال: جماالهتا معوقات الوفاء هبا  ،أمحد عبد الكرمي عبد الرمحان 1 
 . 1117،عمان:األردن ، 2العدد

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، املاجستريلنيل شهادة  مذكرة ،املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واملوارد البشرية ،ضيافي نوال 2 
 .36ص ، 6002/6002،
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 ظروف بتحسني واهتمامها بالبيئة املتعلقةومبادراهتا  اجتماعيا املسؤولية املؤسسات سياسات أدت لقد     

 إىل التدوير إعادة عمليات وسامهت املستخدمني، إنتاجية حتسني إىل أدت فقد تكاليفها خفض إىل العاملني

  .النفايات تدوير إعادة على قائمة وصناعات جديدة عمل مصادر وخلقت النفايات من التخلص نفقات خفض
 املستخدمني، معيشة ظروف لتحسني موجهة برامج تبنت اليت املؤسسات أن أخرى دراسات والحظت     

 على املؤسسات قدرة وحسنت العمل، عن الغياب مدة خفض يف أسهمت قد املختلفة والتسهيالت كالتأمينات

 التوظيف تكلفة بالتايل وقلصت للعاملني، املتوسطة اإلنتاجية زيادة يف وسامهت األكفاء، باملوظفني االحتفاظ

 . والتكوين اجلديد
 يف العاملني وإشراك العمل ظروف حتسني جمال يف املؤسسات جهود أن على أخرى دراسات برهنت ولقد      
 برامج أن أخرى دراسة وجدت كما األخطاء؛ وتقليل اإلنتاجية زيادة إىل الغالب يف تؤدي القرار صنع عملية
 باإلعاقة،  اإلصابة دعاوى وتقلل تركه، أو العمل عن التغيب تكلفة وختفض العاملني إنتاجية تزيد الصحية الرعاية

 30 %بنسبة الصحية بالرعاية اخلاصة الدعاوى أو

 املستهلكني فإن احلاضر الوقت يف عليها احلصول وسهولة املعلومات تدفق وازدياد األعالم تأثري تعاظم ومع     
 املؤسسات أن يعىن ما وهو االجتماعية، املسؤولية جمال يف اجليدة السمعة ذات املؤسسات متييز على أقدر باتوا
 تنمية أجل من احلسنة مسعتها من تستفيد اجتماعيا املستجيبة السياسات بفعل اجلذاب التجاري االسم ذات

 تسعى بأن تقضى التقليدية احلكمة كانت وبينما .وخدماهتا بسلعها العمالء لدى أقوى التزام وخلقمبيعاهتا 
 اجلودة، السعر، مثل  (اخلدمة، أو السلعة يف حمسوبة مادية ومزايا حوافز خالل من العمالء إرضاء إىل املؤسسات

 املختلفة االحتياجات باالعتبار تأخذ وأن انقطاع، دومنا اخلدمة أو السلعة وتوفر األمان الذوق، التغليف،

 متجسدة غري أخرى ومعايري قيم االعتبار بعني يأخذون باتوا املواطنني أن باملقابل أظهرت الدراسات فإن ،)للزبائن

 والعمالء، للمستهلكني املتزايد الوعي بفعل عليها التعرف وميكن ورائها، تقف لكنها ا،هتذا اخلدمة أو السلعة يف

 النساء أو األطفال استغالل وعدم ، للعاملني وعدالتها مالءمتها ومدى املؤسسة يف العمل وشروط ظروف مثل

 هذه نشاطات والتزام جينيا، معدلة مكونات أو مواد وجود عدم بالبيئة، اإلضرار وعدم رخيصة، كعمالة

 بالفساد. اهتممارسا اقرتان وعدم واإلنسانية األخالقية باملعايري النامية البلدان يف املؤسسات
فان املؤسسات املعروفة بسمعتها  ،واىل جانب املستهلكني الدين تتأثر مواقفهم من املؤسسات تبعا ملمارساهتا     

وعلى اجتذاب ،ملسؤوليتها االجتماعية تكون أقدر على كسب بقية جمتمع األعمال إىل جانبهااجليدة واستجابتها 
رؤوس األموال جديدة. هدا إضافة إىل أهنا تفلح يف احلصول على معاملة أفضل من جانب احلكومات فاألخرية 

رسوم والضرائب بدال من تكون أكثر استعدادا ملنحها مزايا وأفضليات إضافة مثل اإلعفاءات والتخفيضات على ال
 إخضاعها للرقابة الصارمة. 

ومع دلك فان فوائد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة مل تستغل بصورة تامة وخاصة يف البلدان النامية بسبب     
فمثال من الناحية السياسية  ،جوانب الضعف املعروفة واليت تقف عائقا أمام جهود املؤسسات يف هدا اجملالبعض 
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حدوث اهنيار االقتصاديات واالختالل  إىلسياسية أدت دا كبريا من البلدان النامية شهدت اضطرابات فان عد
كما أن التدخل  ،وهدا الوضع ال يشجع على االستثمار سواءا بالنسبة للمؤسسات احمللية أو األجنبية  ،األمين

املؤسسات نظرا إىل املساعدات اليت يساء السياسي والفساد يشكالن خطرا على اجلهود اخلريية اليت تبدهلا 
أو ظهور ثغرات للتهرب والتالعب الضرييب بالنسبة للمؤسسات بسبب فساد املوظفني املسؤولني عن  ،استغالهلا

أو استخدام املنظمات غري احلكومية كوسيلة لتحقيق املكاسب املالية وغريها من أشكال   ،حتصيل الضرائب
 الفساد اإلداري.

اد أن غالبية  ،حدوداملقابل وبسبب االنتشار الواسع لالستثمارات األجنبية على البلدان النامية ليس له  ويف      
وتستغل األوضاع البائسة يف السوق العمل لتعيني عمال غري   ،هده املؤسسات تسئ استغالل املوارد الطبيعية

املغرتبني بدال من تعيني املوظفني من اجملتمع أو تعيني العمال  ،منضمني لنقابات العمال وتدفع هلم أجور زهيدة
وأيضا القيام بعمليات إنتاج تؤثر سلبا على البيئة مع وجود حاالت إللقاء النفايات   ،احمللي املستضيف

 وغريها من املشاكل اليت تعاين منها البلدان النامية.   ،السامة...اخل
 

وأخريا فان جناح قيام املؤسسات بدورها يف املسؤولية االجتماعية يعتمد أساسا على التزامها بثالثة معايري      
 هي: 

أفراد  (والبيئة اخلارجية   )العاملني(مبعىن احرتام املؤسسة للبيئة الداخلية  ،االحرتام واملسؤولية -
 . )اجملتمع

 دعم اجملتمع ومساندته. -

 1محاية البيئة.  -

 

 :االجتماعية للمسؤولية األخالقي االعتالل :الثالث المطلب

 الفرد لدى مظاهرها وهلا واخللل، العطب من وحالة االجتماعية ؤوليةاملس أخالقية يف السواء عدم من حالة وهي

 2: يلي كما وهي واجلماعة

 : الفرد عند االجتماعية المسؤولية أخالقية اعتالل مظاهر ومن

 والتمام الدقة من عليه يكون أن ينبغي الذي الوجه غري علىوإرادته  العمل مهة يف فتور وهو :التهاون 

 .الشخصية يف األخالقي النفسي البنيان وهن على دليل وهو ، واإلتقان

 النفسية األجهزة سائر يصيب كما اإلنسان عند التحسيب التوقعي اجلهاز يعرتي برود وهي :الالمباالة 
 .التجمد يشبه مبا

                                                           

 . 37ص. ،مرجع سابق ،ضيايف نوال  1 
  .060، مرجع سابق، ص.ميسون حممد عبد القادر  2 
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 أعضائها من معدودا فيها حاضرا  اجلماعة يف الفرد يكون أن وهي النفسية العزلة هبا ويقصد :العزلة 
 عن واغرتاب اجلماعة إىل انتماء ال موقف وهي ،واختياره صنعه من عزلة يف إنه عنها، غائب ولكنه

 .وقيمها معايريها

 :الجماعة عند االجتماعية المسؤولية اعتالل مظاهر ومن

 وهو واألشياء، األشخاص قيمة تقدير ويف والظواهر، األحداث تفسري يف وتردد توجس وهو :التشكك 
 .الثقة وتزعزع ،االلتزام ووهن ،االختيار فوضى على دليل

 مظهر التفكك وهذا وتفرق، تنازع مناألفراد  بني يقع فيما االجتماعي التفكك هذا ويتجلى :التفكك 

 .واالهتمام الفهم على القائمة املشاركة وضعف لوهن الوضوح بالغ
 إحساس احلياة، جتاهاملسؤولية  عن والتخلي واالحندارالرتاجع  عليه يغلب موقف وهو : الغائب السلب 

 .وإلزامه بالواجب اإلحساس معه يغيب كما واإلحباط، بالضياع معىن بال

 احتمال عن والفرد اجلماعة قدرة عدم عن إعالنٕ  و ؤوليةاملس عن التخلي وهو :المسؤولية من الفرار 
 .أعبائها

 :االجتماعية المسؤولية أخالقية اعتالل إلى تؤدي التي االجتماعية العوامل أهم ومن

 ضرورةواستقراره  وضوحه القيمة، وحيدد الوجهة، يعني الذي هو االجتماعي ملعيارا :المعيار برااضط 
 املعيار هذاواضطراب  .به وااللتزام إليه االحتكام ويسهل واحليوية، االجتماعية لوظائفه أدائه لسالمة

 وطمأنينته، الفرد ثقة يف اهتزاز إىل يؤدي كما ،االلتزام وتعطل االختيار وتشوش الفهم اهنيار إىل يؤدي

 .االجتماعية ؤوليةاملس أخالقية وتعتل تضعف وبذلك

 إما ،االجتماعية املسؤولية ألخالقية اعتالل هو تضليال أو تكبيال احلرية انتفاء إن :الحرية تكبيل 
 .حرية بدون مسؤولية فال عنها، والتخلي منها الفرار أو سقوطها، أو بانتفائها

 إىل يؤدي ،االقتصادية الفلسفة وضوح وعدم للفوضى، وتعرضه االقتصاد ارتباك :االقتصاد ارتباك 
 والثقة النفسي االطمئنان بذلك وينعدم ،االجتماعي الظلم إىلٕ  و العمل وعائد املوارد توزيع يف اختالل

 السالمة وعلى بل ،االجتماعية املسؤولية أخالقية سالمة على ذلك وينعكس واملستقبل، احلاضر يف
 .عمومها يف والنفسية األخالقية

 الدولة بني أو والشعب، احلاكم بني للعالقات املنظمة بالقوة أي بالسلطة عبث وهو : السياسة عبث 
 منوذجا يصنع مما الشاذ والتوجيه بالسلطة، واالستئثار والتسيد االستبداد نزعة مظاهره ومن والفرد،
 العمل ويعيق صعبة احلر واالختيار الفهم عملية وجيعل معايريه، ويشوش اجملتمع أمام سيئا أخالقيا
 .بالواجبااللتزام  اجتاه ويدمر املشارك
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 إىل املؤدية العوامل مجيع معاجلة إىل اجملتمع أفراد بني االجتماعية املسؤولية تنمية عملية حتتاج ذلك، ظل ويف     

 واألخالقية والسياسية، ،واالقتصادية ،االجتماعية الظروف وهتيئة ،االجتماعية للمسؤولية األخالقي االعتالل

 .1االجتماعية املسؤولية سلوك على املشجعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :الفصل خاتمة

 احمللية، واجملاالت األصعدة مجيع على األمهية من كبرية ومساحةحيزا  تتبوأ االجتماعية املسؤولية أصبحت لقد

 واالرتقاء املعيشة مستوى حتسني على تعمل لكوهنا األعمال منظمات قبل من املستوى رفيع باهتمام وحتظى

 بعرض االهتمام زيادة خالل من جمتمعها يف جناحها فرص تعزيز حتاول أن منظمة ألي فليكن اجملتمع، برفاهية

 .االجتماعي الدور

  :أن نستنتج االجتماعية للمسؤولية فاهيميامل باإلطار واملتعلق الفصل هلذادراستنا  وبعد
 .فيه تعمل الذي اجملتمع جتاه املؤسسةالتزام  أهنا على االجتماعية املسؤولية تعرف -

 .اإلنساين األخالقي، القانوين، االقتصادي، البعد :يف االجتماعية املسؤولية أبعاد تتمثل -

 .واجملتمع املؤسسة للدولة، بالنسبة أمهية االجتماعية للمسؤولية -
 

                                                           

 .060، مرجع سابق، صميسون حممد عبد القادر  1 
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: ادارة الثاني الفصل
الموارد البشرية 

وعالقتها بالمسؤولية   
 االجتماعية
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 مقدمة الفصل

ظهور إدارة املوارد البشرية كان نتيجة جملموعة من التطورات املتداخلة اليت سامهت يف تربير احلاجة           
على توفري أجنع اآلليات إلدارة الطاقات امللحة إىل وجود إدارة متخصصة تعىن بشؤون العاملني باملنظمة وتعمل 

البشرية بكفاءة وجودة عالية، ويف ظل ثورة املعلومات والتطورات التكنولوجية احلاصلة ويف ظروف بيئة سريعة 
التغيري وضعت إدارة املوارد البشرية أمام جمموعة من التحديات اليت تطالبها بتكييف اسرتاتيجياهتا مبا حيقق 

 ى الفرد، املنظمة واجملتمع.أهدافها على مستو 
وكنتيجة ملواجهة التحديات العاملية املعاصرة وعلى رأسها العوملة أعادت العديد من املنظمات تفكريها وتزايد 
اهتمامها اجتاه اجملتمع بصفة عامة ومواردها البشرية بصفة خاصة باعتبار هذه األخرية أهم مورد وأهم استثمار 

ت اهتمامات املنظمات وأولت أمهية متزايدة باجلانب االجتماعي وااللتزام اجتاهه للمؤسسة احلديثة، حيث تغري 
ملا جيلبه هلا من مسعة حسنة وصورة جيدة وتوفري مكانة اجتماعية تؤهلها للمنافسة وحتقيق األرباح على املدى 

سي وضمري املؤسسة احلي البعيد، فاإلنسان بتميزه وطموحه وكفاءته وخرباته املرتاكمة هو العنصر املفكر والرئي
وإحساسها الواعي ملا جيري داخلها وحوهلا من أحداث، ولكي تصبح منظمات األعمال أكثر استجابة من 
السابق يف جمال أدائها االجتماعي ظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ويتم جتسيده يف إطار املوارد 

لة عن أفرادها العاملني يف كل املستويات ومجيع الوظائف البشرية حيث يتطلب من املؤسسة إجناز أعمال مسؤو 
 ومراحل احلياة املهنية هلم هبدف إجناز توقعات األداء االجتماعي للمجتمع ككل. 

فلم يعد كافيا القيام بالوظائف الروتينية إلدارة املوارد البشرية بل أصبح من الضروري جتسيد وتطبيق مبادئ 
ئف إدارة املوارد البشرية احلديثة، حيث أن منظمات األعمال تعيش اآلن يف عصر املسؤولية االجتماعية يف وظا

لذلك سنتطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم إدارة املوارد البشرية التجديد واملسائلة االجتماعية والوعي البيئي. 
تطلعاهتا يف العصر وأمهيتها مث يف املبحث الثاين سنتعرف على وظائف هذه اإلدارة والتحديات اليت تواجهها و 

احلديث أما املبحث األخري فسيكون حول تأثري املسؤولية االجتماعية يف قيام إدارة ومنظمة أعمال مسؤولة 
 باالضافة إىل جتسيد هذا املفهوم يف وظائف إدارة املوارد البشرية.

 
 
 

   المبحث األول: آليات تسيير الموارد البشرية.
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ى املؤسسة، فبدون العمال تكون املؤسسة عبارة عن جمموعة من املباين يعد العنصر البشري امثن مورد لد
واملعدات واآلالت فقط وليست هذه األشياء اليت تصنع وختلق املؤسسة،لذلك من الضروري االهتمام هبذه املوارد 

متغريات البيئة واالستثمار يف تنمية مهاراهتا حىت تكون قادرة على حتقيق أهداف املنظمة بفعالية وحىت تتأقلم مع 
 اليت تواجهها.
رية  التطور التاريخي لممارسات إدارة الموارد البشاألول: المطلب 

   
 

 إدارة املوارد البشرية بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة إمنا هي نتيجة لعدد من التطورا ت املتداخلة،     
البشرية  رية متخصصة ترعى شؤون املواردوهذه التطورات سامهت يف إظهار احلاجة إىل وجود إدارة موارد بش

بإدارة  باملنظمة، وتعد سياسات موارد بشرية على أسس علمية، فهناك أسباب عديدة تفسر االهتمام املتزايد
 1ب:من فروع اإلدارة، ومن هذه األسبااملوارد البشرية كوظيفة متخصصة وكفرع 

 
ظهور التنظيمات العمالية املنظمة، حيث التوسع والتطور الصناعي يف العصر احلديث، ساعد على   -

بدأت املشاكل بني اإلدارة واملوارد البشرية مما أدى إىل احلاجة إلدارة متخصصة ترعى وحتل مشاكل 
 املوارد البشرية يف املنشأة

التوسع الكبري يف التعليم وفرص الثقافة أمام العاملني مما أدى إىل زيادة الوعي نتيجة ارتفاع مستواهم  . -
ثقايف والتعليمي، مما أدى للحاجة إىل وجود متخصصني يف إدارة املوارد البشرية ووسائل حديثة ال

 .للتعامل مع النوعيات احلديثة من املوارد البشرية

زيادة التدخل احلكومي يف العالقات بني العمال وأصحاب العمل بإصدار قوانني وتشريعات عمالية، مما  -
صة حتافظ على تطبيق القوانني لتجنب وقوع املنشأة يف مشاكل مع أدى إىل ضرورة وجود إدارة متخص

 احلكومة

ظهور النقابات واملنظمات العمالية اليت تدافع عن املوارد البشرية وتطلب األمر ضرورة االهتمام  . -
بعالقات اإلدارة باملنظمات العمالية، مما أدى إىل أمهية وجود إدارة متخصصة خللق التعاون بني اإلدارة 

  .واملنظمات العمالية

 :فيما يلي توضيح للمراحل التارخيية اليت مرت هبا إدارة املوارد البشرية
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 :قبل الحرب العالمية األولى .1
يف العصور البدائية يف مرحلة نظام العبودية متت مساومة األفراد باحليوانات يف إدارة وسائل اإلنتاج      

وجود نظام لدفع األجور، لذلك ال حتتاج املنظمة اليت تعمل يف جمتمع الزراعية، وقد متيزت هذه املرحلة بعدم 
أي يسوده مثل هذا النظام إىل وظيفة مستقلة إلدارة املوارد البشرية، فاهتماماهتا مشاهبة الهتمامها بشراء 

فز ، أو حوااملواصفات اليت حتتاجها، وتعويضر دور املنظمة بشراء الرقيق بالعدد و صشيء مادي آخر، وينح
أو تطويرهم أو احلفاظ ميوت منهم جبدد، ومن دون احلاجة لالهتمام بتعويضهم، أو منحهم أجورا عليهم، 

 .أو غري ذلك من الفعاليات، كما ال حتتاج االهتمام حبقوقهم حيث ال يوجد هلم حقوق تذكر آنذاك
املهنيني العبيد وأصحاب  جاءت الصناعات املنزلية ومرحلة نظام الطوائف فربزت فئة من الصناع أو       

احلرف يف املدن ميلك كل منهم أدواته ورأمساله ويتوىل إدارة العمل بنفسه، فهذه الطائفة اليت تعرب عن 
جمموعة من الصناع املتخصصني مبهنة واحدة ليحتكروا حق ممارستها يف منطقة معينة، تتكون من األستاذ 

 ور العمالة متمثلة باألجراء الذين هلم أجور حمددة من قبلواملتدرب واألجري، وقد متيزت هذه املرحلة بظه
  .لساعات العملالطائفة وفقا 

اتسمت هذه الفرتة بقلة املؤسسات ذات احلجم الكبري واليت تسمح بظهور وظيفة األفراد، "       
الذي يتوىل فاملؤسسات كانت تدار من قبل مالكها وهو الذي يقوم بتسيري األفراد، فاملالك أو املدير هو 

ا يف ذلك الكاتب العام وظيفة األفراد كممارسة كانت موجودة ودون أن يكون هليف  ميساعده املهمة وقد
أو احملاسب وا وجود يف اهليكل التنظيمي، فعادة ما يتوىل الوظيفة مندوب األمانة العامة أو مندوب رب 

 1."العمل
 :ما بين الحربين العالميتين .2
فراد حتتل مكانتها يف املؤسسات كنتيجة حلدوث العجز الكبري يف الثورة العاملة،   بدأت وظيفة إدارة األ" 

مع متطلبات احلرب من املوارد البشرية وبسبب الشعور بالضرورة احليوية بالوصول باإلنتاج إىل جتاوبا ذروته 
ة مع تلقينهم   بتعاليم ولقد متثلت معامل تلك احلاجة يف تشريح واختيار األفراد اجلدد الذين تطلبهم الصناع

اإلدارة العلمية اليت تؤكد على ضرورة ترشيد العمل، عالوة أصوهلا مت تدريبهم على عملياهتا، عمال على أن 
منو احلركة النقابية إبان فرتة احلرب قد خلق مشكالت جديدة وخاصة بعد إقرار مبدأ التفاوض اجلماعي 

كما أن تدخل احلكومات كطرف ثالث أملى ضرورة توفري   "املساومة اجلماعية"، يف جو العمل وعالقته،
املزيد من املعلومات واحلقائق ذات العالقة املباشرة والغري املباشرة حباضر ومستقبل العمال واملؤسسة، إضافة 

وتوفري األسس  إىل شيوع تعاليم اإلدارة العلمية اليت تؤكد على ضرورة ترشيد استخدام العناصر البشرية 
 "2لالستخدام األقصىاملؤمنة 

                                                           
  .2ص ، 6006 ،اجلزائر   ،مطبعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،"ادارة املوارد البشرية"   ، عائد عبد اهلل  1

 . 2ص  ،مرجع سبق دكره ، عبد اهلل عائد 2



 المسؤولية االجتماعيةعالقتها إدارة الموارد البشرية و                           الفصل الثاني   
 

62 

 

 
 الماضي القرن من والستينات الخمسينات خالل .3

 نقابات يف أنفسهم ينظمون العاملون أخذ حيث" النقابة قوة وتنامي الدولة دور بتعاظم الفرتة هذه اتسمت
 النقابات خالل فمن الصعبة، العمل وظروف واحلرمان االستغالل من قاسوا أن بعد حقوقهم عن وتدافع متثلهم

 وظروف واملكافآت العمل وساعات باألجور املتعلقة مشاكلهم حل املنظمات يف العاملون استطاع عماليةال

 والتوصل النقابات مع والتعامل العمال بعالقات هتتموأفراد  أقسام ختصيص املنظمات علىلزاما  وأصبح العمل،

 .1الصناعية العالقات بإدارة يسمى ما ظهور إىل أدى مما ، "املنظمات يف ألفرادا عمل لتنظيم معا عقود إىل
 الماضي القرن من السبعينات منتصف إلى الستينات نهاية .1

 أجريت اليتوالدراسات  التجارب خالل من اإلنسانية، العالقات جمال يف راتطو  املرحلة هذه شهدت لقد     

 ليست اإلنتاجية أن  Mayoبني ل ت فقد مايو إلتون هبا قام اليت األمريكية املتحدة بالواليات هوثورن مصانع يف

 غري اجتماعية عوامل توجدوإمنا   Taylorلدراسات بالنسبة احلال هو كما ومادية تقنية بعوامل فقط مرتبطة

 الفعالية تفسري ويف "للمنظمة العام األداء على كبري بشكل تؤثر نظرهم ووجهةاألفراد  بسلوكيات ترتبط مادية

 خالل من التنظيمية الفعالية حتقيق يف آخر بعدا   لتعطي التحفيز يف Maslowنظرية جاءت"و التنظيمية،

 خالل من هرزبرغ فريديك وساهم كما ،"متسلسلة بطريقة إشباعها إىل الفرد يسعى اليت احلاجات جمموعة

 اإلنساين، للعامل أكرب أمهية بإعطاء" املرحلة هذه اتسمت فلقد الرضا، تسبب اليت العوامل حول أحباثه

 2."العمل عن الرضا االجتماعي، السلوك رمسية، غري ظماتاملن
 )5891-5771(المرحلة  .5

 إىل وانتقلت للعمال، الديناميكي اجلهد فيه ختطت نوعية مرحلة املرحلة هذه يف االجتماعية الوظيفة دخلت    

 على أكثر بشكل دوالتأكي النتائج تعظيم من ومتكنهم تؤهلهم بكيفية وحتفيزهماألفراد  إسهامات تنمية مرحلة

 القرارات". اختاذ يف واملسامهة املشاركة
 
 
 

 ما فوق  إلىنهاية الثمانينات  .2

                                                           
 . 2ص ،6006 ،عمان ،للكتاب دار زهران ،"ادارة املوارد البشرية" ، فاتح نصر اهلل  1
 . 33ص، 6002 ،اجلزائر ،دار النجاح للكتاب "التصميم_ ،األبعاد ،املنظمة _ املتغريات" ،حممدسويسي   2
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 فردية وحدات تعتربهم ال واليت البشرية للعناصر حديثة نظرة ظهرت املؤسسة، واجهت اليت للتحدياتنظرا       

 بالنسبةاسرتاتيجي  مورد أهم ثلمت أصبحت حيث وصيانته، وتطويره وتنميته تعبئته جيب مورد ا باعتبارهم بل

 "1التقنيات وتغري التكنولوجي التغري وتسارع املنافسة الحتدام نتيجة للمؤسسة
  فلسفة إىل توحي احلقيقة يفوإمنا  عشوائيا ، خترت مل البشرية املوارد إدارة لوظيفة املعطاة التسميات خمتلف   

 : 2حقبات عدة امتداد على سارت وممارسات

 واملستندات السجالت حفظ الضوابط، احرتام فيها يؤكد كان اليت ملرحلة ل إشارةفراد: األ إدارة -
 .واإلنتاجية باألجور املتعلقة

 
 االجتماعية، واملفوضات االجتماعيني الشركاء بني العالقات على للتأكيد:الصناعية العالقات إدارة -

 .الصناعية للعالقات املكونة لياتالفعا أو األطراف بني للتفاعالت الضابطة والعقود االتفاقات
 ".اهلاورثون" بتجارب تأثر باملعنويات، واالعتناء العمال حتفيز على التأكيد: اإلنسانية العالقات إدارة -

 باحلركية تتسم وممارسات أشكاال أخذت وقد للوظيفة وحديثة شاملة نظرة :المستخدمين تسيير -
 التكنولوجية ل التغريات ظال يف العاملة لليد النوعيةو  الكمية باالحتياجات التنبؤ مثل والتوفيقية،

 بني دالة إجياد ضرورة على التأكيد الوظائف، توسيع إثرإسرتاتيجية  اعتماد مع واالقتصادية والثقافية

 .البيئيةواملتغريات  احلافز الدافع، التأهيل، التوظيف، أنشطة

 تطويرها من البد مهمة موارد والنساء الرجال تعترب حيث للوظيفة عصرية نظرية البشرية الموارد إدارة -

 .بيئته يف والبقاء الريادة لتحقيق والوسيلة التنافسية املكانة حمدد البشري العنصر باعتبار فيها، االستثمار

 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني: تعريف إدارة الموارد البشرية 

                                                           
ص  6002/ 6002 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،مدكرة لنيل شهادة املاجسرت ،د البشرية"" اسرتاتيجية تطوير املوار ،تربورت عبد اهلل  1

43. 
 . 2-2ص  ،مرجع سبق دكره ،ائدعبد اهلل ع 2
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البشرية من حيث  املوارد إدارة تناولت اليت التعريفات كثرة من الرغم وعلى البشرية، املوارد تعريفات تعددت
 الفكر لتطور مواكبة التعريفات جاءت هذه وقد رسالتها، وروح املضمون يف -تقريبا– الصياغة إال أهنا تتحد

 :التعريفات هذه من جمموعة يلي املنظمات، وفيما يف البشرية بالنواحي يتعلق فيما
وارد البشرية هو التسيري الذي يقوم بشؤون االستخدام األمثل إن تسيري امل :تعريف تسيير الموارد البشرية 

للموارد البشرية على مجيع مستويات املؤسسة، وبقاء أي مؤسسة يتطلب وجود مسريين وأفراد متمكنني يقومون 
 1بتنسيق جهودهم وتوجيهها وتنميتها وحتفيزها وصيانتها لتحقيق أهداف املؤسسة.

جاء مفهوم إدارة املوارد البشرية على أهنا اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه  :تعريف إدارة الموارد البشرية
 2املنشأة ذاهتا من األيدي العاملة واحملافظة عليها، وتدريبها وتطويرها والعمل على استقرارها ورفع روحها املعنوية.

رورا بإعداد نظم التحليل والوصف هي عبارة عن جمموعة من العمليات اجلزئية، بدءا من ختطيط هده املوارد، وم
الوظيفي وإعداد نظم االختيار والتعيني، ونظم تقومي أداء العاملني ونظم احلوافز، وانتهاءا بوضع نظم التأديب 

 3ونظم السالمة املهنية، مبا حيقق أهداف املنظمة.
 

باألعداد والكفاءات احملددة "النشاط اإلداري املتعلق بتحديد احتياجات املشروع من القوى العاملة وتوفريها 
 4وتنسيق االستفادة هده الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة".

إدارة املوارد البشرية:" عملية االهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية اليت حتتاجها أية منظمة لتحقيق أهدافها 
فاظ عليها وتوجيهها لتحقيق أهداف وهدا يشمل اقتناء هده املوارد واإلشراف على استخدامها وصيانتها واحل

 5املنظمة".
كأفراد أو جمموعات وعالقاهتم  بأهنا  ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس MARTINIJوقد عرفها 

داخل التنظيم، وكذلك الطرق اليت يستطيع هبا األفراد املسامهة يف كفاءة التنظيم وهي تشتمل على الوظائف 
، ختطيط القوى العاملة، التدريب والتنمية اإلدارية، العالقات الصناعية، مكافأة وتعويض التالية: حتليل التنظيم

املوارد البشرية، تقدمي اخلدمات االجتماعية والصحة،مث أخريا تقدمي املعلومات والسجالت اخلاصة باملوارد 
 6البشرية.

                                                           
 .62، دار وائل للنشر، ص "إدارة املوارد البشرية، بعد اسرتاتيجي"عمر وصفي عقيلي،  1

 .64-60، ص 6001دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ،"إدارة املوارد البشرية"حممد فاحل صاحل،  2

 .46ص ،6000  ،الطبعة األوىل ،عمان: األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،"ادارة املوارد البشرية" ، أبوا شيخة نادر 3
 .62ص ،6000 ،بعة الثالثة الط،عمان: األردن ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،"ادارة املوارد البشرية" ،مصطفى جنيب ، شاويش 4

 .42ص ، 6004 ،الطبعة األوىل  ، عمان: األردن،دار وائل للطباعة والنشر ،"ادارة املوارد البشرية "، سعاد ،برنوطي 5

 .06، ص0600، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، "إدارة املوارد البشرية من الناحية العلمية والعملية"صالح الدين حممد عبد الباقي،  6
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ة املتعلقة حبصول املؤسسة على احتياجاهتا من وتعرف إدارة املوارد البشرية أيضا أهنا تلك األنشطة اإلداري       
املوارد البشرية وتطويرها وحتفيزها واحلفاظ عليها مبا ميكن من حتقيق األهداف التنظيمية بأعلى مستويات من 

 1الكفاءة والفعالية.
 

 المطلب الثالث: أهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية 
ما هي أمهية هذه السياسات واملمارسات املتعلقة بإدارة املوارد :الفرع األول: أهمية إدارة الموارد البشرية

البشرية؟ واإلجابة عن هذا السؤال من املمكن أن حندد بعض األخطاء اليت من املمكن تفاديها باإلدارة الفعالة 
 للموارد البشرية وعلى سبيل املثال:

 تعيني الشخص غري املناسب للوظيفة. - 
 وظيفي مرتفع. املعانات من معدل دوران - 

 عدم إقدام العاملني على بدل قصارى جهدهم يف العمل. - 

تعرض املنظمة للمساءلة القانونية، نتيجة التمييز غري املوضوعي بني العاملني، أو نتيجة عدم تطبيق  - 
 السليم لقوانني الصحة والسالمة املهنية.

 املنظمة. عدم رضاء العاملون عن مرتباهتم وأجورهم، مقارنة بغريهم يف - 

 تدين فعالية العاملني نتيجة عدم التدريب الكايف. - 

 عدم االلتزام بقوانني العمل.   - 

وهكذا من خالل اإلملام بأهم أركان اإلدارة السليمة للموارد البشرية، يكون بإمكان املنظمة جتنب الكثري من 
ارد البشرية فاألهم من ذلك هو حتقيق املشكالت السابقة ولكن ليس هذا هو املربر الوحيد لدراسة إدارة املو 

أهداف املنظمة من خالل اآلخرين واحلصول على النتائج املرجوة و اجناز األعمال، ولن يأيت ذلك أبدا للمدير 
مبفرده، وإمنا عليه دائما أن يعمل على حتقيق أهداف املنظمة وزيادة فعاليتها من خالل اآلخرين، أي من خالل 

 نظمة.املوارد البشرية بامل
هتدف إدارة املوارد البشرية إىل مساعدة املنظمة يف حتقيق النجاح :الفرع الثاني: أهداف إدارة الموارد البشرية

من خالل األفراد العاملني هبا أو مبعىن آخر إىل زيادة فعالية املنظمة. وتكمن األهداف األساسية إلدارة املوارد 
 البشرية فيما يلي:

 ن خالل البشر. حتقيق األداء املتميز م -
                                                           

ار اجلامعية مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية املدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة القرن احلادي والعشرين، الد 1
 .42، ص6002اإلسكندرية، مصر، 
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 زيادة حتفيز العاملني والتزامهم وانغماسهم يف العمل. -

 حتقيق ميزة تنافسية لرأمسال البشري يف املنظمة. - 

 إدارة املعرفة. - 

 استقطاب وتعيني أفضل العناصر. - 

 تنمية املوارد البشرية. - 

 تقدير العاملني ومكافآهتم على أعماهلم واجنازاهتم. - 

 1ى االنسجام واإلنتاجية بني اإلدارة والعاملني.خلق مناخ يشجع عل -

 
 

 والمستقبل االستراتيجية، موارد البشرية الوظائف، التحدياتالمبحث الثاني: إدارة ال
اليت تصبو من خالهلا حتقيق توضيح مهامها ووظائفها  املوارد البشرية حناول اآلن بعد التعرف على إدارة       

نتطرق إىل التحديات اليت تواجهها يف ظل العوملة والتغريات املتسارعة يف القرن أهداف منظمة األعمال، كما س
تراعيه الواحد والعشرين وما هي االسرتاتيجيات الواجب انتهاجها ملواجهة تلك التغريات وما الذي جيب أن 

 يف مستقبل األعمال. وحتقيق االستمرارية والنجاح  املنظمات إلجياد مكانتها
 ؛وظائف ادارة الموارد البشرية المطلب األول:

  : الوظائف االدارية -1
البد على ادارة املوارد البشرية أن تضع خطة العمل اليت متكنها من حتقيق أهدافها يف ظل الظروف      

ظيم املناسب لتنفيذ اخلطط املسطرة مع احلرص على وجود التنسيق بني خمتلف ناملستقبلية احملتملة وأن جتد الت
اعد و االنضباط واالتصاالت الرمسية ، وأن توجد نيزمات التنسيق األساسية وهي القو خالل ميكا األنشطة من

تلك النشاطات لتحقيق األهداف ويف األخري يكون لزاما عليها التأكد من تنفيذ األعمال وفق ما خطط له 
 . 2 قابةوذلك للتحقق من عدم خروجها عن احلدود املسطرة هلا، وهو ما يندرج ضمن عملية الر 

                                                           
 .42 -41، ص6002ت و االجتاهات اجلديدة،، ليلى مصطفى الربادعي، إدارة املوارد البشرية )املفاهيم واجملاال –مسري حممد عبد الوهاب  1

 بن محود يوسف، التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية على مستوى املؤسسة ودوره يف حتسني أداء الفرد، مذكرة لنيل شهادة ماجستري،جامعة 2
 6، ص0202مستغامن،
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كل هذه الوظائف تعترب وظائف إدارية تقوم هبا إدارة املوارد البشرية كباقي اإلدارات األخرى يف املؤسسة  مثل   
 إدارة اإلنتاج والتسويق واملالية وغريها.

 :الوظائف المتخصصة -2
ركز إهتمامها يف وتزيادة على الوظائف السابقة الذكر فإن إدارة املوارد البشرية تتخصص كغريها بوظائف أخرى 

 1ة املتعلقة باألفراد العاملني باملنظمة واليت تتضمن:ياألنشطة التخصص
حتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف املنظمة ق هذا النشاط يف حتديد اإلليتع تخطيط الموارد البشرية: -0-0

 بالكم والنوع وفقا لطبيعة النشاطات املراد اجنازها يف املنظمة.
ويرتبط هذا النشاط بتحليل الوظائف وتصنيفها وتوصيفها وحتديد  وصيف الوظائف:تحليل وتصنيف وت -0-0

 الواجبات واملسؤوليات املناطة بكل مستوى وظيفي معني يف املنظمة.
: ويرتبط هذا النشاط بتحديد سبل اإلختيار والتعيني للموظفني من خالل إجراء نظام اإلختيار والتعيين -0-3

 قابالت والشروط الالزمة لذلك.عمليات التعيني واإلختيار وامل
ويتم من خالل ذلك تصميم أنظمة األجور املتعلقة بكل مستوى وظيفي،  تصميم نظام األجور والحوافز: -0-4

إضافة لتحديد احلوافز املادية واملعنوية على املستوى الفردي أو اجلماعي للعاملني يف املنظمة ووفقا لألداء 
 املناط هبم.

م من خالل السعي باستمرار حنو حتسني وتطوير املهارات لدى األفراد العاملني ويت :إعداد خطة التدريب -0-5
 يف املنظمة من خالل وضغ الربامج التدريبية والتطويرية املالئمة هلم.

دارية وتنظيمية لتقومي األداء املنجز للعاملني وفق إ: يتم وفق ذلك وضع ظوابط تصميم نظام تقويم األداء -0-6
خالهلا أسلوب العدالة واملساواة يف التقومي العام لألداء الفردي أو اجلماعي للعاملني قواعد وثوابت تنظم من 

 لديها.
 : وتقوم هذه املهمة بوضع الضوابط للرتقيات والنقل للعاملني يف املنظمة.وضع نظام الترقيات والنقل -0-7
هنية والصناعية والرعاية وهتتم هذه الوظيفة بالقيام بوضع ضوابط نظم السالمة امل صيانة ورعاية العاملين: -0-8

 الصحية واالجتماعية للعاملني يف املنظمة.

                                                           
 30،ص 0227للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل  خضري كاظم محود، ياسني كاسب اخلرشة، إدارة املوارد البشرية، دار املسرية 1
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لوظيفة بوضع ضوابط تقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية هتتم هذه ا :تقديم الخدمات للعاملين -0-9
والرتفيهية وكافة التسهيالت اليت تسهم يف حتسني أجواء العالقات السائدة بالعمل من ثقة ومودة وإخاء 

 الضوابط ذات األمهية يف خلق الوالء واإلنتماء للمنظمة. وغريها من
 

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية 
محل القرن احلادي والعشرين يف طياته الكثري من التحديات وإمتدت آثارها بصورة شاملة على خمتلف         

افسة والتطور النوعي ، وهذه التحديات كالعوملة وشدة املنجوانب احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
تصاالت واملعلومات والتجارة احلرة أثرت على طبيعة العالقات اليت سادت العمل يف اإل ةالشامل وثور 

املنظمات املختلفة، كما فرضت على املدراء أن يكونوا أكثر مرونة وقابلية وقدرة على تنفيذ قواعد اجلودة يف  
رسونه من أداء خاصة وأن هذه التحديات جتعل القائمني بالتعامل مع القوى البشرية أن يكونوا ذا كل ما ميا

تسارعة واالستجابة هلذه املتغريات امل ل فعال يف حتقيق سبل التكيفقدرات إبداعية وابتكارية ويسهمون بشك
 ،يف عامل األعمال بشكل خاص

 1وميكن إجياز هذه التحديات فيما يلي:
ت إدارة املوارد البشرية من لقد أسهم التحدي النوعي الشامل يف خمتلف مسارا :لجودة الشاملةاإدارة  -0

بناء االسرتاتيجيات التنظيمية ملختلف املنظمات العاملة يف اجملتمعات املتقدمة كالواليات املتحدة  خالل
ه أمهية كبرية خاصة من خالل األمريكية واليابان وغريها من األقطار يف الرتكيز على العنصر البشري وإيالئ

 2:واليت متثل املفاهيم احملورية واألفكار الرئيسية يف إدارة اجلودة الشاملة الرتكيز على اجلوانب التالية

 العناية واالهتمام الشديدين بالزبون أو العميل. -

 الرتكيز على العمليات والنتائج. -

 االهتمام بالرقابة أكثر من الرتكيز على التفتيش. -

 د خربات ومهارات العاملني.جتدي -

 إختاذ القرارات املبنية على احلقائق. -

                                                           
 .04ص مرجع سبق دكره خضري كاظم محود،  1
،  0228األردن، عبد الباري إبراهيم درة، زهري نعيم الصباغ،إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي والعشرين، دار وائل للنشر،الطبعة األوىل، عمان،  2

 55ص 
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 االهتمام بالتغذية الراجعة واالتصال. -

 تأكيد أن االهتمام باجلودة حيقق الربح. -

 اتقان العمل من أول مرة والتشديد على مبدأ أن ال عيوب مطلقا. -

وقاية، كلفة التقييم، كلف األخذ مببدأ الكلفة الشاملة يف اجلودة، نذكر من عناصرها كلفة ال -
 االنقطاعات اخلارجية، كلفة الفرص الضائعة...

 وضع عالمات مقارنة مناسبة للمنافسة. -

 تأكيد مبدأ إشراك اجلميع يف عملية التحسني املستمر. -
 أسهمت العوملة يف خلق توسع شامل يف األسواق العاملية حبيث أصبح اجملتمع :التنافسية تحديات العولمة -0

قرية صغرية نستطيع يف ثواين أن نتعامل مع خمتلف املنظمات وحنصل على خمتلف البدائل  نسايناإل
ة املتباينة، كذلك احلصول على يفرازاهتا القيمإنسانية و لك التعامل مع خمتلف الثقافات اإلالسلعية وكذ

ايري الدولية القوى البشرية واختيارهم خضعت للعديد من االعتبارات اليت نصت عليها االتفاقات واملع
ومعايري العمل السائدة وهذا ما جيعل سبل التعامل مع العاملني خاضعا للعديد من التشريعات والقوانني 
ليس فقط على األصعدة احمللية وإمنا الدولية أيضا، كما أن التنافسية املستخدمة بني الشركات متعددة 

 ثار واملتغريات املختلفة.اجلنسيات جعلت من سبل إختيار العاملني خاضع للعديد من اآل
يف إحداث العديد  تصاالتلوجي وحتديات ثورة املعلومات واإلأسهم التطور التكنو  التحديات التكنولوجية: -3

نسانية تغيري سبل تعاملها مع واحلضارية مما أدى باملنظمات اإل جتماعيةقتصادية واإلمن التطورات اإل
السائدة باجملتمعات من ناحية وتعدد املهارات والتخصصات  القوى العاملة يف ضوء تعدد الثقافات والقيم

اليت أفرزهتا متطلبات التطور احلاصل يف خمتلف جماالت عرض وطلب القوى البشرية، كما ساهم هذا 
مل مع املستجدات التكنولوجية من التنوع الثقايف لألفراد يف تأكيد قيم جديدة أملتها ضرورات التعا

وغريها من اآلثار  نفيذه واعتبار الوقت كلفة وحتسني نوعية حياة األفراد العاملنيحرتام العمل ومواعيد تإ
 دارية املختلفة.التنظيمية واإل

لمتغريات املتسارعة لإن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خالل استجابتها  :األعمال  بيئيةتحديات  -4
مستقرة أو ثابتة حيث أن اإلطار العام للتعامل مع أفرزت يف الواقع العملي بيئة ديناميكية أي بنية غري 

ستقرار فهو حالة شاذة، إن هذه املتغريات واإلالبيئة يقوم على اعتبار التغيري ظاهرة طبيعية أما الثبات 
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هتم الثقافية ولذا فإن البناء أثرت على سوق العمل ومهارات القوى العاملة وكذلك قيم العاملني ومتطلبا
ستجابة النوعية الشاملة هلذه حلادي والعشرين ركز على ضرورة اإلتنظيمي ملنظمات القرن اسرتاتيجي والاإل

 فرازاهتا املختلفة.إبة الفاعلة للمتغريات البيئية و ستجاالل التحلي باملرونة الشاملة واإلاملعطيات من خ
 

 .المطلب الثالث: إستراتيجية ومستقبل إدارة الموارد البشرية
 :الموارد البشرية إستراتيجية إدارة  -1

إن كل من التحديات البيئية والظروف التنافسية وعوملة العالقات االقتصادية السائدة والتطور         
التكنولوجي اهلائل وثورة االتصاالت واملعلومات والتجارة احلرة وغريها من املتغريات البيئية قد لعبت دورا هاما 

ملستجدات البيئية وهو ما عتبارها اإلدارة األكثر حسما يف االستجابة هلذه ايف تدعيم دور إدارة املوارد البشرية وا
ية ستجابة للظروف البيئاملوارد البشرية أكثر قدرة يف اإلدارة إيف تطبيق سرتاتيجيات املراد اعتمادها جيعل اإل

تأخذ بعني اإلعتبار الواقع  رتاتيجيات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية ال بد وأنساخلارجية ومن مث فإن صياغة اإل
 1البيئي خارجيا وداخليا ولذا فإن التحليل اإلسرتاتيجي يعين دراسة مايلي: 

. الل عنصرين هامني ومها نقاط القوة ونقاط الضعف: يتم دراسة البيئة الداخلية من خالبيئة الداخلية -0 -0
املالية واملعلوماتية للتأكد من مراكز القوة أن تقوم املنظمة بدراسة قدراهتا املادية والبشرية و  ويعىن بالقوة

 املنافسني يف أسواق العمل. ستثماري أو تطويري معني خاصة إزاءإتاحة لديها يف الدخول ألي جمال امل
ين منها يف جماالت الضعف أي أن املنظمة ينبغي عليها أن تقوم بدراسة مراكز الضعف اليت تعاأما 

 ا يف األسواق.ستثمارات اليت تنوي الشروع هباإل
ويتم دراستها من خالل متطلبني رئيسيني مها الفرص والتهديدات حيث نقصد  البيئة الخارجية:-0-0

بالفرص أن تقوم املنظمة بدراسة الفرص اإلستثمارية املتاحة اليت تستطيع املنظمة القيام هبا والدخول يف 
ت فينبغي أن تقوم املؤسسة بدراسة التحديات اليت ميادينها االستثمارية وفقا لقدراهتا املتاحة. أما التهديدا

تواجه سبلها االستثمارية احلالية أو اجلديدة يف السوق لفرض مواجهتها بالقدرات املتاحة لديها وتدعيم سبل 
 مواصلة التطوير والتحسني املستمر.

حلماية من خماطر البيئة حث عن اإن التحول املتسارع يف البيئة احمللية و العاملية يرتتب عنه البمما سبق ف
هتديداهتا و توفري األمان، و عليه توجهت األنظار و ركّزت على التخطيط اإلسرتاتيجي البعيد األمد و هبذا و 

                                                           
 06ابق ذكره، صخضري كاظم محود ، مرجع س 1
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ذه أصبح لكل إدارة للموارد البشرية إسرتاتيجية خاصة تعمل هبا خلدمة إسرتاتيجية املنظمة ككل و من ه
 1:نذكراإلسرتاتيجيات 

ختيار و التعيني و ذلك من أجل ثبات سياسة اإلختيار و اإلستفادة من وجود اخلربات مركزية قرارات اإل -
 املتخصصة يف مركز واحد.

إعتماد سياسة الرتقية و احلصول على الكفاءات من داخل املنظمة من أجل إتاحة الفرصة أمام املوظفني  -
 اجليدين للوصول إىل املناصب اإلدارية العليا.

 لعوامل احملبطة جلهود العاملني و املثّبطة لروحهم املعنوية.التخلص من كل ا -
 إعتماد سياسة اإلغراءات املالية للكفاءات الرفيعة مبستوى أكرب من املستوى السائد يف السوق. -
إعتماد سياسة التقليل من معدالت دوران العمل من خالل أسلوب جيد و فّعال يف اإلختيار، التدريب،  -

 يز.التنمية و التحف
 إعتماد العدالة يف التعامل مع اجلميع و حتقيق التوازن. -
تصميم برامج تقومي األداء و نظام احلوافز بشكل مرتابط و يعطي أعلى تقديـــــــــــر و إعرتاف باإلجناز  -

 للموظفني األكفاء يف العمل.
ألفراد حتّدد فيه الفرص الوظيفية تصميم و تطوير و احملافظة على أسلوب فّعال يف ختطيط التطوير الوظيفي ل -

 املستقبلية، و يتخلص فيه األفراد من العوائق اليت حتّد من نشاطاهتم و قدراهتم أو فرصهم يف التقدم.
رات العاملني ملقابلة مسؤوليات إعتماد برامج للتطوير و التدريب جلميع مستويات اإلدارة مبا يضمن رفع مها -
 نظمة .  واجبات الوظائف املختلفة باملو 

و تكوين هذه اإلسرتاتيجية يتم من خالل التداخل و الرتابط بني خمتلف العوامل البيئية السابقة الذكر حيث ال 
على ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املنظمة، و هذا وتأثريها ميكن فصلها عن بعضها و معرفة كل على حدى 

 من خالل حتديد رسالة املنظمة و حتليل البيئة. 
 دارة الموارد البشريةإمستقبل  -2

ألن مستقبل ادارة املوارد البشرية الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية يف املنظمة احلديثة وزن سيزداد       
 2حتكمه عدة اجتاهات وحركات ومفاهيم ندرجها يف العناوين التالية:

                                                           
 .03، ص 0223سنان املوسوي، إدارة املوارد البشرية و تأثريات العوملة عليها، دار جمدالوي للنشر و التوزيع،األردن،  1
 435عبد الباري ابراهيم درة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ة يعد من بني االجتاهات احلديثة هلذه حماولة ختفيض تكلفة إدارة املوارد البشري :التعاقد الخارجي -
اإلدارة بالتايل تلجأ للتعاقد مع إحدى الشركات املتخصصة للقيام بإحدى مهامها نظرا لكفاءة هذه 
الشركة وخربهتا، حيث يعطي التعاقد اخلارجي يف املنظمة الفرصة للرتكيز على األنشطة واملهام اليت 

 تطوير رأس املال البشري واإلبداع. تضيف قيمة للشركة كالتخطيط االسرتاتيجي،

نظرا للتغيريات الدميغرافية فإن املوارد البشرية تتميز بالتعدد  :تعدد وتنوع العاملين في المنظمات -
والتنوع الذي يتطلب إجياد أسلوب مناسب إلدارة هذا التنوع، كدخول العنصر النسائي سوق العمل، 

 التنوع الثقايف والعرقي والديين. دخول الشباب وكبار السن إىل جانب التعدد و 

يتمثل هذا املفهوم يف إعطاء العاملني احلرية واملسؤولية والصالحية الكاملة يف اختاذ  :تمكين العاملين -
القرارات ذات العالقة بأعماهلم ووظائفهم أي منحهم السيطرة الكاملة على خمرجات أعماهلم 

وهو ما حيسن مستوى ونوعية األداء الفردي بالتايل على ووظائفهم واستثمار كافة قدراهتم وإمكانياهتم 
 مستوى املؤسسة.

ترتبط هذه احلركة حبركة ثورة املعرفة حيث أدى إىل بروزها عدة عوامل  : حركة رأس المال الفكري -
كعوملة االقتصاد وازدياد حركة رأس املال والتحويالت املالية، بروز الدور الذي تقوم به املعرفة كعامل 

من عوامل االنتاج واالدراك املتزايد ألمهية القدرات الفكرية والعقلية واملعرفية اليت ميتلكها  متميز
 سات امليزة التنافسية املستدامة، وتتكون هذه احلركة مما يلي:العاملون يف إعطاء املؤس

 ة ومعرفة : ما ميلكه األفراد العاملني باملنظمة من مهارات وقدرات وخربات مرتاكمرأس املال البشري
 وتقنيات عمل.

 ماميلكه األفراد العاملني باملنظمة من رأس مال العالقات أو رأي املال االجتماعي ورأس مال البيئة :
عالقات داخلية فيما بينهم وعالقات خارجية، ما متلكه املؤسسة من مسعة وشهرة وعالقات مع اجلهات 

متلكه املؤسسة من معلومات عن مواردها اخلارجية واألطراف املتعاملة معها وعن مواردها الداخلية، وما 
 وعن اجلهات املتعاملة معها وعن األسواق واملنافسني والبيئة اخلارجية بصفة عامة.

 تشمل العنصري السابقني اللذين مت رصدمها، توثيقهما، تصنيفهما وترميزمها األصول الفكرية املعرفية :
 واستخدامهما.والتمكن من اسرتجاعهما وحتديدمها وحفضهما 

  رأس املال الداخلي:)امللكية الفكرية، تتضمن براءات االخرتاع، حقوق الطبع، والعالقات التجارية
 واألسرار التجارية.
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يقصد هبا "جمموعة من القيم واالجتاهات واملشاعر واملعتقدات اليت يتقامسها/يؤمن  الثقافة التنظيمية: -
األداء يف املنظمة"، تتولد الثقافة التنظيمية عرب عدد من هبا العاملون ومن مث تؤطر قواعد السلوك و 

بالتايل وجب على إدارة املوارد  السنوات وهي إحدى مدخالت النجاح االسرتاتيجي ألية منظمة
البشرية أن تسعى إىل خلق أو إجياد ثقافة تنظيمية جيدة وإجيابية وداعمة وحمفزة ومشجعة لألداء اجليد 

 واإلبداع يف العمل.

تزايد مؤخرا اإلعالن على الوظائف الشاغرة واستقطاب أفضل العناصر  :ستقطاب االلكترونياال -
من األشخاص،  البشرية من خالل استخدام االنرتنت لتدين تكلفته وإلمكانية وصوله إىل عدد أكرب

 حيث يتيح هذا الوضع للفرد املتقدم لشغل الوظيفة أن يكون على علم مسبق بكافة التفاصيل بالتايل
 يقرر التقدم من عدمه هلذه الوظيفة ويوفر على املؤسسة الوقت واجلهد.

 الحكم الصالح الرشيد )الحوكمة الصالحة( والمساءلة والشفافية: -
 بأهنا "اآللية اليت مبوجبها يتم حتفيز مجيع األفراد العاملني يف  احلوكمةتعرف   :احلكم الصاحل

كياهتم وممارساهتم الفعلية تتناغم مع اسرتاتيجية الشركة أيا كانت مواقعهم فيها على جعل سلو 
الشركة اهلادفة ورؤيتها يف تعظيم قيمتها املضافة ومن مث حتقيق مبدأ العدالة والتوازن بني مصاحل 

. والواقع أن احلكم 1اإلدارة التنفيذية من جهة، ومصاحل األطراف األخرى مبن فيهم املالك"
إداري عن متغريات العصر منذ مثانينات القرن املاضي مثل  واحلكم الصاحل تعبري أكادميي سياسي

بروز اخلوصصة، أثر ثورة االتصاالت، ازدياد أمهية البعد الدويل يف السياسات العامة للدول وتأثر 
 مجيع الشعوب واحلكومات بالعوملة...إخل.

 :قبل طرف آخر،  تعين املساءلة باملفهوم الضيق التزام طرف ما بأن خيضع للمحاسبة من املساءلة
وهي مسؤولية وإلتزام من طرف بتحقيق أهداف أو تقييم خدمات خالل فرتة واستخدام موارد 

بالتايل  وتقدمي تقارير عن األداء وقد يرتتب على تقييم األداء عقوبات أو مكافآت إجيابية
 فاملساءلة ذات بعد خارجي للطرف املساءل. 

 صول عليها أمر أساسي القتصاديات السوق املنافسة، إن توفر املعلومات وسهولة احل :الشفافية
والشفافية حتسن احلصول على معلومات السوق وتدعم دقتها، وتعد الشفافية أمرا حيويا لبعض 

                                                           
رتام أخالقيات األعمال يف ظل األزمة االقتصادية عبد الرمحن العايب، بالرقي تيجاين، مداخلة بعنوان "إشكالية حوكمة الشركات وإلزامية اح  1

 0229نوفمرب  09-08الراهنة"، امللتقى الدويل حول "احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات"، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، 
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الربامج العامة مثل خوصصة املشروعات اليت متلكها الدولة، كما تعترب متطلبا أساسيا ملشاركة 
ج التنموية وتنفيذها، وبدون الشفافية تزداد املقاومة املواطنني والقطاع اخلاص يف تصميم الربام

خلق أجواء االنفتاح يف اجملتمع للتغيري وتتعثر حماوالت اإلصالح اإلداري، إضافة إىل أهنا تشجع 
 وتوجد ما يسمى حبضارة املسائلة.

اىل إدراك أمهية  تعاظم دورها يف املنظمة احلديثة ويرجع ذلكي لقول أن إدارة املوارد البشريةخالصة ا      
هتمام اجه العنصر البشري واليت جتعل اإلو التحديات اليت تو ستمرار والنمو تحقيق النجاح واإلالعنصر البشري ل
ويف املبحث املوايل سوف نتطرق إىل كيفية إلتزام إدارة املوارد البشرية باملسؤولية اإلجتماعية  به عامال حيويا.

خالل التطرق إىل كيفية تطبيق مبادئ املسؤولية اإلجتماعية يف كل وظيفة  جتاه هذا املورد األساسي وذلك من
 من وظائف إدارة املوارد البشرية.

 .إتجاهات تأثير المسؤولية االجتماعية على الموارد البشرية المبحث الثالث:
عمال مبرور حناول من خالل هذا املبحث إلقاء الضوء على التغريات اجلوهرية اليت مست منظمات األ       

أثر ذلك على جتسيد مبادئ املسؤولية مهام مسؤول املوارد البشرية، و الزمن وكيف تغريت معها إهتمامات و 
 حتسني احلياة املهنية للفرد.لبشرية و االجتماعية يف وظائف إدارة املوارد ا

 ؛لعشرينالقرن الواحد واومهام مسؤول الموارد البشرية في عمال األمنظمة  تغير طلب األول:الم
 االنتقال من قيمة مادية إلى قيم أخالقية في منظمة القرن الواحد والعشرين: -1

تسري حسب إرادة املسامهني وما على املسريين إال حتقيق مطالبهم ورغباهتم  منظمة القرن املاضي كانت       
العشرين جيعلنا نشهد منطقا ومل تؤخذ بعني االعتبار األعراض واملشاكل الناجتة عن أعماهلم، أما القرن الواحد و 

ت إطار الدولة الواحدة،  آخر وهو عوملة املبادالت ومسائل التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية واليت جتاوز 
كما أن املبادئ واألنظمة أصبحت على مستوى عاملي وكلفت هبا املؤسسات، ولكي تكون هذه املبادئ 
حمرتمة ومطبقة جيب أن يلتزم األفراد بقيم أخالقية فبهذه األخرية يسمحون بتطوير مبادئ التنمية املستدامة 

التغري يف قيم ، والشكل املوايل يوضح  1بالتايل استدامة الثروات وتفعيلها أي وجود اإلرادة الحرتام الفرد والكون
 منظمة األعمال. 

 "Michel Joras: المخطط األولي لميشال جوراس "1-2شكل رقم

                                                           
1 Françoise de BRY, Jacques IGALENS et Jean-Marie PERETTI, Ethique et responsabilité 
sociale, Editions EMS 2011 , Paris, France , p 292 
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 ,Françoise de BRY, Jacques IGALENS et Jean-Marie PERETTI, Ethique et responsabilité sociale املصدر:

Editions EMS 2011 , Paris, France , p 292 
 

جيب أن تأخذ بعني االعتبار كل أصحاب املصاحل وليس فقط املسامهني   إن منظمة القرن الواحد والعشرين
كشريك وحيد يف االستثمار، حيث أن امتالك رأس املال ال يعطي للمالك كل السلطة بل جيب التشارك مع 

أهدافها باالرتكاز على ثالث أبعاد واليت ال ميكن أن  أصحاب املصاحل اآلخرين كما أن املنظمة ستحدد
 1:وهي يهمش أي منها

 الفعالية االقتصادية املستجيبة الحتياجات السوق -

 النتائج االجتماعية  -

 يف كل مراحل حياة املؤسسة. ةخدماهتا/ وعلى عملياهتا الوظيفياآلثار البيئية املرتتبة على منتجاهتا/  -
شرين جيب أن تنقل أساليب عملها إىل طرق عمل تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد فمنظمة القرن الواحد والع

أصبح عن حتول املؤسسات إىل مرافق جلماعات العمل حيث حيصل كل فرد على بيئة الثالثة، وحديث الساعة 
رد جيب ، فكل فاملعمول هبا عمل مرحية ورضا وظيفي مطابق للمبادئ املعمول هبا يف اجملال أي املعايري والقيم

واليت تسمح ديثة اليت مت التوصل إليها أن يعمل مببادئ تعاونية وكذلك على املؤسسة إدخال التكنولوجيات احل
 . والشكل املوايل يوضح ما سبق:2بالعطاء أكثر

 

                                                           
1 Françoise de BRY, op.cit, p 095 
2  Françoise de BRY, Idem, p 296 

 الـــــــــــــدولإرادة 

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة

 يةإدارة املوارد البشر  األخالقيات

 تسيري املؤسسات

 الدولةإرادة  

 الغـــــــــــد اليــوم
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 الواحد والعشرينالفرق بين منظمة أعمال القرن العشرين و  :2-2شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Françoise de BRY, op.cit , p296املصدر: 

إذا قارنا عمل املؤسسة يف القرن العشرين مع عملها يف القرن الواحد والعشرين فإننا نالحظ بوضوح أننا      
 تماسكالنشهد تغري جوهري حيث انتقلت من البحث عن الربح كاجتاه للقرار والتحفيز إىل البحث عن 

 . 1ن يف خضم مسألة األخالقيات، حنرتابط، بني مزاولة العمل والقيم املرجوةال)

 

 مسؤول الموارد البشرية في مؤسسة القرن الواحد والعشرين:مهام  -2

                                                           
1 Françoise de BRY, op.cit, p 296 

 املقاييس واملعايري املساهم

 املؤسسة:
 )الربح(

 إدارة األعمال:
 )العقالنية(

 إدارة املوارد البشرية
 مطابقة للقيم

 إدارة املوارد البشرية
 اوينسلوك أخـــــالقي تعــــــــ

 

 عمليات منظمة:
 تأثريية  -

 RSEاد األخرى و األبع -

 املرونة  -

 بعاد أخرى:املنظمة: أ
 إجتماعية -

 تكنولوجية -

 األبعاد االقليمية -

مشاركة كل 
 أصحاب املصاحل 

 الواحد والعشرين: القيمالقرن  القرن العشرين: القيمة
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تسعى منظمات األعمال احلديثة والواعية لضرورة جمارات التغريات املتسارعة إىل إدارة أعماهلا من خالل مدخل 
على عاتقه أخذ بعني االعتبار املهام  املسؤولية االجتماعية، ومسؤول املوارد البشرية يف ظل هذه الظروف يقع

 1التالية:

 : يف إطار اإلتصال الداخلي جيب على مسؤول املوارد البشرية القيام مبا يلي:اإلتصال الداخلي -أ

 تيسري دوران املعلومات السليمة واملفيدة يف املؤسسة. -

 أن يتكفل باحلوار االجتماعي بني اإلدارة واملساعدين )العمال،. -

 سسة للعمال وبنائها معهم إلجياد دستور أخالقي خاص باملؤسسة.نقل قيم املؤ  -

إعطاء معىن وقيمة للعمل من خالل شرح أهداف اإلدارة وتكييف سجلها بلغة يفهمها العامل يف كل  -
 املستويات.

 حتديد النزاعات الداخلية والعمل على التخفيف منها باستمرار. -

 لعامل والتنبؤ باحتياجات التكوين.حتديد احلواجز اليت تعيق االستقالل الذايت ل -

صيانة واحملافظة على الكفاءات والسماح بتجديد معارفهم للبقاء يف املنافسة على مستوى سوق  -
 العمل.

 االهتمام بالعدالة يف توزيع األجور واملزايا وعقود العمل واالجازات. -

 حتسني أدوات وعمليات االتصال الداخلي. -

 سؤول القيام مبا يلي:جيب على امل :الحوار االجتماعي -ب

 احرتام التشريعات االجتماعية وحتديث معارفه بصفة منتظمة. -

 أن يكون وسيطا بني األجراء واملؤسسة )حفظ السالم االجتماعي،. -

 التفاوض مع القادة والنقابات حول طبيعة خمطط التكوين لوضعه واعطائه األولوية يف التجديد. -

 عاقني.حتسني االدماج املستدام لألشخاص امل -

لتحديد املعاقني الذين يعانون من العزلة وهتيئة مكان العمل مبا يتناسب التنسيق مع طبيب العمل  -
 ووضعهم الصحي.

 جيب على إدارة املوارد البشرية العمل على:  :التوظيف وتطوير الكفاءات -ج

                                                           
1 Monique Gouiran, Responsabilité sociétal et ressources humaines, Afnor editions, France, 
2011, p 83 
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 حتديد طبيعة املناصب بالتنسيق مع اإلدارات األخرى. -

 توصيف الوظائف . -

 ملرشح األكثر توافقا مع متطلبات الوظيفة.البحث عن ا -

 البحث الداخلي )إذا أمكن، يف إطار الرتقية. -

 البحث اخلارجي باستخدام شبكات التوظيف. -

 العمل على دمج العمال اجلدد يف املؤسسة. -

 االهتمام بتحديث الكفاءات والعاملني باملؤسسة. -

 حتضري خطة التكوين وجتديد املعارف املرتبطة بالتنمية. -

 كخالصة ملا سبق فإن إدارة املوارد البشرية احلديثة جيب أن تعرف القيام مبا يلي:
 كيفية اختذ قرارات مستدمية. -

 .التواصل  -

 تنظيم العمل مع متعاوين املؤسسة. -

 :ايد تبني المسؤولية االجتماعيةتز ل بين اإلدارة واألفراد تبعا تغير العالقة-3
 تفادة من التغذية العكسية، مث ظهر مفهوميات األمر مل يفتح اجملال لالسيف بدا )اهلرمية، السلطة تدرجإن     

بالتايل  ،لرؤسائهم آرائهم أو شكاويهمالذي أصبح العمال من خالله قادرين على تقدمي يف السلطة التفويض 
بكة اإلعالم ليأخذ مكانته يف املؤسسة والذي متثله ش احلوار االجتماعي وتبلور ،ةاالستفادة من التغذية العكسي

رة إلعالم عمال املؤسسة عن طريق جمالت داتستخدمها اال عترب شبكة تواصل جديدةاليت تو  بأنواعها
)تشرح أسباب القيام  "إدارة مقنعة"بعد ظهور فكر العالقات االنسانية أصبحت اإلدارة ف التخصص مثال،

وهو ما يبشر بامكانية  املؤسساتأخذ مكانتها يف ت كوينات املهنيةالتمن جهة أخرى بدأت باألنشطة،، 
تطبيق منوذج االدارة باملشاركة، حيث يتسلح العمال باملعارف اليت متكنهم من الفهم واملشاركة باإلبداع 

موجهة إىل هوية -انتقلت تدرجييا من هوية مقادة ايل نالحظ كيف أن اهلوية املهنيةيف املؤسسة، بالتوالتجديد 
إقامة الربامج التكوينية أو التدريبية و  والتسجيل يفوآرائهم إلدالء بشكاويهم تفاوضية حبيث يستطيع العمال ا

وهو األمر الذي يدفع  ،1املظاهرات ألجل املطالبة باحتياجاهتم التغيريية واإلحساس بأهنم نافعني ومسؤولني

                                                           

que Gouiran,op.cit, p21Moni1 
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 تسلسل السلطة:  
 : التغذية العكسية 

 :االعالم واالتصال        

ؤسسة وتغري العالقة والشكل املوايل يلخص تغري اهلوية املهنية للفرد بامل .حسنبأداء منظمات األعمال إىل األ
 .تبعا لتغري الفكر اإلداري بينه وبني اإلدارة

 
 : المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وإدارة الموارد البشرية: إدارة أعمال وهوية مهنية3-2رقمشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ,Monique Gouiran, Responsabilité sociétal et ressources humaines, Afnor editions, France, 2011 املصدر:

page20 
 

 في وظائف إدارة الموارد البشرية؛ تجسيد المسؤولية االجتماعيةالمطلب الثاني: 
 :إستقطاب الموارد البشريةالمسؤولية االجتماعية و   -1

 فكر علمي
 بداية القرن العشرين

 بعد حركي )الفرد آلة عمل،

 فكر العالقات االنسانية
 منذ بداية الستينات

 بعد إنساين )ذكاء الفرد،

 فكر الموارد البشرية
 منذ بداية الثمانينات
 القدرات واالمكانات
 الفرد شريك للمؤسسة

 ةاالدار 

 األفراد

 األفراد

 االدارة

 االدارة

 األفراد

: إعطاء األوامر، إدارة قيادية
 إنعدام التشاور

 : شرح األهدافإدارة مقنعة

: مشاركة إدارة بالمشاركة
 األفكار

تفويض حصة دارة بالتفويض: إ
 من املهام

 RSE مسؤولية متقاسمة:
االجابة املشرتكة على الرهانات -

البيئية -االجتماعية-االقتصادية
 إجياد القيم املشرتكة التعاونية–

: عمل موجه، هوية مهنية مقادة
 بدون مبادرة

: جتميع األفراد يف هوية مهنية متشاركة
 فرق عمل، حل األزمات االجتماعية

:احلاجة للتغيري، هوية مهنية تفاوضية
 طلب متابعة تكوينات

أفكار : هوية مهنية منتماة للمؤسسة
مسؤولية  -قيم مشرتكة -مشرتكة

 RSEمتقامسة: حتقيق أهداف 
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املوارد البشرية إذا ما  وع املناسب منإن عملية استقطاب وتوظيف األفراد تساهم يف جلب الكم والن       
متت بطريقة سليمة، حيث تتم املفاضلة بني األفراد الختيار األفضل واألنسب للوظائف الشاغرة كما أن صحة 

 هذه العملية تؤدي بالضرورة إىل تقليل جهود ونفقات أنشطة املوارد البشرية األخرى.
جتماعي وسلوكيات أخالقية أثناء قيامها ن جتسد دورها اإلن املنظمة ميكن أفبالنسبة لعملية االستقطاب فإ

 1باإلجراءات املتعلقة هبذه العملية، ومن بني هذه املمارسات نذكر:

لتزام بعملية البحث دارة املوارد البشرية عن طريق اإلحتقيق املسؤولية االجتماعية والقانونية واألخالقية إل -
 لشغل الوظائف. الصحيحة وتأمني حقوق املتقدمني املرشحني

عالن عن الوظائف الشاغرة يف من خالل مواردها البشرية بصدق اإلأن تتقيد منظمات األعمال  -
وفق ما أفرزته العملية التخطيطية فيها وأن تصل هذه اإلعالنات إىل كافة الشرائح املوجهة هلا املنظمة 

 يف اجملتمع.

ستقطاب وأن تتسم هذه ت التعبئة واإلاملعتمدة يف عمليا املوثوقية يف اإلجراءات واألساليب -
عرتاض عليها من قبل املعنيني باألمر يف هة والعدالة وأن تقبل املنظمة اإلاإلجراءات بالشفافية والنزا

 حالة حصول خروقات ملثل هذه اإلجراءات واألساليب.

ونية عدم سحب العاملني واملوظفني من املنافسني اآلخرين بطرق غري مشروعة وأساليب غري قان -
 وأخالقية حيث أن مثل هذا اإلجراء خيرق قواعد املنافسة يف سوق العمل.

نزاهة التعامل مع املكاتب اليت توفر اليد العاملة ملنظمات األعمال وأن يكون هذا التعامل مبنيا على  -
جتماعية وإنسانية حلل مشكلة كمنافذ إالوضوح والثقة حبيث ينعكس إجيابيا على هذه املكاتب  

 ة يف اجملتمع.البطال

دقيق وموضوعي لإلحتياجات من خمتلف ستقطاب مستندة إىل حتديد أن تكون عملية اإل -
التخصصات لشغل وظائف حقيقية ويف ضوء عمليات ختطيط منهجية وعلمية للموارد البشرية 

أو الوساطات أو للمنظمة، وهذا يبعد املنظمة من أن تقع يف إشكالية التوظيف الوجاهي أو السياسي 
 ، وجيسد مقولة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب.احملسوبية وغريها
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املوازنة الصحيحة والعادلة اليت ختدم مصاحل املنظمة والعاملني واألطراف األخرى يف عمليات  -
االستقطاب من داخل املنظمة أو من خارجها حيث أن هذا األمر يعطي فرصا متكافئة للعاملني 

جهة أخرى ال حيرم املنظمة  املنظمة وفق جدارهتم وكفاءهتم من جهة ومن إلشغال مناصب أعلى يف
 ستفادة من القدرات واخلربات لألفراد من خارجها.من اإل

فإن مسؤولية إدارة املوارد لكرتونية بعد أن أصبحت عملية اإلستقطاب جتري وفق أساليب اإلتصال اإل -
اظ على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع طلبات للحفطالع على مجيع اليف اإلالبشرية يف املنظمة تتجسد 

واحلفاظ على سرية البيانات واملعلومات الشخصية للمتقدمني وااللتزام بالرد على الطلبات وفق 
 االعتبارات القانونية واألخالقية.

 :توظيف الموارد البشريةالمسؤولية االجتماعية أثناء  -0
ألفضل منهم عن طريق املقابلة، فية هؤالء األفراد واختيار ابعد اإلستقطاب يقع على عاتق املنظمة تص        

وكلها إجراءات ذات أمهية كبرية تستطيع من خالهلا املنظمة  ،أو التعيني ختيار مث التوظيف الفعلياإلختبار واإل
أن تعكس صورهتا االجيابية للعاملني وكذلك للمجتمع حيث أن هذه االجراءات إذا ما إتسمت باملسؤولية 

اعية وينعكس ذلك جتموالشفافية والعدالة والنزاهة واإلحرتام فإهنا ستمثل إستثمارا يف اجلوانب اإلصداقية وامل
ابيا على املوارد البشرية وإدارهتا يف املنظمة، وفيما يلي بعض أوجه تعزيز املسؤولية االجتماعية واألخالقية يف إجي

 1بعض اجلوانب املتعلقة هبذه اإلجراءات:

ملقابالت اليت جتريها إدارة املوارد البشرية للمتقدمني قائمة على أسس موضوعية بعيدة عن أن تكون ا -
التحيز بكافة أشكاله وأن تكون األساليب والطرق واإلجراءات يف هذه املقابالت واضحة وشفافة 

 وعادلة.

تيار والتعيني خهتم ومهاراهتم لكي تكون عملية اإلإتاحة فرص متساوية جلميع املرتشحني بعرض قابليا -
 الحقا سليمة وقائمة على أسس صحيحة.

توفري وقت معقول لغرض كشف جوانب الشخصية للمتقدم خاصة وأن هناك أخطاء حمتملة وخماطر  -
 قائمة لفهم شخصيات بعض من املتقدمني بشكل غري صحيح وعلى غري حقيقتها.
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مهما تكن هذه الشخصيات  أن ال تستهني جلان املقابلة بقدرات وشخصيات وإنسانية املتقدمني -
ومستوى املهارات اليت ميتلكوهنا خاصة وأن مثل هؤالء األشخاص سينقلون هذه الصورة الحقا عن 
املنظمة من خالل هذه املقابالت إىل خمتلف الفئات األخرى. وهنا نشري إىل أنه إذا كان من حق 

جيب توفري جو مالئم من ناحية املنظمة اختيار األكفأ فليس من مصلحتها االستهانة باآلخرين بل 
 احرتام املوعد وتوقيت املقابلة وحسن استقبال للمرشحني.

ار مراعية للموضوعية ومتكاملة من الناحية الفنية والتخصصات وأن ال يدخل ون جلان االختبكأن ت -
 ختبارات.غري مؤهل للتعامل مع مثل هذه اإل فيها من هو

ملقياس نتائج مستقرة غري قابلة للتغري عند إعادة استخدامه أن يكون اإلختبار ثابتا، أي أن يعطي ا -
جملموعة أخرى من املتقدمني بنفس اخلصائص. أو بعد فرتة زمنية حمددة لذلك يقرتح أن خيضع إىل 
إعادة اإلختبار للتأكد من مدى ثبات نتائجه ودقته يف القياس.ويعد الصدق والثبات شرطان 

تبار هبدف ضمان سالمة موقف املنظمة من ناحية املسؤولية متالزمان يتعني حتقيقهما يف اإلخ
 .1القانونية واالجتماعية

إعطاء عناية فائقة لالختبارات الشخصية حيث أهنا اختبارات غالبا ما يرافقها الكثري من عدم الدقة  -
 واحتمال اخلطأ فيها وارد لذلك جيب أن تكون هذه االختبارات صادقة يف قياس ما يفرتض قياسه يف

 اجلوانب الشخصية وأن تتسم بالثبات لكي ميكن االعتماد على نتائجها.

يف البلد كما أن سياسات التوظيف وإجراءاته وقوانينه السائدة أن تراعى االعتبارات القانونية ل -
متطلبات أو الشروط اإلضافية اخلاصة بالشركة يفرتض أن تعطي دعما للجوانب األخالقية والسلوكية 

 تبارات القانونية.ملثل هذه االع

يتم االختيار والتعيني على أساس نتائج االختبارات واملقابالت والتقييم النهائي هلا من قبل اللجان  -
املختصة وبالتايل فإن عملية االختيار والتعيني تأيت منسجمة بإجراءاهتا وجتسد العدالة واملصداقية 

 قيق أهدافها. والكفاءة لتنعكس إجيابيا على مسعة املنظمة وسعيها لتح

  الفحص الطيب اإلبتدائي والدوري -
 :المسار الوظيفي  -3
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بعدما  توظف املنظمة األفراد الذين كانت حباجة إىل كفاءهتم فإن مهام إدارة املوارد البشرية جتاههم ال       
لب التغريات احلاصلة سواء كانت على املستوى الداخلي أو اخلارجي للمنظمة يتطفتتوقف عند ذلك احلد، 

تطوير وأقلمة قدرات ومهارات املوارد البشرية معها. وميكن أن جتسد إدارة املوارد البشرية إلتزامها األخالقي 
واإلجتماعي خالل املسار الوظيفي للعامل أو املوظف من خالل أنشطة التدريب والتطوير، األجور واملكافآت 

 وحىت يف عمليات تقييم األداء وذلك كما يلي:
  :التدريب والتطويرية االجتماعية في المسؤول-3-1

تعترب أنشطة التدريب والتطوير أنشطة هامة ألهنا تعزز من قدرات املنظمة على املدى البعيد وألهنا متثل       
إستثمارا يف األصول املعرفية أساس امليزة التنافسية لألعمال وفيما يلي أهم ما ميكن للمنظمة أخذه بعني 

 1ها بأنشطة التدريب والتطوير فيما يتعلق باجلانب اإلجتماعي واألخالقي:اإلعتبار أثناء قيام

هذه األنشطة متثل أحد احلقوق املهمة للعاملني يف املنظمة وبذلك ال ميكن استبعاد البعض منها ألي  -
 وغريها.أوالقومية أوالدين أواللون أوالعرق أسبب كان كاجلنس 

القيادات املستقبلية اليت حتتاجها وحيتاجها اجملتمع أيضا تعزز هذه األنشطة تنمية املهارات وبناء  -
وبذلك ينظر اجملتمع للمنظمة كمركز معريف يساهم يف تطويره. فبناء قيادات بديلة أمر واجب لكي ال 

 تتضرر أعمال املنظمة إذا ما حصل طارئ مفاجئ للمدير.

ة ومبهارات عالية وقد يتطلب جيب أن تؤخذ أنشطة التدريب والتطوير يف إطار خلق فرق عمل ملتزم -
 داخل املنظمة.البالد أو لدى منظمات أخرى أو ذلك تدريبهم خارج 

ينطلق التدريب والتطوير لتعزيز ثقافة املنظمة وتوكيد اجلوانب االجتماعية واألخالقية فيها وبذلك  -
 املسؤولة. نسيج ثقايف متجانس تعزز يف إطاره املمارسات األخالية والسلوكيةتصبح املنظمة ذات 

عدم إستغالل برامج التدريب والتطوير لتبذير املوارد أو إقصاء العاملني أصحاب الفكرة والرأي اآلخر  -
 وكذلك عدم استغالل موارد التدريب وإمكاناته لإلختالس والفساد اإلداري.

لعاملني أن يكون التدريب والتطوير ضمن برامج هادفة ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حلماية ا -
من التقادم وتوليد شعور لديهم بأهنم يواصلون ما يستجد يف حقول املعرفة اليت ختصصوا فيها ولن 

 تكون هناية الدراسة يف اجلامعة أو املعهد احملطة األخرية يف حتصيلهم العلمي.
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ني يفرتض أن تكون أنشطة التدريب والتطوير معززة للمسار الوظيفي حمققة إنسجاما ملصلحة العامل -
 والتوجهات التطويرية يف املنظمة.

 :األجور والمكافآتالمسؤولية االجتماعية في  -3-2

تعترب األجور واملكافآت مسألة ذات إشكالية ألهنا متس املنظمة ومصاحل العاملني بشكل مباشر           
التعويضات مبنظور مشويل  وألهنا ترتبط بالتشريعات والقوانني الصادرة من الدولة، فإذا نظرت املنظمة اىل هذه

ة برفاهية اجملتمع وتطوير األداء يف املنظمة فيمكن هلا أن تكون ملتزمة جبوانب مسؤولية إجتماعية وبكوهنا مرتبط
ىل هذه التعويضات على أساس أهنا تكاليف جيب السيطرة عليها نب أخالقية متعددة أما إذا نظرت إوجوا

أخالقية واجتماعية ورمبا حىت قانونية، وميكن أن تتجسد املسؤولية  باستمرار فإهنا ستكون مبواجهة مساءلة
 1اإلجتماعية واألخالقية فيما يلي:

النظر اىل الرواتب واألجور يف إطار واسع باعتبارها تأيت منسجمة مع العقد املربم بني املنظمة  -
 انونيا  واقتصاديا .والعاملني وضرورة النظر اىل هذا العقد بكونه عقدا  أخالقيا  وأجتماعيا  وق

يفرتض أن تتسم األجور واملكافآت بالعدالة والكفاءة واملساواة وأن تكون قادرة على حتفيز العاملني  -
 وزيادة اجنذاهبم للعمل واإلبداع فيه. 

ختيار الطرق املناسبة لدفع األجور واملكافآت وأن ال تلتزم فقط بالطرق أن تراعي إدارة املوارد البشرية إ -
قق مصاحلها بعيدا عن مصاحل مجيع الفئات لذلك فإن مسائل الرواتب واألجور يفرتض أن اليت حت

لطبيعة  ملناسب وفقاتفاق على استخدام األسلوب اش واحلوار واملساومة حبيث يتم اإلتعرض للنقا
 العمل وصعوبته ومتطلباته.

ل والنساء طاملا أن املنصب على منظمات األعمال عدم التمييز باألجور والرواتب واملنافع بني الرجا -
 واحد والكفاءة املطلوبة متوفرة بنفس القدر.

 
 :تقييم أداء العاملينالمسؤولية االجتماعية في  -3-3
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إدارة  تتضمن القياس والتقييم والتقومي ألهنا تعترب صميم ة تقييم األداء أن تكون متكاملةيفرتض بعملي        
هذه العملية ميكن  رمور مهمة أخرى تتعلق باألجور والرتقية وغريها، ويف إطااملوارد البشرية حيث يرتتب عليها أ

 1للمنظمة أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية وتتبىن سلوكيات أخالقية ترضي خمتلف األطراف:

أن جتتهد املنظمة بوضع معايري دقيقة لتقييم األداء متسمة بقدرهتا على جتسيد اجلانب املوضوعي  -
ليت ينجزها العاملون، لذلك فإن املنظمة اجليدة تعيد النظر بني ايت يف خمتلف األعمال والسلوكي والذا

 الفرتة واألخرى وتناقش استمارات تقييم األداء كفرتات وكنتائج هنائية مع املعنيني.

االبتعاد عن التحيز يف التقييم من خالل التأكيد على توفر اخلصائص املوضوعية واإلنسانية يف  -
 وعدم تأثرهم بعوامل الدين واملذهب والعشرية واملنطقة والصداقة والقرابة وغريها.املقومني 

أن تناط عملية التقييم بأشخاص من ذوي اخلربة واإلدراك واالستقرار العاطفي والقدرة على التعامل  -
 مع اآلخرين وأن يكون التقييم من قبل فريق عمل وليس فرديا. 

قييم أداء العاملني هو املوضوعية واالبتعاد عن إعطاء تقييم متساهل إن أهم التزام أخالقي يف عملية ت -
 للجميع أو أن يكون متشددا مع اجلميع أو يتسم التقييم بأن يكون وسطا للجميع.

أن ال يرتكز على األداء األحدث ويهمل األداء خالل السنة بأكملها حيث يكون هذا التقييم جزئيا  -
 يه. وال ميثل معيارا صادقا يعتمد عل

طالع الدائم األداء التقليدية واحلديثة مع اإلأساليب تقييم أن تستخدم إدارة املوارد البشرية خمتلف  -
على ما يستجد يف هذا اجملال وخاصة األساليب املطورة لقياس اإلجناز الذي يتصف باإلبداع الفكري 

أن املنظمة تكافئ املنجزين  والريادي للعاملني والذي ال تظهر نتائجه إال على املدى البعيد، مبعىن
 الذين يقدمون أفكار جديدة حتتاج املتابعة وتعطي نتائجها يف املستقبل. 

 
 تماعية.والخدمات االجتحسين الحياة المهنية  المطلب الثالث:

إن حتقيق اإلحساس باالنتماء لدى العاملني واملوظفني ال يتحقق إال بتوفري اجلو العائلي والراحة        
أنينة أثناء تأدية املهام، لذلك فإن برامج حتسني احلياة املهنية تعد من األولويات يف إدارة املوارد البشرية والطم

يهتم باحلفاظ على سالمة  وتعرف السالمة والصحة املهنية بأهنا "العلم الذي خاصة يف املنشآت الصناعية
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حلوادث أو االصابات أو األمراض املهنية، نسان وذلك بتوفري بيئات عمل آمنة خالية من مسببات اوصحة اإل
نسان ر تشريعي هتدف إىل احلفاظ على اإلوبعبارة أخرى هي جمموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم يف إطا

وفيما يلي نذكر كيف ملنظمة األعمال  1من خطر اإلصابة واحلفاظ على املمتلكات من خطر التلف والضياع"
 ه مواردها البشرية أثناء إعداد هذا النوع من الربامج.أن تكون مسؤولة إجتماعيا إجتا

 برامج الصحة والسالمة المهنية: -1
تسعى املنظمة من خالل إعداد الربامج الوقائية والعالجية يف جماالت األعمال واألنشطة االنتاجية واخلدمية إىل 

املخاطر  م من اآلثار النامجة علىفاظ عليهتوفري البيئة الصحية والسالمة املهنية جلميع العاملني لديها واحل
 2 وفيما يلي تفصيل هلذه الربامج: صابات املهنية والصحيةعن العمل وتقليل أثر احلوادث واإلالناجتة 

 برنامج السالمة:-أ
يعترب من املهام األساسية اليت توليها إدارة املوارد البشرية إهتماما إستثنائيا يف إطار إجناز أهدافها اإلدارية 

نظيمية ولتحقيق ذلك جيب حتديد مصادر احلوادث واالصابات اليت تصاحب أداء العاملني، إذ أهنا تتنوع والت
وال ميكن إلدارة املوارد البشرية حصر هذه األسباب  حسب إختالف األنشطة ودرجة تعقيدها وحداثتها

 ر أساسية:بشكل دقيق إال أنه من الناحية العملية ميكن هلا حصر هذه املصادر بثالثة مصاد

أو حمدودية اخلربة يف  األسباب الشخصية: وهي كل ما يتعلق بالعامل نفسه كالسن وعيوب البصر -
التعامل مع العمل أو عدم تقديرهم للمخاطر النامجة عن العمل خصوصا عند تعرضهم لبعض املواد 

 لعالية.الكيميائية أو تعاملهم مع أجهزة ومعدات تتطلب وفرة املهارات والقدرات الفنية ا

والتربيد والضوضاء  األسباب املتعلق ببيئة العمال: تتمثل يف ظروف العمل كاحلرارة والتهوية واإلضاءة -
شعاعات وغريها حيث أهنا قد ختلق توترا وضغطا نفسيا على العاملني وهو ما يشكل واألتربة واإل

 صابات بالعمل.أثرا واضحا يف حصول األحداث واإل عناصر خطورة تلعب

باب الفنية: يقصد هبا األجهزة واآلالت واملكائن واملعدات اليت تتسم بدرجة عالية من التعقيد األس -
أو حصول عيب أو عطل وغريه من األسباب اليت يتعرض الفين أو إمهاهلا وعدم صيانتها بصورة دورية 
 من خالهلا العاملني إلصابات أو حوادث.

 مساعدة العاملين:-ب

                                                           
1 .education.gov.dh  www 07/00/0203ريخ االطالع: تا 
 032خضري كاظم محود، ياسني كاتب اخلرشة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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شرية هي أهم العناصر يف املنظمة فإن هذه األخرية تلجأ إىل إعتماد العديد من من منطلق أن املوارد الب
الوعي املهين والصحي واستخدام الوسائل الكفيلة بتعريفهم  زيادة الوسائل اهلادفة يف مساعدة العاملني يف

 أو املواد املستخدمة ومن هذه األساليب ما  يلي:بالعمل وخماطر األداء واألجهزة 

ماعات الدورية أسبوعيا أو شهريا لتعريف العاملني مبخاطر العمل وآثاره على العاملني عقد اإلجت -
 وسبل الوقاية من املخاطر النامجة عن العمل.

عالن أو يف خمتلف جماالت العمل كلوحات اإلاإلعالنات التحذيرية واإلرشادية اليت يتم وصفها  -
 تعليقها يف األماكن اخلطرة و غريها.

ة عن ءات والسجالت التارخيية باحلوادث وحجمها وآثارها بغية التعريف بأمثلة فعليتوفري اإلحصا  -
 العمل.دافع وآثار االصابات وحوادث 

وبصورة  طالع العاملني عليهاالفيديو املتوفرة لدى املنظمة وإ ستخدام الشرائح واألفالم وأشرطةإ -
 رشادية للعاملني.مستمرة كوسيلة حتذيرية وإ

يبية للعناصر اليت يالحظ عدم إلتزامها بإجراءات السالمة املهنية يف العمل وحتفيز جراءات التأداإل -
 امللتزمني من خالل املكافآت أو العالوات اليت تشجعهم حنو االلتزام بشروط وظوابط السالمة املهنية.

العمل رشاد العاملني حنو ضرورة اعتمادها يف الواقية ومعدات السالمة األخرى وإاستخدام املالبس  -
 وعدم التفريط بعدم استخدامها.

إىل غريه من األساليب اليت تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل سالمة العنصر البشري أهم مورد 
 يف حتسني وتطوير االنتاجية.

  برنامج الوقاية من األمراض:-ج
إذ من واجبها التأكد من أن  إعداد برامج الوقاية من األمراض هو أيضا من مهام إدارة املوارد البشرية    

األفراد العاملني لديها يتمتعون بوقاية من األمراض الصناعية، وإذا ما أصيب أي منهم فإهنا تتابع حصول 
هؤالء العاملني على وسائل العالج الالزم واحلماية املناسبة من آثار تلك األمراض، وفيما يلي بعض 

 زمة:الوسائل واألساليب لتحقيق سبل الوقاية الال

إعداد ووضع برامج السالمة والوقاية الصحية من أمراض املهنة واآلثار النامجة عن األمراض الصناعية  -
 بشكل عام.



 المسؤولية االجتماعيةعالقتها إدارة الموارد البشرية و                           الفصل الثاني   
 

22 

 

متابعة وإجراء التحقيقات يف املشاكل النامجة عند تطبيق هذه الربامج وما يرافقها من أخطاء أو  -
 احنرافات يف التطبيق.

اعية بصورة دورية ومنتظمة والعمل بشكل مستمر على مراجعة برنامج الوقاية من األمراض الصن -
 تعديلها مبا يتناسب وظروف العمل واملستجدات احلاصلة يف الظروف واملتغريات.

العمل على مساعدة العاملني من خالل برامج التدريب املستمرة ملعرفة ما يتعلق بطبيعة العمل  -
وآثار صحية )نفسية أو جسمية، بغية التعرف والظروف البيئية وطبيعة املهنة وما يرافقها من خماطر 

 عليها بشكل دقيق واتباع سبل الوقاية الالزمة منها.

توفري متطلبات السالمة املهنية والصحية والوقاية من األمراض الصناعية من خالل استخدام مالبس  -
  ولوجلية.املواد الكيماوية والبيالوقاية والتسهيالت الكفيلة بالتخلص من آثار االشعاعات أو 

 الخدمات االجتماعية: -2
هتتم املؤسسة  مبنح عماهلا مزايا وخدمات اجتماعية حسب إمكانياهتا وحسب التشريعات املعمول هبا، كتوفري 
السكن والتأمني الصحي لضمان حياة كرمية للعامل وأفراد أسرته، وتتجسد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من 

 1نوحة ملواردها البشرية نذكر منها:خالل التأمينات االجتماعية املم

واالهتمام : يقصد به التكفل بالعامل أو بأحد أفراد أسرته يف حالة إصابته باملرض، التأمني عن املرض -
 بكل ما تقتضيه متطلبات العالج والعناية باملريض إىل غاية شفائه.

ع كدفع أجر املدة اليت هو التكفل بكل املصاريف املرتتبة عن احلمل والوض التأمني عن الوالدة: -
 توقفت فيها املرأة العاملة عن العمل بسبب ذلك.

: وهو منح معاش للمؤمن الذي مل يعد قادرا على االلتحاق مبنصب عمله بسبب التأمني عن العجز -
 العجز، لكي ال يضطر للعمل ثانية.

شخاص الكفولني من : خيص هذا التأمني األفراد ذوي حقوق العامل املتوىف أي األالتأمني عن الوفاة -
 قبله، لكي يتسفيدوا من منحة الوفاة على أساس األجر الذي كان يتقاضاه العامل املتوىف.

 2فاملزايا السابقة الذكر حيصل عليها العامل بالقانون إىل جانب مزايا أخرى متنحها املؤسسة لعماهلا منها:
                                                           

لقايد، تلمسان، ضيايف نوال، املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واملوارد البشرية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة املوارد البشرية، جامعة أبو بكر ب 1
 70، ص 0202اجلزائر، 

 73، ص، مرجع سبق ذكرهضيايف نوال 2
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 مل وختفيف أثر العمل الروتيين.واليت تعمل على ختفيف الضغط النفسي على العا فرتات الراحة: -

 إجازة سنوية يتلقاها العامل بأجر كامل هبدف حتقيق راحة بدنية ونفسية للعامل. اإلجازات السنوية: -

 متنحها املؤسسة للعاملني بأجر كامل أثناء األعياد واملناسبات الرمسية. العطالت الرمسية واألعياد: -

خمفضة ملساعدة العاملني على مواجهة الطوارئ كالوفاة : كمنح قروض بأسعار فائدة اخلدمات املالية -
 والسكن.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل اتمةخ

 
لطاملا حضت إدارة املوارد البشرية باالهتمام من طرف الكتاب والباحثني وسامهت خمتلف اجلهات املعنية       

اح منظمات األعمال، وقد تغريت النظرة بتطويرها وتنمية قدرات القائمني عليها ملا هلا من أمهية يف استمرارية وجن
للمورد البشري تبعا للتطورات والتغريات احلاصلة وتبعا لزيادة الوعي بأمهية هذا العنصر الستثنائيته ومتيزه وقدرته 

 على اإلبداع والتجديد.
االستثمارات اليت  وكنتيجة ملا سبق زاد االهتمام ودرجة اإلنفاق على االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها أهم

تقوم هبا منظمات األعمال، وال يزال هذا االهتمام يف تزايد مستمر والقيام به بأفضل الطرق وأجنعها والبحث يف  
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كيفية القيام هبا، ففي ظل التطورات املتسارعة أصبح لزاما على املؤسسات البحث على الطرق اليت ختوهلا من 
رن الواحد والعشرين تويل مواردها البشرية األمهية القصوى وتبحث يف سبل جماراة هذا التغيري، ومنظمة أعمال الق

تطويرها وتنميتها ووالئها، ولعل جتسيد املسؤولية االجتماعية يف وظائف إدارة املوارد البشرية هو أحد معايري 
غري الفرد  احلكم على االلتزام االجتماعي ملنظمات األعمال، فالفرد العامل يف مؤسسات العصر احلديث هو

الذي كان يف السابق ألن زيادة الوعي اليت تبلورت نتيجة تطور وسائل اإلعالم واالتصال سامهت يف مطالبة 
 اجلماهري ملزيد من االلتزام االجتماعي ملنظمات األعمال خاصة اجتاه اإلنسان أو الفرد العامل هبا.

بفضل زيادة املطالبة بتبين املسؤولية واالجتماعية وبعد التعرف على كيفية تغري معاملة اإلدارة للفرد العامل 
والتحلي بأخالقيات األعمال، وكيف جتسد منظمات األعمال التزامها االجتماعي اجتاه مواردها البشرية 
سنحاول من خالل الفصل املوايل التعرف على مدى تبين مؤسسة العصر احلديث لبنود وسياسات وبرامج 

 مواردها البشرية يف اجلزائر. املسؤولية االجتماعية اجتاه
 



 
 

 الفصل
الدراسة  :التطبيقي

الميدانية لمؤسسة 
"سوناطراك" مركب 

GP1/Z 
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 المقدمة:   

أدت ظاهرة اخلوصصة وحترير التجارة الدولية إىل زيادة الدور االجتماعي الذي تؤديه منظمات األعمال       
االقتصادية وهذا بعد ختلي احلكومات على العديد من أدوارها االقتصادية واخلدمية وفتحها اجملال للقطاع اخلاص، 

ؤساات بزيادة الرب  والتقلي  من النزاعات ب ن ادإدارة حيث أن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي يعود على امل
والعامل ن  واليت تعرق  تقدمها كما يزيد من والء وانتماء العمال ملنظماهتم وهناك العديد من املؤساات الكربى 
ا اليت جنحت يف وضع مبادئ والتزامات يف اجملال االجتماعي دون التخلي على أهدافها الرحبية اليت ال غىن عنه

الرتباطها بأصحاب املصاحل على اختالف أنواعهم وألن حتقيق األرباح يعود بالنفع أيضا على خمتلف املتعامل ن 
 مع املؤساة واالقتصاد كك .

واجلزائر كغريها من البلدان النامية حتاول جماراة التطورات احلاصلة يف العامل كانضمامها ملنظمة التجارة الدولية، ما 
للقطاع اخلاص واالستثمارات األجنبية بالتايل تتزايد أمهية تبين املاؤولية االجتماعية للمؤساات  تطلب فت  اجملال

تبعا لذلك وتزيد احلاجة لتوفر االسرتاتيجيات اليت من شأهنا أن حتقق التكام  ب ن القطاع اخلاص واحلكومة لتعزيز 
 قيام التنمية االقتصادية املاتدامة.

فص  أن نتعرف على مدى تبين مؤساة العصر احلايل يف اجلزائر للمبادئ األخالقية اول من خالل هدا الاد حن
واملاؤولية االجتماعية اجتاه أهم عنصر حيوي يف منظمات األعمال وهو املورد البشري، ووقع اختيارنا على شركة 

ا ادإنتاجية سنة "سوناطراك" وهي من أكرب الشركات اجلزائرية لنق  وتاويق احملروقات، حيث بدأت بعملياهت
 فإهنا تعترب أحان منوذج دإجراء هذه الدراسة.شركة هلا اعتبارها على املاتوى الدويل وألهنا   3691

 نتناول يف هذا الفص  العناصر التالية:

 ." ناطراكشركة "سو  تقدمي -
 .GP1/Zب تقدمي مرك -
 مواردها البشرية.حتلي  مدى التزام هذه الشركة للماؤولية االجتماعية يف تعاملها مع  -
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 تقدمي الشركة المبحث األول: 

  سوناطراكنشأة شركة المطلب األول: 

  الطاقة أن ، مبكر وقت يف و االستقالل بعد أدركت، اليت حكومة عزمية تقودها جزائر مزدهرة، جزائر أج  من   
 اعتمدت األساس هذا على. والاياسي واالجتماعي االقتصادي التطور إىل هبا يؤدي الذي الرئياي الابي  هي

 ".     احملروقات وتاويق للنق  الوطنية الشركة" ،13/31/3691 يف  سوناطراك، إنشاء  على استقالهلا بعد اجلزائر

: توسعت سوناطراك حيث أنشأت مصنع لألمونيا، وتطورت كشركة متكاملة بفض  5696إلى  5691من -
 متتلك احتياطات من احملروقات.االكتشافات النفطية وبالتايل أصبحت شركة 

أصبحت اجلزائر عضو يف األوبك، كما متت املوافقة من قب  احلكومة على املشروع الذي قدمته سوناطراك اخلاص 
  .بنق  غاز البرتول املميع واملكثفات "حاسي ماعود أرزيو" حبيث تتكف  سوناطراك هبدا العم 

أدخ  الشركة الوطنية للمحروقات  3693احملروقات يف فرباير : إن قرار اجلزائر لتأميم 3696إىل  3693من -
يف ديناميكية جديدة. فكانت األهداف توسيع أنشطتها على ماتوى مجيع منشآت النفط والغاز وبالتايل الايطرة 

 على كام  سلالة احملروقات وهدا من خالل وضع برامج أكثر صرامة يف جمال التخطيط.

" إذ  هتدف إىل زيادة معدالت إنتاج النفط  hydVALحتديد قيمة احملروقات(" ومن مث بدأ تطبيق خطة )    
والغاز واسرتداد الغاز املرتبط بالبرتول دإعادة حقنهم يف إطار االسرتداد الثانوي  و إنتاج غاز البرتول املميع 

املنتجات النهائية إىل واملكثفات ألقصى حد وتاويق الغاز الطبيعي يف شىت أشكاله الغازية والاائلة واستبدال 
اخلام للتصدير وتلبية احتياجات الاوق الوطنية املنتجات املكررة والبرتوكيماويات واألمسدة واملواد 

 البالستيكية.أصبحت اجلزائر من أكرب الدول املصدرة للبرتول هذا راجع االستثمارات الضخمة.

ع اقتصادية كربى مما أدى دإنشاء قاعدة : خالل هده الفرتة أطلقت اجلزائر مشاري5661إلى  5691من  -
اقتصادية كثيفة. هدا ما مس  هلا من االستفادة من عائدات النفط حيث مت إعادة استثمار حصة كبرية منها يف 
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مشاريع التنمية االقتصادية. كما شرعت شركة سوناطراك من خالل اخلطة اخلماسية على نطاق واسع يف جتديد 
  .شركة 39أدى دإنشاء عملية إعادة اهليكلة مما 

كما عملت سوناطراك على حتديد األشكال القانونية ألنشطة التنقيب واالستكشاف والبحث ونق  احملروقات 
 والدي مس  لاوناطراك باالنفتاح على الشراكة. 3669أوت  36املؤرخ يف  31-69مبوجب قانون 

صال مع شركة سوناطراك ومت شركة نفطية كربى باالت 311: قامت أزيد من 5666إلى  5665من  -
  .عقد للبحث والتنقيب خالل الانت ن اليت أعقبت ادإطار املؤساي اجلديد 69ادإمضاء على 

الذي ميون  "Farel Duran Pedro "بدأ تشغي  خط أنابيب املغرب أوروبا املامى 3669ويف سنة 
 .من الغاز سنويا 1مليار م 33اسبانيا والربتغال عرب املغرب حيث تقدر قدرته بأزيد من 

: قامت سوناطراك ببدل جهود معتربة يف االكتشاف والتطوير واستغالل اذهإلى يومنا  0111من سنة  -
احلقول ويف اهلياك  لنق  احملروقات( خطوط أنابيب وحمطات الضغط)  ويف مصانع متييع الغاز الطبيعي ويف ناقلة 

 الغاز املاال.

شاريع يف إطار عملية تطوير األداء والتدوي  وتطوير والبرتوكيماويات مت إطالق العديد من امل 6111سنة  ذمن
واملتعلق بادإنتاج األوىل. كما  6119-3666والتنويع يف أنشطة جممع سوناطراك وكدا جتاوز اهلدف احملدد للفرتة 

و عن طريق ) من قب  اجملهود الذايت لاوناطراك أ6116-66حققت احلقول اليت وضعت حيز ادإنتاج يف الفرتة (
 مليون طن معدل برتول. 611مليون طن معدل برتول إىل  6املشاركة تزايدا يف ادإنتاج األوىل الذي ارتفع من 

 

 

 

 

 

  التعريف بالشركةالمطلب الثاني: 
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 (Sonatrach)قات و تاويقها و تامى سوناطراك بالشركة الوطنية للبحث و ادإنتاج ،النق  و حتوي  احملر 

تاويق ، TRA/Transportنق  ، NA/Nationale،وطنية ، SO/Sociétéشركة 
C/Commercialisation ،  احملروقاتH/Hydrocarbure  

 طابع نشاطها:  

مث  النفط والغاز  ،رواسب اهليدروكربون حتت سط  األرضأي البحث عن   Amont التنقيب وادإنتاج .3
 الطبيعي.

  Transport النق  عن طريق القنوات .1

  LRPالتمييع والتكرير والبرت وكيميائي  .1

 سوناطراك:تعريف مؤسسة 

هي تشارك يف التنقيب ، ادإنتاج و طراك من أهم الشركات البرتولية يف اجلزائر و إفريقيا ،تعترب مؤساة سونا      
،تطور سوناطراك  إسرتاتيجية التوزيع معتمدة  عن ،ي  و تاويق احملروقات و مشتقاهتاالنق  عرب األنابيب ، حتو 

الطاقة الل نشاطات توليد الكهرباء، الطاقات اجلديدة و املتجددة ، حتلية مياه البحر،كذلك البحث و استغ
 .املنجمية

مايل،النيجر،مصر( ) إفريقياة بلدان يف العامل: عدرتاجتياهتا العاملية ، تنشط سوناطراك يف اجلزائر و هبدف مواصلة إس
ا،الربتغال،بريطانيا العظمى( ،يف أمريكا الالتينية )البريو( و كذلك الواليات املتحدة ) إسبانيا،إيطاليأوروبايف 

 .1232مليار دوالر حمقق خالل سنة  35.9برقم أعمال يقارب ،األمريكية

ثالث عشر شركة  رابع عشر شركة برتولية عاملية، ،)أول شركة إفريقية( حتت  سوناطراك املرتبة األوىل يف إفريقيا   
 ، )احتياطات و إنتاج(سادس شركة عاملية يف ما خيص الغاز الطبيعي  ، عاملية للمحروقات الاائلة )االحتياطات(

مصدر عاملي رابع  خامس مصدر عاملي للغاز الطبيعي، ،ركة برتولية من حيث عدد املوظف نخامس و عشرون ش
 ثالث مصدر عاملي لغاز البرتول. ،للغاز الطبيعي املميع

  خمطط شركة سوناطراك: الثالثالمطلب 
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 مخطط شركة سوناطراك: 5-3الشكل البياني رقم

 

 

 

 

  

 وثائق املؤساةاملصدر:  

 GPL1/Zالتعريف بالمركب المبحث الثاني: 

 GPL1/Zتاريخ وتعريف الموكب المطلب األول: 

و هي تقع  صب ( من الشركة الوطنية سوناطراكاالنتماء لعمليات ) املهو واحد من ستة جممعات متييع الغاز      
 312ب ن احملطة احلرارىي من مرسى احلجاج يف الشرق و جممع الغاز الطبيعي املميع الغريب و يغطي مااحة 

املفتاح اي ت او سي ا شاي ( سلمت -سي–. و قد بنيت مبااعدة جمموع شركات يابانية  )اي ا شاي هكتار
. و املرة مثانونام ألف  و تاعة مئة و أربعة و ن عسبتمرب م اثنت نواحد يف  أولقب  ثالث مراح  من البناء كان 

 و عشرة . ألف نالثانية يف عشرون نوفمرب من نفس الانة و الثالثة يف مارس  

تنتج  أنقطارات ملعاجلة غاز البرتول املميع ميكن  أربعوضع اجملمع  مثانونو  ثالثةتاعة مئة و  ألفيف عام     
و يف عام ألف و تاعة مئة و مثانية  ) متديد اجملمع أخرىثن ن قطارات مليون طن سنويا .بعد احلصول علي ا 956

) التمديد يف عان  إضافيةقطارات  1مليون طن سنويا و بعد دلك  251ب  ادإنتاجتاعون ( .و زيادة هذا 
 مليون طن سنويا . 3256 إىلتص   .(1232

 البوتان و الربوبان و البيوتان و االختالط . يف درجة حرارة الغرفة املنتجاتهده   إنتاجلديها مهمة  أنكما 

 ورقة البيانات التقنية: -

 سوناطراك

 النشاط المنبع نشاط النقل النشاط المصب النشاط التجاري

 سوناطراك

 النشاط المنبع نشاط النقل النشاط المصب النشاط التجاري
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GPL  .اجملمع أنشئ دإنتاج غاز البرتول املميع 

 الربوبان والبوتان التجارية لك  من األسواق الوطنية والدولية.

 GPL1/Z .*اسم الشركة *جممع 

 املوقع: مرسى احلجاج   -

 هكتار  312الاط :  -

 عام  602املوظف ن:  -

 مليون طن/سنة من غاز البرتول املميع  3256اهلدف:  -

 الربوبان التجارية والبيوتان التجارية املنتجات:  -

 الطريقة املاتخدمة: الضغط والتقطري -

 مليون طن. 351قطارات من  26عدد القطارات: 

 الصانع: الشركات اليابانية أي ا شاي للصناعات الثقيلة. والشركات أي تى ا واش. 

 نوفمرب ألف وتاعمائة ومثانون.   32تاريخ بدء األشغال: 

 جهة ادإنتاج: التصدير والاوق احمللية.

 مصدر التموي : الغاز من حقول الغاز اجلنوب اجلزائري.

 

 

 

 GP1/Zلتنظيمي للمركب المطلب الثاني: المخطط العام للهيكل ا
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 GP1/Zالمخطط العام للهيكل التنظيمي للمركب : 2-3الشكل البياني رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 املصدر: وثائق املؤساة
 نتائج االستبيان.: دراسة وتحليل لثمبحث الثاال

D 

 المديرية

 األمانة
قسم التنظيم 

 المعلوماتي

 قسم األمن

I 

 قسم األعمال الجديدة

W 

 قسم المالية

F 

 القسم التقني

T 

المدير النائب للموارد 
 البشرية

D.S 

 

المدير النائب إلدارة 

 االستغالل

D .E 

 

 عالقات العمل

RT 

 قسم االنتاج

R 

 

 قسم التكوين

A 

 

 قسم الصيانة

G 

 

 قسم االنتاج

P 

 

 قسم الصيانة

S 

 

 قسم التكوين

M 
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 قديم االستبيان والطريقة المتبعةالمطلب األول: ت

 :تقديم االستبيان   -5   

بيان على عينة استمارة است 01بغرض مجع املعلومات من الشركة واملطلوبة لتحقيق الدراسة، مت توزيع      
 واليت قامت فروعها كالتايل:ومت اسرتجاعها كلها  البحث

املوضوع واليت طرحت بشك  بايط لتوضيحه وتبيان أمهيته، كما متت ادإشارة ألمهية مقدمة حول   -5-5
ادإجابات ومدى االعتماد عليها يف الدراسة كتحفيز على ادإجابة، مع العلم أهنا ستؤخذ بع ن االعتبار وبك  

 حتفظ.

 معلومات عامة حول عينة الدراسة متثلت يف اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية: -5-0

  الان 
 اجلنس 
 املاتوى الدراسي 
  عدد سنوات اخلربة يف الوظيفة 

 أسئلة متفرقة:-5-3

 :حول نزاهة وشفافية عملية التوظيف باملؤساة وما إذا كانت ختضع للمبادئ املاؤولية االجتماعية . أوال 
  :التوافق ب ن احلياة حول بيئة العم  الداخلية للمؤساة كتوفر جو عم  مناسب ونظام أمن فعال ومدى ثانيا

 اخلاصة واحلياة املهنية.
 :حول الربامج التكوينية واحرتام مبدأ تكافؤ الفرص ب ن املوظف ن يف املؤساة ومدى استفادة املوظف ن  ثالثا

 منها.
 :حول احلوافز واألجور ونابة الرضا الوظيفي باملؤساة كمعيار لضمان بقاء املوظف يف العم  )اهتمام  رابعا

 االستمرارية عن طريق تطبيق مبادئ املاؤولية االجتماعية(.املؤساة ب
  :حول تقييم األداء وعدالة املعايري املاتخدمة يف ذلك.خامسا 
 :حول توفر برامج التأم ن والتعويضات املالية. سادسا 
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 :راحة أسئلة حول اخلدمات االجتماعية كاالعرتاف بالنقابات العمالية وتوفري خدمات النق  وقاعات ال سابعا
 وإمكانية احلصول على ماكن.

 :سؤال ن الختبار مدى وعي املوظف باملاؤولية االجتماعية للمؤساة وكذا درجة والئه إذا ما حتقق أن  ثامنا
 هذه املؤساة تلتزم باملاؤولية االجتماعية جتاهه.

 الطريقة المتبعة في صياغة أسئلة االستبيان: -0

اعتمدنا يف صياغة األسئلة على الوضوح وتبايط األسئلة قدر املاتطاع لتوجيهها إىل ك  املاتويات، حيث       
متت االستعانة بطريقة األسئلة حمدودة االختيارات  )نعم، ال، نوعا ما أو مرضي، مرضي جدا، مرضي إىل حد ما( 

مث : "ه  تاتفيد من برنامج التأم ن؟" حيث كانت وأيضا مت اعتماد أسئلة مغلقة يف احلاالت اليت تطلبت ذلك 
ادإجابة املقرتحة )نعم، ال(.وكانت األسئلة مقامة إىل جمموعات بدون ذكر عنوان ك  جمموعة وذلك لتجنب 

 املل  و إمكانية احلصول على االستمارات الراجعة.

 المطلب الثاني: خصائص العينة المدروسة؛

 عليها من االستبيان لتمثيلها بيانيا وحتليلها كما يلي:مت اعتماد النتائج املتحص       

من خالل حتلي  املعطيات اليت مت مجعها عن طريق  الخصائص الديمغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة: -5
 االستبيان املوزع، مت التوص  لألمثلة البيانية التالية: 

االستبيان توصلنا إىل ناب أعمار العينة معاجلة معطيات بعد  التمثيل البياني لنسب أعمار العينة: -5-5
 املدروسة واملوضحة يف الشك  البياين املوايل:

 

 

 

 

 : نسب أعمار العينة3-3الشكل البياني رقم
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 (Excelاملصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا  ) -6

لألفراد املرتاوح سنهم ب ن  % 5.أعلى نابة كما نالحظ يف التمثي  البياين لناب أعمار العينة املدروسة هي  
لألفراد الذين املرتاوح  % 66سنة وهو ما يدل على إعطاء الفرصة لنابة كبرية من الشباب تليها نابة  10و  60

سنة ، وهو دلي  واض  على توفري مناصب الشغ  هلذه الفئة اجملتمعية اهلامة، أما الناب  10 - 10سنهم ب ن 
سنة على التوايل إذ أن هذه  10سنة و أكثر من  60تق  أعمارهم عن  فتذهب لألفراد الذين % 19و  31

الفئة هي األخرى ال تق  أمهية عن الاابقة ألن األفراد يف هذا الان غالبا ما تكون لديهم ماؤوليات أكرب 
 واحتياجات أكثر دإعالة أسرهم بالتايل فاملؤساة تااهم مباؤوليتها االجتماعية يف هذا اجلانب.

من خالل حتلي  البيانات اليت مت مجعها مت التوص  للشك  البياين التايل   :يل البياني لجنس أفراد العينةالتمث-5-0
 والذي يوض  ناب جنس العينة:

 

 

 

 

 

 : نسب جنس العينة4-3الشكل البياني رقم

14%

58%

22%

6
%

سنة25أقل من 

سنة35و25بين 

سنة45و35بي

سنة45أكثر من 
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 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

وهذا راجع إىل سياسة شركة "سوناطراك" منهم ذكور  % 99يوض  الشك  البياين لناب جنس العينة أن   
للتوفيق ما ب ن اجلنا ن حيث حتتاج بصفة أكرب إىل الذكور بابب طبيعة العم  يف املركب، أما ادإناث فنجدهم 

 بكثرة يف ادإدارات.

بعد مجع معلومات االستمارات الراجعة مت التوص  للماتوى  العينة:التمثيل البياني للمستوى الدراسي ألفراد -5-3
 الدراسي ألفراد العينة واملمث  يف التمثي  البياين التايل:

 نسب المستوى الدراسي: 1-3الشكل البياني رقم

 
 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

( متث  %09نالحظ بوضوح يف التمثي  البياين أن أعلى نابة )بالنابة للماتوى الدراسي ألفراد العينة فإننا 
ملهندسي الدولة، مث املاتويات األخرى بناب متقاربة،  %66تليها نابة تقين سامي األفراد احلامل ن لشهادة 

 .الكفاءات حاب ما حتتاجه املؤساة إذن فاملؤساة تااهم يف توظيف أفراد ذوي

34%

66%

إناث

ذكور

4%

19%

18%
50%

2%

7%
دكتوراه

ماجستير

مهندس دولة

ليسانس

تقني سامي

بكالوريا

آخرون 
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 بناءا على حتلي  نتائج االستبيان مت التوص  إىل متثي  سنوات اخلربة: الخبرة:التمثيل البياني لعدد سنوات -5-4

 : نسب عدد سنوات الخبرة في الوظيفة9-3الشكل البياني رقم

 
 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 31و 0منهم خربهتم ب ن  % 16سنوات، بينما  0من أفراد العينة خربهتم ال تتجاوز  % 16نالحظ أن  
 سنوات بالوظيفة. 31يتمتعون خبربة  %61سنوات و

" باملاؤولية ناطراكبغرض التعرف على مدى تبين أو التزام مؤساة "سو   عملية التوظيف في المؤسسة:-5
 االجتماعية أثناء عملية التوظيف مت طرح جمموعة من األسئلة وحتليلها كالتايل:

 

 

 

 

 كيف مت توظيفك:-

من األفراد العامل ن باملؤساة مت توظيفهم عن طريق  01%
أيضا من األفراد مت توظيفهم عن طريق  %36، الشهادة واالختبار

48%

32%

20%

سنوات5أقل من 

سنوات10و5بين 

سنوات أو أكثر10

18% 4%

10%
14%50%

4%
الشهادة

الخبرة

االختبار

الشهادة والخبرة

الشهادة واالختبار

طرق أخرى

 طريقة التوظيف: 7-3رقمالشكل البياني 
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عن طريق اخلربة وطرق  %1االختبار و عن طريق %31الشهادة واخلربة و مت توظيفهم عن طريق %31والشهادة 
 على انعدام طرق احملاباة واحملاوبية..ما يدل أخرى

  

 ه  متيزت ماابقة التوظيف باملصداقية: -

من أفراد العينة أجابوا بـ"نعم" على أن ماابقة التوظيف  91%
أيضا أجابوا بـ  %31أجابوا بـ "ال" و %69متيزت باملصداقية.

"نوعا ما"، ما يدل على نابة جيدة نوعا ما من املصداقية يف 
 التوظيف.

 

 ه  واجهت مشاك  تتعلق بالتمييز أثناء عملية التوظيف:-

فيما خيص التمييز أثناء  نابة كبرية من العينة املدروسة أجابوا بـ "ال"
عملية التوظيف. وهو دلي  على عدم التمييز ب ن األفراد يف عملية 

 التوظيف.

 

 

 عملك:ه  ترى أن مؤهالتك وماتواك يتناسب مع منصب -

من أفراد العينة أجابوا بـ "نعم" على أن مؤهالهتم وماتواهم  96%
من بقية العينة  % 36الدراسي يتناسب مع مناصب عملهم.

بـ"ال". وألن كانت إجابتهم   %31ما"،و اختاروا ادإجابة "نوعا 

64%

10%

26
%

نعم

ال

نوعا ما

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 المصداقية في مسابقة التوظيف: 9-3رقم البياني الشكل
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 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 

مشاكل التمييز في عملية  :6-3الشكل البياني رقم
 التوظيف
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18%

نعم

ال

نوعا ما

تناسب مؤهالت : 51-3الشكل البياني رقم
 ومستوى العامل مع منصب عمله
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على ذلك يف جمال وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب من ماؤولية إدارة املوارد البشرية فهي حريصة 
 التوظيف.

 

 بالمسؤولية االجتماعية في عملية التوظيف: المؤسسةخالصة التزام 

بداية ومن خالل طرح الاؤال "كيف مت توظيفك؟" فإننا نالحظ انطالقة جيدة للمؤساة يف جمال املاؤولية      
ها على االجتماعية حيث جتادت يف أهم مرحلة من عملية التوظيف باستقطاهبا لذوي الشهادات واعتماد

ية هذه العملية فنالحظ أن أعلى نابة للتوظيف، وانتقاال إىل رأي أفراد العينة يف مصداقاالختبار بصفة كبرية 
أجابوا بادإجياب حول مصداقية املؤساة أثناء إجراء هذه العملية، وتدعيما هلذا الاؤال تاله الاؤال حول  91%

للتمييز أثناء ولكن ال خيلوا األمر من وجود بعض الفئة اليت تعرضت نفيا لذلك،  معتربةنابة أجابت التمييز حيث 
الاؤال "ه  ترى أن ماتواك ومؤهالتك تتناسب مع منصب عملك؟" والذي كانت ادإجابة التوظيف، وأخريا 
يؤكد لنا التزام هذه الشركة باملاؤولية االجتماعية جتاه مواردها البشرية أثناء قيامها بعملية  %96عليه بنعم بنابة 

 التوظيف.

إن توفري بيئة عم  مرحية ومشجعة داخ  املؤساة يعود بتحقيق الرضا الوظيفي على   بيئة العمل الداخلية:-0
ماتوى األفراد واألداء اجليد على املؤساة ألن الفرد يتأثر باحمليط الذي يعيش فيه ويطالب املؤساة بااللتزام 

" ناطراك"سو لداخلية ملؤساة واقع بيئة العم  امباؤوليتها يف حتقيق مناخ عم  مري  ومشجع على العطاء. وملعرفة 
 مت طرح وحتلي  األسئلة التالية:

 

 

ه  ترى أن البيئة الداخلية للعم  مناسبة ألداء -
 عملك:

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 
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مالئمة البيئة الداخلية : 55-3الشكل البياني رقم 
 ألداء العمل
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منهم فقط أجابوا  %16من أفراد العينة أجابوا بادإجياب حول البيئة الداخلية للعم  بينما  11%
األفراد على بيئة بعض رضا على عدم  يدل ماوهدا .%61كانت نابة ادإجابة ب "ال" بـ"نوعا ما" و 

 العم  اليت توفرها املؤساة.

 توفر جو الراحة في العمل: 50-3الشكل البياني رقم 

 لك املؤساة جوا من الراحة: ه  توفر-

من أفراد العينة أجابوا بـ"نعم" على هذا الاؤال، يف ح ن  11%
بعدم توفر جو  أجابوا %61منهم أجابوا بـ"نوعا ما" و 16%

من الراحة يف العم . وهذا يدل على راحة العمال يف تأدية 
 مهامهم بفض  جو الراحة الاائد يف املؤساة.

 

 ه  توفر لك املؤساة نظام أمن فعال:-

أجابوا بـ" نعم" حول توفر نظام أمن فعال باملؤساة، يف  91%
منهم  %66منهم أجابوا بالالب حول ذلك و  %6ح ن 

أجابوا بـ "نوعا ما". بالتايل هناك نابة هامة من األفراد 

باملؤساة 
متأكدين من 

فعالية نظام  .األمن

 ه  يشجعك مديرك على املشاركة بأفكارك وآرائك:-

" حول التشجيع على املشاركة المن العينة أجابوا بـ" %11نابة 
و ب "نعم"منهم أجابوا  %19بأفكارهم من طرف رئياهم، بينما 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 
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 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 

 توفر نظام أمن فعال: 53-3الشكل البياني رقم 

تشجيع المدير على : 54-3الشكل البياني رقم 
 واآلراءالمشاركة باألفكار 
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 ".ناطراكمتوفرة بنابة كبرية يف مؤساة "سو غري  ما". فاملشاركة بالرأي تعترب  املتبقية بـ"نوعا 61%

 

 

على خلق توازن ب ن  ه  ترى أن املؤساة تعم  -
 حياتك املهنية وحياتك اخلاصة:

تعم  على خلق توازن ب ن حياهتم املهنية ال يعتقدون بأن املؤساة  01%
فقط أجابوا ب  %31أجابوا بـ"نوعا ما"، و %16، بينما اخلاصة وحياهتم
تتبىن قدرا من املاؤولية يف ال ناتخلص من ذلك أن املؤساة  "نعم".

 .جانب االهتمام حبياة عماهلا خارج إطار العم 

 

 

 

 

 

 العمل بالمؤسسة:الخالصة حول بيئة 

 بالمؤسسة تحليل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية بتوفير بيئة عمل مناسبة:59-3الشكل البياني رقم

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 
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32% نعم
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 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

 
التوازن بين الحياة المهنية : 51-3الشكل البياني رقم 

 والحياة الخاصة
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 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من خالل التمثي  البياين أعاله فإننا نالحظ أن أعلى الناب املؤوية سجلتها "توفر نظام أمن فعال"،      
"مالئمة البيئة الداخلية للعم "، "توفر جو من الراحة يف العم "، حيث كانت الناب املعربة عنها على 

باملاؤولية االجتماعية يف هذا " ،  وهو مؤشر مطمئن اللتزام املؤساة %11"، "%11"، "%22التوايل:"
اجلانب فالبيئة الداخلية للعم  مهمة جدا وناتطيع من خالهلا احلكم على االلتزام االجتماعي للمؤساة اجتاه 

تشجيع املدير ملرؤوسيه فيما خيص املشاركة بأفكارهم لعدم (  %11)  كبرية  عماهلا، من جهة أخرى كانت نابة
 فقط.حرتام ذاهتم و اعتبارهم عناصر ادإنتاج ا عدم وآرائهم وهو ما يعرب على
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 ه  سبق وأن أجريت برناجما تكوينيا: -

كانت إجابتهم بـ"نعم" حول إجراء برنامج تكويين،   96%
أجابوا بالنفي على هذا الاؤال. ما يدل على  %66و

  تعطي أمهية بالغة للتكوين. املؤساة

 

 

ه  متن  املؤساة فرص متكافئة للخضوع إىل برنامج  -
 تكويين:

أجابوا بـ"نعم" حول من  املؤساة فرصا متكافئة  06%
منهم أجابوا  %61للخضوع للربامج التكوينية، كذلك 

منهم أجابوا بـ"نوعا ما".  %36بـ"ال" على هذا الاؤال و 
االلتزام يتميز ببالتايل فاخلضوع للربامج التكوينية يف الشركة 

 باملاؤولية.
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 إجراء برنامج تكويني سابقا: 57-3الشكل البياني رقم

 المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكسل

: تكافئ الفرص في برامج 59-3الشكل البياني رقم
 التكوين

حاجة العاملين لبرنامج : 56-3الشكل البياني رقم 
 تكويني آخر

58%18%

24%
نعم

ال

نوعا ما

 إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكسلالمصدر: من 
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 ه  أنت يف حاجة إىل برنامج تكويين آخر: -

من أفراد العينة املدروسة أجابوا بـ"نعم"، أي أهنم يف حاجة لربنامج  66%
"نوعا ما". وهذا  لكلتا احلالت ن "ال" و كانت إجابتهم  %1و تكويين آخر،

يدل بالدرجة األوىل على وعي األفراد العامل ن بأمهية الربامج التكوينية من 
جهة،ومن جهة أخرى فاملؤساة ال توفر براجما تكوينية تغطي ك  احتياجات 

 عماهلا.

 
 ه  ترى أن املؤساة تاعى لتطوير مهاراتك: -

يعتقدون بأن املؤساة تاعى  من أفراد العينة  11%

  %69و العكس من العينة يعتقدون  %11لتطوير مهاراهتم، يف ح ن أن 
كانت إجابتهم بـ"نوعا ما". فما يعادل نصف أفراد العينة يؤمنون مبجهودات 

 املؤساة يف جمال تطوير مهاراهتم.
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 على برنامج إكسل المصدر: من إعداد الطالبة بناءا

 

 المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكسل

 

سعي المؤسسة لتطوير : 01-3الشكل البياني رقم 
 مهارات عمالها
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 رصيدا خلربتك:ه  تعتقد أن عملك هبذه الشركة أضاف  -

من أفراد العينة يوافقون على أن عملهم هبذه الشركة  96%
ال يعتقدون ذلك،  %39أضاف رصيدا إىل خربهتم، بينما 

كانت إجابتهم بـ"نوعا ما". فأعلى نابة من العمال يرون   %36و
 يف عملهم بالشركة خربة ملاارهم املهين.

 

 

 قدراتك فقط: استغ ه  تعتقد أن عملك هبذه الشركة  -

أجابوا  %66وأجابوا ب "نعم" و "ال" من أفراد العينة  % 19
يرون الدين األفراد فان هناك تقارب يف ناب بـ"نوعا ما". بالتايل 

لقدراهتم استغالل  وعدم أن عملهم بشركة "سوناطراك" استغالل
 بالدرجة األوىل.
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 إكسل المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج

 

العمل بالشركة أضاف : 05-3رقم البياني الشكل 
 خبرة للعمال
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 المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكسل

 

العمل بالشركة استغل : 00-3الشكل البياني رقم 
 قدرات العمال فقط
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 سة بالمسؤولية االجتماعية في منح برامج التكوين:الخالصة حول التزام المؤس

 بالمؤسسة كوينفي عملية الت االجتماعيةولية بالمسؤ  االلتزامتحليل :03-3الشكل البياني رقم

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من خالل التمثي  البياين الذي مجع ك  البيانات حول الربامج التكوينية اليت توفرها املؤساة فإن أول ما       
يلفت انتباهنا هو أن نابة كبرية تعتقد أهنا يف حاجة لربنامج تكويين آخر، وهذا إذا ما دل فإنه يدل على وعي 

لعدم توفر املؤساة إغفال املؤساة هلذا اجلانب و يعزى ذلك أفراد العينة بأمهية الربامج التكوينية كما يدل على 
أو ألسباب أخرى، أما بقية البيانات فتفار أن معظم أفراد العينة على برامج تكوينية تغطي احتياجات عماهلا 

ذه املؤساة ( يؤمنون بأن عملهم هب%96كذلك نابة كبرية منهم )(%96)خضعوا لربنامج تكويين سابقا 
يعتقدون أن املؤساة تاعى لتطوير مهاراهتم، ومنه  %11، من جهة أخرى فنابة خلربهتمأضاف رصيدا 

 فاملؤساة تويل أمهية هلذه العملية وتااهم بذلك يف حتقيق االستقرار النفاي ملواردها البشرية.

ياامهان بدرجة   إن األجر الذي يتقاضاه الفرد العام  واملكافآت اليت يتلقاها نظام األجر والحوافز والمكافآت:-4
كبرية يف حتقيق الرضا الوظيفي والوالء للمؤساة، فاألجر العادل هو مبثابة تعبري على اعرتاف املؤساة مبجهود 
عماهلا والتزام من طرفها بتحقيق متطلباته واحتياجاته. وبغرض التعرف على مدى التزام املؤساة االجتماعي يف 

  التحلي  التايل:هذا اجلانب توصلنا من خالل االستبيان إىل
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 : التزام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية من خالل األجر، المكافآت والحوافز 04-3البياني رقم شكلال

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من خالل حتلي  ك  سؤال على حدا  ومن خالل الرسم البياين اجلامع هلا فيما خيص رضا أفراد العينة من حيث 
راض ن على األجور اليت غري األجور واملكافآت واحلوافز اليت يتلقوهنا من طرف املؤساة فإننا نالحظ أن معظمهم 

يعتقدون أن احلوافز واألجور فقط  %66( على املكافآت. كما أن نابة %06)نابة  ال حيصلونيتلقوهنا وأهنم 
ال ا من الرفاهية حلياهتم اخلاصة، إذن فاملؤساة يعتقدون أهنا تضيف نوع فقط %61حمفزة ألداء عملهم و نابة 

اليت حتقق تلتزم باملاؤولية االجتماعية يف هذا اجلانب الذي يعترب ماديا يف معظم حاالته وهو من أهم العوام  
 اهلدوء واالستقرار واالستدامة يف منصب العم . 

 تقييم األداء:-1

 ه  سبق وأن خضعت لعملية تقييم األداء:-

منهم أجابوا % 11من أفراد العينة كانت إجابتهم بادإجياب حول خضوعهم لعملية تقييم األداء، و  % 91
 بالنفي حول ذلك. بالتايل فاملؤساة تقوم هبذه العملية.
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 ه  ترى أن املعايري املاتخدمة عادلة:-

منهم أجابوا  % 91من العينة يرون أن املعايري املاتخدمة يف عملية التقييم كانت عادلة، بينما  % 19نابة 
 بـ"ال" أي أن املعايري املاتخدمة يف رأيهم ليات عادلة.  

 الخالصة حول االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من خالل تقييم األداء:

 تحليل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من خالل عملية تقييم األداء:01-3الشكل البياني رقم

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من خالل التمثي  البياين للمعطيات فإننا ناتنتج أن املؤساة تقوم بعملية تقييم األداء وهي من أهم        
من أفراد  %19لبشرية إذ تبىن عليها العديد من القرارات األخرى كالرتقية أو النق ، ونابة وظائف إدارة املوارد ا

املتبقية يرون أهنا غري عادلة وهو دلي  على ادإغفال على  % 91العينة يرون أن املعايري املاتخدمة عادلة بينما 
 جانب من جوانب املاؤولية االجتماعية وهو العدالة يف وضع املعايري.

 برنامج التأمين:-9

 ه  تاتفيد من برنامج التأم ن:-

. والتأم ن هو التزام بـ"ال" %1رنامج التأم ن، بينما أجابت نابة أجابوا بـ"نعم" أي أهنم ياتفيدون من ب% 69 
اجتماعي على املؤساة تؤديه لضمان عدم ضياع حقوق الفرد إذا ما توقف عن العم  أو التكف  بأفراد أسرته أو 
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 ه  متنحك املؤساة تعويضات مالية يف حالة املرض أو العجز: -

منهم  %36من أفراد العينة أجابوا بـ"نعم" حول منحهم تعويضات مالية يف حالة العجز أو املرض، بينما  66%
 نابة كبرية.أجابوا بالنفي على هذا الاؤال. بالتايل فإن املؤساة تؤدي دورها والتزامها يف هذا اجلانب ب

 ه  تاتفيد من برنامج تأميين بعد التقاعد:-

من أفراد  %1كانت نابة الذين أجابوا بـ"نعم" حول استفادهتم من برنامج تأميين بعد التقاعد ونابة   69%
 العينة أجابوا بالنفي. وهو دلي  على االلتزام االجتماعي للمؤساة اجتاه عماهلا بعد هناية حياهتم املهنية داخلها.

 تحليل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من خالل توفير برامج التأمين :09-3الشكل البياني رقم

 

  املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من الواض  من خالل التمثي  البياين للمعطيات أن معظم أفراد العينة راض ن على برامج التأم ن اليت توفرها 
ياتفيدون من التعويضات املالية يف حاالت العجز أو املرض إضافة إىل الربنامج التأميين بعد املؤساة حيث أهنم 

التقاعد، وهو ما ميث  التزام املؤساة باملاؤولية االجتماعية يف هذا اجلانب اهلام، حيث ال يتوقف االعتناء مبواردها 
 ك.البشرية عند انتهاء ماارهم املهين ب  متنحهم حقوقهم حىت بعد ذل
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 الخدمات االجتماعية: -7

 ه  تعرتف املؤساة بالنقابات العمالية:-

كانت نابة ادإجابة على اعرتاف املؤساة بالنقابات العمالية، حيث تعترب هذه األخرية أهم اهليئات اليت   % 66 
شاركت يف ظهور املاؤولية االجتماعية للمؤساة مبفهومها احلايل واعرتاف املؤساة هبا دلي  على اعرتافها 

 ت.باملاؤولية االجتماعية وتطبيقها تدرجييا وحاب درجة إحلاح النقابا

 ه  تتوفر باملؤساة خدمات ترفيهية واجتماعية: -

كانت إجاباهتم بـ"ال"، بالتايل فأغلبية أفراد العينة تتوفر   %16كانت نابة الذين أجابوا بـ"نعم" بينما   % 96 
 هم خدمات ترفيهية يف املؤساة.ديل

 ه  توفر لك املؤساة قاعات للراحة: -

كانت نابة ادإجابة بالنفي على توفري قاعات للراحة باملؤساة، فإغفال هذا اجلانب قد يرجع لعدة   % 96
أسباب كأن تعتربها إدارة املؤساة أمرا ثانويا وال تكلف نفاها بتوفريه إال أن توفر قاعات للراحة يكار الروت ن يف 

 ندهم.العم  وجيدد الروح املعنوية للعمال ويدفعهم لتقدمي أفض  ما ع

 ه  توفر لك املؤساة خدمات النق : -

أجابوا  %9هي نابة الذين أجابوا بـ"نعم" حول توفري خدمات النق  هلم من طرف املؤساة بينما  % 61
 ن املزايا كتجنب التأخر ألسباب النق  العام."ال"، وهو أمر هام يوفر العديد مبـ

 ه  توفر لك املؤساة إمكانية احلصول على ماكن: -

  %96كانت نابة األفراد الذين أجابوا بأن املؤساة متنحهم فرصة احلصول على ماكن، بينما نابة   % 66
أجابوا بـ"ال" حول ذلك، فتوفري املؤساة هلذه ادإمكانية ولو بنابة قليلة يعترب ماامهة اجتماعية منها يف أهم 

 حاجة للفرد العام . 
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 االجتماعية من خالل الخدمات االجتماعية المختلفة:الخالصة حول التزام المؤسسة بالمسؤولية 

 تحليل االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من خالل توفير الخدمات االجتماعية :07-3الشكل البياني رقم

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

وتوفر بنابة كبرية خدمات لنق  العمال مع  يوض  لنا التمثي  البياين أعاله أن املؤساة تعرتف بالنقابات العمالية
نابة منخفضة يف توفري مااكن هلم، وناب أق  سجلت يف توفري خدمات ترفيهية واجتماعية وقاعات للراحة، 

 ري أهم جوانب اخلدمات االجتماعية.بالتايل فاملؤساة تلتزم باملاؤولية االجتماعية يف توف

 :تجاههم بالمسؤولية االجتماعية هاكمعيار اللتزام  للمؤسسة والء الموظفين -9

 ه  فكرت أو تفكر يف االنتقال للعم  يف شركة أخرى بابب االمتيازات اليت تقدمها: -

من أفراد العينة أجابوا بأهنم يفكرون يف االنتقال للعم  بشركة أخرى بابب االمتيازات اليت تقدمها  % 91نابة  
هذه عن عدم الرضا ينة كانت إجابتهم بالنفي حول ذلك، وهو دلي  على ( من الع %11بينما النابة )

 املؤساة.

 إذا  حصلت على فرصة عم  يف شركة أخرى بأجر مرتفع و مغري وبدون تأم ن، ه  تنتق : -
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عم  يف شركة أخرى بأجر مرتفع و مغري وبدون على فرصة  العينة كانت إجابتها بأهنا إذا حصلت من % 91 
هام للماؤولية االجتماعية الذي  انبوعدم تفطنهم جلاألفراد  عدم رضا تنتق ، وهذا دلي  علىسفإهنا  تأم ن

 مث  يف هذه احلالة بالتأم ن.يت

 

 الخالصة حول االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من خالل والء الموظفين للمؤسسة:

 ة من خالل والء الموظفين للمؤسسةتحليل االلتزام بالمسؤولية االجتماعي :09-3الشكل البياني رقم

 

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على برنامج إكا 

من خالل التمثي  البياين ملعطيات االستبيان فيما خيص والء املوظف ن كمعيار اللتزام املؤساة باملاؤولية 
( من املوظف ن يفكرون يف االنتقال للعم  مبؤساة أخرى رغم %91االجتماعية فإننا نالحظ أن أعلى نابة )

املوظف ن للمؤساة حيث أن هذا مرتبط بدون عدم رضا ووالء االمتيازات اليت تقدمها وهذا دلي  واض  على 
الاؤال الثاين الذي يعرب على مدى وعي أفراد ، مث إن م سواء ماديا أو معنوياارتياح العمال يف مناصبهبعدم شك 
ادإجابات "ال" معظم ينة بأمهية التأم ن إذ يعترب من أهم بنود االلتزام االجتماعي ألي مؤساة حيث كانت الع

لالنتقال لشركة أخرى بامتيازات أكثر وأجر مرتفع إذا كان ذلك على حااب عدم حصوهلم على تأم ن وهو دلي  
ويدل ذلك بطريقة غري مباشرة على وعيهم بأمهية توفر مؤساات ذات  وعي أفراد العينة بأمهيته، عدم على

 ماؤولية اجتماعية والتزام دائم ببنودها يف مجيع اجلوانب اليت ختص املوارد البشري.
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 خالصة:

متت الدراسة التطبيقية على ماتوى شركة "سوناطراك" حيث تطرقنا إىل عمليات إدارة املوارد البشرية فيها      
تزام هذه ادإدارة مبختلف األنشطة اليت حتقق املاتوى املنشود من املاؤولية االجتماعية، واليت حاولنا ومدى ال

التعرف عليها من خالل حتلي  ك  من عملية التوظيف يف املؤساة، بيئة العم  الداخلية، الربامج التكوينية، أنظمة 
 وأخريا اخلدمات االجتماعية ودرجة الوالء للمؤساة. احلوافز واملكافآت واألجور، تقييم األداء، برنامج التأم ن

وقد توصلنا إىل أن شركة "سوناطراك" تويل أمهية ملاؤوليتها االجتماعية يف تعاملها مع مواردها البشرية من خالل 
إدارة وظائفها، حيث أهنا توظف أفرادا من خمتلف املاتويات الدراسية وبدون متييز ومعظم طاقاهتا البشرية من 

توسط األعمار إال أهنا ال توازن يف التوظيف ب ن اجلنا ن، أما عن عملية التوظيف نفاها فتتميز باملصداقية م
والشفافية، وبالنابة لاللتزام االجتماعي للمؤساة فيما خيص البيئة الداخلية للعم  فهو اآلخر حقق نابا معتربة 

ائهم ليات حم  اهتمام هبذه الشركة، من جهة أخرى لرضا العامل ن يف توفري األمن، لكن مشاركة األفراد بآر 
برنامج التأم ن وبرامج اخلدمات االجتماعية وعلى رأسها االعرتاف بالنقابات العمالية نال نابة رضا جيدة بالعينة 
املدروسة، هذا بالرغم من إغفال الشركة لبعض اجلوانب األخرى من االلتزام اجتاه مواردها البشرية كتوفري قاعات 
للراحة والرتفيه وهي أمور ميكن معاجلتها وتصحيحها إذ أن ما حققته الشركة يف جمال املاؤولية االجتماعية تعدى 
ذلك والمس أمورا أكثر أمهية بكثري، فبيئة العم  املرحية والرفاهية اليت تنتج عن األجر الذي توفره ملواردها البشرية 

احة ورضا األفراد العامل ن، لكن املالحظة اهلامة يف آخر الدراسة هي حبد ذاهتا معيار لاللتزام االجتماعي ولر 
التطبيقية هي قلة الوالء للشركة، حيث أبدى معظم املوظف ن رغبتهم باالنتقال إذا ما توفرت هلم فرص أخرى رغم  

البرتول ك  ما تقدمه شركة "سوناطراك" من مزايا وهذا يرجع للعديد من األمور اخلارجية أمهها اخنفاض أسعار 
 وسياسة التقشف اليت تقوم هبا الدولة يف اآلونة األخرية.

خلصنا يف هذا الفص  إىل أن شركة "سوناطراك" تلتزم باملاؤولية االجتماعية اجتاه مواردها البشرية وجتاد ذلك من 
عظم وظائف خالل تأدية وظائفها ومهامها بشفافية ومصداقية، وبناءا على ما حققته يف اجلانب االجتماعي يف م

إدارة مواردها البشرية  فإهنا تاتطيع تصحي  ومعاجلة ادإختالالت اليت تظهر يف الوظائف األخرى. فهذه الشركة 
تويل أمهية لاللتزام االجتماعي وهي بذلك حتقق رضا ووالء موظفيها وهو ما يؤدي بدوره إىل رفع األداء باملنظمة، 
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واردها البشرية بشك  إجيايب وفعال وختدم مصاحلها وحتقق أهدافها بالتايل فإن املؤساة هبذه الطريقة ختدم م
 وغاياهتا على املدى البعيد.
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 الخاتمة العامة

 

 هي مكانتها أن حيث دولة، أي القتصاد الرئيسي احملرك تعترب املنظمة أصبحت لألعمال املعاصرة البنية يف    

 هذا أمام مسئولة فاملنظمة إذن فيه، تنشط الذي اجملتمع على كبري تأثري من لدورها ملا االقتصاد مكانة حتدد اليت

 واألخالقي القانوين البعد إىل تتعدى بل االقتصادي البعد وهو واحد بعد على تقتصر ال املسؤولية وهذه اجملتمع،

 تعترب فهي فقط اقتصادية منظمة تعترب ال ألهنا متعددة مسؤولية هي اآلن املنظمة فمسؤولية اإلنساين، والبعد

 أصبح إذ االجتماعي، االقتصادي النموذج إىل الرحبي االقتصادي النموذج من االنتقال أي اجملتمع، يف شريكة

 أو االجتماعية األنشطة يف املباشرة باملشاركة سواء متزايدا اهتماما االجتماعية مسؤولياهتا تويل أن املنظمات على

 .االجتماعية املسؤولية جمال يف والعاملني املسريين تكوين أو بأعماهلا املرتبطة اآلثار من احلد
 

 املؤسسة تواجه اليت املشاكل من للعديد وحال والتفوق للنجاح مصدر أهم االجتماعية املسؤولية تعترب    
 فهو هبا، االهتمام عند املؤسسة أداء وحتسن تنافسية ميزة تعطي وخالقة مبدعة وطاقة أدائها، مستوى كاخنفاض

 .السوق يف ومتوقعها بأدائها واالرتقاء للمؤسسة، قيمة خلق إىل بفعالية استثماره عند يؤديمورد اسرتاتيجي 

 
 كخالصة إليها، التوصل مت اليتواآلراء  النتائج خمتلف إىل نتطرق اخلامتة هذه خالل ومن البحث هذا هناية يف     

 مت اليت النتائج أكدته ما وهذااجتاه مواردها البشرية  االجتماعية املسؤوليةبالتزام منظمات األعمال  إشكاليةلدراسة 
 أهداف حتقيق هو للمنظمة االجتماعية املسؤولية من اهلدف وامليدانية، النظرية الدراسة خالل من إليها التوصل

 . املصاحل أصحاب
 .اجملتمع يف وصورهتا أداءها من حيسن الشركة قبل من االجتماعية املسؤولية فكرة تبين -

 .متثاقلة خبطى ولكن االجتماعية املسؤولية مفهوم حنو نظرها توجه بدأت اجلزائريةالشركة  -

 .متفاوتة بنسب االجتماعية املسؤولية بأبعاد هتتماجلزائرية  الشركة -
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 إثبات فرضيات الدراسة:

 إن الدراسة اليت قمنا هبا خلصنا من خالهلا بالنتائج التالية:       

مواردها البشرية يف قيامها بتلبية " تتمثل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة اجتاه  :األوىلبالنسبة للفرضية  -1
 احتياجاهتم األساسية فقط".

تتمثل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة اجتاه مواردها البشرية يف قيامها ليس فقط بتلبية احلاجات األساسية ملواردها 
أي رفع الروح دير وإمنا يتعدى األمر لتحقيق رفاهيتهم وتنميتهم وتطويرهم وإحساسهم باالنتماء والتق ،البشرية

 املعنوية لديهم.

" تلتزم بسياسات وبرامج املسؤولية االجتماعية اجتاه مواردها ناطراكشركة "سو  " ة:بالنسبة للفرضية الثاني -2
 البشرية".

اجتاه مواردها البشرية من خالل تأدية وظائفها بقدر هام  االجتماعي االلتزام" أثبتت قدرهتا على ناطراك"سو فشركة 
 لتقييم األداء.ضع معايري شفافة إال أهنا تغفل عن بعض اجلوانب كو  كما أثبتته الدراسة،  من الشفافية واملصداقية

 :نتائج الدراسة

  فقد خلصت الدراسة إىل النتائج الشاملة التالية: إضافة إىل النتائج املتوصل إليها يف إثبات الفرضيات          

ها تعريف آلونة األخرية وبعدة تعريفات أمهمفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة حضي باالهتمام يف ا -1
التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية  هي املسؤولية االجتماعية للشركات "البنك الدويل: 

ل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة املستدامة من خال
 "الناس بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد

شاركت املنظمات العاملية يف إرساء وتوثيق مبادئ املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأهم األعمال كان  -2
ة، كيفية يت تعىن باملسؤولية االجتماعية، بنودها، ممارساهتا، مواضيعها األساسيصدور املواصفة القياسية الدولية ال

 املشاركة يف التنمية املستدامة.دجمها يف أنشطة املؤسسة و 
له أمهية كبرية ألنه يتعلق باإلفصاح عن أنشطة األداء االجتماعي  "ولية االجتماعيةحماسبة املسؤ "ظهور  -3

 لعمال ويضعها يف شكل ملموس وموثق لكل أصحاب املصاحل.للمؤسسات والتزاماهتا اجتاه البيئة واجملتمع وا
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املسؤولية االجتماعية بعالقة وطيدة بأخالقيات األعمال فال مسؤولية بدون أخالق، وارتباطها  ارتباط -4
 بالتنمية املستدامة حيث تعد إحدى أدواهتا اهلامة على مستوى منظمات األعمال.أيضا 

تبين إدارة املوارد البشرية ملبادئ املسؤولية االجتماعية يف القيام بوظائفها يعد أوىل خطوات جناح منظمة  -5
االجتماعي اجتاه املوارد األعمال يف القرن الواحد والعشرين نظرا للتغريات املتسارعة وزيادة املطالبة بااللتزام 

 .ةالبشري

 آفاق البحث:

من خالل الدراسة تبني لنا أن موضوع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ال ميكن حصره يف إشكالية واحدة، هلذا 
 نقرتح املواضيع التالية:

 منوذج حماسيب لألداء االجتماعي للمؤسسات. اقرتاح -
 ملنظمات األعمال كأداة فعالة للتنمية املستدامة.أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية  -
 املسؤولية االجتماعية الشاملة كميزة تنافسية ملنظمات األعمال. -
 أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية كأساس ملواطنة الشركات متعددة اجلنسيات. -
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 -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 وعلوم التسيير االقتصادية والتجاريةكلية العلوم 

 الموارد البشرية تجاها االجتماعيةحول المسؤولية  استبيان

 

خدمتها، إال أن لنمو والتوسع في مجال صناعتها او واتسعى أي شركة للنجاح وتحقيق أقصى األرباح     
هذا النجاح قد يكون على حساب أمور أخرى كاستنزاف الموارد الطبيعية أو استغالل الموارد البشرية 

ت لتحسين مناخ العمل السائد بها، عية للمؤسسالذلك ظهر مفهوم المسؤولية المجتمغير صحيحة، بطرق 
يخدمه بما  والتزامهاتحسين نوعية الحياة بالمجتمع وازدهاره من جهة و تحسين صورة المنظمة بالمجتمع 

  .من جهة أخرى 

الموارد البشرية التي توظفها، نقوم  تجاهاعية بالمسؤولية االجتما ركاتوفي إطار دراسة مدى إلتزام الش   
أهم مرجع لهذه منكم التكرم باإلجابة على مجموعة من األسئلة التي ستكون  ونرجو االستبيانبإعداد هذا 

 ونحن نشكر و نقدر تعاونكم .ومنتهى التحفظ  االعتبارعلما أن إجاباتكم ستؤخذ بعين الدراسة 

 
 :معلومات عامة حول الموظف/العامل 

 :العمر 
 سنة 52أقل من  -

 سنة 52و 52بين  -

 سنة 52و  52بين  -

 سنة 52أكثر من  -

         :أنثى                     ذكر            الجنس 

 :المستوى الدراسي 

 دكتوراه     ماجستير    مهندس دولة      ليسانس     تقني سامي      بكالوريا      ثانوي    آخر 

  في الوظيفة الحالية:عدد سنوات الخبرة 

 سنوات 01من  أكثرسنوات        01و 2بين     سنوات     2أقل من 

 

 
 

 أمام اإلجابة المالئمة  ×ضع عالمة  
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 أسئلة حول عملية التوظيف: :أوال 
 عن طريق: تم توظيفك  -0

 طرق أخرى        واالختبارالشهادة والخبرة        الشهادة       االختبار       الخبرة    الشهادة     

 نوعا ما   ال      نعم         سابقة التوظيف بالمصداقية؟ مهل تميزت  -5

 نوعا ما   ال       هل واجهت مشاكل تتعلق بالتمييز أثناء عملية التوظيف؟ نعم      -5

 انوعا م     ال       نعم منصب العمل الذي تشغله؟مع ناسب تت هل ترى أن مؤهالتك ومستواك -5

 

 :ثانيا: أسئلة حول بيئة العمل 
 ؟  ك عملة الداخلية للعمل مناسبة ألداء هل ترى أن البيئ -1
 هل توفر لك المؤسسة جوا من الراحة في العمل؟    -2
 هل تتوفر المؤسسة على نظام أمن فعال؟ -3
 ؟هل يشجعك مديرك على المشاركة بأفكارك وآرائك -4
هل ترى أن المؤسسة تعمل على خلق توازن بين حياتك المهنية وحياتك  -5

 صة؟الخا

 ال   نوعا ما   نعم
 

 

 ثانيا: أسئلة حول التكوين: 
 هل سبق وأن أجريت برنامج تكويني؟ -1
 هل تمنح المؤسسة فرص متكافئة للخضوع إلى برنامج تكويني؟ -2
 هل أنت في حاجة إلى برنامج تكويني آخر؟ -3
 هل ترى أن المؤسسة تسعى لتطوير مهاراتك؟ -4
 رصيدا إلى خبرتك؟ أضاف تعتقد أن عملك بهذه الشركة هل -5
 هل تعتقد أن عملك بهذه الشركة إستغل قدراتك فقط؟ -6

 ال   نوعا ما  نعم
 
 

 

 رابعا: أسئلة حول األجر: 
 ى حد مامرضي ال       غير مرضي      كيف ترى األجر الذي تتقاضاه؟  مرضي جدا  -0

 أحيانا  ال أتحصل          دائما  هل تتحصل على مكافآت؟ -5

 نوعا ما   ال            هل ترى أن نظام الحوافز و األجور محفز ألداء عملك؟ نعم -5

 نوعا ما     ال      هل تضيف لك المكافآت نوعا من الرفاهية في حياتك الخاصة؟ نعم      -5
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  تقييم األداءخامسا: أسئلة حول: 
 هل سبق وأن خضعت لعملية تقييم األداء؟ -1
 المعايير المستخدمة عادلة؟هل ترى أن  -2

 ال   نعم
 

 

 :سابعا: أسئلة حول الخدمات اإلجتماعية 
 تعترف المؤسسة بالنقابات العمالية؟هل  -1
 هل تتوفر بالمؤسسة خدمات ترفيهية واجتماعية؟ -2
 هل توفر لك المؤسسة قاعات للراحة؟ -3
 هل توفر لك المؤسسة خدمات النقل؟ -4
 مسكن؟إمكانية الحصول على هل توفر لك المؤسسة  -5

 ال   نعم
 

 

 ثامنا: أسئلة حول الرضا الوظيفي: 
في االنتقال للعمل في شركة أخرى بسبب االمتيازات التي  ت أو تفكرفكر هل  -1

 تقدمها؟
ة عمل في شركة أخرى بأجر مرتفع ا  حصلت على فرصإذ -2
  ؟مغري وبدون تأمين، هل تنتقلو

 ال   نعم  
 

                                        

 

 :سادسا: أسئلة حول التأمين 
 هل تستفيد من برنامج التأمين؟  -1
 هل تمنحك المؤسسة تعويضات مالية في حالة المرض أو العجز؟ -2
 هل تستفيد من برنامج تأميني بعد التقاعد؟ -3

 ال   نعم
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