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د ور المسؤولية االجتماعية في تحقيق األداء العالي

دراسة استطالعية آلراء المديرين في الشركة العامة لصناعة السمنت الجنوبية
م.م عمي عبد الحسين حميدي

أ.د أكرم محسن الياسري
الممخص

اليدف من ىذه الدراسة بيان دور (المسؤولية االجتماعية) و(األداء العاالي) .وفي إايار م لي اة الد ارسيةب ذىبي ىيذه
الدراسة باتجاه البحث عن إجابا لتساؤال مفادىا- :
 )1ما ُم ستوى أىمية ُمتغي ار
المعامل عينة الدراسة؟.

 )2ما ى اتجاىا

الدراسة ( المسؤولية االجتماعيةب األداء العال

) بأبعادىما الفرعيةب عاى ُم ستوى

التأثير لي(المسؤولية االجتماعية) ف تحقيق (األداء العال ) ف المعامل عينة الدراسة؟.

ياء عاييى ذلييكب تتمحيور م ل ي اة الد ارسيية عاييى نح ٍيو بييير ف ي ىيذا الجان ي الميييم والحيييوي اليذي عيين اريييق تقييمييو
وبن ً

وتلخي صيو سيوف يم يين لامعاميل المبحوثية تحقيييق األداء العيال ب ليذا ذىب ي ىيذه الد ارسية باتجيياه مجموعية الخصييا

التي ي تُس يييم في ي تحقيي ييق األداء الع ييال (عامي ياً إن مي ييدان تابيي ييق ى ييذه الد ارس ييةب ى ييو عاي ييى عين يية م يين معام ييل اال سي ييمن

( المعاونييية العام يية لا سييمن الجنوبي ي ة ب معم ييل يربمء ب معمييل ال وف يية ب معمييل ال سييماوه ب معم ييل

العراقييية وى ي

بابل ب معمل النورة).

وتيدف ىذه الدراسة إلى بيان دور المسؤولية االجتماعية ف تحقيق األداء العال .

وبيييدف تحقيييق ىييذا اليييدف فقييد تبن ي الد ارسيية مخاا ي ًا فرالييي ًا يعبيير عيين العمقييا المناقييية بييين متغي ي ار الد ارس يية.

وتي م ا سيتخدام ا سيتمارة اال سييتبانة يأداة ر ي سية في جمييت البيانيا فاليمً عين المقييابم اللخ صيية والممح يةب المتعاقيية
ف ي الجاني ي المي ييدان ب وق ييد با ييل حجييم العين يية التي ي ل ييماتيا الد ارس يية ( )125مييدي ار التيتمثاي ي

(بم ييدراء المعام ييل وم ييدراء

األق س ييام وم ييدراء ال ُلي ييع ) (وى ييم ُ ي ييل الم ييديرين الموجي ييودين) .وق ييد ا ي يير نتي ييا ا التحاي ييل التابيق ي ي لمتغيي ي ار الد ارسي يية
مجموعية مين اال سيتنتاجا ب يان مين أىمييا - :إن تفاعيل أبعياد الم سيؤولية االجتماعيية معيا ييؤثر إيجابي ًا وب لي ل وا ال ي
ف تحقيق األداء العال .
وقد تالمن

.1
.2

توصيا

ان أىميا- :

تدعيم الل ار ة مت المعامل واللر ا المنافسة والتواصل مت اللر ا

والمعامل األخرى الدولية.

اليرورة االىتمييام بأبعيياد الم سييؤولية االجتماعيية األ ثيير تييأثي ار التيتقييود إليى تبن ي متاابييا األداء العييال ميين

تحسين لجودة اإلدارة والعاماين ومن ثم الوصول إلى منتجا
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Abstract
This study sought to clarify the role of social responsibility and high performance. In

the context of the problem of study, this study went towards the search for answers to
the questions

1) What is the level of importance of the variables of the study (social responsibility,
high performance) with its sub-dimensions, at the level of the sample study
. ؟laboratories

2) What are the trends of influence (social responsibility) in achieving (high
. ؟performance) in the sample study laboratories

Accordingly, the problem of the study is largely focused on this important and

vital aspect which through its evaluation and diagnosis will enable the investigated
laboratories to achieve high performance, so this study went towards the set of

characteristics that contribute to the achievement of high performance (the field of
application of this study is On a sample of Iraqi cement factories (the General

Cooperative of Southern Cement, Karbala Factory, Kufa Factory, Samawah Plant,
.)Babel Laboratory, Al Noura Factory
This study aims to demonstrate the role of social responsibility in achieving high
.performance

In order to achieve this objective, the study adopted a hypothesis that expresses

the logical relations between the variables of the study. The survey questionnaire was
used as a main tool in collecting data as well as personal interviews and observations
related to the field. The sample included (125) managers, which consisted of (factory
managers, department directors and managers of the people). The results of the

applied analysis of the variables of the study showed a number of conclusions, the
most important of which are: - The interaction of the dimensions of social

responsibility together positively and clearly affects the achievement of high
.performance

:The recommendations included the following
1) Strengthening the partnership with laboratories and competing companies and
.communicating with companies and other international laboratories

2) The need to pay attention to the most effective social responsibility dimensions,
which lead to the adoption of the requirements of the high performance of the

improvement of the quality of management and employees and then access to
.environmentally friendly products

2

العدد )(27

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

أيمول 2018

المجمد)(7

المبحث األول  :منيجية الدراسة
أوالً) مشكمة الدراسة:
ُيم ن الن ر إلييا بلقين- :
حدد بالعف اتفاق الباحثين ن رياً حول متغيراتياب وابيعة العمقة
األول  :تمثل ف ُم ل اة الدراسة الف رية الت تُ َ
المتغي ار معرفياًب وف الوء ذلك ُيم ن تحديد التساؤال الف رية اآلتية- :
بين ىذه ُ
لمتغي ار الدراسة بل ٍل عام؟.
)1
المرت از الف رية ُ
ماى ُ
ماى المعان الجوىرية لامسؤولية االجتماعية واتجاىاتيا الُعاصرةب أىميتياب مباد ياب ُم ستوياتياب فوا دىاب
)2
ت اليفياب فالمً عن أبعادىا وفاسفتيا؟.
وم ونا
ُ

نماذج ُوب متاابا
المحتوى المفاىيم لألداء العال ب مداخاوب
)3
َ
ما ىو ُ
ومتاابا تاوير ثقافة األداء العال ؟.
العال ب فالمً عن أبعاده ُ
 )4ما ى ابيعة العمقة المناقية بين ُمتغي ار الدراسة الر يسة والفرعيةب و يف تُستخدم لإلفادة منيا ف الجان
الميدان لادراسة؟.
الثاني :تمثل ف ُم ل اة الدراسة الميدانيةب الت
واالستفادة من دور المسؤولية االجتماعية ف تحقيق األداء العال ب وف

مدى حاجة معامل اإلسمن

تالمن
َ

بمجموعة من التساؤال الميدانية اآلتية- :

)3

الدراسة؟.

بناء من ما

األداء

عينة الدراسةب إلى تابيق

الوء ذلك ُيم ن حصر ُم ل اة الدراسةب

ما ُم ستوى أىمية ( المسؤولية االجتماعية ب األداء العال ) بأبعادىما الفرعيةب عاى ُم ستوى المعامل عينة

ومجتمت
)4
المتغيرين ( المسؤولية االجتماعية ) بأبعادىما الفرعيةب وبل ل ُمنفرد ُ
ما ى اتجاىا التأثير بين ُ
ف تحقيق ( األداء العال ) ف المعامل عينة الدراسة؟.

ثانياً :أىمية الدراسة

س قِااعاً ميما ورافداً حيوياً لمقتصاد الوان .
تدر ُ
 )1تنبثق أىمية الدراسة من ونيا ُ
 )2الجان

الميدان والذي سيسيم ف معرفية توجيو المعاميل عينية الد ارسية نحيو تبني ا سيتراتيجية تناف سيية تعيزز أداءىيا

المستقبا بما يحقق ليا ميزة تنافسية.

 )3الجان

االقتصادي الذي تباور من ن رة الف ر االقتصادي الحديث ليذه المن ما

ف تدعيم المنافسة.

المنييتَا بمعنيياه ال اليييق في ي المييدى الق صييير وبمع ييايير
ييذلك إن م سييؤولية األعمييال يجي ي أن ال تقت صيير عاييى تق ييديم ُ
أحادي يية الجان ي ي ب ب ييل يج ي ي توسي يييت ى ييذه الم سي ييؤولية لت لي ييمل م ص يياحة األا ي يراف األخي ييرى م يين ذوي العمقي يية ومصي يياحة
المجتمييت عا ييى الم ييدى البعي ييدب وفي ي إاييار مع ييايير متع ييددة ومت اما يية نج ييد ف ي أخمقي ييا اإلدارة وقيمتي ييا وقواع ييدىا م ييا
يحقيق الت يوازن والت امييل والتاييوير المتبيادل لألعمييال واألخمقيييا ب وتحقيييق األداء العييال سيوف ي سيييم ف ي زيييادة قييدرة

ىييذه المن مييا في ي تعزيييز موقفي ييا التناف س ي في ي ال سييوق اآلن وفي ي الم سييتقبلب ن ي ي ًار ألىميتيييا وم س يياىمتيا ال بي يرة في ي
االقتصاد الوان و بر حجم التحديا

الت تواجييا المن ما

3
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ثالثاً :أىداف الدراسة

انامق ي ياً م ي يين أىميي يية الد ارس ي يية وت سي يياؤالتياب يم ي يين لي ي ييذه الد ارسي يية وع ي يين اريي ييق التابي ي ييق العما ي ي أن تق ي ييدم حاي ي يوالً

لام ل ي م الت ي تعييان منيييا المن مييا المبحوثيية وال سيييما ف ي

يفييية الوصييول إلييى األداء العييال ب ف ال يمً عيين تحديييد

أبرز المتاابا الت تساعد عاى تبني ىيذا الينياب والمتمثيل بوصيف متغيي ار الد ارسية وتلخي صيياب ف اليمً عين تحدييد

ابيعة عمقا االرتباا ونوعيا والتأثير بينيا عاى مستوى (مجتمت الدراسة) فالمً عن األىداف الفرعية اآلتية:

.1

المساىمة ف باورة إاار ن ري لاعمقة بين المسؤولية االجتماعية وتحقيق األداء العال .

 .2تقديم توصيا

لامعامل المبحوثة من خمليا تستايت تحقيق األداء العال ب عن اريق تحديد وقياس دور

المسؤولية االجتماعية ف ذلك.

رابعًا :مخطط الدراسة الفرضي:

في الييوء م ل ي اة الد ارسية وأىييدافيا والييمن إاارىييا الن يري والتابيق ي تييم ت صييميم مخايا فرال ي يعبيير عيين

العمقا

المناقية بين متغي ار الدراسة و ميا موالي في ال لي ل ( ) 1اليذي تيم استخم صيو مين واقيت األدبييا اإلداريية

والذي يلير إلى نوعين من المتغي ار

وى

اآلت - :

 - 2المتغيااار المساااتقل( :المساااؤولية االجتماعياااة) ( ) Yوأبعيياده (م س ييؤولية اقت صيياديةب م س ييؤولية قانونيييةب مس ييؤولية
أخمقيةب مسؤولية انسانية).
المعتِ :مااد( :األداء العااالي) ( ) Zوأبعيياده (جييودة اإلدارةب االلت يزام اويييل األمييدب التح سييين الم سييتمرب ج ييودة
 - 3المتغياار ت
القوى العاماة).
المسؤولية االجتماعية
مسؤولي
اقتصادية

مسؤولية قانوني

مسؤولية أخالقية

مسؤولية انسانية

األداء العالي

االلتزام
طويل األمد

جودة
اإلدارة

التحسين
المستمر

تأثير
شكل ( )1مخطط الدراسة الفرضي

المصدر :إعداد الباحث وفق ما ع ستو األدبيا اإلدارية.
4
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خامساً :فرضية الدراسة الرئيسة :ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لا(المسؤولية االجتماعية) في

(األداء العالي).

المنبثقة عنياب ف الجان
وسيتم تفصيل واختبار ىذه الفرالية والفراليا الفرعية ُ

التابيق لادراسة.

سادسا :حدود الدراسة:

-1

الحدود المكانية :تتمثل الحدود الم انية لادراسة باللر ة العامة لصناعة اإلسمن

ربمء /لر ة الفارج الفرنسيةب معمل ال وفة ب معمل سمن

السمن

الجنوبية) لغرض إجراء الجان

الجنوبية متمثاة بي(معمل

السدة /بابل ب معمل النورة ب معمل السماوة ب معاونية

الميدان ب وقد تم اختيارىا لما تمتا و من إم انا

وقد ار

وا ار ق وأسالي

عامية متفوقةب ولما ليا من األثر ال بير ف االقتصاد الوان ب وتجدر االلارة إلى إن معمل سمن

ربمء تديره

لر ة ( الفارج ) الفرنسية الت تتمتت ب فاءة وادرىا وقاباياتيم الت م نتيا من الحصول عاى عقد ح وم إلدارة
لر ة ح ومية ف قااع صناع ميم جداً ف الباد.

 - 2الحدود الزمنية :لقد أنجز عماية جمت البيانا
بين

لاجان

العما

 2016 / 10 / 1م ولغاية . 2017 / 10 / 1

 - 3الحدود البشرية  :تتمثل الحدود البلرية لادراسة ف

واجراء المقابم

اللخصية لادراسة لامدة ما

(المعاملب اللر ا ب األقسامب وال ُلع ) ف

المعامل

المبحوثة افةب والبالل عددىم (ُ )125مدي اًرب إذ تم اختيارىم بل ل قصديب وىم ُيمثاون أفراد عينة الدراسةب وتم
استرجاع ( )113استمارة صالحة.

سابعاً :مفيوم المسؤولية االجتماعية واألخالقية

ل ييم ي ي يين مفيي ييوم الم س ييؤولية االجتماعيي يية ف ي ي الن صي ييف األول م يين القي ييرن الع ل ي يرين معروف ييا ب ل ي ي ٍل وا ال ي ي ب إذ تحي يياول

الوحيدا جاىيدة تع ييم أرباحييا وب ليتى الوسييا لب ل ين وميت النقيد الم سيتمر الحا صييل لمفييوم تع ييم األربياح فقيد ييير

بوادر تلير إلى أن تتبنى الوحدا

االقتصادية دو اًر أ بر اتجاه البي ة الت

لذلك بدأ التر يز عاى المسؤولية االجتماعية وبدأ االىتمام بيا الوحدا

لامسؤولية االجتماعية فمنيم من عرفيا بأنيا "التزام أخمق

تعمل فييا (السبيحان ب .)3:2009

االقتصادية إذ إن ىنالك تعاريف عديدة

بين الوحدة االقتصادية والمجتمت تسعى من خملو

الوحدة االقتصادية إلى تقوية الروابا بينيا وبين المجتمت بما من لأنو تعزيز م انتيا ف

أذىان المستيا ين

والمجتمت بل ل عام والذي ينع س بدوره عاى نجاحيا وتحسين أدا يا المستقبا " (الحمديب  .)40:2003أي أن

ىنالك التزاماً بين الوحدة االقتصادية والمجتمت وان ىذا االلتزام يعود عاى الوحدة بالفا دة وينع س ف نجاحيا وأدا يا

المستقبا .

فقد عرف ( ) Harjoto & Joالمسؤولية االجتماعية بأنيا تستند إلى اعتبا ار أخمقية مر زة عاى النيايا

من األىداف بل ل التزاما

بعيدة المدى ( .)Harjoto & Jo, 2012: 54وىناك من عبَر عنيا بأنيا جميت

تعد تاور رفاىية المجتمت ىدفا ليا(.) Mitra, 2012: 3
الق ار ار والفاسفا واألفعال والارق التدبيرية الت
َ
وألار م ت العمل الدول ( ) 2006ليا بأنيا "الاريقة الت تن ر فييا الوحدا االقتصادية ف تأثير عماياتيا ف
المجتمت وتؤ د مبا د يا وقيميا ف

أساليبيا وعماياتيا الداخاية وف

 .) 4:2009أي أن الوحدة االقتصادية
المجتمعا ب بينما ن ر البنك الدول

ونيا جزء من المجتمت يج

تفاعايا مت قااعا
أن تراع

العادا

إلى المسؤولية االجتماعية عاى أنيا "التزام أصحا
5

أخرى" (السحيبان ب
والقيم السا دة ف

النلااا

التجارية
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بالمساىمة ف التنمية المستدامة من خمل العمل مت العاماين وعا متيم والمجتمت المحا

مستوى معيلة الناس بإساو يخدم التجارة ويخدم التنمية ف ٍ
آن واحد" (خامرةب .)80:2007
ويم ن أن نمح
تأخذ بالحسبان اعتبا ار

والمجتمت

إن ىذا التعريف يربا المسؤولية االجتماعية بتحقيق التنمية المستدامة أي التنمية الت
بي ية واقتصادية واجتماعية وال يختاف ثي ًار عن تعريف مجاس األعمال العالم لاتنمية

المستدامة الذي ن ر لامسؤولية االجتماعية عاى أنيا "االلتزام المستمر الوحدا
والمساىمة ف

ل لتحسين

االقتصادية بالتصرف أخمقي ًا

تحقيق التنمية االقتصادية والعمل عاى تحسين نوعية ال روف المعيلية لاعاماين وعا متيمب
والمجتمت

والمجتمت المحا

ل" (برقاويب .)6:2009

ما وقد صنفيا (العامري والغالب ب  )93:2008بأنيا "مجموعة الواجبا

أو التصرفا

الت تقوم بيا الوحدة

االقتصادية من خمل ق ارراتيا بزيادة رفاىية المجتمت والعناية بمصالحوب فالمً عن مصالحيا الخاصة" .أي إن عاى
الوحدة ف حالة اتخاذ الق ار ار

أن توازن بين مصالحيا الخاصة ومصال المجتمت.

ون ر إلييا (الب ريب  )106 :2001عاى أ نيا "مجمل االلتزاما
الزبون انسجاما مت القيم الملتر ة ما بينيما التي تنص

الت تتعيد بيا المن مة ف تقديم ما يرغبو

ف النياية بتحقيق رفاىية المجتمت واستمرار عمل المن مة

وبما تحققو من عوا د مربحة"ب اليدف الر يس يتمثل بتحقيق رفاىية المجتمت وسعادتو واستمرار المن مة بأعماليا

من خمل األرباح الت تجنييا.

وىنالك من عرفيا بأنيا "مجموعة من الق ار ار

واألفعال تتخذىا المن مة لاوصول إلى تحقيق وتقويم القيم

السا دة ف المجتمت التي تتمثل ف نياية األمر جزءًا من المنافت االقتصادية المبالرة إلدا ار المن ما التيتسعى إلى
تحقيقيا جزء من استراتيجيتيا (سويدان وحدادب .)82 :2003
ورأى ( )Pride & Ferrell, 2003 :85بأن المسؤولية االجتماعية تلير إلى "االلتزام المن ما

تعزيز تأثيرىا االيجاب

وتقايل تأثيرىا الساب

المجتمت".
ون ِ ر إلييا عاى أنيا "التزام من ما
ُ
المن ما

ف

عاى المجتمتب في

تيتم بالتأثي ار

ال اية لق ار ار

من أجل

التسويق عاى

األعمال اتجاه المجتمت الت تأخذ بن ر االعتبار توقعا

المجتمت من

صورة االىتمام بالعاماين وبالبي ة بحيث يمثل ىذا االلتزام ما ىو أبعد من مجرد اداء االلتزاما

المنصو عاييا قانون ًا (.)www.TheSocialResponsibilityMarketing.Com , 2007 :1
وعايو ومن وجية ن ر متواالعة يرى الباحث إن التعاريف السابقة جميعاً تؤ د عاى رفاىية المجتمت
الزاوية الت ين ر منيا إليياب

بالدرجة األساس ومن ثم المصال الفرديةب فالمً عن إن الباحثين عرفوىا ٌل حس
فمنيم من ر ز عاى مدى األالرار الت تُحدثيا المن ما والبعض األخر ساا الالوء عاى مدى تحقيق رغبا
أصحا

المصال

والبعض اآلخر عدىا مدى ق ار ار

تحقيق األرباح لامن ما .

وى أيالاً ف رة بأن اللر ة يج

بياب وىو ما يعن

تقييم تاك العمقا

أن تراع

اإلدارة أو الموازنة بين تعويض أصحا

وتبن عمقا

المصال ومدى

جيدة مت ل من المجتمت والبي ة الت تعمل

مت المجتمتب والزبا نب والمو فينب وعدم استيم يا ايا من أجل تع يم

األرباحب وأن ال تنسى تماماً من إن المجتمت ىو الذي يدعم ويساعد عاى توفير ىذه األعمالب وى

ذلك مسؤولية

المرء اتجاه نفسو واتجاه اهلل والمجتمتب واستعداده لإلقرار بنتا ا ساو و وام انية الوثوق بو واالعتماد عايوب وا يار

ملاعر االلتزام نحو الجماعة واالستقامةب وابداء التحسس نحو حاجا
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ثامناً :أبعاد المسؤولية االجتماعية
تتاليمن الم سيؤولية االجتماعييية أربعية ة أبعياد يالييعيا ( )Frank, 2015:15- 17في ىيرم م ييون مين أربعيية ة
مستويا

تبدأ من قاعدة اليرم نحو القمة ما موالحة ف الل ل ( )2وتلمل ىذه األبعاد اآلت - :

ل ل ( )2ىرم (أبعاد) المسؤولية االجتماعية لموحدات االقتصادية
(Source: )Frank, 2015:16
 )1المسؤوليات االقتصادية:
وت لييمل باخت ص ييار الم س ييؤوليا التي ي ت ييودي إل ييى االىتم ييام بيياألداء ال ييذي يزي ييد م يين ربحي يية ال س يييمب واالىتم ييام

والمحاف يية عا ييى الميي يزة التناف س يييةب والمحاف يية عا ييى م سي ييتوى ع ييال م يين ال ف يياءة الت ل ييغيايةب واالىتم ييام بنج يياح الوحي ييدة
االقت صيادية ميين خييمل اال سييتمرار بتحقيييق األربيياح .والم ليياريت التجاريية ى ي أوال وقبييل ييل ل ي ء مؤس سيية اقتصيياديةب
ويتوقيت الم سييتثمرون عا ييد منا سي ل يرأس المييال المخيياارب ويتوقيت الييدا نين لا ليير ة سيداد ديونييياب الم سييتيا ين يتوقعييون

منتجييا

وخ ييدما

آمن يية وبأ سييعار وج ييودة منا س ييبةب ويتوق ييت المييوردين ألن ت ييدفت بال ام ييل وف ي الوقي ي المح ييددب وتتوق ييت

الح وميا مين ال لير ة دفيت ال الي ار

وادارة الميوارد الابيعيية مثيل الييواء والمياء تحي عنيوان إدارة ال صيحراءب ولتحقييق

ل ذلكب يج عاى اللر ا اااعة القانون وتتصرف أخمقيا في سيعييم لاح صيول والحفيا عايى مييزة تنافسييةب ميا

وي م يين ج ييوىر ىي ييذا ال يينما ف ي ي قي ييام المن مي يية ب ييالتر يز عا ييى تع ي يييم أرباحي ييا يي ييدف ر يييس ليي ييا م يين دون أي اسي يييام
اجتمياع يييذ ر بحييث ت صييب (الم سيياىمة االجتماعيية) تح صيييل حا صيل عيين عماييية تع ييم ال يرب ب ويعيد ( (Milton

 Friedmanاالقت صييادي االمري ي الحييا ز عاييى جييا زة نوبييل أبييرز أن صييار ىييذا اليينما االقت صيياديب إذ ي لييير إل ييى إن
الميدراء ىييم محترفييون وليييس مييال ين لألعميال الت ي يييديرونياب لييذا فيييم يمثايون م صييال المييال ينب وبالتييال فيييم يسييعون

إلييى زيييادة األربيياح دون اليييدر بإنفيياق األم يوال عاييى األىييداف االجتماعيييةب واال فييإنيم سي سيييمون ف ي ا الييعاف آلي ييا

ال سيوقب مميا يييؤدي إليى انخفياض األربيياح وياحيق خ سيارة بالمييال ينب وحتيى ليو قيياموا برفيت األ سيعار لاتعييويض عايى مييا
ينفق عاى الجان االجتماع فيإن الم سيتيا ين سيخ سيرون أيالياب وقيد يمتنيت ىيؤالء عين ليراء المنتجيا ذا األسيعار

المرتفعة مما يسب انخفاض المبيعا

وبالتال سيقود إلى انييار المن مة (.)Frank, 2015:16
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 )2المسؤوليات القانونية:
وتتال ييمن االىتمي ييام بي يياألداء المت سي ييق مي ييت القي ييانون والدول ييةب واال سي ييتجابة لألوامي يير المحايي يية والفدراليي يية المتنوعي ييةب

واااعيية الق يوانين المتعاقيية بييالمجتمتب حيييث إن نجيياح الوحييدة االقت صييادية يعتمييد عاييى االلت يزام بييالقوانينب وتييوفير السييات
والخدما

القانونية.

الت تقابل الحد األدنى لامتاابا

وفي ىييذا ال صيدد يييرى الباحيث بييأن الم سيؤولية القانونييية ُين يير إليييا باعتبارىييا د سيتو اًر أو مدونيية تؤلير مييا ىييو
يث إن وجييود القيانون ىييو لاتأ ييد واليمان إن األف يراد العيياماين ينتيجيون األُسيياو ال صييحي
صيوا أو مييا ىييو خايأب حيي ُ

خيمل قيياميم باألعميال والعمقيا

وي محي إن القيوانين ييتم التعيديل عاييييا أو التغييير أو في بعيض األحيييان
والتعامييلب ُ

تُاغى ألسبا عديدة نتيجة لتاور الحياة االقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو التقنية وتبدليا.
 )3المسؤوليات االخالقية:

يجي أن تعمييل الوحيدة االقت صييادية ف ي

عادا

يل المواانيية وأن تمتثييل لاقيوانين والا يوا ب وأن ي ييون أداؤىيا متوافق ياً مييت

المجتمت ومعاييره األخمقية (.)Frank, 2015:16

 )4المسؤوليات اإلنسانية:
أو ما ألار إلييا ( )Frank, 2015:16بالمسؤوليات الخيرية تح

ي ون أداء الوحيدة االقتصادية متفق مت التوقعا
الاوعية داخل المجتمتب وتقديم المساعدا

الملاريت الت

ف رة مواانة اللر ا ب التيتتاا

أن

اإلنسانية لامجتمتب وأن يلترك المدراء والعاماون ف النلااا

التعايمية الخاصة والعامةب والمساعدة الاوعية ف

إنلاء وتاوير

تعزز نوعية حياة المجتمتب وىو عاى ع س النما األولب وفيو تالت المن مة المجتمت ومتااباتو

نص أعينيا ف جميت ق ارراتياب ولعل جماعا السمم األخالر الت تقدم نفسيا أح از اجتماعية صرفة تمثّل
تبنيوب مت ىذا تجد المن ما صعوبة ف موازنة متاابا أدا يا
ىذا النما وتحث المن ما األخرى عاى ّ

االقتصادي ومزيد من االلتزاما

ف

االتجاه االجتماع

تالمن تنفيذ استراتيجية فاعاةب ليس فقا ف الوق

سواء عاى صعيد األداء الداخا

الحاالرب ول ن أيالا البقاء عاى المدى الاويل.

ون ر إلييا ( ) Wheelen & Hunge, 20014: 122بأنيا المسؤوليا

االاوعية البحتة الت

تفتراليا اللر ةب من قبيل التبرعا

الرعاية النيارية.

والفرق بين المسؤوليا

أو الخارج ب وبذلك

الخيرية وتدري

التقديرية الت تمثل االلتزاما

العاااين عن العمل وتوفير م ار ز

األخمقية والتقديريةب ىو أن قاة من الناس تتوقت من المن مة أن تف بمسؤولياتيا

التقديريةب ف حين يتوقت ال ثيرون من المن مة أن تحقق المسؤوليا األخمقية.
تيسر لو متابعتو لما ُ ت حول
وبيذا الخصو (أبعاد المسؤولية االجتماعية) وجد الباحث من خمل ما َّ
إن ال ثير من الباحثين قد حددوا عددًا بي ًار من األبعاد الت تل ل محتوى المسؤولية
المسؤولية االجتماعية َّ
االجتماعيةب ول نيم يتباينون ف

ترتي

أولويا

ىذه األبعادب إذ

ير اختمفا

ف

ذلك حس

بي ة الدراسة

وزمنيا وابيعة القااع المبحوثب ورغم ذلك فإن األبعاد المبينة آنف ًاب تأت ف أولوية متقدمة لدييم منيم ( Frank,

(Carroll& Buchholtz, 2006: 39-48) )Robbins, & Judge, 2011:150-156( )2015:16

(عبدالرحمنب ( )201- 191 :1997منيلب  .)142 :2000مما دعا الباحث العتمادىا كأبعاد رئيسة لمتغير

المسؤولية االجتماعية.
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تاسعاً  :تبرز أىمية المسؤولية االجتماعية بوصفيا اآلتي- :

أ-

تعيد مين العنا صير الر ي سية في ت يوين سيمعة المن ميا ب والم ليار ة في ا سيتراتيجيا

الخيدما االجتماعيية وتعزييز ال سيمعة العامية لامن مية مميا ُي سييل آلييا
استقاا زبا ن جدد وزيادة حصتيا ف السوق (.) Mitra, 2012: 4
ب-

واقعيية وفاعاية لتقيديم

إدارة المن مية والرفيت مين قيدرتيا عايى

ىي حاقية وصييل تجميت م ونيا االلت يزام األخمقي لامن ميا فيمييا بينييا مين جييية وبيين أ صيحا المصييال

مين جيية أخيرى ولييذه الحاقية تيأثير ايجياب عايى ىي ايية المن مية (Rahman & Corinne post, 2012: 308

).

ت-

تعيد ا سيتثما ار اوييل األجيل ليو عا يد عايى الميدى البعييدب يفيوق ال افية المنفقية عايى أوجيو الن لياا االجتمياع

لامن ميةب ألن قييام المن مية بم سيؤولياتيا االجتماعيية اتجياه أ صيحا الم صيال وغييرىم في المجتميت ي سييمف تحسيين
صيورة ومر يز المن مية في عييون الزبيا ن والجمييور مميا يينع س ايجابيا عايى عا يدا

المن مية في األميد المتوسيا

واألمد البعيد (.)Chavoshbashi et.al, 2012: 627

ث-

تعد ميزة تنافسية لامن مة ف

ل أسواق عالية المنافسة وتساعدىا عاى تجاوز تحيديا المناف سية إليى حيد

ما (.)Lombardo & Giovanni, 2012: 92

ج-

تعييد عن ص ي ًار ميمي ي ًا ف ي صييياغة اال س ييتراتيجية ال لييمولية

 )Holisticلامن مييةب إذ إن ى ييذه

(strategy

الم سيؤولية باتجاىاتيييا المختافيية ت يرتبا عاييى نحييو أو بيينخر بعن صير العمييل ف ي المن ميية ميين حيييث إدراك العيياماين ليييذا
العنصر بما ي فل إسياميم الفاعل ف تنفيذ الميام المو اة إلييم (.)Heugenes & Dentchev, 2007: 152

صا
ح-
إن إعداد العاماين مياري ًا وثقافي ًا ينبغ أن يتالمن عنصر المسؤولية االجتماعية الت تُعد من ُ
م عن ثقافة العاماين ف المن ما الت تيتم بالمسؤولية االجتماعية واألخمقيةب إذ إن
الثقافة المن ميةب فال ً
عنصر الثقافة يع س صورة جيدة عن المن مة ما وينع س عاى نلاا المن مة ( سعد اهللب .)62 :2000

خ-

م نوعي ًاب أي أنيا تعن دقة إنجاز العمل العاماين ف المن مةب
ما تبرز من وجية ن ر المديرين بوصفيا عم ً

وىذه األىمية تنع س عاى العاماين من خمل توفير الخدما

أىدافيم والسيما تاك المتعاقة بالجوان

عاى العمقا

ليم والمان التمتت بحقوقيم وتاب احتياجاتيم وتحقيق

االجتماعية واإلنسانيةب ما إن التزام المن مة بالمسؤولية االجتماعية ينع س

اإلنسانية واالجتماعية بين األاراف المختافة ف المن مة (سعد اهللب .)53 :2000

ومين وجيية ن ير متوا اليعة ييرى الباحييث بيأن الم سيؤولية االجتماعيية ت يون أ ثيير واليوح ًا ل ونييا تع يس العمقية بييين

الم ييديرين والعي يياماين وجيي ي ًا لوجي ييوب وم يين ثي ييم يبي ييرز ح ييق االحت ي يرام والتق ييدير الي ييذي يي يينع س عا ييى دقي يية إنج يياز العمي ييل ف ي ي
م عن أنيا تساعد عايى تايوير العياماين وتقيدميم بييدف تحقييق الم سياواة في فير
المن مةب فال ً
تاييوير المن م ييةب مييا ت س يياعد عاييى ال ف يياح الييد التحي ييز ميين خ ييمل االت صيياال

المن مة بالبي ة من خمل سياسة ا لبا المفتوح ومن فر

العميل ليينع س عايى

وس ييماع اآلراء والمقترحييا ب وعمق يية

عميل مت سياويةب وتجني التحييز بيين العياماين عايى أسياس
العميل المت سيياوية و يذلك حيق الفق يراء

الجن سيية أو القوميية ميثمب ف ال يمً عين أن ُيو يبييرز حيق العدالية والن ازىية وحييق فير
والقاصرين ألنيا تجن التحيز والوسااة لينع س عاى تاوير العاماين والمن مة.

وي ليير ييذلك ( )Jones & George, 2007:137إليى إن أىمييية الت يزام المن مية بالم سييؤولية االجتماعييية

تتجايى ف ي م سيياعدة المن ميية في بنيياء ال سييمعة الجيييدة وتعزيزىيا التي تح صييل عاييييا ميين المتعياماين معيييا التيتقييودىم إلييى

الرغبية با سيتمرار التعاميل معيياب وان مين م ازييا ال سيمعة الجييدة ىيو زييادة التجيارة الوا سيعة والقابايية ال بييرة إلحيراز الفوا ييد
لحاما األسيمب فالسمعة الجيدة تزيد الم اس

لممك المن مة.
وتبن ثروة ّ
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المبحث الثاني  :وصف وتشخيص تمتغيرات الدراسة
لغرض تحديد ُم ستوى ُمتغي ار الدراسة ووصفيا وتلخيصيا وتحايل نتا جياب َتم تبوي البيانا الخاصة بإجابا
ومتغير اساس ب من أجل
أفراد العيِنة عاى ُم ستوى ُ ل فقرة من فق ار االستبانةب واجماالً عاى ُم ستوى ُ ل بُعدب ُ

ومعامل االختمفب ولدة
ُمعالجتيا إحصا ي ًاب عن اريق استخدام الوسا الحساب الموزونب واالنحراف المعياريب ُ
اإلجابةب واختبار( .) tوأخي ار استخراج األىمية النسبية عاى وفق نتا ا الحاسبة اإلل ترونيةب باستخدام البراما
اإلحصا ية ( (Microsoft Excelو(  (SPSSعاى النحو اآلت - :

أوال :المسؤولية االجتماعية

يت ون ىذا المتغير من أربعة ة أبعاد تم ترتيبيا حس

 - 1المسؤولية القانونية

نتا ا التحايل العاما االست لاف و االت - :
الحسابية

البعد وي ير من الجدول ( )1المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
واالنحرافا المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار  tلفق ار المسؤولية القانونية .إذ

الفقر
ا
يمح ف ىذا الجدول بأن االوساا الحسابية لجميت
وقد حصا

الفقرة ( ) 1عاى أعاى المتوساا

ان

اعاى من الوسا الحساب الفرال البالل (.)3

الحسابيةب إذ بال ( )4.265ولدة إجابة ( )%85.31وبانحراف

معياري ( )0.707ومعامل اختمف ( ) 16.58وىذا يبين تناسق إجابا
باق

حصا

الفق ار ب بمعنى أن المعمل ياتزم بالتلريعا
الفقرة ( )4عاى أدنى المتوساا

( .)0.858وباغ

 )14.19عاى الترتي

والقوانين الت

تستجي

عينة البحث اتجاه ىذه الفقرة بالنسبة إلى
لحاجا

المستياك والمجتمتب ف حين

الحسابية إذ بال ( )4.15ولدة اجابة ( )% 83.01وبانحراف معياري بال

قيم ( ) tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

( 19.02ب

17.03ب

17.69ب 14.25ب

وجميعيا أ بر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358وبمستوى معنوية (.)0.01
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جدول ()1وصف ف:قرات المسؤولية القانونية
الفقرات

ت

.1

تمتزم إدارة المعمل بالتشريعات والقوانين
التي تستجيب
والمجتمع.

.2

الوسط

االنحراف

معامل

شدة

T

األىمية

الحسابي

المعياري

االختالف

اإلجابة%

المحسوبة

النسبية

4.265

0.707

16.58

85.31

19.02

األول

%

لحاجات المستيمك

تعمل إدارة المعمل عمى تثقيف عاممييا

0.768

4.23

18.15

84.6

17.03

الثالث

من أجل االلتزام بالتشريعات والقوانين
الحكومية.
.3

تسعى إدارة المعمل إلى العمل عمى تقميل
األضرار

الحكومية.
.4

بالبيئة

وفق

0.718

4.195

17.11

83.89

17.69

الثاني

التشريعات

تعمل إدارة المعمل عمى شمول موظفييا

0.858

4.15

20.67

83.01

14.25

الخامس

بالضمان االجتماعي.
.5

تمتزم إدارة المعمل باستحصال الموافقات

0.875

4.168

21

83.36

14.19

الرابع

الالزمة من الدوائر الصحية ذات
العالقة ،قبل المباشرة بإنشاء أي معمل
في المحافظات.

المعدل

المسؤولية القانونية

0.692

4.202

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية

16.47

84.04

18.46

لقد بال الوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولية القانونية فقد بال ( )4.202ولدة اجابة ( )% 84.04وبانحراف
معياري عام بال ( )0.692ومعامل اختمف ( .)16.47وباغ قيمة ( )tالمحسوبة ( )18.46وى أ بر من قيمة

( )tالجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد المسؤولية القانونية وأن العينة ترى بأن المعمل ياتزم بالقوانين
المحاية والفيدرالية والدوليةب وجميت التلريعا المنصو عاييا التيتحم المجتمتب التيمن الواج أن تنصاع إلييا
لر ا األعمال وتاتزم بيا.
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- 2المسؤولية االقتصادية

الحسابية واالنحرافا

البعدب وي ير من الجدول ( )2المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار  tلفق ار المسؤولية االقتصادية .إذ يمح ف
ىذا الجدول بأن األوساا الحسابية لجميت الفق ار

الفقرة ( ) 3عاى أعاى المتوساا

ان

أعاى من الوسا الحساب الفرال البالل ( .)3وقد حصا

الحسابيةب إذ بال ( )3.965ولدة إجابة ( )% 79.29وبانحراف معياري

( )0.896ومعامل اختمف ( )22.59وىذا يبين تناسق إجابا

عينة البحث اتجاه ىذه الفقرة بالنسبة إلى باق

الفق ار ب بمعنى أن المعامل تسعى إلى خفض أسعار منتجاتيا لدعم المستيا ينب ف حين حصا
أدنى المتوساا

الفقرة ( )4عاى

الحسابية إذ بال ( )3.841ولدة اجابة ( )% 76.81وبانحراف معياري بال ( .)1.065وباغ قيم

( )tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

( 10.3ب 9.633ب 11.45ب 8.388ب  )10.97عاى الترتي

أ بر من قيمة  tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01

وجميعيا

جدول ( )2وصف ف:قرات المسؤولية االقتصادية
االنحراف

ت

الفقرات

الوسط

الحسابي

المعياري

.1

تتبنى إدارة المعمل النشاطات والخدمات

3.912

0.941

معامل

االختالف

شدة

اإلجابة%

T

المحسوبة

األىمية

النسبية

%
24.05

78.23

10.3

الثالث

االجتماعية التي تقوي العالقة مع أصحاب

المصالح.
.2

تساىم إدارة المعمل في توفير الوظائف

3.85

0.938

24.35

76.99

9.633

الرابع

.3

تسعى

إدارة المعمل لخفض أسعار

3.965

0.896

22.59

79.29

11.45

األول

.4

تعمل إدارة

المعمل عمى توزيع أرباح

3.841

1.065

27.74

76.81

8.388

الخامس

.5

تتبنى إدارة

المعمل في رسالتيا تعظيم

3.938

0.909

23.09

78.76

10.97

الثاني

لممجتمعات المحيطة بأماكن عمميا.

منتجاتيا لدعم المستيمكين.
سنوية لمعاممين.

المنافع االقتصادية لممجتمع من خالل
مفاىيم المسؤولية االجتماعية.

المعدل

المسؤولية االقتصادية

3.901

0.861

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية

22.07

78.02

11.12

أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولية االقتصادية فقد بال ( )3.901ولدة اجابة ()%78.02
وبانحراف معياري عام بال ( )0.861ومعامل اختمف ( .)0.220وباغ قيمة ( )tالمحسوبة ( )11.12وى أ بر
من قيمة ( )tالجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد المسؤولية االقتصادية وأن العينة ترى بأن المعمل
ى عال من ال فاءة
يقوم ب المسؤوليا الت تؤدي إلى االىتمام باألداء والمحاف ة عاى الميزة التنافسيةب وعاى مستو ً
التلغيايةب واالىتمام بنجاح الوحدة االقتصادية من خمل االستمرار بتحقيق األرباح.
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- 3المسؤولية االنسانية:

الحسابية

البعدب وي ير من الجدول ( )3المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
واالنحرافا المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار( )tلفق ار المسؤولية االنسانيةب إذ

يمح ف ىذا الجدول بأن االوساا الحسابية لجميت ال فق ار

قد حصا

الفقرة ( ) 5عاى أعاى المتوساا

اعاى من الوسا الحساب الفرال البالل (.)3

ان

الحسابية إذ بال ( )3.947ولدة إجابة ( )%78.94وبانحراف

معياري ( )1.025ومعامل اختمف ( ) 0.259وىذا يبين تناسق إجابا
أن المعامل ت عمل عاى توفير الخدما

الفقرة ( ) 2عاى أدنى المتوساا
( .)1.097وباغ
عاى الترتي

عينة البحث نسبيا اتجاه ىذه الفقرةب بمعنى

العمجية لاعاماين وأُسرىم مبادرة إنسانية اتجاه عامايياب ف حين حصا

الحسابية إذ بال ( )3.673ولدة اجابة ( )% 73.45وبانحراف معياري بال

قيم ( )tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

(8.017ب 6.515ب 8.195ب 8.323ب )9.82

وجميعيا أ بر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية ()0.01
جدول ( )3وصف :فقرات المسؤولية االنسانية

ت

الوسط

الفقرات

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.805

1.068

معامل

االختالف

شدة

اإلجابة%

T

المحسوبة

األىمية

النسبية

%
.1

تساىم إدارة المعمل في تقديم الدعم

28.06

76.11

8.017

الثالث

المادي لممجتمع ،من خالل تقديم عروض
خدمات بأوقات مجانية من األسبوع.

.2

تسعى إدارة المعمل إلى تقديم المساعدة

النقدية

والعينية

لمعاممين

المجاالت عندما يحتاجونيا.

.3

1.097

3.673

29.88

73.45

6.515

الخامس

بمختمف

تساىم إدارة المعمل في ندوات وورشات

1.022

3.788

26.97

75.75

8.195

الرابع

عمل لمنظمات المجتمع المدني الداعمة
لحقوق اإلنسان.

.4

تقوم إدارة المعمل بتوفير أماكن استراحة

1.074

3.841

27.96

76.81

8.323

الثاني

وكافتيريا لمنتسبييا ومراجعييا.

.5

تعمل إدارة المعمل عمى توفير الخدمات

1.025

3.947

25.97

78.94

9.82

العالجية لمعاممين وأتسرىم كمبادرة إنسانية

اتجاه عاممييا.
المعدل

المسؤولية االنسانية

0.931

3.811

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية

13

24.44

76.21

9.254

االول

العدد )(27

المجمد)(7

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

أيمول 2018

أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولية االنسانية فقد بال ( )3.811ولدة اجابة ( )% 76.21وبانحراف
معياري عام بال ( )0.931ومعامل اختمف ( .)0.244وباغ قيمة ( )tالمحسوبة ( )9.254وى أ بر من قيمة t

الجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد المسؤول ية االنسانية وأن العينة ترى بأن المعمل تقوم ب األنلاة
والخدما اإلنسانية الت تُ سبيا تعااف المجتمتب عبر اليبا والمساعدا والملاريت الخيرية والملار ة ف
األعمال الخيرية ورعاية أُسر العاماين.

 - 4المسؤولية االخالقية

البعدب وي ير من الجدول ( )4المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
واالنحرافا المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار ( )tلفق ار المسؤولية االخمقية.

إذ يمح

ف

( .)3وقد حصا

الحسابية

ىذا الجدول بأن األوساا الحسابية لجميت ال فق ار
الفقرة ( )1عاى أعاى المتوساا

أعاى من الوسا الحساب الفرال البالل

ان

الحسابية إذ بال ( )4.204ولدة إجابة ( )%84.07وبانحراف

معياري ( )0.888ومعامل اختمف ( ) 0.211وىذا يبين تناسق إجابا
المعامل تاتزم بال قيم واألخمقيا
أدنى المتوساا

اإلدارية الت تخدم المجتمت وأصحا

عينة البحث اتجاه ىذه الفقرةب أي أن

المصال  .ف حين حصا

الفقرة ( )5عاى

الحسابية بال ( )4.035ولدة اجابة ( )% 80.71وبانحراف معياري بال ( .)0.981وباغ

( ) tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

( 14.4ب 13.07ب 12.78ب 11.99ب  )11.22عاى الترتي

أ بر من قيمة  tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01

قيم

وجميعيا

جدول ( )4وصف ف:قرات المسؤولية األخالقية
ت

.1

الفقرات

تمتزم إدارة المعمل بالقيم واألخالقيات

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

4.204

0.888

معامل

شدة

االختالف

اإلجابة

%

%

21.13

84.07

T

المحسوبة
14.41

األىمية
النسبية
األول

اإلدارية التي تخدم المجتمع وأصحاب
المصالح.
.2

تؤمن إدارة المعمل بأنو من حق

0.921

4.133

22.29

82.65

13.07

الثاني

المستيمك العيش في بيئة نظيفة
وسميمة ،بغض النظر عن التشريعات

الحكومية.
.3

تمتزم إدارة المعمل بتقديم ما تيثبت عدم
إضرارىا بصحة المواطنين من جراء

0.898

4.08

22.01

81.59

12.78

الرابع

فتح فروع ليا في المحافظات.
.4

تسعى إدارة المعمل إلى توفير بيئة

0.973

4.097
14

23.74

81.95

11.99

الثالث
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عمل داخمية ،آمنة وغير مموثة،
لمعاممين في جميع األنشطة الداخمية.
.5

تساىم إدارة المعمل في مشاريع من

0.981

4.035

24.32

80.71

11.22

الخامس

أجل تحسين واقع البيئة المحيطة بيا.
المسؤولية األخالقية

المعدل

0.844

4.11

20.54

82.19

13.97

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولية األخمقية فقد بال ( )4.11ولدة اجابة ( )%82.19وبانحراف
معياري عام بال ( )0.844ومعامل اختمف ( .)20.54وباغ قيمة  tالمحسوبة ( )13.97وى أ بر من قيمة t
الجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد المسؤولية األخمقية وأن العينة ترى بأن المعامل تقوم
بالمساىما واألنلاة المتوقعة منيا اتجاه المجتمت دون أن ت ون قد ُفرال بن قانون ب التيتلمل االلتقاء مت
التوقعا

االجتماعية األخرى غير الم توبة ف

القوانين.

وقد بال الوسا الحساب

الموزون لمتغير المسؤولية

االجتماعية ( )4.006وبانحراف معياري ( )0.655ومعامل اختمف ()0.163

ما باغ

( .)% 80.12مما يو د إن العينة تدرك أىمية موا مة أفالل أنلاة المعمل مت التوقعا

االجتماعية واالقتصادية

والبي ية ألصحا

المصال ب ويؤ د المعنوية اإلحصا ية ليذه النتا ا أن قيمة  tالمحسوبة باغ

لدة االجابة

( )16.32وى

أ بر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية (.)0.01
وي ير الل ل ( ) 3ترتي

األىمية ألبعاد المسؤولية االجتماعية باالستناد إلى المتوساا

الحسابية

الموزونة .إذ ي ير من الل ل ( )3أن ُبعد المسؤولية القانونية احتل المرتبة األولى من حيث قيمة الوسا الحساب
الموزون إذ باغ ( )4.202وجاء ُبعد المسؤولية األخمقية بالمرتبة الثانية بوسا حساب بال ( .)4.11بينما ان
متوساا المسؤولية االقتصادية واالنسانية ى ( )3.901و ( )3.811عاى الترتي .

4.3

4.2
4.1
4
3.9
3.8

3.7
3.6

المسؤولية القانونية

المسؤولية االقتصادية

ل ل ()3

المسؤولية اإلنسانية

المسؤولية األخالقية

أبعاد المسؤولية االجتماعية مرتبة استنادا إلى األوساط الحسابية الموزونة
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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ثالثاً :األداء العالي
يت ون ىذا المتغير من أربعة ة أبعاد تم ترتيبيا حس

نتا ا التحايل العاما االست لاف ى اآلتية- :

 - 1جودة القوى العاممة

الحسابية واالنحرافا

البعدب وي ير من الجدول ( )5المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار ( )tلفق ار جودة القوى العاماة .إذ يمح ف
ىذا الجدول بأن األوساا الحسابية لجميت الفق ار

الفقرة ( ) 5عاى أعاى المتوساا

أعاى من الوسا الحساب الفرال البالل ( .)3وقد حصا

ان

الحسابية إذ بال ( )4.115ولدة إجابة ( )%82.3وبانحراف معياري ()0.894

ومعامل اختمف ( ) 21.72وىذا يبين تناسق إجابا

عينة البحث اتجاه ىذه الفقرة بالنسبة إلى باق الفق ار ب بمعنى

أن المعامل المبحوثة تمتاك فرق عمل متنوعة وم ماة بعاليا لابعض اآلخر .ف حين حصا
أدنى المتوساا

الحسابية بال ( )3.885ولدة اجابة ( )% 77.7وبانحراف معياري بال ( .)0.874مما يؤ د

حاجة المعامل إلى تاوير مم اتيا اإلدارية لتقديم الحاول االبت ارية الت
باغ

الفقرة ( )2عاى

قيم ( ) tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

تسيم ف حل الملا ل المحياةب وقد

( 12.72ب 10.77ب 11.54ب 12.31ب  )13.26عاى

الترتي ب وجميعيا أ بر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01
جدول ( )5وصف ف:قرات جودة القوى العاممة
ت
.1

الفقرات

تمتمك

إدارة المعمل مال كات عمل تتصف

الوسط

اال نحراف

معامل

شدة

الحسابي

المعياري

االختالف%

اإلجابة%

4.035

0.865

21.44

80.71

Tالمحسوبة

األىمية
النسبية

12.72

الثاني

بالمرونة العالية في كشف التعقيدات في
مختمف األقسام.
.2

المعمل بمال كات إدارية بإمكانيا

تتميز إدارة

0.874

3.885

22.49

77.7

10.77

الخامس

أن تقدم الحمول االبتكارية لمختمف المشاكل
التي تواجييا.
.3

تسمح

إدارة المعمل

بالتعمم من مختمف

0.88

3.956

22.25

79.12

11.54

الرابع

المال كات األخرى من أجل تحقيق نتائج
استثنائية مع تحمل مسؤولياتيم.
.4

تحفز إدارة لمعمل عاممييا ليكونوا مبدعين من

0.871

4.009

21.73

80.18

12.31

الثالث

خالل االعتماد عمى طرائق ووسائل جديدة.
.5

لدى إدارة المعمل فرق عمل متنوعة ومكممة

0.894

4.115

21.72

82.3

13.26

بعضيا لمبعض اآلخر.
المعدل

جودة القوى العاممة

0.804

4

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
16

20.11

80

13.21

األول

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

العدد )(27

المجمد)(7

أيمول 2018

أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد جودة القوى العاماة فقد بال ( )4ولدة اجابة ( )% 80وبانحراف معياري
عام بال ( )0.804ومعامل اختمف ()20.11
 .وباغ قيمة ( )tالمحسوبة ( )13.21وى أ بر من قيمة ( )tالجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد
جودة القوى العاماة وأن العينة ترى بأن المعمل تيتم ب بناء فريق إدارةب وفرق عمل متنوعة وم ماة بعاليا لابعض
مرونة عالية لامساعدة ف ا تلاف التعقيدا

اآلخر وذا

- 2جودة اإلدارة

ي ير من الجدول ( ) 6المتوساا

ف العمايا

الحسابية واالنحرافا

وتلجيت الحاول االبت ارية ليا.

المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا

واألىمية النسبية واختبار ( )tلفق ار جودة اإلدارة ب ما يمح بأن األوساا الحسابية لجميت الفق ار

الوسا الحساب

البالل ( .)3وقد حصا

الفرال

الفقرة ( ) 4عاى أعاى المتوساا

ان أعاى من

الحسابية إذ بال ()3.885

ولدة إجابة ( )% 77.7وبانحراف معياري ( )0.98ومعامل اختمف ( ) 0.252وىذا يبين تناسق إجابا
البحثب بمعنى أن المعامل عينة الدراسة تيتم بتدري

حصا

الفقرة ( ) 5عاى أدنى المتوساا

بال ( .)1.029وباغ

عينة

عاماييا لزيادة قد ارتيم عاى تحقيق أفالل النتا ا  .ف حين

الحسابية إذ بال ( )3.726ولدة اجابة ( )% 74.51وبانحراف معياري

قيم ( )tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار ( 8.613ب 8.973ب 8.178ب 9.602ب )7.5

عاى الترتي ب وجميعيا أ بر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01
جدول ( )6وصف فقرات جودة اإلدارة
ت

الفقرات

.1

تحرص إدارة المعمل عمى بناء عالقات الثقة

الوسط

اال نحراف

معامل

شدة

T

األىمية

الحسابي

المعياري

االختالف%

اإلجابة%

المحسوبة

النسبية

3.814

1.005

26.35

76.28

8.613

الثالث

مع عاممييا في كل المستويات التنظيمية.
.2

تشجع إدارة المعمل عاممييا أن يؤدوا عمميم

0.975

3.823

25.5

76.46

8.973

الثاني

بنزاىة وبمستويات عالية من االلتزام.
.3

تشجع

إدارة المعمل التوجو نحو النشاط

0.978

3.752

26.06

75.04

8.178

الرابع

والتركيز عمى القرارات الجوىرية.
.4

تيتم إدارة

المعمل بتدريب عاممييا لزيادة

0.98

3.885

25.22

77.7

9.602

االول

قدراتيم عمى تحقيق أفضل النتائج.
.5

تدعم

إدارة المعمل عمميات اكتشاف وخمق

1.029

3.726

27.61

74.51

7.5

مراكز جديدة إلدارة الموىبة وتحسين مراكز

س

الموىبة الحالية.
المعدل

جودة اإلدارة

الخام

0.938

3.8

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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أميا الوسييا الح سياب المييوزون ُلبعيد جييودة اإلدارة فقيد باييل ( )3.8وليدة اجابيية ( )% 76وبيانحراف معييياري عيام باييل

( )0.938ومعاميل اخييتمف ( .)0.246وباغ ي قيمية ( )tالمح سييوبة ( )9.069وى ي أ بيير مين قيميية ( )tالجدولييية ممييا
يؤ يد معنوييية النتييا ا االح صييا ية ُلبعييد جيودة اإلدارة وان العينيية تييرى بييأن اإلدارة تحيير
العيياماين ف ي

عايى بنيياء عمقييا الثقيية مييت

ييل الم سييتويا التن يمي يية والتعامييل معيييم بيياحترامب مييا إني ييم ي ي ؤدون عمايييم بن ازىيية ويع سييون مس ييتويا

عالية من االلتزام واالحترام والحماس والتوافق مت اآلخرين.

- 2االلتزام طويل األمد

ي ير من الجدول ( ) 7المتوساا

النسبية واختبار  tلفق ار

الحسابية واالنحرافا

االلتزام اويل األمد .ما يُمح

الوسا الحساب الفرال البالل ( .)3قد حصا

المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا
بأن األوساا الحسابية لجميت الفق ار

الفقرة ( )3عاى أعاى المتوساا

ان

واألىمية
اعاى من

الحسابية إذ بال ( )4ولدة إجابة

( )% 80وبانحراف معياري ( )0.945ومعامل اختمف ( )0.236وىذا يبين تناسق إجابا

عينة البحثب بمعنى

أن إدارة المعامل تعمل عاى توفير بي ة عمل آمنو من خمل من عاماييا اإلحساس باألمان واالستقرارب ف حين
حصا

الفقرة ( ) 2عاى أدنى المتوساا

بال ( .)1.084وباغ

 )9.013عاى الترتي

الحسابية إذ بال ( )3.743ولدة اجابة ( )% 74.87وبانحراف معياري

قيم ( )tالمحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

( 9.556ب 7.291ب 11.25ب 10.34ب

وجميعيا أ بر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01
جدول ( )7وصف فقرات االلتزام طويل األمد

ت

الفقرات

.1

تحرص إدارة المعمل عمى بناء عالقات ممتازة

الوسط

اال نحراف

معامل

شدة

الحسابي

المعياري

االختالف%

اإلجابة%

3.894

0.994

25.54

77.88

Tالمحسوبة

األىمية
النسبية

9.556

الثالث

مع عاممييا والتواصل معيم باستمرار.
.2

تمتزم إدارة المعمل بالعمل عمى تحقيق األىداف

1.084

3.743

28.95

74.87

7.291

الخامس

التنظيمية من خالل تحفيز عاممييا لخدمة
المعمل.
.3

تعمل إدارة المعمل عمى توفير بيئة عمل آمنو

0.945

4

23.62

80

11.25

األول

من خالل منح عاممييا اإلحساس باألمان
واالستقرار.
.4

إدارة المعمل تكافح باستمرار لتحسين عممية

0.946

3.92

24.14

78.41

10.34

الثاني

خمق القيمة لمزبائن من خالل معرفة ماذا
يريدون.
.5

تحرص إدارة المعمل عمى بناء عالقات ممتازة

1.002

3.85

26.03

76.99

9.013

مع أصحاب المصالح والتواصل معيم باستمرار
واالستجابة لرغباتيم.
المعدل

االلتزام طويل األمد

0.895

3.881

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد ع مى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد االلتزام اويل األمد فقد بال ( )3.881ولدة اجابة ( )%77.63وبانحراف
معياري عام بال ( )0.895ومعامل اختمف ( .)0.230وباغ قيمة  tالمحسوبة ( )10.47وى أ بر من قيمة ()t

الجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا االحصا ية ُلبعد االلتزام اويل األمد وان العينة ترى بأن إدارة المعمل تقوم بااللتزام
اويل األمد اتجاه أصحا المصال من (حماة األسيمب وزبا نب وعاماينب وموردينب والمجتمت بل ل عام) وأنيا
عاى بناء عمقا

ت اف باستمرار لتحسين عماية خاق القيمة ليم عبر معرفة رغباتيمب والحر

ممتازة والتواصل

معيم واالستجابة ل ل رغباتيم.
 - 1التحسين المستمر

الحسابية

البعدب وي ير من الجدول ( )8المتوساا
تم ارح خمسة أس اة عاى المستجيبين ف ىذا ُ
واالنحرافا المعيارية ومعامل االختمف ولدة االجابا واألىمية النسبية واختبار ( )tلفق ار التحسين المستمرب
ان

أعاى من الوسا الحساب الفرال البالل ( .)3وقد حصا

ما ُيمح بأن األوساا الحسابية لجميت الفق ار
الفقرة ( ) 5عاى أعاى المتوساا الحسابية إذ بال ( )4.283ولدة إجابة ( )% 85.66وبانحراف معياري
( )0.725ومعامل اختمف ( ) 0.169وىذا يبين تناسق إجابا
تتبنى مبدأ التحسين المستمر واإلبداع ف

المتوساا

عينة البحث اتجاه ىذه الفقرةب أي أن المعامل

افة جوانبيا العماياتيةب ف

الفقرة ( )3عاى أدنى

حين حصا

الحسابية بال ( )3.947ولدة اجابة ( )% 78.94وبانحراف معياري بال ( )0.864وباغ

المحسوبة لألوساا الحسابية لافق ار

( 12.09 17.44ب 11.64ب 13.44ب  )18.8عاى الترتي

قيم ()t

وجميعيا أ بر

من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )2.358بمستوى معنوية (.)0.01
جدول ( )8وصف فقرات تبعد التحسين المستمر
ت

.1

الفقرات

تتبنى إدارة المعمل مبدأ التحسين المستمر

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

4.248

0.762

معامل

شدة

االختالف

اإلجابة

%

%

17.94

84.96

T

المحسوبة
17.4

األىمية

النسبية
الثاني

واإلبداع في كافة مستوياتيا اإلدارية.

.2

تستخدم إدارة المعمل استراتيجيات وبرامج

0.871

3.991

21.83

79.82

12.09

الرابع

تميزىا عن باقي المعامل األخرى.

.3

تقوم إدارة المعمل بتوجيو قابميات مواردىا

0.864

3.947

21.9

78.94

11.64

الخامس

البشرية لخمق مصادر جديدة لمتحسين

المستمر في قدراتيم نحو االستجابة
لمتغيرات.

.4

تقيم إدارة ا لمعمل بمجموعة من الدورات

0.833

4.053

20.55

81.06

13.44

الثالث

التدريبية التي تنمي قابميات أفرادىا في

مختمف التخصصات.
.5

تتبنى إدارة المعمل مبدأ التحسين المستمر

0.725

4.283

16.94

85.66

18.8

واإلبداع في كافة جوانبيا العممياتية.

المعدل

التحسين المستمر

0.665

4.104
19
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82.09

17.65

االول

العدد )(27

مجمة اإلدارة واإلقتصاد

أيمول 2018

المجمد)(7

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
أما الوسا الحساب الموزون ُلبعد التحسين المستمر فقد بال ( )4.104ولدة اجابة ( )% 82.09وبانحراف
معياري عام بال ( )0.665ومعامل اختمف ( .)0.162وباغ قيمة  tالمحسوبة ( )17.65وى أ بر من قيمة t

الجدولية مما يؤ د معنوية النتا ا اإلحصا ية ُلبعد التحسين المستمر وان أفراد العينة ترى بأن إدارة المعامل تتبنى
االستراتيجيا الت تميزىا عن غيرىا من المعامل األخرىب من خمل تاوير العديد من الخيا ار االستراتيجية

الجديدة واختيار أفالايا لتحل محل االستراتيجيا

القديمةب وقد بال الوسا الحساب الموزون لمتغير األداء العال

( )3.946وبانحراف معياري ( )0.656ومعامل اختمف ( )0.166ما باغ

لدة اإلجابة ( )%78.93مما يو د

إن العينة تعتقد بأن إدارة المعمل تتبنى األداء الذي يحقق نتا ا مالي ة وغير مالية بل ل أفالل من المعامل

األخرى ب ويؤ د المعنوية اإلحصا ية ليذه النتا ا أن قيمة ( )tالمحسوبة باغ
الجدولية عند مستوى معنوية (.)0.01
وي ير الل ل ( ) 4ترتي

( )15.33وى أ بر من قيمتيا

األىمية ألبعاد األداء العال باالستناد إلى المتوساا

الحسابية الموزونةب إذ

ي ير من الل ل أن ُبعد التحسين المستمر أحتل المرتبة األولى من حيث قيمة الوسا الحساب الموزون إذ باغ
( )4.104وجاء ُبعد جودة القوى العاماة بالمرتبة الثانية بوسا حساب موزون ( .)4بينما احتا متوساا االلتزام
اويل األمد وجودة ا إلدارة المرتبتين الثانية والثالثة عاى الترتيب.

شكل ()4أبعاد األداء العالي تمرتبة استنادا إلى األوساط الحسابية الموزونة
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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المبحث الثالث  :اختبار الفرضيات

العالي )

الفرضية الرئيسة ( :ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لممسؤولية االجتماعية في األداء
اآلت - :

وتتفرع من ىذه الفرالية أربعة ة فراليا فرعية ى

أ  .ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لممسؤولية االقتصادية في األداء العالي.

َي ير من معادلة وجدول نتا ا تحايل االنحدار ) (9ىنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ()%1
لامسؤولية االقتصادية ف األداء العال ب إذ باغ قيم معامل بيتا ( )0.505بمعنى أن التغير ف قيمة بعد
المسؤولية االقتصادية بمقدار وحدة واحدة يقود إلى تغير بمقدار ( ) 0.505ف متغير األداء العال ب وقد باغ

) (Fالمح سوبة ( )65.977وى
االنحدار الخا

قيمة

أ بر من قيمة ) (Fالجدولية البالغة ( )6.85مما يدل عاى معنوية انموذج

بيذه الفراليةب وقد بال معامل التحديد ( ) 0.373بمعنى أن بعد المسؤولية االقتصادية يفسر ما

نسبتو ( )% 37.7من التغي ار

الفرالية البدياة.

تا أر عاى األداء العال ب وبذلك يتم رفض ف رالية العدم الفرعية األولى وقبول

الت

Z=1.943+0.505 Y1

جدول ) (9تمعادالت االنحدار وقيم ) (R2وقيمة ( )Fالمحسوبة لمفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة
Sig.

F

Mean

).000(a

65.977

21.768

1

.330

111

36.622

112

58.389

Sig.

t

.000

7.839

.000

8.123

Square

df

Sum of
21.768

Regressio
Residual
Total

Squares

Standardize

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients
Beta

.611

Model

n

r

Std. Error

B

.248

1.943

(Constan

.062

.505

Y1
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0.611
)t

R2

0.373
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ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لممسؤولية القانونية في األداء العالي.

َي ير من معادلة وجدول نتا ا تحايل االنحدار ) (10ىنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ()%1
لامسؤولية القانونية ف األداء العال ب إذ باغ قيم معامل بيتا ( ) 0.565بمعنى أن التغير ف قيمة بعد المسؤولية
القانونية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير بمقدار ( ) 0.565ف

المحسوبة ( )71.284وى
الخا

متغير األداء العال ب وقد باغ

قيمة )(F

أ بر من قيمة ) (Fالجدولية البالغة ( )6.85مما يدل عاى معنوية انموذج االنحدار

بيذه الفراليةب وقد بال معامل التحديد ( ) 0.391بمعنى أن المسؤولية القانونية تفسر ما نسبتو ()%39.1

من التغي ار الت تا أر عاى األداء العال ب وبذلك يتم رفض فرالية العدم الفرعية الثانية وقبول الفرالية البدياة.

Z=1.132+0.565 Y2

جدول ) (10تمعادالت االنحدار وقيم ) (R2وقيمة ) (Fالمحسوبة لمفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة
Sig.

F

Mean

).000(a

71.284

22.834

1

.320

111

35.556

112

58.389

Sig.

t

.001

3.402

.000

8.443

Square

df

Sum of
22.834

Regressio
Residual
Total

Squares

Standardize

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients
Beta

Model

Std. Error

B

.333

1.132

.078

.656

1

n

R

0.625
(Constan

2

R

)t
.625

Y2

0.391

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
ت.

ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لممسؤولية االخالقية في األداء العالي.

َي ير من معادلة وجدول نتا ا تحايل االنحدار ( ) 11ىنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ()%1
لامسؤولية االخمقية ف األداء العال  .إذ باغ قيم معامل بيتا ( )0.674وقد باغ قيمة ) (Fالمحسوبة
( )83.590وى أ بر من قيمة  Fالجدولية البالغة ( )6.85مما يدل عاى معنوية انموذج االنحدار الخا

بيذه

الفراليةب وقد بال معامل التحديد ( ) 0.430بمعنى أن المسؤولية االخمقية تفسر ما نسبتو ( )% 43من التغي ار
الت تا أر عاى األداء العال ب وبذلك يتم رفض فرالية العدم الفرعية الثالثة وقبول الفرالية البدياة.
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Z=1.069+0.674 Y3

تمعادالت االنحدار وقيم ) (R2و قيمة ( ) Fالمحسوبة لمفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسة
Sig.

F

Mean

).000(a

83.590

25.082

1

.300

111

33.307

112

58.389

Sig.

T

.001

3.396

.000

9.143

Square

df

Sum of

25.082

Regressio
Residual
Total

Squares

Standardize

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients
Beta

Model

Std. Error

B

.315

1.069

.074

.674

1

n

R

0.655
(Constan

2

R

)t
.655

Y3

0.430

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
ث .ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لممسؤولية االنسانية في األداء العالي.

َي ير من معادلة وجدول نتا ا تحايل االنحدار الخا البسيا ( ) 12ىنالك تأثير ذو داللة معنوية عند
مستوى ( )% 1لامسؤولية اإلنسانية ف األداء العال ب إذ باغ قيم معامل بيتا ( )0.495بمعنى أن التغير ف قيمة
المسؤولية االنسانية بمقدار وحدة واحدة يقود إلى تغير بمقدار ( )0.495ف متغير األداء العال ب وقد باغ

قيمة

)(Fالمحسوبة ( )76.604وى أ بر من قيمة  Fالجدولية البالغة ( ) 6.85مما يدل عاى معنوية انموذج االنحدار

الخا

بيذه الفراليةب وقد بال معامل التحديد ( ) 0.408بمعنى أن المسؤولية االنسانية تفسر ما نسبتو ()%40.8

من التغي ار الت تا أر عاى األداء العال ب وبذلك يتم رفض فرالية العدم الفرعية الثالثة وقبول الفرالية البدياة.
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جدول ) (12تمعادالت االنحدار وقيم )  (Rوقيمة ( ) Fالمحسوبة لمفرضية الفرعية الرابعة من الرئيسة
2

Sig.

F

Mean

).000(a

76.604

23.842

1

.311

111

34.547

112

58.389

Square

df

Sum of

23.842

Residual
Total

Squares

Model
1

Regressi
on

Sig.

t

.000

9.014

.000

8.752

Standardize

Unstandardized

d

Coefficients

R

Coefficients
Beta

Std. Error

B

.223

2.010

.057

.495

0.639
(Consta

R2

)nt
.639

Y4

0.408

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
وبعد التأ د من صحة الفراليا

الفرعية السابقة يتم اختيار الفرالية الر يسةب إذ ي ير جدول نتا ا تحايل

االنحدار ) (13ىنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى ( )%1لامسؤولية االجتماعية ف األداء العال ب إذ باغ
قيم معامل بيتا ( ) 0.883بمعنى إن أي تغير ف

قيمة المتغير المستقل المسؤولية االجتماعية تقود إلى تغير

ب االتجاه نفسو وبمقدار ( ) 0.883من المتغير التابت األداء العال ب وقد باغ

قيمة ) (Fالمحسوبة ()179.155

وى أ بر من قيمة ( )Fالجدولية البالغة ( )6.85مما يدل عاى معنوية انموذج االنحدار الخا

بيذه الفراليةب

وقد بال معامل التحديد ( ) 0.617بمعنى إن متغير المسؤولية االجتماعية يفسر ما نسبتو ( )%61.7من التغي ار
الت

تا أر عاى األداء العال

أما النسبة المتبقية والبالغة ( )% 38.3فتعود لمتغي ار

اإلنموذجب وبذلك يتم رفض فرالية العدم الفرالية الر يسة وقبول فرالية الوجود البدياة.
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Z=0.388+0.883 Y

جدول ) (13تمعادالت االنحدار البسيط وقيم ) (R2وقيمة ( )Fالمحسوبة لمفرضية الرئيسة

Sig.

F

Mean

).000(a

179.155

36.052

1

.201

111

22.337

112

58.389

Sig.

T

.212

1.254

.000

13.385

Square

df

Sum of
36.052

Regressio
Residual
Total

Squares

Standardize

Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients
Beta

Std. Error

B

.270

.338

.066

.883

Model
1

n

R

0.786
(Constan

R2

)t
.786

Y

0.617
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أوالً :االستنتاجات

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

ير ز ىذا المبحث عاى مجموعة من االستنتاجا

الدراسةب وتفسي ار

لامتغي ار

الت حقق

تأثي ار

الت

تمثل تعايمً لبعض النتا ا الت

ير عبر

مميزةب التي تسيم ف ارلاد الباحثين والمتخصصين إلى مجاال

جديدة تستحق البحث والدراسة والتاوير .حيث أ ير نتا ا التحايل التابيق لمتغي ار الدراسة لامعامل المبحوثةب
مجموعة من االستنتاجا أىميا اآلت - :

.1

ىناك حاجة لتاوير األنلاة والخدما

اإلنسانية من أجل تحسين صورتيا ف المجتمتب حيث أ ير

النتا ا االحصا ية إن تقديم المساعدة النقدية والعينية لاعاماين بمختاف المجاال
بالتأثير االيجاب

المزم عاى جميت العاماينب وىذا ما أ ده انخفاض الوسا الحساب

اإلنسانية نسبة لباق أبعاد المسؤولية االجتماعية.
.2

يحتاج إلى تن يم أ بر

يح ى

الموزون لبعد المسؤولية

لم ت ير النتا ا اإلحصا ية الخاصة بالوسا الحساب الموزون أي تأ يد عاى بعد المسؤولية االقتصاديةب

ومن ىنا ير التصور بأن ىناك العديد من المسؤوليا الخاصة باألداء والمحاف ة عاى الميزة التنافسية تحتاج إلى

تفعيل وتاوير من أجل المان تحقيق األىداف االقتصادية واالستمرار بتحقيق األرباح فالم عن أىداف النمو

والتوست.
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والقوانين المحاية والدوليةب الت تحم المجتمتب وى بذلك منصاعة إلييا

بل ل يحقق األمان القانون ب وىذا ما بينو ارتفاع الوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولة القانونية نسبة إلى
باق أبعاد المسؤولية االجتماعية.
 .4ير من االرتفاع الن سب لاوسا الحساب الموزون ُلبعد المسؤولية األخمقية االلتزام الواال بالقيم والمعايير
ين دون الحاجة إلى أن تُفرض ىذه
واألخمقيا اإلدارية الت تخدم المجتمت وجميت أصحا المصال اآلخر ُ
القيم والمعايير الجيا

الح ومية المحاية والدولية.

 .5تبن مبدأ التحسين المستمر واإلبداع ف
.6

افة جوانبيا ومسمياتيا اإلدارية والتلغياية وتاوير القابايا البلرية

والمعرفية لخاق مصادر جديدة لاتحسين المستمر استجابة لتغي ار البي تين الداخاية والخارجية ليا.
لم ي ن ىناك دعم اف

ونلر ىذه المواى

لعمايا

والمتميزينب فالم عن تدعيم م ار ز التأىيل والتاوير

ا تلاف المواى

بما يحقق الت امل ف العمل والثقة العالية بين جميت المستويا

التن يمية لامعملب وىذا

ما أ دتو النتا ا اإلحصا ية ف انخفاض الوسا الحساب الموزون ُلبعد جودة اإلدارة نسبة إلى باق أبعاد
متغير األداء العال .

 .7امتمك مقوما

االلتزام اويل األمد اتجاه أصحا

المصال (حماة األسيمب والزبا نب والعاماينب والموردينب

والمجتمت بل ل عام) رغم أن ىناك حاجة الرورية لتقوية ىذا االتجاه لتحسين عماية خاق القيمة عبر معرفة

رغبا

واحتياجا

أصحا المصال واالستجابة ليا.

 .8ير من النتا ا اإلحصا ية لتحايل األثر ب أن بُعد المسؤولية األخمقية ان لو األثر األ بر عاى متغير األداء
ُبعد المسؤولية االقتصادية بالتأثير األقل ف األداء العال ب مما يؤ د أىمية االىتمام بالقيم
العال بينما ح
.9

والمعتقدا

األخمقية اللخصية والجماعية لما ليا من دور بير ف تحسين األداء العال .

ير من خمل تحايل عمقا

األثر بأن ىناك أث ًار معنويا لامسؤولية االجتماعية بأبعادىا ف تحقيق األداء

العال ب بمعنى أن موا مة األنلاة مت التوقعا
افةب يسيم بل ل فاعل ف تحقيق األداء العال

االجتماعية واالقتصادية والبي ية لامجتمت وأصحا

ومن ثم يقود إلى تحقيق األىداف االستراتيجية.

المستقبمية
المقترحات ت
ثانيًا :التوصيات و ت
برز أثناء مرحاة البحث الميدان

وتقص المعاوما

من استنتاجا ب برز مجموعة من التوصيا

المصال

والمقترحا

والرجوع إلى المصادر المختافةب وف إاار ما ورد

الت تفيد المعامل عينة الدراسة بل ل خا

والباحثين

الميتمين بالف ر اإلداري عموم ًاب ويم ن تاخيصيا عاى النحو اآلت - :

أوالً :التوصيات

 . 3ينبغ ي زيييادة العم ييل بمبييدأ ال لييفافية واالنفت ييا ح والثقيية م ييت العيياماينب ميين خ ييمل ت ل ي يل فييرق عم ييل لحييل المل ييا ل
والم ليار ة في والييت األىيداف وتواليييحيا والعميل عاييى زييادة ثقيية األفيراد بأنف سيييمب مين خييمل تايوير الميييا ار

وال ييدو ار التدريبي يية اإلج ار ي يية والنف س ييية وذل ييك م يين أجي ييل تا ييوير العم ييل المبني ي عا ييى الرغب يية اللخ ص ييية وتحقيي ييق

التوازن بين مصال العاماين والمصال العايا لامعمل.

 . 4ت ييدعيم ال لي ي ار ة مي ييت المعام ييل وال ل يير ا المناف سي يية والتوا ص ييل م ييت ال لي يير ا األخ ييرى الدولي ييةب مي يين خ ييمل تبي ييادل
الخب ي ار واع ييارة ف ييرق العم ييل المتبادل يية ب ييين ال ليير ا أو إن ل يياء اتفاقي ييا لاتع يياون الفني ي واإلداري ب ييين ال ل يير ا
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المحاييية والدولي يية عب يير ا لعم ييل واال س ييتثمار الفاع ييل لامي يواردب م يين خ ييمل تب ييادل المن ييافت والمعاوم ييا

وبن يياء أن م يية

متاورة لمتصاال لتنفيذ ىذه الميمة.

 . 5التأ يد عاى ُبعد المسؤولية االقتصادية باريقة تُسيم ف دعم أىداف الربحية والنموب من خمل توالي اإلدارة
لاعاماين عن أىمية ىذه األىداف وارتباايا الوثيق بالمزايا والمنافت والتعويالا الت تقدم لاعاماين مت
االىتمام والحفا عاى المزايا التنافسية إن وجد ب من خمل التواصل مت األسواق وتابية رغبا
بما يحسن من سمعة المعملب والعمل عاى دراسة أسبا

 . 6الحاجة إلى معرفة األبعاد الت

تحقق التفوق المااو

المسؤولية االجتماعيةب من خمل ما تمتا و من إم انيا

تفوق الصناعا األجنبية المنافسة ومعالجتيا.

والالروري لامنافسة السوقية التيتقود إلى تعزيز
اإلنتاج األن ف.

وسياسا عن عمايا

 . 7الرورة االىتمام بأبعاد المسؤولية االجتماعية األ ثر تأثي ار التيتقود إلى تبن
تحسين لجودة اإلدارة والعاماين ومن ثم الوصول إلى منتجا

 . 8الرورة والت السياسا

واإلجراءا

افة متاابا

األداء العال من

ال تؤثر عاى صحة اإلنسان والبي ة (صديقة

لابي ة).

الت تعزز جوان

المستيا ين

القوة فيما يتعاق بعمايا االنتاج االن فب فالمً عن

الرورة الحفا عاى الم وارد األولية وعدم استنزافيا لاوصول إلى تعزيز المسؤولية االجتماعية.

.9

ف

تن يم براما ودو ار

تدريبية لزيادة وع األفراد العاماين داخل المعمل بمفيوم عمايا

تعزيز المسؤولية االجتماعية وبما يتمءم مت المستجدا

البي ية ف القااعا

اإلنتاج األن ف وأثرىا

الصناعية.

المستقبمية
المقترحات ت
ثانيًا :ت

الم سييتخدمة حالي ي ًا في ي معامييل أوربيياب وى ي تقنييية اال سييتفادة ميين (النفايااات) ب اف يية
 . 1ا سييتخدام تقنييية (الوقااود البااديل) ُ
أ لي الياب مين خيمل حرقييا ف ي أفيران معاميل ال سيمن ب التيفي بعييض األحييان ت صيل ن سيبة ا سيتخداميا إلييى ()%50
وقيود بيديل عيين مييا

وقييود الينفا األ سييود الم سيتخدم حالي ي ًاب مميا ييوّفر ف ي

افية ت صيينيت الاين الواحييد المنيتاب ىييذا

م عن المحاف ة عاى البي ةب من خمل استخدام (النفايا ) واعادة تدويرىا.
فال ً

 . 2إن ليياء اتحيياد أو (جمعيااة ) لمنت س ييب معامييل ت صيينيت ال سييمن ف ي العي يراقب لغييرض الت ليياور واتخيياذ الق ي ار ار بل ييأن
م عيين تبييادل الخب ي ار الفنييية واإلدارييية ف ي
مواجييية التحييديا الت ي تواجييو صييناعة ال سييمن ف ي الع يراقب ف ال ي ً
مجاال

صناعة السمن .

 . 3العمل عاى توسيت الحصة السوقيةب من خمل إنلاء م ات
عاى فت خاوا لاتصدير إلى الدول المجاورةب ون السمن
األوسا وفق المعايير العالمية لانوعية والجودة.

افيية

لابيت المبالر عند ملارف ل محاف ة والعمل
العراق

ُيعد من أفالل أنواع السمن ف اللرق

 . 4والت خاا دقيقة الحتياجا السوق وبالتيال العميل عايى تابيية ىيذه االحتياجيا
االعتماد عاى مية ثابتة لإلنتاج.

بمختايف أحجامييا وأنواعييا دون

 . 5ت صييميم لييب ة توزيييت قوي يية لييدعم منتجييا ا ل ل يير ة ميين األ صييناف غييير المعروف يية ف ي ال سييوق وذا االس ييتخداما
الخاصة وفت اسواق جديدة ليذه المنتجا .

 . 6والت خاا دقيقة الحتياجا السوق وبالتيال العميل عايى تابيية ىيذه االحتياجيا
االعتماد عاى مية ثابتة لإلنتاج.

بمختايف أحجامييا وأنواعييا دون

 . 7العميل عايى إن لياء ليب ة خايوا نقيل مين (الساكك الحديااد ) تيربا افية محاف يا القايرب ابتيداء مين معميل سييمن
يربمء وميين ث ييم تتفييرع خييا إل ييى الجنييو وخييا إل ييى ال لييمالب وذلييك ألن خا ييوا ال س ي ك الحديييد ىي ي ميين أرخي ي
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نقيل اإل سيمن ال بييرة

وسا ل النقل وأ ثرىا أماناب والذي بدوره سوف سييجن الح ومية مين تحميل أ اليرار لياحنا

عايى الاي رق اإل سيفاتية والحاجية إليى الييرورة ا سيا يا بيين الحيين واآلخيرب ىييذا ف اليم عين االزدحاميا ال بييرة جييداً
وحيوادث الاييرقب واليذي بييدوره سييينع س عايى تخفيييض افية اإلنتيياجب وميين ثيم تخفيييض األ سيعار وزيييادة المبيعييا

وبالنياية زيادة األرباح.

 . 8العمييل عاييى فييت خاييوا لات صييدير إل ييى الييدول المجيياورةب ييون ال سييمن الع ارقي ي يعييدمن أف الييل أن يواع السييمن في ي
اللرق األوسا وفق المواصفا

العالمية.

ثالثًا :توصيات عامة

 - 1اال سييتعانة بأف ييار وعاييوم عاماؤن ييا األعييمم ميين ذوي االخت ص ييا

ف ي عاييوم االقت ص يياد واالجتميياع والقيييادةب م يين

أمثييال الع ييالم والمف يير اإل س ييمم ال بي يير ال س يييد ال ل ييييد (محم ييد ب يياقر ال ص ييدر) رحم ييو اهللب في ي مؤلفيي ي ِو ( فا س ييفتنا

واقت صييادنا ) وال لييييد الث ييان ال سيييد (محم ييد محمييد ص ييادق ال صييدر) رحمييو اهللب وذلي ي ك لمعرفيية يفي يية بنيياء الدول يية

بصفتيا مجموعة من ما ب و يفية بناء اإلنسان بصفت ِو جوىر ىذه المن ما .
قائمة المصادر
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 .1الب ريب ثامر ياسر (" ) 2001التسويق والمسؤولية االجتماعية"ب دار وا ل لانلرب عمانب األردن.
 .2العامري د .صال ميدي محسنب والغالب ب د .ااىر محسن منصور (" )2008اإلدارة واألعمال"ب دار وا ل
لانلر والتوزيتب ا2 /ب عمانب األردن.
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عمانب األردن.

ثانيًا :الرسائل واألطاريح الجامعية
 .1منيييل محمييد ح سييين (" ) 2000األداء االجتميياع ال ييداخا وعمقتييو بييدوران العمييل :د ارس يية ميدانييية ف ي ليير ة نف ييا
الجني ييو وال ل ي يير ة العام ي يية لاحدي ي ييد وال ص ي ييا "ب رس ي ييالة ماج س ي ييتير غي ي يير من ل ي ييورة في ي ي إدارة اإلعم ي ييالب اي ي يية اإلدارة

واالقتصادب جامعة البصرةب العراق.

 .2خامرةب الااىر (" )2007المسؤولية البي يية واالجتماعيية ميدخل لم سياىمة المؤس سية االقت صيادية في تحقييق التنميية
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 .3برقياويب خالييد بين يوسييف(" ) 2009آراء ال لييبا الجيامع حييول الم سييؤولية االجتماعيية  :د ارسيية ا سييتامعية آلراء
اييم

واالبييا جامعيية أم القييرى بم يية الم رميية" الماتقييى ال سيينوي لم ار ييز اإلحييياء بم يية الم رمييةب المما يية العربييية

السعوديةب www.ahyaa.org.sa/a/communety.pdf
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وانع ا سياتيا عايى رالييا

الم س ييتياك :د ارس يية تحاياي يية آلراء عين يية م يين الم ييديرين والم سي ييتيا ين في ي عين يية م يين المن م ييا الم ص يينعة لامنتجي ييا

الغذا ية ف الجميورية اليمنية"ب أاروحة د توراه مقدمة إلى مجاس اية اإلدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية.
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