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  :اإلطار المنهجي للبحث: أوال 

  :مقدمة.1

ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية كنتيجة طبيعية للعديد مـن المظـاهر التـي ميـزت السـاحة االقتصـادية 
  :الدولية و التي من أهمها

هـــذه اآلثـــار تفـــاقم الكـــوارث البيئيـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة، و إهمـــال منظمـــات األعمـــال لعـــالج  �
 .السلبية لنشاطاتها على البيئة و اإلنسان، و اهتمامها بالجانب الربحي بشكل أساسي

تزايـد الفضــائح األخالقيــة و القانونيــة و قضــايا الفسـاد و الرشــوة فــي منظمــات األعمــال الكبــرى،  �
 .مما أصبح يهددها فقدانها لسمعتها و تشويه صورتها أمام عمالئها

المســتهلكين، و حـــرص هــذا الجمهــور علـــى معرفــة كــل مـــا /ر العمــالءتزايــد الــوعي لــدى جمهـــو  �
 .يتعلق بأداء الشركة و طبيعة عملها و تأثيراتها على المجتمع و البيئة

تزايــد الضــغط مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، منظمــات حمايــة حقــوق اإلنســان، و حمايــة  �
التي تهتم بالجوانب اإلنسانية و البيئية حقوق العمال، و منظمات حماية البيئة، و غيرها من المنظمات 

 .و األخالقية، هذه الضغوطات أثرت بشكل كبير على ممارسات و أنشطة منظمات األعمال

 أثبتت األزمات االقتصادية و المالية أن الحرية المطلقة القتصاد السوق تؤدي إلى مفاسد كبيرة �
فــإن مفــاهيم كمفهــوم التنميــة المســتدامة و ســواء فــي المجــال االقتصــادي و االجتمــاعي و البيئــي، لــذلك 

 بــين الجوانــب االقتصــادية و االجتماعيــة و البيئيــة، وإعــادة التــوازن  االمســؤولية االجتماعيــة مــن شــأنه
 .معالجة الهوة بين العوائد المالية للشركات و واجباتها تجاه مختلف أصحاب المصلحة

ر، كمـا امتـد نطـاق هـذه المسـؤولية ليشـمل أطرافـا و قد تطورت مفاهيم المسـؤولية االجتماعيـة بشـكل كبيـ
داخليــة و أخــرى خارجيــة، و تعتبــر المــوارد البشــرية مــن أهــم األطــراف المســتفيدة و التــي يتوجــب علــى 
ـــزام المســـئول تجـــاه المـــورد البشـــري يعتبـــر  المنظمـــة أن تـــؤدي مســـؤولياتها االجتماعيـــة تجاههـــا، و االلت

  .كل عامضرورة من أجل تحسين األداء الكلي بش
  :مشكلة البحث.2

تحتــاج عمليــة نشــر ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة إلــى غرســها فــي كــل عامــل فــي المنظمــة، و لــن يقتنــع 
العامــل بأهميــة ممارســة بــرامج المســؤولية االجتماعيــة للمنظمــة و مســاهمته فيهــا إال إذا كــان لــه نصــيب 

و من ثم أهميتها في المجتمع و البيئة و كاف من هذه المسؤولية و استشعر أهميتها في حياته المهنية 
  .لدى أصحاب المصلحة ككل

و على اعتبار أن الموارد البشرية هي طـرف مـن أصـحاب المصـلحة الـذين تتـأثر بهـم المنظمـة و تـؤثر 
علـــيهم، فـــإن علـــى المنظمـــة االلتـــزام بســـلوك مســـئول تجـــاههم، و هـــذه المســـؤولية ال تتوقـــف عنـــد حـــدود 

ـــة، بـــل تتعـــدى إلـــى أمـــور أخالقيـــة كثيـــرة متعـــددة األبعـــادالتنظيمـــات اإلداريـــة و ا و ، لتشـــريعات القانوني
  : قمنا بصياغة اإلشكالية التالية أهم سياسات و برامج المسؤولية االجتماعية بغرض التعرف على
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  ما هي مظاهر و أشكال المسؤولية االجتماعية التي تمارسها المنظمة لمصلحة الموارد البشرية؟

  :البحثلمية المستعملة في العمنهجية .3

مـــن البحـــث علـــى األســـلوب الوصـــفي التحليلـــي، حيـــث تمـــت االســـتعانة  اعتمـــدنا فـــي الجانـــب النظـــري
  .بالبحوث المكتبية من أجل التعرض للمفاهيم النظرية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية

لكترونيــة لهـذه الشــركات أمـا فـي الجانــب التطبيقـي، فقــد حصـلنا علــى المعلومـات انطالقـا مــن المواقـع اال
   .الثالث في شبكة االنترنت، حيث تتضمن هذه المواقع معلومات كافية ووافية عن موضوع الدراسة

  :أهمية البحث.4

منظمات بالتزاماتها تجاه األطراف الخارجيـة مثـل المجتمـع و البيئـة و تهمـل الالمقبول أن تهتم  ليس من
فاالهتمام بالمورد البشري من شـأنه أن يعـزز مواردها البشرية، مسؤولياتها األساسية و االجتماعية تجاه 

عتبــر يتجــاه العــاملين  المســئولمــن أدائهــا االجتمــاعي تجــاه بــاقي أصــحاب المصــلحة، كمــا أن التزامهــا 
  .أيضا خطوة ايجابية لغرس ثقافة المسؤولية االجتماعية في المنظمة ككل هذا من جهة

 وضــوع فــي التعــرف بشــكل عملــي علــى تجــارب كبــرى الشــركاتأهميــة هــذا الم تظهــر مــن جهــة أخــرى و
تجــاه  لممارســة المســؤولية االجتماعيــةالتــي تتميــز فــي مجــال إعــداد و تطبيــق نشــاطات متميــزة  العربيــة

الموارد البشرية، و من خالل ذلـك نعـرض مجموعـة مـن األفكـار و الممارسـات المسـئولة اجتماعيـا تجـاه 
  .المنظمات على وضع برامج مماثلة أكثر فعالية و تميزاالمورد البشري لتكون معينا لكل 

  :خطة البحث.5

  :من أجل اإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم تقسيم البحث إلى األقسام التالية
المقدمــة ثــم :و نتطــرق مــن خاللــه إلــى تصــميم منهجيــة البحــث :اإلطــار المنهجــي للدراســة: أوال �

 . ي المستخدم في البحث، و في األخير خطة البحثاإلشكالية، كما نتعرف على المنهج العلم

و نتعـــرض مـــن خاللـــه للمفـــاهيم النظريـــة المتعلقـــة بالمســـؤولية :اإلطـــار النظـــري للدراســـة: ثانيـــا �
 .االجتماعية، تعريفها، نشأتها، مراحل تطورها، عالقتها بنظرية أصحاب المصلحة، أهميتها

لى مستوى إدارة الموارد البشـرية، و نعنـي بهـا أهـم و بعدها نتطرق إلى مظاهر المسؤولية االجتماعية ع
  .السياسات و البرامج المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية و المطبقة لفائدة الموارد البشرية

، و نهـدف مـن خاللــه إلـى التعـرف علــى أهـم سياسـات و بــرامج اإلطــار التطبيقـي للبحــث: ثالثـا �
شــرية  ذلــك فــي ثــالث شــركات عربيــة، تعتبــر مــن كبــرى المســؤولية االجتماعيــة المطبقــة تجــاه المــوارد الب

شــركة أبــو  ،)البحــرين(شــركة الخلــيج لصــناعة البتروكيماويــات  :فــي دولهــا، هــذه الشــركات هــي الشـركات
 .شركة سوناطراك الجزائرية ،للمطارات يظب

  .رابعا نتائج البحث و توصياته �
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  :اإلطار النظري للبحث: ثانيا

  :لية االجتماعية في منظمات األعمالالمسؤو  عن نظريةاهيم مف .1

  :تعريف المسؤولية االجتماعية  1.1  
اختلـف تعريـف هـذا المفهـوم مـن اقتصـادي آلخـر، و فيمـا يلـي نعـرض أهـم التعريفـات المرتبطـة         

  .بالمسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
  :التعريف األول

بــين المنظمـة  المجتمــع، تســعى مـن خاللــه المنظمــة  المسـؤولية االجتماعيــة للمنظمـة هــي التــزام أخالقـي
إلى تقوية الروابط بينها و بين المجتمع بشكل عام، و الذي ينعكس بدوره على نجاحها و تحسين أدائها 

  .1المستقبلي
   :التعريف الثاني
: أن المســـؤولية االجتماعيـــة الكليـــة للمنظمـــة تشـــمل علـــى مســـتويات أربعـــة هـــي) Carrol(يـــرى كـــارول 

، فيجــب أن تعمــل المنظمــة علــى إنتــاج الســلع و الخــدمات ) المســتوى األول(ءة األداء االقتصــادي كفــا
بفعالية ونجاح و أن تسعى لتحقيق مستويات األربـاح المطلوبـة، و يجـب أن يـتم ذلـك فـي ضـوء االلتـزام 

ــالقوانين و التشــريعات  جتمــع مــن التــي تعمــل المنظمــة فــي ظلهــا، هــذا و ينتظــر الم) المســتوى الثــاني(ب
تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، إذ يجــب ) المســتوى الثالــث(المنظمــة أن تهــتم بالمســؤوليات األخالقيــة 

مراعاة العدالة و األمانة في معامالتها مـع العـاملين بهـا و المتعـاملين معهـا، أمـا المسـؤوليات التطوعيـة 
إلــى مــدى شــعور و تقــدير المنظمــة  فترجــع) المســتوى الرابــع و تســمى أيضــا المســؤولية الخيــرة(التقديريــة 

لمتطلبات بيئتها و العمل على المشاركة فيها، كإعداد برامج تدريب المعـوقين و إتاحـة فـرص العمالـة و 
  .2تمويل البرامج الخيرية و غيرها

  : التعريف الثالث
جبـــه يـــرى الغـــالبي و العـــامري أن المســـؤولية االجتماعيـــة هـــل عقـــد بـــين المنظمـــة و المجتمـــع تلتـــزم بمو 

المنظمة بإرضاء المجتمع و بمـا يحقـق مصـلحته و ينظـر إليهـا علـى أنهـا التـزام مـن قبـل المنظمـة تجـاه 
المجتمع الذي تعيش فيه من خالل قيانها بالكثير من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر و مكافحة 

ت، و غيرهــا مــن الصــحة، اإلســكان، المواصــال: التلــوث و خلــق فــرص العمــل حــل الكثيــر مــن المشــاكل
  .3الخدمات

   :التعريف الرابع
مجموعـــة القـــرارات و األفعـــال التـــي تتخـــذها المنظمـــة للوصـــول إلـــى تحقيـــق  يالمســـؤولية االجتماعيـــة هـــ

األهــــداف المرغوبــــة و القــــيم الســــائدة فــــي المجتمــــع و التــــي تمثــــل فــــي نهايــــة األمــــر جــــزءا مــــن المنــــافع 
  .4عية إلى تحقيقها كجزء من إستراتيجيتهااالقتصادية المباشرة إلدارة المنظمة و السا
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  : التعريف السادس
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تعني تصرف المنظمات على نحو يتسم بالمسؤولية و 
المسائلة، ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية، و لكن أمام أصحاب المصلحة األخرى بمن فيهم 

  .5شركاء و المجتمعات المحلية و األجيال القادمةالموظفون و العمالء و الحكومة و ال
  : و اختصارا لهذه التعاريف يمكن أن نتبنى التعريف الجامع التالي

و التصرف المسئول تجاه مجموعة األخالقي المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال هي االلتزام 
ن برامج المسؤولية االجتماعية ، و من أهم األطراف المستفيدة ممن األطراف و هم أصحاب المصلحة

نجد كال من المجتمع و البيئة، و هذا يعكس أن مفهوم المسؤولية االجتماعية جاء ليعزز دور و مكانة 
المنظمات في المجتمع ليس فقط ككيان اقتصادي إنما أيضا ككيان اجتماعي يسهم في حل مشكالت 

  .  المجتمع و الحفاظ على البيئة التي يعمل في إطارها
  :نشأة مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال  2.1  

األعمـال و  نظمـاتظهر الكثير من الجدل في بدايات القرن العشرين بخصـوص العالقـة بـين م        
بتعريـف هـذه ) ن فريـدمانو ميلتـ(و هـو  األمـريكيينالمجتمع، و في الخمسينات قام أحد علماء االقتصاد 

في النظام االقتصادي الحـر تـتلخص فـي  األعماللمنظمات  األساسيةلمسؤولية إن ا: "العالقة حين قال
للمجتمــع، ســواء مــا هــو موجــود منهــا فــي  األساســيةيتعــارض ذلــك مــع القاعــد  أالبشــرط  األربــاحتحقيــق 
  ".و القيم االجتماعية األعراففي  أوالقوانين 

بـأبي المسـؤولية (أن يلقـب ) ورد بـاونهـا(اسـتحق ) األعمـالالمسؤولية االجتماعيـة و رجـل (و في كتابة 
التزام منظمات األعمال بـأداء :"، حيث أسس أول تعريف لهذا المفهوم بأنه )االجتماعية لقطاع األعمال

  ".أنشطتها بحيث تتوافق مع أهداف و قيم المجتمع
بــرزت القــانون الحديــدي للمســؤولية االجتماعيــة، و فــي الســبعينات ) كيــت ديفــد(أمــا فــي الســتينات طــور 

تحديــد مــا هــي علــى  إلــىالمصــلحة، و خــالل الثمانينــات كثــرت الدراســات التــي تهــدف  أصــحابنظريــة 
  .وجه التحديد المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال  كيفية قياس عوائدها على المنظمات

ور تطـ 1992المتحـدة للبيئـة و التنميـة الـذي عقـد عـام  األمـمو مع بداية التسعينات خاصـة بعـد مـؤتمر 
أطلق المجلـس العـالمي لألعمـال مـن أجـل  1998مفهوم المسؤولية االجتماعية بشكل كبير، و في عام 

التحديــد الــدقيق للمســؤولية االجتماعيــة لقطــاع األعمــال و كيفيــة  إلــىالتنميــة المســتدامة برنامجــا يهــدف 
  .ممارسات عملية في منظمات األعمال إلىتحويله من مجرد مفهوم نظري 

رة تعــرف باالتفــاق العــالمي،  هــي مبــادرة دالمتحــدة مبــا لألمــمأطلــق الســكرتير العــام  2000و فــي عــام 
و حمايـة  اإلنسانحقوق : متفق عليها تشمل مبادئااللتزام الطوعي بعشرة  إلىتدعو منظمات األعمال 

  .6البيئة و مكافحة الفساد و غيرها
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  : ةمراحل تطور اهتمام الشركات بالمسؤولية االجتماعي  3.1  

  :7تطور اهتمام منظمات األعمال بالمسؤولية االجتماعية من خالل المراحل الثالثة التالية        
في هذه المرحلة كانت المسؤولية األساسية : 1920-188أوال مرحلة إدارة تعظيم األرباح للفترة  �

الثـروة هـي األكثـر  لألعمال هي تعظيم األربـاح و التوجـه نحـو المصـلحة الذاتيـة الصـرفة، و أن النقـد و
 .أهمية، و أن ما هو جيد لي جيد للبلد

و فيها المسؤولية : مرحلة إدارة الوصاية للفترة من أواخر العشرينات حتى بداية الستينيات: ثانيا �
األساسية لألعمال هي تحقيق الـربح المالئـم الـذي يحقـق المصـلحة الذاتيـة و مصـالح األطـراف األخـرى 

ين، و أن النقود مهمة و لكن األفراد مهمون أيضا، و أن ما هو جيد للشـركات مثل المساهمين و العامل
 .جيد للبلد

مرحلــة إدارة نوعيــة الحيــاة للفتــرة مــن أواخــر الســتينات حتــى الوقــت الحاضــر، فــي هــذه المرحلــة  �
تقــوم المســؤولية األساســية لألعمــال علــى أن الــربح ضــروري،  لكــن األفــراد أهــم مــن النقــود،  هــذا يحقــق 

  .مصلحة الذاتية المستنيرة لمنظمات األعمال  و مصالح المساهمين و المجتمع ككلال
  :نظرية أصحاب المصلحةبالمسؤولية االجتماعية ارتباط   4.1  

  :مفهوم أصحاب المصلحة   1.4.1   

بـأداء ونجـاح  التـي لهـا اهتمـامالمنظمـات  أوالمجموعات  أوأصحاب المصلحة هم األفراد              
 أواالتحــادات  أوالــدائنين  أوالمــوردين  أوالعــاملين فــي المنظمــة  أوالمــالكين  أومنظمــة  مثــل الزبــائن ال

يتـأثر بتحقيـق  أوجماعـة يـؤثر  أوفرد  ، و يعرف أيضا صاحب المصلحة بأنه كلالمجتمع أوالشركات 
 أوخـــدمات تــؤثر فـــي المــوارد وال أنمنظمــة يمكـــن  أوجماعـــة  أوأي شــخص أو هـــو  المنظمــة ألهــدافها

  .ما يتوقع منها شيء أوله مصلحة فيها  أوتتأثر بأنشطة هذه الخدمات 
  :المصلحة أصحابوفي هذا السياق فقد جرى التمييز بين فئتين من 

  .الذين لهم رأسمال مستثمر في المنظمة �
   .يأخذ شكل رأسمال بل اهتمام ومصلحة في المنظمة الذين لهم استثمار ال �

تشخيص كل صاحب مصلحة من ذوي العالقة وتوضيح وتحديد ظمات األعمال و بالتالي فإنه على من
  .8الكيفية التي يتم التعامل من خاللها معهم

  :المنظمةالشكل الموالي يوضح أصحاب المصلحة في 
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  أصحاب المصالح أو المستفيدون من وجود منظمات األعمال ):1(الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمــان , دار وائـل للنشـر  ،اإلدارة و األعمـالطاهر محسن منصور الغالبي و صالح مهدي محسن العـامري ،  :المصدر
  .95:، ص8200 ة،الطبعـة الثانيـ

  :في منظمات األعمال أصحاب المصلحةأهم  المسؤولية االجتماعية تجاه    2.4.1   

المســـؤوليات االجتماعيـــة تجـــاه كـــل يجـــب أن تلتـــزم منظمـــات األعمـــال بممارســـة عـــدد مـــن              
أصحاب المصلحة، خصوصا الذين تربطهم بها مصـالح مباشـرة و يـؤثرون و يتـأثرون بنشـاطاتها، فيمـا 

  .المسئولة لمنظمات األعمال تيلي نذكر بعض األبعاد التي يجب أن تشملها الممارسا
النســبة لمنظمـــات يعتبـــر المجتمــع المحلـــي ب :ؤولية االجتماعيـــة تجـــاه المجتمــع المحلـــيالمســ �

األعمـال شـريحة مهمــة إذ تتطلـع إلـى تجســيد متانـة العالقـات معــه و تعزيزهـا، األمـر الــذي يتطلـب منهــا 
المســاهمة فــي : مضــاعفة نشــاطاتها تجاهــه، مــن خــالل بــذل المزيــد مــن الرفاهيــة العامــة، و التــي تشــمل

مشــكلة البطالــة، دعــم بعــض دعــم البنيــة التحتيــة، إنشــاء الجســور و الحــدائق، المســاهمة فــي الحــد مــن 
مثل األندية الرياضية و الترفيهية، احترام العادات و التقاليد، دعم مؤسسـات المجتمـع المـدني،  األنشطة

تقـديم العــون لـذوي االحتياجــات الخاصـة، الــدعم المتواصـل للمراكــز الصـحية و العلميــة، رعايـة األعمــال 
 .9الخيرية

تمثــل فــي تقــديم المنتجــات بأســعار و نوعيــات مناســبة، ت: المســؤولية االجتماعيــة تجــاه الزبــائن �
ـــــديم إرشـــــادات واضـــــحة بشـــــان المنـــــتج و  ـــــديم منتجـــــات صـــــديقة و آمنـــــة، تق اإلعـــــالن الصـــــادق، و تق
اســتخداماته، التــزام المنظمــات بمعالجــة األضــرار التــي تحــدث بعــد البيــع، و االلتــزام بــالتطوير المســتمر 

 .عمل مثل االحتكارللمنتجات، و االلتزام بعدم خرق قاعد ال

حمايــة البيئــة مــن األضــرار الناتجــة عــن نشــاط المنظمــة، : المســؤولية االجتماعيــة تجــاه البيئــة �
 .البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية، تبني سياسة بيئية رشيدة حمالت حمايةالمساهمة في 
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ح ممكــن، ربــ أقصــىتعظــيم قيمــة الســهم و تحقيــق  :المســؤولية االجتماعيــة تجــاه المســاهمين �
المنظمة، الحق في الحصول على المعلومات الكافيـة عـن أداء المنظمـة، التعامـل العـادل  أصولحماية 

 .المساهمين في القرارات الهامة للمنظمة إشراكمع المساهمين من دون أي تمييز، 

و تتضمن احتـرام قـوانين العمـل، و ضـمان حـق العامـل  :المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين �
 األمــــنفــــي اتخـــاذ القــــرارات،  تحقيـــق  إشـــراكهالتــــدريب و التكـــوين المســــتمر، و حقوقـــه النقابيــــة، و فـــي 

 .من حوادث العمل، و سيأتي التفصيل في هذا العنصر في المبحث الموالي األمنالوظيفي و 

  :في منظمات األعمال أهمية المسؤولية االجتماعية  5.1  

ألعمـــال مـــن بــرامج المســـؤولية االجتماعيـــة هــي ذاتهـــا تعتبـــر المكاســب التـــي تجنيهـــا منظمــات ا        
  :10المسؤولية االجتماعية و تتمثل فيما يلي ةالحجج المؤيدة للممارس

 .تعمل المسؤولية االجتماعية على تحسين و تطوير صورة المنظمة أمام المجتمع �

يمة األسهم في تمثل المسؤولية االجتماعية الحالة األفضل للمستثمرين و ذلك عن طريق رفع ق �
األمد الطويل، لما تحظى به منظمة األعمال مـن ثقـة لـدى المجتمـع، و مـا تقـوم بـه للحـد مـن المخـاطر 

 .التي يمكن أن تتعرض لها مستقبال

تســـتوعب كـــل التفاصـــيل المرتبطـــة فـــي المجتمـــع، و لكـــن  أنالقـــوانين و التشـــريعات ال يمكنهـــا  �
 .نونا اجتماعياستمثل قا فإنها األعمالبوجود المسؤولية في 

لم تقم منظمات األعمال بمهامها في تحقيق المسؤولية االجتماعيـة و مسـاعدة المجتمـع فـي  إن �
 .معالجة و حل المشكالت التي يعاني منها فإنها يمكن أن تفقد الكثير من قوتها التأثيرية في المجتمع

المجتمـع لتعمل فـي من عالجها، لذلك من المناسب ترك المنظمات  أفضلالوقاية من المشكلة  �
 .تتفاقم و يصعب عالجها أنالمشكالت قبل  لتتجنب

  :ع المسؤولية االجتماعيةماستراتيجيات التعامل   6.1  

  :11يتمحور األداء االجتماعي للمنظمة حول أربعة مواقف أو استراتيجيات تتمثل فيما يلي        
 باألولويـــــاتاهتمامــــا  يجيةاإلســــتراتو تعــــرض هـــــذه  :الممانعــــة أو عـــــدم التبنــــي إســــتراتيجية �

يقع خارج نطاق مصالحها التـي يجـب  ألنهدون تبني أي دور اجتماعي  األعمالاالقتصادية لمنظمات 
 .األخرىتتركز على تعظيم الربح و العوائد  أن

و تعنـي القيـام بـدور اجتمـاعي محـدود جـدا بمـا يتطـابق مـع المتطلبـات : الدفاعيـة اإلستراتيجية �
، و يقـــع هـــذا الـــدور األدنـــىفقـــط، و هـــو لحمايــة المنظمـــة مـــن االنتقـــادات و بالحــد  القانونيــة المفروضـــة

 .ضمن المتطلبات الخاصة بالمنافسة و ضغوط الناشطين في مجال البيئة

خطـــوة متقدمـــة باتجـــاه المســـاهمة  اإلســـتراتيجيةتخطـــو المنظمـــة فـــي هـــذه : التكيـــف إســـتراتيجية �
فـي الجوانـب المرتبطـة بالمتطلبـات األخالقيـة و القانونيـة  اإلنفـاقاالجتماعية مـن خـالل تبنـي  باألنشطة
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و القـيم  األعـرافاالقتصادية، حيث يكون لها دور اجتمـاعي واضـح مـن خـالل التفاعـل مـع  إلى إضافة
 .و توقعات المجتمع

االجتماعيـة و ذلـك  األنشـطةهنـا زمـام المبـادرة فـي  اإلدارةتأخـذ : المبادرة التطوعية إستراتيجية �
ة للكثير من المتطلبات االجتماعيـة وفقـا لتقـديرات المـدراء بمـا يتناسـب مـع المواقـف المختلفـة، باالستجاب

ال تكـــون  أندائمـــا فـــي االعتبـــار  يأخـــذ األعمـــالالشـــامل لمنظمـــة  األداءبـــان  اإلســـتراتيجيةتتميـــز هـــذه 
 .القرارات المتخذة أو التصرفات ذات أثر معاكس لتطلعات المجتمع و مصلحته

  :لمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في منظمات األعمالمظاهر ا .2

أن يـتم الحفـاظ علـى  صـلحة فـي المنظمـات، لـذلك فمـن المهـميعتبر المورد البشري من أهم أصـحاب الم
كـــل المســــؤوليات االجتماعيــــة تجاهــــه و تطويرهــــا و تطبيقهــــا بمـــا يحقــــق عالقــــة قويــــة بــــين المنظمــــة و 

  :12ممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية ما يليالعاملين فيها، و من أهم 
     .والخدمات الصحية واإلسكان واإلطعامالمنظمة الخدمات للعاملين كالنقل  توفر �

  .المنظمة أرباحالمنظمة لمشاركة العاملين في  إدارةالعمل على اعتماد سياسة معينة في  �

  .العامليندأ كفاءة وجدارة العاملين وفق مب األفرادمنح مكافآت وحوافز  �

 أوللعمــــل  إصــــاباتمــــن مســــؤولية المنظمــــة الصــــناعية االهتمــــام بتعويضــــات العــــاملين مقابــــل  �

 . المهنية األمراض

  .العاملين المتفوقين والمبدعين في العمل األفرادتعمل المنظمة على تكريم وتحفيز  �

المهمــة المعتمــدة علــى المســتوى  العــاملين تتضــمن المعــايير لألفــرادوتنفيــذ بــرامج توعيــة  إعــداد �

  .العملفي  واألماناالجتماعي والبيئي 

  .العاملين لألفرادصغيرة  أعمالفرص النجاز  إليجادسياسة معينة  أواعتماد برامج  �

العاملين ومنع تسـربهم لتقليـل البطالـة والحـد مـن مشـكالت الغيابـات ودوران  األفرادالحفاظ على  �

 . العمل وحوادث العمل 

 بأعمـالالسـرية الخاصـة  أوالعاملين مـن تسـريبهم للمعلومـات المهمـة  األفرادسياسة تمنع  دإعدا �

  .العاملين في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األفرادالمنظمة خاصة 

  .بينهمالعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وبث روح التعاون والدافع والحافز  �

  .القرارالعاملين من المشاركة في عمليات صنع  لألفرادتسمح  ريةإدااعتماد سياسة  �

المتخـرجين مـن المـدارس المحليـة والعمـل علـى رفـع  أولئكفرصة لتشغيل الشباب خاصة  إتاحة �

     .المجتمعقدراتهم ومساهمتهم في 
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لتقـدم العاملين بشأن تعيين والمعوقين وتدريبهم ومـنحهم فـرص ا لألفرادالفرص المتساوية  إتاحة �

  .المنظمةفي 

العــاملين لمــوارد المنظمـــة  األفـــرادمعينــة للحـــد مــن اســتخدام  إجــراءاتمحاولــة المنظمــة لوضـــع  �

 . شخصية  ألغراضالمختلفة واستخداماتها 

لمعالجــــــة ممارســـــات العــــــاملين ذات العالقــــــة  األخالقــــــيللســـــلوك  أنمــــــوذج أواعتمـــــاد برنــــــامج  �

 .. .محاباةوالباالعتبارات الشخصية كالنزاهة والتحيز 

 األفــــرادالتــــزام المنظمــــة بتطبيــــق القــــوانين والتعليمــــات الخاصــــة بالعمــــل وتنفيــــذها بعدالــــة علــــى  �

  .مصالحهمبذلك من خالل تفسير وتوضيح القوانين والتعليمات كونها تحقق  وٕاقناعهمالعاملين 

غيــر  وأالعــاملين فيمــا يتعلــق بكــل ممارســات حــول عقــد اتفاقيــات غيــر مشــروعة  األفــرادمتابعــة  �

  .للمنظمةواضحة بالنسبة 

  .المجتمعالعاملين في المنظمة بعدهم جزء من  األفرادالمحافظة على حقوق  �

 .العاملين األفرادمتابعة كل ما يتعلق بالممارسات المالية الغير مشروعة التي تتم من قبل  �

كبــار الســن  اداألفــر فــي المنظمــة خاصـة فيمــا يتعلــق باســتخدام  األعمــالااللتـزام بانجــاز وتكامــل  �

 .   ومحاولة عدم تركهم للعمل  األطفال والنساء و

و بشــكل مفصــل، فــإن أبعــاد المســؤولية االجتماعيــة للمــوارد البشــرية تظهــر علــى مســتوى كــل نشــاط مــن 
  :أنشطة إدارة الموارد البشرية، حيث 

  :االستقطاب.1

  :و تأخذ المسؤولية االجتماعية في هذا النشاط عدة مظاهر من أهمها
اإلعــالن عــن الوظــائف الشــاغرة بشــكل : تــأمين حقــوق المتقــدمين المرشــحين للوظيفــة مــن حيــث �
،  ) و اسـتغالل النفـوذ البعـد عـن الرشـاوى و الواسـطة( النزاهة في االختيار  في إجراء المسابقات علني،

 .قبول الشكاوي و الطعن  التحقيق فيها

عية، و لــيس بشــكل عشــوائي، و مســابقات التوظيــف يجــب أن تــتم علــى أســس علميــة و موضــو  �
 .يجب أن توافق طبيعة العمل الذي يمتحن فيه المترشح

المنظمــة ســواء تــم ذلــك بالتســليم المباشــر أو  إلــىكــل طلبــات التوظيــف التــي تصــل  إهمــالعــدم  �
 .عن طريق البريد العادي أو البريد االلكتروني

 .قانونية و غير أخالقيةعدم سحب الموظفين بشكل عمدي من المنافسين اآلخرين بطرق غير  �

استناد عملية االستقطاب إلى تحديد دقيق و موضـوعي لالحتياجـات مـن مختلـف التخصصـات  �
 .من مختلف التخصصات لشغل وظائف حقيقية
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لعمـال   الموازنة بين االستقطاب الداخلي و الخارجي، حيـث يفيـد األول فـي مـنح فـرص الترفيـع �
 .المنظمة

 .لعمال لصالح جنس معين دون اآلخرعدم التحيز في عملية اختيار ا �

  :المسار الوظيفي. 2

 .سياسات التوظيف المتعارف عليها قانونيا و احترامها وعدم خرقهامراعاة  �

و ذلك في إطـار عقـد مسـبق بـين الطـرفين ) األجور و المرتبات(صيانة الحقوق المادية للعامل  �
 .متفق عليه من كليهما

ملين مـــن حيـــث األجـــور و المكافـــآت و فـــرص التـــدريب و تحقيـــق المســـاواة و العدالـــة بـــين العـــا �
 .التكوين و الترفيع

مراعــــاة حــــق الموظــــف الجديــــد فــــي التعــــرف علــــى توصــــيف دقيــــق لوظيفتــــه، و مســــاعدته فــــي  �
 .االندماج المهني في الشركة،  تعريفه باللوائح القانونية و التنظيمية الداخلية للشركة

الصـناعي فــي المنظمــة بغيـة التخفيــف مــن  األمــن الحـق فــي تـوفير منــاخ عمــل مالئـم، و تــوفير �
 .حوادث العمل

المســاهمة فــي  والهامـة التــي تتعلــق بالمنظمــة،  اإلداريــةالمشــاركة فــي القــرارات  تمكـين العــاملين �
 .حل مشكالتها

حق العمل النقابي، حيث يجب أن تمنح المنظمة ترخيصا يسمح بممارسة حريـة العمـل النقـابي  �
  .عاملين فيهامن أجل حماية حقوق ال

 .أجل تحسين أدائه و مهاراته التكوين منعدم استبعاد أي عامل من حقوقه في التدريب و  �

 .حق العامل في االتصال بشكل مباشر مع اإلدارات األعلى من مستواه التنظيمي �

  :تقييم األداء.3
 .دقيقةالموضوعية و النزاهة في تقييم أداء العاملين، و استعمال معايير تقييم  �

و القــانوني الموافــق، ففــي حالــة األداء الجيـــد  اإلداري بــاإلجراءجــب أن تــرتبط عمليــة التقيــيم ي  �
يحصــل العامــل علــى مكافــأة بغــرض تشــجيعه، و فــي حــال األداء الســلبي يمكــن أن يتعــرض  أنيجــب 

 .إهمالهالعامل لعقاب بحسب درجة 

اف مـــن التقـــدير و عـــدم االكتفـــاء بـــالتحفيز المـــادي، بـــل يجـــب أن يحـــص العامـــل علـــى قـــدر كـــ �
 .االحترام نظير ما يقدمه من عمل متقن في المنظمة

ال يجب أن تكون الرقابة على األداء رقابة لصيقة  مباشرة ألنها ستؤدي إلى مضايقة العمال،    �
 .و سيصبح األمر أكثر استفزازا لهم

  :برامج تحسين الحياة المهنية.4
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بهـدف تعزيـز  األعمـالالتـي تمارسـها منظمـات  نشـطةاألبرامج تحسين النوعية تمثل مجموعة كبيـرة مـن 
المـداخل الحديثـة لتعزيـز  أهـمتمثـل  فإنهـاو النمو و التقدم و االزدهـار للعـاملين، لـذلك  اإلنسانيةالكرامة 

تجـــاه المجتمـــع،  مـــن هـــذه  األخالقيـــةبمتطلبـــات مســـؤولياتها االجتماعيـــة و  اإليفـــاءقـــدرة المنظمـــة علـــى 
  :13البرامج ما يلي

العمــل معنــى متجــددا تقــل فيــه حــاالت الضــغط النفســي و  إعطــاءكــان العمــل جــذابا و جعــل م �
 .من خالل التركيز على البرامج اإلرهاقالجسدي و 

تصـميم العمـل  إعـادة أيضـاالتقليل من الرتابة و الروتين ضـمن أنشـطة هـذه البـرامج التـي تشـما  �
 .العمل و اغنائه إثراءباستمرار و يشمل ذلك 

ة و تعــزز اتجاهــات قــيم مشـــتركة مـــالبــرامج تســاعد فـــي خلــق ثقافــة تنظيميــة قيهــذه  أنشــطة إن �
 .بحيث يصبح مكان العمل جذابا و مريحا

العصــر مــن  أمــراضالمهنيــة و  األمــراضتســاهم هــذه البــرامج فــي التقليــل مــن حــدة انتشــار  أن �
معــايير الســالمة خــالل تعزيــز االنســجام بــين بيئــة العمــل و البيئــة العامــة و التركيــز علــى متطلبــات و 

 .مكان العمل من منطلق واسع إلىالمهنية و االلتزام بالتشريعات الخاصة بها و النظر 

تــوفير جــو مــن الراحــة و المتعــة فــي مكــان العمــل مــن خــالل  إلــى األعمــالتســعى منظمــة  أن �
 :مجموعة كبيرة من الممارسات منها

ا مــن مواضـيع تســاهم فــي االهتمـام بالنشــرات الجداريـة فــي مكــان العمـل  بمــا ينشـر فيهــ �
 .بالعاملين اإلشادةجو من المرح و  إشاعة

ـــامتحتفـــل المنظمـــة  أنيجـــب  � ـــيم  بأي مالئمـــة تتخللهـــا  أنشـــطةالمناســـبات الخاصـــة و تق
 .فعاليات يكافأ العاملون من خاللها مع تقديم وجبات جماعية لهم

تلفـة و يمكـن االجتماعيـة المخ لألنشـطةتشكيل لجان اجتماعية لوضع برامج الفعاليـات  �
 .تدعمها بميزانية سنوية مناسبة أنللمنظمة 

و الشـعور  بـاألفراحو المشـاركة  باألهميـةبطاقات المناسبات تشـعر العـاملين بالمنظمـة  �
 .و التواصل و العمل بروح الجماعة باأللفة

 .ميالد العاملين أعياداالحتفاالت بمناسبة  �

سـواء مـن خـالل حفـالت مسـائية  األفـراد أواالحتفاالت باالنجازات التي تحققها الشركة  �
 .حفالت شكر و تقدير للعاملينأو 

  . وودي هادئجو عمل  إشاعةروح المرح و  تشجيع �
  

  

  :اإلطار التطبيقي للبحث: ثالثا 
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سياسات و برامج المسؤولية االجتماعية المطبقة على مستوى إلى خالل هذا الجانب التطبيقي سنتطرق 
  .التالية ات عربية من خالل الحاالت الثالثثالث شركفي إدارة الموارد البشرية 

  :)البحرين(شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات : الحالة األولى

فازت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بالجائزة العربية للمسئولية االجتماعية  2011نوفمبر 3في  
مناسـبة بإمـارة دبـي بدولـة اإلمـارات العربيـة بهـذه ال أقـيم مؤسسات المتوسطة، وذلك في احتفالعن فئة ال

ملتقـى الجـائزة العربيـة للمسـؤولية االجتماعيـة للمؤسسـات  )Arabic CSR Network (متـهنظ و ،المتحـدة
  .14دول عربية 10مؤسسة من  42وسط حضور ضم حوالي 

  : نبذة عن الشركة.1

م كنــواة للتعــاون 1979 /15/12فــي  (GPIC)"جيبــك"تأسســت شــركة الخلــيج لصــناعة البتروكيماويــات 
البتروكيماويــات مســتفيدة بــذلك مــن  األســمدة و بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي مجــال صــناعة

 د جـاء تأسـيس الشـركة لتكـون مشـروعاوق ،كمادة خام لهذه الصناعة الغاز الطبيعي الذي تنتجه البحرين
الســعودية ممثلــة فــي  بحــرين والمملكــة العربيــةمــن حكومــة مملكــة ال لبالتســاوي بــين كــ مملوكــا مشــتركا

ممثلــة فــي شــركة صــناعة الكيماويــات  ودولــة الكويــت) ســابك(الشــركة الســعودية للصــناعات األساســية 
  . 15البترولية

  :للموارد البشرية في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المسؤولية االجتماعية .2

  :16م بالمورد البشري من أهمهابرامج تعنى باالهتماسياسات و للشركة عدة 
  :مفهوم الفريق الواحد  1.2

 محــوره الرئيســي العنصــر حــديثا اخلــيج لصــناعة البتروكيماويــات نمطــا إداريــال تنــتهج شــركة �

و ، و االتفـاق عليهـا معهـم الرؤيـة واألهـداف والسياسـات ، حيـث يـتم إشـراك العـاملين فـي مناقشـةالبشري
  .رها علنانشمن ثم 
علـــى اللوحـــات  مســـيرة الشـــركة دوريـــا نشـــر البيانـــات واإلحصـــائيات التـــي تعكـــستقـــوم اإلدارة ب �

 .بمستويات األداء اإلعالنية أو الكترونيا لتعريف الموظفين

وذلــك مــن  شــركةجميــع أرجــاء ال يــتم تأصــيل ودعــم مبــدأ روح الفريــق الواحــد بصــورة يوميــة فــي �
 .ت الخاصة داخل مجمع الشركة وخارجهاالجتماعية والفعاليا خالل االجتماعات التنسيقية واألنشطة

والتطـوير ولجنـة تعزيـز  عدد من اللجان كلجنـة السـالمة والصـحة والبيئـة ولجنـة التـدريبتشكيل  �
تعمـل جميـع هـذه اللجـان علـى نحـو مسـتمر مـع  اإلنتاجية ولجنة القضايا الشخصية وغيرها الكثير حيث

 .الموضوعة بعضها البعض لتحقيق األهداف
 
 

  :ريب والتطويــرالتد  2.2  
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وقـد اسـتثمرت مـن أجـل ذلـك مبـالغ كبيـرة  تـدريب وتطـوير موظفيهـا،تعطي الشركة أهمية كبيرة ل �
 علما% 82علـى  نسبة البحرينيين في الشركة حالياالموظفين، إذ تزيد  في مجال البحرنة وبرامج تطوير

 . هذه النسبة في تزايد مستمر سنويا بأن

لضــمان وجــود قــوة  مــن دورات التنميــة فــي كــل عــام اكبيــر  اعــدد يــنظم مركــز التــدريب والتطــوير �
 .العالية لصناعة البتروكيماويات العالمية عاملة مثقفة قادرة على التعامل مع المتطلبات التقنية

مــع قيــام الشــركة  إلــى جنــب ون مــع مؤسســات محليــة ودوليــة، جنبــايــتم التــدريب الــداخلي بالتعــا �
 . واألجنبية الجامعات المحلية برعاية تعليم موظفيها في عدد من

والنساء على حد سواء، ويظهـر تـأثير  وتلتزم بتوفير فرص عمل متساوية للرجال الشركة  تؤمن �
 .ألعداد النساء العامالت بالشركة ذلك بوضوح في الزيادة السنوية المضطردة

مصـغرة  جعلى قاعة للمحاضرات ومكتبة مركزية ونمـاذ للتدريب والتطوير" جيبك" مركزيحتوي  �
باإلضـافة إلـى مركـز للـتعلم  للمصانع وأجهزة محاكاة للتدريب ومركـز سـمعي وبصـري وصـفوف دراسـية،

 .الخليج العربي بأسرها اإللكتروني الذي يعتبر األول من نوعه في منطقة

تدريب وتنميـة  على جائزة المركز األول للشركات المتميزة في" جيبك"م حصلت 2008في عام  �
م جـائزة 2009كمـا نالـت الشـركة فـي عـام  ة، والتـي تمنحهـا وزارة العمـل بمملكـة البحـرين،المـوارد البشـري

 .اإللكتروني في الشرق األوسط أفضل شركة في استخدام حلول التعليم

 :الصحة والسالمــة  3.2  

ســاعة  ماليــين 8سياســة صــارمة إلدارة المخــاطر أســفرت عــن تحقيــق أكثــر مــن تبنــت الشــركة  �
إنجـازات السـالمة  وبـذلك تتمتـع الشـركة بسـجل ناصـع فـي ،يـة حـوادث مضـيعة للوقـتعمـل دون وقـوع أ

  .بجميع المقاييس يعد مميزا

 (RoSPA) الحــوادث فــازت الشــركة بثمــان جــوائز ذهبيــة متتاليــة مــن الجمعيــة الملكيــة لمنــع �

 مــنلقطــاع صــناعة البتروكيماويـــات  بالمملكــة المتحــدة، كمــا حصــلت الشـــركة علــى الجــائزة الدوليــة

RoSPA  م2001في عام. 

أيضــًا فــي عــام  (RoSPA) وقــد تــم تتــويج هــذه اإلنجــازات بفــوز الشــركة بكــأس الســير جــورج إيــرل مــن
علـى مسـتوى العـالم فـي مجـال السـالمة والصـحة  م، والذي يمنح للشـركة ذات األداء األكثـر تميـزاً 2005
مجلـــس  مبـــل للســـالمة مـــنعلـــى جـــائزة روبـــرت كا" جيبـــك"م، فقـــد حصـــلت 2008فـــي عـــام  ة، والمهنيـــ

بأنظمـة صـارمة فـي مجـال الصـحة  بتقيـد الشـركة اعترافـاالسـالمة الـوطني، بالواليـات المتحـدة األمريكيـة 
، هـذا باإلضـافة إلـى جـوائز أخـرى كثيـرة و لهذه األنظمـة والسالمة المهنية، إلى جانب تطويرها المستمر

 .هامة

الطبيـة،  ر ومجهـز بأحـدث المعـداتالصـناعي بوجـود مركـز صـحي متطـو " جيبـك"يتمتع مجمـع  �
المركــز خدماتــه طيلــة أيــام  يقــدمو  ،يــديره طبيــب متمــرس ويســاعده طــاقم طبــي مــن الممرضــين المــؤهلين
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خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة، واإلسـعافات األوليـة وٕاجـراء  األسبوع وعلى مدار الساعة، بما في ذلك
  .لجميع الموظفين الفحوص الدورية

الشــركة وتــأهيلهم فــي اإلســعافات األوليــة لمســاعدة المركــز  كبيــرة مــن مــوظفيتــدريب أعــداد  تــم �
للتبـرع بالـدم  ينظم المركز الصـحي بالتنسـيق مـع نقابـة العمـال حمـالت منتظمـة ، والصحي عند الحاجة

  .الحتياطيات بنك الدم التابع لوزارة الصحة دعما

يش دوريــة لمطعــم المجمــع والنــادي بعمليـات تفتــ إدارة الشــركة لجنــة للصــحة تتــولى القيـامعينـت  �
 مـن عـددا كمـا تـنظم اللجنـة سـنويا ،المحافظـة علـى أعلـى مسـتويات النظافـة التابع لها من أجل ضـمان

 .المحاضرات المتعلقة بعدد من القضايا الصحية المختلفة

بتحـديث أنظمـة التعلـيم والتـدريب والسـالمة والبيئـة  المنظمـات فـي تجربتهـا بإشراكقامت الشركة  �
كما أن الشركة تتمتع بتمثيل  ،يساهم في المزيد من الدعم لالقتصاد الوطني على المستوى الوطني، بما

والتـدريب والتعلـيم والبيئـة  في الفرق واللجان الوطنية التي تتولى مراجعـة وتطـوير تشـريعات السـالمة جيد
 .بحرينفي ال

  :للمطارات يشركة أبو ظب: الحالة الثانية 

، العديـد مـن الجـوائز المرموقـة مـن أرقـى 2006منذ تأسيسـها فـي عـام ي للمطارات حصدت شركة أبوظب
الهيئات الدولية والمحلية وذلك عن تميزها فـي المجـال التشـغيلي وكـذلك فـي المجـال التسـويقي والتـدريب 

  .ومبادرات المسؤولية االجتماعية

  :نبذة عن الشركة.1

يض من المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، بغرض بتفو  2006تأسست شركة أبوظبي للمطارات في عام 
وقـد توسـعت محفظـة أصـول شـركة  ،إدارة وتشغيل مطار أبـوظبي الـدولي واإلشـراف علـى خطـة توسـعته

أبـــوظبي للمطـــارات لتشـــمل مطـــار العـــين الـــدولي، مطـــار البطـــين للطيـــران الخـــاص، مطـــار جزيـــرة دلمـــا 
عة من الشركات ذات األنشـطة المتنوعـة التـي ومطار جزيرة صير بني ياس السياحي، باإلضافة لمجمو 

  .17تعتبر أساسية لنمو صناعة الطيران في اإلمارات العربية المتحدة

 :18بعض برامج المسؤولية االجتماعية للشركة تجاه موظفيها.2

التوطين هو مبادرة تقودهـا حكومـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، تسـتهدف مـن خاللهـا تنميـة  �
اإلماراتية عن طريق توظيف مواطني الدولة بطريقة مجدية وفعالة في كل من القطاعين القوى العاملة 
هامــا بالنســبة للمجتمــع، كونــه يعمــل موضــوعا وتوظيــف القــوى العاملــة المحليــة يشــكل  ،العــام والخــاص

 .على تشكيل األساس الصحيح لتحقيق النمو المستدام في السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي

التوطين الخاصة بها عـن تحقيـق نسـبة توظيـف للمـواطنين اإلمـاراتيين بلغـت  إستراتيجية أثمرت �
واســتهدفت الشــركة رفــع نســبة توظيــف ، 2009ضــمن القــوى العاملــة التابعــة لهــا فــي عــام  ةبالمائــ 26

  . 2010مع نهاية  ةبالمائ 30المواطنين في الشركة إلى 
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األول لتوظيـف مـواطني دولـة " برنـامج الجسـر"ق تستعد إدارة الموارد البشـرية فـي الشـركة إلطـال �
وهــذا البرنــامج واحــد مــن المبــادرات الراميــة لتحقيــق عمليــة توظيــف واســعة  ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أدوار هامــة فـي مجــاالت حيويـة مثــل خدمـة العمــالء  ممارسـةمـن خاللهــا  يــتمالنطـاق لمــواطني الدولـة، 

الخريجين المواطنين بالمهـارات الالزمـة لبـدء حيـاتهم المهنيـة فـي  ويهدف البرنامج إلى تزويد ،واإلطفاء
 .صناعة الطيران

تســعى الشــركة لوضــع أهــداف للمــوظفين بشــكل منــتظم، كمــا تعتمــد إجــراءات تســاعد علــى تقيــيم  �
وقـد صـممت هـذه األهـداف واإلجـراءات  ر،أداء الموظفين والحصول على آرائهـم وتلقـي أفكـارهم باسـتمرا

للشـــركة، مـــع ضـــمان حـــق المـــوظفين فـــي الحصـــول علـــى الـــدعم  اإلســـتراتيجيةاألهـــداف لتعزيـــز إنجـــاز 
 .والتطوير والتدريب

باشــرت الشــركة مبــادرة هامــة تركــز علــى دعــم األفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة خــالل عمليــة  �
وكخطوة أساسية على طريق دعم رؤية وتطلعات رئيس مجلس اإلدارة، ، دمجهم في بيئة عمل الشركات

ويتمثــل دورهــا فــي اإلشــراف علــى عمليــة دمــج  ،ئت لجنــة للعمــل علــى تحقيــق هــذا المشــروع المهــمأنشــ
 .المشروع في أعمال الشركة، ومراقبة إنجازه واإلجراءات واألعمال المقررة له

كجزء من التزامها بتطوير الموظفين وتدريبهم والتفاعل معهم، وضعت شركة أبوظبي للمطارات  �
وكافة الصيغ الخاصة بهـذه الحلقـات التدريبيـة  ،مان تلبية االحتياجات التدريبيةبرنامج تدريب شامل لض

وتســـتهدف الشــركة خلـــق قـــوى عاملـــة متمكنـــة  ،موضـــوعة قيـــد التنفيـــذ لخدمــة الخطـــط التنمويـــة جــاهزة و
تحفيـــز وتمكـــين  أهميـــةكمـــا تـــدرك الشـــركة  ،ولـــديها الحـــافز علـــى اإلنتـــاج والعمـــل بمســـتوى كفـــاءة عاليـــة

 .يتمكنوا من إطالق العنان إلمكاناتهم واإلبداع في عملهمموظفيها ل

علـــى تقــديم خـــدمات التـــدريب لــــ  الشـــركة، أشـــرف قســم التعلـــيم والتطـــوير فــي 2009خــالل عـــام  �
وتـــم تـــوفير التـــدريب لكـــل مـــن الجهـــات المعنيـــة الداخليـــة والخارجيـــة، وكانـــت الـــدورات  ،موظـــف 4015

ات التدريبيــة، وتنوعــت لتغطــي مختلــف المجــاالت بمــا فــي التدريبيــة مبنيــة علــى أســاس تحليــل االحتياجــ
 .التنظيمات واالمتثال لها، دراسات في الطيران، إدارة الطيران والمطار:ذلك

طالــب لحضــور برنــامج التــدريب  100باإلضــافة لــذلك، قامــت شــركة أبــوظبي للمطــارات برعايــة  �
العمـل ف الكليـات والجامعـات مـن مـن مختلـ طالبـا 26وعلى مدار العـام، تمكـن  ،أشهر 3الصيفي لمدة 

 .في شركة أبوظبي للمطارات والشركات التابعة لها

 حيث صديقة للبيئة" تبني أفكار خضراء"تشجيع موظفي شركة أبوظبي للمطارات على  �

موظف على أخـذ مـواقعهم الصـحيحة علـى هـذا  6000شجعت كافة أفراد قواها العاملة التي يبلغ عددها 
وتمثـل هـذا التوجـه بتنظـيم سلسـلة مـن أيـام  ،داقة البيئـة وتبنـي األفكـار الخضـراءالكوكب فيما يتعلق بصـ

ذلـك فـي إطـار االحتفـال بـاليوم العـالمي للبيئـة تـم التوعية البيئية في مكاتـب الشـركة والمطـارات التابعـة، 
وقــــد قــــام فريــــق المســـؤولية االجتماعيــــة فــــي شــــركة أبـــوظبي للمطــــارات بجولــــة فــــي مكاتــــب  ،)يونيـــو 5(
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موظفين لتقديم المشورة لهم حول الجهود واإلجراءات اإلضافية التي يمكنهم القيام بها سواء في أمـاكن ال
  .عملهم أو منازلهم للمساعدة في الحفاظ على البيئة

 :شركة سوناطراك الجزائرية: الحالة الثالثة

  : نبذة عن الشركة.1

و هـي  ،فـي الجزائـر و فـي أفريقيـا أهـم شـركة محروقـات، و هي 1963سوناطراك سنة شركة إنشاء تم 
 .و النقل عن طريق األنابيب و التحويل و تسويق المحروقات و مشتقاتها اإلنتاجفي التنقيب و  تعمل

تتوســع ســوناطراك فــي نشــاطات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، الطاقــات الجديــدة و المتجــددة، تحليــة ميــاه  و
فــي أفريقيــا : الجزائــر و فــي عــدة منــاطق مــن العــالمتعمــل ســوناطراك فــي  ، والبحــر، البحــث و التعــدين

و فـي أمريكـا ) إسـبانيا، إيطاليـا، البرتغـال، بريطانيـا العظمـى(و فـي أوربـا ) مالي، النيجر، ليبيـا، مصـر(
  .و في الواليات المتحدة األمريكية) البيرو(الالتينية 

ع مصــدر عــالمي للغــاز الطبيعــي و هــي أيضــا رابــ ،األولــى إفريقيــا و الثانيــة عشــر عالميــا ترتيبهــاتــم و 
  .، و خامس مصدر للغاز الطبيعيGPL، ثالث مصدر عالمي لغاز البترول المميع GNLالمميع 

  :سوناطراك تجاه الموارد البشرية إستراتيجية.2

  :السياسة العامة  1.2  
تحســـين ناطراك مـــن أكثـــر الشـــركات الجزائريـــة التـــي تهـــتم بـــالمورد البشـــري و بو تعتبـــر شـــركة ســـ        
و هـي تتمحـور حـول وضـع أهـداف و ، ي تحديث سياستها للمـوارد البشـريةشرعت مؤخرا ف حيث كفاءته

  .مؤشرات أداء مناسبة، و القيام بمشاريع تنموية من أجل ضمان أقصى تخصص في الكفاءات
تمنح هذه السياسة عبر نظامها الجديد مكافئة لمسـاهمات مسـتخدميها فـي تطويرهـا بضـمان أجـر عـادل 

علــى اتخــاذ المبــادرة و  الجديــدةسياســة كمــا تشــجع هــذه ال، عتــراف بــاألداء الفــردي و الجمــاعييعكــس اال
  .تنشيط الممارسات المهنية وربط نظام تسيير األداء ربطا مباشرا مع نظام التعويضات

 :التوظيف  2.2  

تطـوير عالقـات تفضل سوناطراك توظيف الكفاءات الشابة من ذوي الشهادات بالحرص علـى          
  .وثيقة مع المدارس و الجامعات، بتسطير و إعالن فرص التطوير التي تمنحها لموظفيها المستقبليين

  
 :تكوينال  3.2  

ـــتـــو            حـــوالي  المـــوارد البشـــرية،حيث أنو تطـــوير  و تكـــوين ةلي ســـوناطراك أولويـــة كبـــرى لتنمي
فقـد ارتفعـت  ،2008مقارنـة بسـنة % 07ق ، أي بزيـادة تفـو 2009مـنهم معنيـون بـالتكوين سـنة % 55

  .مقارنة بالسنة الماضية %20ماليين دوالر بنسبة  10الميزانية المخصصة للتكوين التي تقارب 

: وظيفــة رفــع المســتوى و التخصــص للمســتخدمين عــن طريــق الــثالث وســائل للتكــوين بســوناطراك و تــتم
  .، و نفطوغاز )CPE( ، مركز تطوير المؤسسة (IAP) المعهد الجزائري للبترول
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التكنولوجيــات و التــدريب علــى  يتركــز دور هــذا المركــز علــى: )CPE( مركــز تطــوير المؤسســة �
تقنيات التسيير، إدارة األعمال، اللغات، تكوين المكونين، الماليـة و الشـؤون القانونيـة، اإلعـالم اآللـي و 

 .أنظمة اإلعالم و الصحة و السالمة و البيئة

ومرداس، و هـو يـوفر ببـ (IAP) يقع المعهد الجزائري للبترول: )IAP( لبترولالمعهد الجزائري ل �
نشـاطات المنبـع للمحروقـات، تتعلـق ب ذات مستوى دولـي فـي مجـاالت الطاقـة و المنـاجم يةتكوينات عمل

نقل المحروقات، نشاطات المصب للمحروقات، االقتصاد البترولـي، إدارة األعمـال، الصـحة و السـالمة 
   .في الشركةندسة البيئة، المالية، الموارد البشرية، االتصال و البيئة، ه

ـــة و  يقـــع: )NAFTOGAZ(معهـــد التكـــوين نفطوغـــاز  � ـــات البترولي مركـــز التطـــوير و تطبيـــق التقني
 :بحاسي مسعود، و تتمثل مهامه فيما يلي )نفطوغاز(الغازية 

  .تكوين التقنيين السامين و أعوان التحكم العملياتي •
  .الشركةتحسين أداء إطارات إعادة تأهيل و  •
  .المساعدة و االستشارة و البحث التطبيقي •

 :االهتمام بالتوظيف النسوي  4.2  

حيـث قـدر  ،النسـاء العـامالت بسـوناطراك و قـد ارتفعـت نسـبة بـالتوظيف النسـوي،  الشـركةتهتم          
ء إنشــااالهتمــام مــن خــالل  بالمائــة، كمــا يظهــر هــذا 36خــالل الســنوات األربــع األخيــرة بنســبة االرتفــاع 

الحصول ترتبط مهامه بالتوظيف و تحسين التوظيف النسوي ب تهتمهو هيئة و مرصد التوظيف النسوي 
 .تكافؤ الفرص عند تساوي الكفاءاتمبدأ  تحقيقو  على مناصب المسؤوليةو  على التكوين

 :حل مشكلة هجرة اإلطارات  5.2  

ـــدة لمعالجـــة مشـــكل هجـــرة اإلطـــارات  راتيجيةإســـتوضـــع قامـــت شـــركة ســـوناطراك ب          وطنيـــة جدي
والمهندسين إلى الشركات األجنبية، وذلك عن طريق توفير كل المتطلبات الضـرورية للعمـل وتقـديم كـل 

   .التحفيزات التي من شأنها أن تحافظ على الموارد البشرية للمؤسسة
  :مدونة سلوك لمجمع سوناطراك إصدار  6.2  

تـم التـذكير فـي هـذه  ، ونة سلوك لشركة سـوناطراكإصدار مدعن  اإلعالنتم   2010في سنة         
القيم " و همامن أجل تطوره " على محورين تكميليين لقيمه"ن مجمع سوناطراك يرتكز أالوثيقة الجديدة ب

االلتزام لمصــــلحة الــــبالد و روح المؤسســــة و بــــالقــــيم الجوهريــــة  تتعلــــق ،"الجوهريــــة و مبــــادئ المؤسســــة
، خالقيـــات و المهنيـــة و الثقـــة و روح الجماعـــة و الحكامـــة المثاليـــة و البحـــث عـــن الجـــودة و التكـــافؤاأل

قيم المؤسسة على التكوين و تحسين كفاءات المستخدمين و السهر و التحكم فـي التكنولوجيـا و  وتنص
ركاء و نقـل تحسين و نوعية المحيط االجتماعي وٕارضاء الزبائن و التحلي بحس التسويق و احتـرام الشـ

تـم تزويـد  كمـا ،المهارات نحو المؤسسات الجزائرية األخرى و احترام البيئة و كذا مسعى تنمية مسـتدامة
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مهمتها السهر على تعزيز الممارسات األخالقية على مستوى الشركة  مجمع سوناطراك بلجنة أخالقيات
    .19و احترام أحكام مدونة السلوك

  : 20المدونة الواردة في هذه دو من أهم البنو 
الرشــوة عمــال خطيــرا يعاقــب عليــه القــانون وتترتــب عنــه متابعــات قضــائية وٕانهــاء عالقــة اعتبــار  �

 .العمل مع المؤسسة

إنجاز أي مهام أو أهداف ال يمكن أن يكون بإتباع طرق غير شرعية وغير أخالقية من طرف  �
 .الموظفين والشركاء أومن زبائن سوناطراك

تلقي أي عموالت أو هـدايا مـن أشـخاص أو  الموظفينمنعا باتا على  جاء في المدونة أنه يمنع �
 .هيئات مقابل منح مزايا معينة، مادية أو غيرها

فــي حالــة ثبــوت و إلــى لجنــة أخالقيــات المؤسســة،  المــوظفين رشــوةضــرورة التبليــغ بــأي محاولــة ل �
يمـا يحـرم الطـرف الرشوة على أي موظف، فإن هذا األخير قد يتعرض إلى عقوبة الفصـل مـن العمـل، ف

 .الراشي من إقامة عالقات تجارية مع المؤسسة مع إمكانية المتابعة القضائية

توضــح المدونــة أنــه ال يســمح لمــوظفي ســوناطراك بمــنح أو تلقــي إال الهــدايا الرمزيــة التــي ال تمثــل قيمــة 
ويتعـين ق، خـالتجارية كبيرة، كما ال يسمح بدعوات المجاملة لغذاء عمل أو غيـر ذلـك إال فـي حـدود األ

علـــى أي موظـــف أن يـــرفض أي هديـــة أو دعـــوة مجاملـــة خارجـــة عـــن الضـــوابط األخالقيـــة، وذلـــك فـــي 
عمليـات المناقصـة أو خـالل المفاوضـات التجاريـة، وعنــدما ال تسـمح لـه الظـروف بـذلك يتعـين عليــه أن 

  .عن الصفقات في المؤسسة المسئولة، أو اللجنة مسئوليهيسارع إلخطار 
التكفل بالنفقات من طرف الزبائن أو هيئات أجنبية ألي موظف إال إذا كان فـي  تايمنع منعا با �

  .المسئولةإطار التزامات واضحة داخل العقود أو مرخصا من الجهات 
و في ختام هذا الجانب التطبيقي، نالحظ أن هذه الشركات الثالث تهتم بالموارد البشرية بشكل كبير، 

ة كاملة أمام موظفيها، و ال شك أن هذا ينعكس من خالل نجاح هذه و تلتزم بمسؤولياتها االجتماعي
  .الشركات و تفوقها و تميزها في أدائها الشامل ككل

  

  

  

  ): نتائج البحث و توصياته( الخاتمةرابعا 

لموضـوع سياسـات و بـرامج المسـؤولية االجتماعيـة للمـوارد البشـرية في ختام هذه الدراسـة التـي تعرضـت 
  :التالية جالنتائاستخلصنا 
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مفهـوم يؤكـد علـى أهميـة أن تعلـب المنظمـة دورا تجـاه كـل األطـراف هـي المسؤولية االجتماعية  �
فالمنظمة ليست وحدة آلية و ال آلـة اقتصـادية لصـنع النقـود مـن أجـل حملـة األسـهم، و المتعاملة معها، 

  .لحةإنما هي وحدة اقتصادية اجتماعية تؤثر و تتأثر بأطراف متعددة هم أصحاب المص
تشكل الموارد البشرية طرفا مستفيدة مـن األطـراف الـذين يجـب أن تتوجـه المنظمـة إلـيهم ببـرامج  �

االجتماعية، و لهذا الطرف دور بالغ األهمية سواء مـن حيـث دوره فـي تحسـين األداء المـالي  ةللمسؤولي
 .و حتى األداء االجتماعي للمنظمة

توى إدارة الموارد البشرية هي شكل من أشكال سياسات المسؤولية االجتماعية المطبقة على مس �
 .االستثمار في المورد البشري، و بالتالي فهي ميزة تنافسية لصالح المنظمة

ســات و البــرامج التــي يمكــن أن تتوجــه بهــا منظمــات األعمــال لممارســة اهنــاك العديــد مــن السي �
دريب، تحســين ظــروف العمــل، التكــوين و التــ: المســؤولية االجتماعيــة للمــوارد البشــرية فهــي قــد تشــمل 

االشـتراك برامج تحسين نوعية الحياة، البرامج التوعوية و الثقافيـة و الرياضـية، بـرامج التحسـيس بأهميـة 
مـــدونات الســـلوك و أخالقيـــات  إصـــدارة، يـــيئة و التطوعيـــة، و أنشـــطة حمايـــة البفـــي النشـــاطات الخيريـــ

العـاملين  إشـراكماديـة و األدبيـة للمـوارد البشـرية، األعمال، احترام قوانين العمل، الحفاظ على الحقوق ال
ائل التحفيزيــة و المكافـــآت، ســالو  م فــي كــل مــا يتعلــق بالمنظمــة، تنويــعفــي اتخــاذ القــرارات و استشــارته

تنظـيم حفـالت فـي العدل بين الجنسين في العمل، احترام حقوق المرأة في الوسـط المهنـي و تشـجيعها،  
  .كريم العاملينمناسبات متنوعة لالحتفال و ت

تختلــف سياســات و بــرامج المســؤولية االجتماعيــة للمــوارد البشــرية مــن منظمــة أعمــال ألخــرى،  �
موجــودة بكثــرة و أكثــر تميــزا فــي المنظمــات الكبيــرة، فــي حــين فــي المؤسســات  السياســاتفنجــد أن هــذه 

 .املين في المنظماتالصغيرة و المتوسطة يقتصر األحر على االلتزام بالمسؤولية القانونية تجاه الع

البــرامج  أنو تــرتبط أيضــا الميزانيــة المخصصــة لهــذه البــرامج بــاألداء المــالي للشــركات، حيــث  �
ـــة و تطـــوير المـــوارد البشـــرية  ـــدى كـــل المخصصـــة لتنمي ـــرة قـــد ال تتـــوفر ل ـــى قـــدرات ماليـــة كبي تحتـــاج إل

 .منظمات األعمال

م المســـئول للمنظمـــة تنـــدرج ضــــمن أغلـــب البـــرامج الموجهـــة للمـــوارد البشـــرية فــــي إطـــار االلتـــزا �
المتعلقة بالتدريب و التطوير، و لعل مـا يبـرر هـذا التوجـه، هـو أن بـرامج التـدريب و التكـوين  تالسياسا

 .و التطوير تعتبر بمثابة استثمار بشري يعود نفعه على هذه المنظمات

  
 

  :المتعلقة بموضوع الدراسة التوصياتنعرض بعض في األخير و 
لتزم منظمات األعمال بكـل مسـؤولياتها تجـاه أصـحاب المصـلحة عمومـا و تجـاه من المهم أن ت �

 .مواردها البشرية بشكل خاص، ألن هذا االلتزام يعتبر بمثابة استثمار في المورد البشري
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يجب على منظمات األعمال أن تنوع من البـرامج المرتبـة بمسـؤوليتها االجتماعيـة تجـاه ماردهـا  �
ا بشكل دائم و اإلبداع فيها للوصول إلى درجـة عاليـة مـن الرضـا الـوظيفي و البشرية، و تحاول تطويره

 .بالتالي التحسين من أداء المنظمة ككل

مــن المهــم أن تــرتبط سياســات و بــرامج المســؤولية االجتماعيــة للمــوارد البشــرية بالسياســة العامــة  �
مـة ككـل،  هـذا بالتنسـيق مـع التي تنتهجها المنظمة في مجال المسؤولية االجتماعية على مسـتوى المنظ

إدارة المـــوارد البشـــرية، و ال يجـــب أن تكـــون هـــذه البـــرامج إن وجـــدت مجـــرد نشـــاطات هامشـــية ال تتميـــز 
 .باالنتظام و التطوير

التركيز على التحفيز المادي غير كافي، بل يجب تبني برامج ذات طبيعة اجتماعية و أخالقية  �
 .فئ كل مجتهد وفق نظام موضوعي لتقييم األداءترتكز على التحفيز المعنوي للعامل و تكا

غيـر القانونيـة و غيـر  تيجب االهتمام بأخالقيات األعمال في المنظمة،  محاربة كل السلوكيا �
 .األخالقية،  من األفضل إصدار مدونة سلوك في المنظمة لتوضيح منهج العمل و السلوك فيها

ل االلتزام المسئول تجاه الموارد البشرية و أهمية اإلطالع على تجارب الشركات الرائدة في مجا �
 .التعرف على برامجها من أجل االستفادة منها

ارد البشــرية، فمـن األفضــل أن و قنــوات الحـوار و التواصـل مفتوحــة بـين اإلدارة و المـ إبقـاءيجـب  �
   .يحدد العاملون ما يرغبون في تواجده من سياسات اجتماعية و أخالقية بناء على رغبتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
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