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مســتمرا حيــث حقــق قفــزة نوعيــة و ذلــك مــن الســنوات األخيــرة تطــورا ملحوظــا و  إن مصــطلح المســؤولية االجتماعيــة عــرف فــي :ملخــص

خالل التطرق اليه بصفة دقيقة في العديد من البحوث الجامعية والملتقيات التكوينيـة ممـا لفـت انتبـاه مسـيري المؤسسـات لهـذا المفهـوم 
ة الحقــوق حمايــات اجتماعيــة طوعيــة فــي المؤسســات و ة االجتماعيــة ابتعــدت مــن كونهــا القيــام بمبــادر فالمســؤولي.مــن أجــل التوســع فيــه
حـثهم مـوارد البشـرية و انتقلت لتكون من بين األدوار المهمة التي يقوم بها مسيرو هذه المؤسسات من أجل تحفيز الاالجتماعية والبيئية و 
  .على تطوير ادائهم 

ة الى التعرف على اهم اشكال الممارسات االجتماعية اتجاه المورد البشـري فـي ثالثـة شـركات عربيـة تعـد نهدف من هذه الدراس         
اتبـاع  تـم. شـركة سـوناطراك الجزائريـة,بنـك اإلمـارات دبـي الـوطني, )قابكــــو(االبرز في بلدانها ممثلـة بشـركة شـركة قطـــر للبتروكيماويـــات 

وظيــف التان الشــركات تعتمــد علــى التكــوين و  توصــلنا الــىتحليــل بيانــات الشــركات الثالثــة و  ىالــي يعمــل علــالمــنهج الوصــفي التحليلــي و 
  .البرامج االجتماعية التي تعتمد عليها اتجاه الموارد البشرية  والسالمة كابرز السياسات و 

شــركة ,ت بنــك اإلمــارات دبــي الــوطنيشــركة قطــــر للبتروكيماويــــا، ولية االجتماعيــة،الموارد البشــريةاشــكال المســؤ  :الكلمــات المفتاحيــة
  .سوناطراك

Abstract: The term social responsibility in recent years has developed in a remarkable 
way and has achieved a quantum leap through careful consideration in many university 
researches, study days and formative forums, drawing the attention of the institutions' 
managers to this concept in order to expand it. In fact, social responsibility has changed 
from merely the social initiatives and the protection of social and environmental rights. 
Yet, it has become one of the significant roles that the managers of these institutions use 
in stimulating human resources and encouraging them to develop their performance. 
         The aim of this study is to identify the most important forms of social practices 
towards the human resource in three Arab companies, the most potential in their 
countries represented by Qatar Petrochemical Company (QAPCO), Emirates National 
Bank of Dubai (NDB) and SONATRACH in Algeria. The analytical descriptive 
approach was followed to analyze the data of the three companies. As a result, it has 
been found that companies rely on training, employment and safety as the main drivers 
of social policies and programs on which the human resource direction depends. 
 
Keywords: Social Responsibility Forms, Human Resources, Qatar Petrochemical 
Company, Emirates NBD, SONATRACH 
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 :مقدمة
إن تركيز منظمات األعمـال علـى دورهـا اإلقتصـادي و محاولتهـا تعظـيم أرباحهـا مهمـا كانـت الوسـيلة المتبعـة جعلهـا تقـوم     

الذي شهده العـالم  اآلن مـن ناحيـة  بأخطاء جسيمة و تسبب مشاكل اتجاه المجتمع و البيئة المتواجدة بها و نتيجة التطور
اإلعالم  و تكنولوجيا اإلتصال جعل معظم هذه األخطاء تظهر للجميع مما جعل منظمـات األعمـال فـي مواجهـة العديـد مـن 
الــدعاوي القضــايا و تحــت ضـــغوط المســتهلكين و جماعــات الضـــغط و لمواجهــة هــذه الفضــائح الماليـــة التــي كانــت ســـببا 

اال ان هــذا المفهــوم لــم يســلم كوســيلة للخــروج مــن هــذا المــأزق الممارســات االجتماعيــة   نظــار نحــورئيســيا فيهــا وجهــت األ
علـى انهــا ممارســة طوعيــة مـن قبــل المنظمــات اتجــاه المجتمعــات  ينظــر اليهــاكثيـر مــن األحيــان الي ايضـا مــن االنتقــادات ففــ

ذه المؤسسـات و بالتــالي التركيـز علــى  ثنائيــة المتواجـدة فيهــا كمـا يــتم حصـرها علــى انهـا تحمــل تكــاليف اضـافية مــن قبـل هــ
ـــافع نتيجـــة ممارســـتها  الـــربح و الخســـارة لكـــن المـــدقق فـــي مفهـــوم المســـؤولية اإلجتماعيـــة يعـــرف أن المؤسســـات تجنـــي من
لمســؤوليتها فــاذا تمكنــت المنظمــات أثنــاء قيامهــا بأعمالهــا مــن الجمــع بــين التصــرفات األخالقيــة و المكاســب اإلقتصــادية 

  . جزم بانها حققت الهدف من تواجدها في األسواقفيمكن ال
إن مصطلح المسؤولية اإلجتماعية ليس ذا طابع جامد بل عكس ذلك فهو يتميز بصفات الديناميكيـة أي القابليـة للتطـور و 

ا اتمتـد التغير و ذلك من أجل مواكبة المتغيرات اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية التـي  مـن الممكـن أن تطـرأ عليهـا كمـ
نطاق تطبيـق هـذا المفهـوم العديـد مـن االطـراف سـواءا كانـت اطرافـا داخليـة او خارجيـة و مـن ابرزهـا المـورد البشـري و التـي 

  .من واجب منظمات االعمال ان تتبنى مسؤوليتها اتجاه و تلتزم بدورها االجتماعي حتى تضمن تحسين االداء بشكل عام
  :محاور البحث على الشكل التالييكون هيكل و ح ما سبق ارتأينا أن ومن أجل توضي  
  اإلطار المنهجي للبحث -1
  المسؤولية االجتماعيةمدخل إلى  -2
  المسؤولية االجتماعية و الموارد البشرية -3
االطـار التطبيقـي و الــذي مـن خاللـه ســنتعرف علـى اهـم اشــكال السـؤولية االجتماعيـة الممارســة اتجـاه المـورد البشــري   -4

بنـك اإلمـارات دبـي  ,)قابكــــو(قطـــر للبتروكيماويـــات  شـركة :هـي تعتبـر مـن بـين االهـم فـي بلـدانها و ركات عربيـة في ثالثة شـ
  .شركة سوناطراك الجزائرية,الوطني

  :اإلطار المنهجي للبحث -1
  :أهداف البحث -1-1

  :من أهداف البحث التي نسعى إلى تحقيقها
  المسؤولية االجتماعيةتوضيح ماهية  -
  .حل تطور مصطلح المسؤولية االجتماعيةمرا-
  .مبادئ المسؤولية االجتماعية و ابعادها -
  . اشكال المسؤولية االجتماعية الممارسة اتجاه المورد البشري في الشركات محل الدراسة -
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  :أهمية البحث -1-2
و اتجــاه المــوارد البشــرية  المســؤولية االجتماعيــة الممارســةهــذا البحــث أهميــة كبيــرة مــن خــالل تعرضــنا لموضــوع  يكتســب

الذي أصبح ضـروريا ال يمكـن للمنظمـات االسـتغناء عنـه ألنـه أصـبح مـن المواضـيع التـي تحضـي باهتمـام كبيـر نتيجـة انتشـار 
  .االزمات االقتصادية

  :البحث اشكالية  -1-3
فـي السـاحة االقتصـادية مـن المواضـيع الهامشـية بـل  أصـبح مـن األطروحـات الجـادة  يعد مصطلح المسـؤولية االجتماعيـةلم 

االقتصادية و كـذالك للتـأثير اإليجـابي علـى األفـراد السـتخراج ة و مكافحة الفضائح الماليالتي جاءت لمعالجة و و  ،المعاصرة
  .أحسن أداء ممكن منهم

ل البـرامج االجتماعيـة الممارسـة مـن قبـهـي مـا : يمكن حصـر مشـكلة البحـث فـي السـؤال الرئيسـي التـالي  ذلكبناءا على و  
  ؟ منظمات االعمال اتجاه الموارد البشرية

  فرضيات الدراسة 1-4
  :الفرضيات التالية يقوم البحث على

  يعتبر تكوين االفراد من ابرز اشكال المسؤولية االجتماعية التي تمارسها منظمات االعمال اتجاه الموارد البشرية -
  االجتماعية اتجاه المورد البشري ان عملية االستقطاب تبرز تبني منظمات االعمال لمسؤوليتها -
  :المنهجية العلمية المستعملة في البحث.1-5

المـنهج العلمــي المســتخدم فــي هــذا البحــث هــو المــنهج الوصــفي التحليلــي، حيــث تــم جمــع المعلومــات المتعلقــة بموضــوع 
هـذه المعلومـات للتوصــل  الدراسـة، بغـرض وصـف الظـاهرة وصـفا دقيقـا و اإللمـام بكـل الجوانـب المتعلقـة بهـا، و تـم تحليـل

  .إلى نتائج قابلة للتعميم
أما في الجانـب التطبيقـي، فقـد حصـلنا علـى المعلومـات انطالقـا مـن المواقـع االلكترونيـة لهـذه الشـركات الـثالث فـي شـبكة 

  .االنترنت، حيث تتضمن هذه المواقع معلومات كافية ووافية عن موضوع الدراسة
  الدراسات السابقة 1-6

ـــة فـــي تـــوفير مبــدأ حمايــة المســتخدم 2002ـري دراســة البكــ ـــة للمنظمـــات االنتاجي ـــة واالخالقي حـــول المســـؤولية االجتماعي
هــــدفت الدراســــة الــــى بيــــان المواقــــف المتناقضــــة فــــي تطبيــــق مفهــــومي  . بـالتطبيق علـى مجموعـة مـن المنظمـات العراقيـة

ـــة وال والتعـــرف علـــى مســـؤولية االدارة تجـــاه العـــاملين , مســـؤولية االخالقيـــة لـــدى المظمـــات االنتاجيـــةالمســـــؤولية االجتماعيــ
كمــا هــدفت  .لـــديها ومـــدى توفيرهــــا لحقــــوق العــــاملين مــــن حيــــث حمــــايتهم مــــن المخــــاطر واصــــابات العمــــل واالمـراض

النقــاط الســلبية مــن حيــث ادراك المنظمــات عينــة الدراسـة لمفهـوم المسـؤولية االجتماعيـة الدراسـة الـى التعـرف علـى بعــض 
 .منظمة 12مدير موزعين على40د العينةوقد بلغ عدد افرا . واالخالقية وتطبيقها

دراسـة تهـدف هـذه ال ". المسـؤولي ة االجتماعيـة للمؤسسـات و المـوارد البشـرية:" ،بعنـوان  ) 2010ضـيافي نـوال( دراسـة 
ان المؤسســـة امـــام االلتـــزام بمســـؤوليتها االجتماعيـــة خاصـــة اتجـــاه مواردهـــا البشـــرية باعتبارهـــا مـــن أهـــم مقومـــات النجـــاح و 
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االرتقـاء، إذ تمثـل البحــث الحـالي إسـهاما متواضــعا يـربط بـين األداء االجتمــاعي للمؤسسـة و العمـال و منــه تنبـع أهميـة هــذه 
ة مــدى التــزام المؤسســات بهــذه المســؤولية و خاصــة المؤسســات الوطنيــة ذات الطــابع إطــارا شــموليا لمعرفــنهــا الدراســة كــو 

كمـا تقـوم بتأصـيل المفـاهيم األساسـية للمسـؤولية االجتماعيـة و توعيـة المؤسسـات بأهميـة تبنيهـا نظـرا لمسـاهمتها  . الخـاص
عيـة اتجـاه العمـال و أهميـة االلتـزام في تطوير المجتمع و معالجـة مشـاكله و ، كـذا عـرض عـدد مـن أبعـاد المسـؤولية االجتما

بهــا نظــرا لمســاهمتها فــي خلــق مجتمــع داخلــي متماســك و ، بــاالخص التعــرف علــى و اقــع تبنــي المســؤولية االجتماعيــة مــن 
  .طرف المؤسسات الجزائرية الخاصة و مدى االلتزام بها

 ". ين العاملين فـي تحسـين أداء المؤسسـةأثر تطبيق إستراتيجية تمك:" ،بعنوان )2013راهب محمد زين العابدين (دراسة 
تكمن أهمية الدراسة في الحاجة األكاديمية لمثل هذه المواضيع إلى الوقوف عنـد حقيقـة تطبيـق مثـل هـذه المواضـيع فـي و 

وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى ، . تنا االقتصادية الجزائرية و النظر على مـدى تأثيرهـا علـى األداء فـي المـدى البعيـد ااقع مؤسس
وضــيح أهــم المفــاهيم المتعلقــة بإســتراتيجية تمكــين العــاملين، توضــيح كــل المفــاهيم المتعلقــة بإســتراتيجية تمكـــين األداء، ت

وقــوف علــى و اقــع النجاحهــا بوصــفها مــنهج جديــد  امحاولــة اختبــار بيئــة أعمــال الشــركة الحتضــان إســتراتيجية التمكــين و 
يــة، إيجــاد العالقــة بــين تطبيــق إســتراتيجية تمكــين العــاملين و أثــر هــذه تطبيــق إســتراتيجية التمكــين فــي المؤسســات الجزائر 

  العالقة على قدرة الشركة في تطوير األداء
  :المسؤولية االجتماعيةمدخل إلى  -2

يكتســي موضــوع المســؤولية اإلجتماعيــة اهتمامــا متزايــدا يومــا بعــد يــوم جــراء التغيــرات الجوهريــة التــي تمســه فهــو عبــارة عــن 
و ليس مفهوم بسيط و ذلـك بسسـب احتوائـه علـى جوانـب ثقافيـة ، دينيـة، تجعـل مـن الصـعب وضـعه فـي ركـن  تركيب معقد

البحـوت العلميـة و ى الرغم من العديد من الدراسـات و واحد هذا األمر الذي برر عدم وجود تعريف موحد يلقي اإلجماع عل
  .الجامعية التي تعرضت لهذا المفهوم

  اعيةتعريف المسؤولية االجتم 2-1
هـــــو روحـــــي للمســـــؤولية اإلجتماعيـــــة أال و اذا أردنــــا تقـــــديم تعـــــاريف للمســـــؤولية اإلجتماعيـــــة فعلينـــــا البــــدأ بتعريـــــف األب ال

Howard.Bowen ) ( القيـــام بعــة السياســـات واتخـــاذ القـــرارات و مســؤولية رجـــال األعمـــال فـــي متا" الـــذي عرفهـــا و
  1"باألنشطة التي تتالئم مع أهداف و قيم المجتمع

بأنهــا الفلســفة التســويقية المعبــر عنهــا سياســات اإلجــراءات و األفعــال و التــي تحقــق )  Boone & kurtz(عرفهــا 
  2"رفاهية المجتمع كهدف أساس

المسـاهمة فـي تحقيـق التنميـة نظمات األعمال بالتصرف أخالقيـا و أنها التزام مستمر من قبل م) " Watts et all) عرفها
  3" المجتمعن و السكان المحليييشية للقوى العاملة وعائالتهم و لنوعية الظروف المعاإلقتصادية  و العمل على تحسين ا

أن المسـؤولية اإلجتماعيـة هـي التـزام مـن قبـل المنظمـات مـن أجـل تعزيـز تأثيرهـا اإليجـابي  و ) Pride etFerell(ويـرى
  4"التقليل تأثيرها السلبي على المجتمع
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ة اإلجتماعيـة هـي التـي تهـتم بوضـع بـرامج اجتماعيـة لتعظـيم أربـاح المسـؤولي) " Harold Johnson 1971(عرفهـا و 
  PE4(5(المنظم
التــزام أخالقــي و انســاني و أدبيتتحملــه المنظمــات اتجــاه المجتمــع المتواجــدة فيــه مــن خــالل " بانهــا) Holmes(عرفهــا 

الصـحية ومكافحـة التلـوث و الفقـر و تحسـين الخـدمات  القيـام بمجموعـة كبيـرة مـن األنشـطة اإلجتماعيـة علـى غـرار محاربـة
  6"حل مشاكل اإلسكان و غيرهاخلق فرص عمل و 

مـن شـان هـذا اإللتـزام ؤسسة اتجاه المجتمع العاملـة بـه و التزام الم"المسؤولية اإلجتماعية بأنها ) Drucher1977(يرى 
  7"تباين وجهاتهمأصحاب المصالح في هذا المجتمع و  ان يتسع باتساع شريحة

بأنهــا التــزام أصــحاب النشــاطات اإلقتصــادية بالمســاهمة و بــدوافع ذاتيــة فــي " المســؤولية اإلجتماعيــة  البنــك الــدوليعرفهــا 
التنميـة المسـتدامة مـن خــالل العمـل مـع مكونــات المجتمـع المحلـي لتحســين مسـتوى معيشـة النــاس بمـا يخـدم اإلقتصــاد و 

  8"التنمية معا
عبارة الشركات بروح المواطنة العالمية التي تغطي كـال مـن حقـوق و  توسع المفهوم باستخدام "منظمة األمم المتحدةعرفتها 

  9"مسؤولية الشركات عبر الوطنية في السياق الدولي
جميــع المحــاوالت التــي تســاهم فــي تطــوع الشــركات لتحقيــق تنميــة ذات اعتبــارات اخالقيــة و "أمــا الغرفــة التجاريــة العالميــة

  10"إجتماعية
مسؤولية الشركات هي انعكاس لفعالية العمال المالئمـة التـي تطورهـا " في الميدان اإلقتصادي التنميةوتعتبر منظمة التعاون و 

  11"المجتمعات المتواجدة فيها و العنصر األساسي لمسؤولية الشركات  هي أنشطتها
  :وباختصار لهذه التعاريف يمكن أن نتبنى التعريف الجامع التالي

  يطلـــق أطـــراف نحوعـــدة المســـؤول والتصـــرف األخالقـــي االلتـــزام دلـــك  هـــي األعمـــال منظمـــات فـــي االجتماعيـــة المســـؤولية
 المجتمــع مــن كــال نــدكر االجتماعيــة المســؤولية بــرامج تبنــي عليــه تعــود التــي األطــراف أبــرز ومــن المصــلحة أصــحاب علــيهم
 المجتمـع فـي منظمـاتال ومكانـة دور تعزيز و تحسين الى هدف االجتماعية المسؤولية مفهوم أن على يدل ما ،وهذا والبيئة
 المجتمـع لمشـكالت حلـول ايجـاد فـي جديـة بصـفة يشـارك اجتماعي ككيان أيضا إنما اقتصادية منظمة باعتبارها فقط ليس

  .البيئية الثروات على والمحافظة
  :تطور المسؤولية اإلجتماعيةنشأة و   -2-2

  12:هيحل و اإلجتماعية من خالل ثالث مرايمكننا  أن نوضح نشأة و تطور المسؤولية 
ذلـك مـن خـالل اتخـاذ اتجـاه المحكـة الذاتيـة حيـث كـان لرجـال األعمـال  و): 1920-1800(مرحلة تعظـيم األربـاح -1

و تطـويره فيمـا بعـد مـاهو جيـد )مـا هـو مهـم لـي مهـم للمجتمـع( هدف واحد ووحيد هو تعظيم الـربح ال سـواه و حمـل شـعار 
  لي جيد للبلد 
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عــل لموجـــة اإلنتقــادات الموجهــة للمؤسســات باعتمادهــا علــى تعظـــيم بــرزت كــرد ف) 1960-1920(مرحلــة الوصــاية -2
مـاهو جيـد ( األمـن فـي العمـل و تقلـيص سـاعات الشـغلور أطراف تنادي بتأمين السـالمة و الربح كهدف وحيد من خالل ظه

  .للشركات جيد للبلد
ية الـى مسـتوى باحتوائهـا جتماععرفت هذه المرحلة انتقال المسؤولية اإل): الى يومنا هذا 1960(مرحلة نوعية الحياة  -3

قيق نوع من الرفاهيـة فـي الحيـاة محاولة تحالسلع والخدمات المقدمة للفرد و متغيرتها الواسعة أي العمل على تحيين للبيئة و 
 ).ماهو جيد للمجتمع جيد للبلد(صبح الفرد يعتبر أهم من النقود فأ.كذلك منع الغش في السلع و التالعب في األسعارو 

  :عاد و مبادئ المسؤولية االجتماعيةاب 2-2-3
 علـــى االجتماعيــة المســؤولية مجــال فـــي المختصــين والكتــاب البــاحثين مــن العديـــد قــام:  االجتماعيــة المســؤولية أبعــاد 

 الـى أشـار الـذي (Archie Carroll) الباحـث المحـاوالت بـين ومن متباينة تسميات تحت بها الخاصة األبعاد تحديد
 البعــد األخالقــي، البعــد اإلقتصــادي، البعــد: هــي و أال اإلدارة بــاحثي طــرف مــن والقبــول اإلجمــاع قــتال والتــي أبعــاد أربعــة

   :أدناه الهرم في وسنوضحها الخير البعد أخيرا و القانوني
  Carroll لــــــــ االجتماعية المسؤولية هرم): 1(الشكل

  
Source: Carroll Archie, The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward The Moral 
Management of Organizational Stakeholders, Business- Horizons, July. August,1991,p 405. 

  مبادئ المسؤولية اإلجتماعية للشركات  
  13تعتمد المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال على تسعة مبادئ  رتينية تتمثل في ما يلي

  ) Envirommental Restoration:(صالح البيئيالحماية و اعادة اإل -1
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ينص على ضرورة قيام المنظمة بعملية اصالح البيئة و حمايتها و كـذلك اإلعتمـاد علـى التنميـة المسـتدامة فـي المنتجـات و 
 .نشطة و العمليات التي تقوم بها بصفة يوميةمختلف اال

بيــت اإللتــزام بالتصــرفات و الســلوكيات المبنيــة علــى و ذلــك مــن خــالل تث ) Ethics: ( القــيم و المبــادئ األخالقيــة -2
 .متعلقة ىبالتعامل مع أصحاب الحق و المصلحةالأسس أخالقية متينة 

من خالل اإلفصاح و الكشف عن المعلومات الضرورية و عـدم اخفـاء الحقـائق و محاسـبة مـن : المسائلة و المحاسبة -3
 .يقوم بعكس ذلك  و مسائلته

ـــز الســـلطات -4 ـــة و تعزي ـــين األهـــداف اإلســـتراتيجية و كـــذلك )  Enpouvernert( :تقوي ـــوازن ب ضـــرورة تحقيـــق الت
 .المستثمرينإلدارة اليومية لمصالح العمالء و ا

طـاء المســاهمين مـن خــالل اع)  Financial performance and results(  النتـائجاألداء المـالي و   -5
تحقيـق نمـو المنظمـة علـى  علـى  العمـلكـات واألصـول و مـة مـع المحافظـة  علـى الممتلمنـافس بصـفة دائعائد مالي محترم و 

 المدى البعيد 
ل مـن حيــث ذلــك مـن خـالل تحسـين ظــروف العمـو )   Workplace standards: (مواصـفات موقـع العمـل  -6

 دفع أجور تنافسية من خالل استقطاب و اإلبقاء على أحسن الموظفينأمن و سالمة الموظفين وتحسين مناخ العمل و 
المســاواة مــع مــن خــالل اإلتصــاف بالعدالــة واألمانــة و  )Collaborative relations: (اونيــةالعالقــات التع -7

 .موظفي المؤسسة
ن خــالل تحديــد ذلــك مــو ) quality products andservices: (الخــدماتالمنتوجــات ذات الجــودة و  -8

جيـدة لنيـل رضـا الزبــون و  خــدمات ذات نوعيـةلمتطلبــات مـن خـالل تقـديم منتجـات و اإلسـتجابة لهـذه ااحتياجـات الزبـائن و 
 .الحرص على سالمته

المتواجـدة ذلك مـن خـالل إقامـة عالقـات مـع المجتمـع و )  Comminty involvent: (اإلرتباط المجتمعي  -9
 .العوائقفيه و تحطيم الحواجز و 

  :الموارد البشريةالمسؤولية االجتماعية و  -3
ل لمــا يحققــه مــن تميــز للشــركات اذ اصــبح هــا العنصــر خاصــة لــدى منظمــات االعمــااصــبح للمــورد البشــري مكانــة مهمــة و 

يشكل ميزة تنافسية اصلية للمنظمات ال يمكن تقليدها باي طريقة كانت ما دفـع بالمؤسسـات الن تصـب جـل تركيزهـا علـى 
المــورد البشــريي مــن خــالل تحملهــا لمســؤوايتها االجتماعيــة اتجاهــه باعتبــاره ايضــا مــن اهــم اصــحاب المصــالح فــي المنظمــة 

  :االعتماد على مجموعة من االساليب يمكن تلخيصها في ب
تعتبــر مــن بــين ابــرز االســاليب التــي يمكــن لمنظمــة االعمــال ان تعتمــدها لممارســة مســؤوليتها : االســتقطاب او التوظيــف-1

  14:االجتماعية و ذلك من خالل 
ائف الشـــاغرة بشــكل علنـــي، اتبــاع عمليــة بحـــث ســليمة و تـــامين حقــوق المترشــحين لشـــغل المنصــب اإلعـــالن عــن الوظــ-

،  قبـول الشـكاوي و الطعـن  ) البعد عـن الرشـاوى و الواسـطة و اسـتغالل النفـوذ(النزاهة في االختيار  في إجراء المسابقات 
  .التحقيق فيها
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العمـل  مسابقات التوظيف يجب أن تتم على أسس علمية و موضوعية، و ليس بشكل عشوائي، و يجـب أن توافـق طبيعـة-
 .ن فيه المترشحالذي يمتح

عدم إهمال كل طلبات التوظيف التي تصل إلى المنظمـة سـواء تـم ذلـك بالتسـليم المباشـر أو عـن طريـق البريـد العـادي أو -
 .االلكتروني البريد 

 .عدم سحب الموظفين بشكل عمدي من المنافسين اآلخرين بطرق غير قانونية و غير أخالقية-
دقيق و موضوعي لالحتياجات من مختلف التخصصـات مـن مختلـف التخصصـات  استناد عملية االستقطاب إلى تحديد -

 .لشغل وظائف حقيقية 
 .لعمال المنظمة  قيةالموازنة بين االستقطاب الداخلي و الخارجي، حيث يفيد األول في منح فرص التر -
  .عدم التحيز في عملية اختيار العمال لصالح جنس معين دون اآلخر -
  :ينالتدريب او التكو  -2

  كه من اثاريمكن ان تعتمد منظمات االعمال على التدريب و التكوين كاساليب لممارسة مسؤوليتها االجتماعية لما تتر 
  15:المنظمة على حد سواء وما يجب التركيز عليه يتمثل في ايجابية على العمال و 

 القيادات المستقبليةتطوير المهارات و  -
 بمهارات عاليةفرص عمل ملتزمة و  خلق -
 .و عدم استغاللها كحجة لتبذير الموارد,التدريب لجميع العمال دون اقصاء اي فئةا فرص التكوين و اعط -
التكنولـــوجي لتحيـــين معـــارف و ج وهـــادف لمســـايرة التطـــور العلمـــي و ان يـــتم تنظـــيم عمليـــة التكـــوين ضـــمن نظـــام ممـــنه -

   .معلومات العمال
االجتماعي من خالل العمـل علـى تحسـين ظـروف العمـل ممـا  يمكن لمنظمة االعمال ان تجسد التزامها: ظروف العمل -3
  :ذلك من خاللمح للعمال بالعمل باكثر اريحية و يس
  السالمة في موقع العملضرورة توفير جميع وسائل االمن و -
  االالتقع العمل وتسهيل حركة العمال و تنظيم مو  -
  بعاتوالق الواقية واألحذية والقفازات كالنظارات العمل معدات توفير -
  .مناخ عمل سليم يشجع على االبداع توفير جو و -
  :مكافات العامليناالجور و  -4

االخالقيــة كمــا تســمح لهــا بتحفيــز د المنظمــة لبرامجهــا االجتماعيــة و تمثــل االجــور مــن ابــرز الوســائل التــي تبــرز مــدى تجســي
حقيــق المنظمــة للنتــائج س بااليجــاب بتانتمــائهم للمنظمــة وهــذا مــا يــنعكا تزيــد مــن والئهــم و االفــراد علــى العمــل اكثــر كمــ

  16:من ابرز الجوانب المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية من جانب االجور نذكرالمرجوة  و 
ان يتسم نظام االجور المعتمد في المنظمة على المساواة و العـدل و ان يـتم اعـداده وفقـا السـس سـليمة حتـى يسـتطيع  -

 تحفيز العمال
 .جل و المراةعدم التمييز باالجور بين الر  -
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 .اعتماد طرق و اساليب سليمة في دفع االجور -
 :التقييم -5 -

يمكــن لمنظمـــة االعمـــال ان تمـــارس مســـؤوليتها االجتماعيــة فـــي اطـــار عمليـــات التقيـــيم تســمح لهـــا بارضـــا جميـــع االطـــراف 
  17:بالعتماد على

 .استعمال معايير تقييم دقيقةييم أداء العاملين، و الموضوعية و النزاهة في تق -
لعامــل القــانوني الموافــق، ففــي حالــة األداء الجيــد يجــب أن يحصــل امليــة التقيــيم بــاإلجراء اإلداري و جــب أن تــرتبط عي -

 .في حال األداء السلبي يمكن أن يتعرض العامل لعقاب بحسب درجة إهمالهعلى مكافأة بغرض تشجيعه، و 
عدم االكتفاء بـالتحفيز المـادي، بـل يجـب أن يحـص العامـل علـى قـدر كـاف مـن التقـدير و االحتـرام نظيـر مـا يقدمـه مـن  -

 .عمل متقن في المنظمة
ال يجـب أن تكـون الرقابــة علـى األداء رقابــة لصـيقة  مباشـرة ألنهــا سـتؤدي إلــى مضـايقة العمـال،  و سيصــبح األمـر أكثــر  -

 .استفزازا لهم
 لية التقييم الفراد ذوي خبرة و ذراية بالعملية و ان يتميزوا بقدرة التعامل مع االخرينيجب ان تمنح عم -

  .  ان ال تقتصر عملية التقييم على الفترة الحديثة لالدا بل تشمل العملية كلها
  :االطار التطبيقي -4  

قــة علــى مســتوى إدارة المــوارد ســنتطرق خــالل هــذا الجانــب التطبيقــي إلــى سياســات و بــرامج المســؤولية االجتماعيــة المطب
  .البشرية في ثالث شركات عربية من خالل الحاالت الثالث التالية

  )قابكـــو(شركــة قطــر للبتروكيماويــات  :الحالة االولى  
 18نبذة حول قابكو -1

ي إنتـاج البـولي إثيلـين هي واحــدة من أكـبر وأنجح الشركـات في العالم فـ. ق.خ.م.ش) قابكـــو(شركــة قطــر للبتروكيماويــات 
 .وهو بوليمر بالستيك أساسي مستخرج من النفط والغاز الطبيعي –منخفـض الكثافــة 

كيلـو طـن فـي العـام ومصـنع الكبريـت بطاقـة إنتاجيـة   840تضم منشـآتنا الرئيسـية مصـنع اإليثلـين التـي تبلـغ طاقتـه اإلنتاجيـة 
كيلـو طـن فــي   780نخفض الكثافـة بإجمـالي طاقـة إنتاجيـة تزيــد عـن كيلـو طـن فـي العـام وثالثــة مصـانع للبـولي إيثلـين مــ  70
 .العام

  .)%20(وشركة توتال %) 80(ومساهمونا الرئيسيون هم صناعات قطر 

فضــالً عــن نشــاطها الرئيســي، قامــت قــابكو باالســتثمار بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي أربعــة  1974تاسســت الشــركة ســنة 
 .البتروكيماويات في دولة قطر مشاريع مشتركة تساهم في تنمية قطاع

واشـــتركنا أيًضـــا فـــي عـــدد مـــن المشـــروعات المشـــتركة منهـــا شـــركة قطـــر للفينييـــل وشـــركة قـــاتوفين المحـــدودة وشـــركة قطـــر 
  .للمنتجات البالستيكية، ومن ثم نتنوع في منتجات البتروكيماويات وصارت قابكو قوة إقليمية في مجال البتروكيماويات
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ـا بتحقيـق االزدهـار والتنميـة المسـتدامة لدولـة قطـر وذلـك مـن خـالل سـعيها إلحـراز األهـداف شركة قـابكو ملتزمـة ا ً ـا قوي لتزامً
  .2030الطموحة الواردة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 

إننـا نتبنـى مجموعـة متنوعـة مـن بـرامج المسـؤولية االجتماعيـة ترتكـز علـى ثالثـة جوانـب أساسـية هـي التعلـيم والبيئـة والرياضــة 
فضــالً عــن تنميــة  2030ونــدعم كــل جانــب بالتزامنــا بالركــائز األربعــة التــي تقــوم عليهــا الرؤيــة الوطنيــة لدولــة قطــر . الصــحةو 

  .المواطن القطري والقدرات المحلية
 19المسؤولية االجتماعيةمجاالت 

ار تعزيـز التنويـع واالقتصـاد المساهمة في تطـوير قطـاع التعلـيم والمهـارات المحليـة وبنـاء القـدرات فـي إطـ دعم قطاع التعليم
  .المعتمد على المعرفة مع التركيز على مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات وتنمية المهارات القيادية

حمايــة البيئــة الطبيعيــة ورعايتهــا فــي دولــة قطــر مــع التركيــز علــى حمايــة ســواحل قطــر وتثقيــف المجتمــع المحلــي بشــأن  البيئــة
  .البالستيك وإعادة التدوير وإدارة النفايات على نحو مسؤولاستخدام منتجات 

لدولـة قطـر فـي خـالل مواجهـة تحـديات الصـحة العامـة الرئيسـية والتشـجيع  التركيـز علـى دعـم التوجـه العـام الرياضة والصحة
  .على أنماط حياة صحية

 )كـــوقاب(قطــر للبتروكيماويــات  المسؤولية االجتماعية للموارد البشرية في شركة -2
. اهــا ومنتجاتهإضــافة إلــى ســالمة منشــآت.  اهــا فــي صــدارة اولوياتها ومســاهميهــســالمة موظفي تضــع الشــركة 20حمايــة األفــراد 

قــوم بتطبيــق نظــام ســالمة متســق تو . ا علــى أســاس الســالمة فهــي قيمــة محوريــة يتبعهــا الجميــع فــي قــابكوهوتقــوم اســتراتيجيت
 .الزمة لضمان أن السالمة هي جزء ال يتجزأ من العمليات وأنها توجه تصرفاتناالعمليات اليومية واتخاذ الخطوات ال مع

في الصحة والسالمة والبيئة، نعكـف علـى تدشـين مبـادرات ومباشـرة األنشـطة مـع التركيـز الـدائم  هاوحرًصا على تحسين أدائ
 .على الصحة والسالمة الشخصية فضالً عن سالمة العمليات

 لـــدى قـــابكو نظـــم قويـــة ومعتمـــدة إلدارة الســـالمة، فهـــي حاصـــلة علـــى شـــهادة إدارة الصـــحة يوجـــد  نظـــام إدارة الســـالمة
وتقـوم بانتظـام بمراجعـات دوريـة علـى يـد مـراجعين خـارجيين معتمـدين للتحقـق  OHSAS 18001-2007 والسـالمة

 .من امتثالنا للمعايير
 المــواطنين المخصــص وفقــا الحتياجــات كــل بإعــداد برنــامج تنميــة المــوظفين  تمــاق برنــامج تنميــة المــوظفين المــواطنين

 .موظف قطري يعمل بنظام الدوام الكامل
ويضـم دورة التنميـة الكاملـة ممـا يـؤدي إلـى تـوفير وسـيلة ). تعلـم، شـارك، أنجـز، افعـل) LEAD ويشـار إليـه باسـم برنـامج

 .قوية ومبتكرة لتأهيل متخصصين متميزين
 با متميزا مدته عام، يوفر لخريجي كلية الهندسة مسارا وظيفيـا جديـًدا فـي قدم شركة قابكو برنامجا تدريت برنامج التدريب

 .صناعة النفط والغاز
ا ذوي المهـارات والمواهـب التـي نحـرص حاليـا هـا يعتمد في األساس على موظفيهن مستقبل صناعتفإشركة قابكو  سبحف 

 .معلى توفير الرعاية الالزمة له
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 :مزايا برنامج التدريب بشركة قابكو
 ؛برنامج تدريبي شامل 
 ؛تأهيل الخريجين للتعرف على العالم المهني الحقيقي 
 ؛تطوير وتنويع مهارات الموظفين في مسارهم المهني 

  بنك اإلمارات دبي الوطني: الحالة الثانية
  :نبدة عن الشركة

حـين أدرجـت أسـهم  7200أكتـوبر  16تأسس بنك اإلمارات دبي الوطني، المجموعـة المصـرفية الرائـدة فـي المنطقـة، فـي 
 بنـك بنك اإلمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي رسميا، ويعتبر بنك اإلمارات دبي الـوطني نتيجـة لعمليـة اإلنـدماج بـين

وأصبح خطة إقليمية لتعزيز القطاع المصرفي والمالي ألنه جمع بين ثاني ورابع أكبـر بنكـين فـي  الوطني دبي وبنك اإلمارات
وشــكلت عمليــة الــدمج مجموعــة مصــرفية قــادرة علــى تقــديم قيمــة معــززة عبــر الخــدمات . بيــة المتحــدةدولــة اإلمــارات العر 

  .المصرفية للشركات واألفراد واإلستثمارية واإلسالمية في المنطقة
هـا وتتمثل رؤية بنك اإلمارات دبي الوطني في أن يكون المؤسسة المصـرفية األكثـر قيمـة والمعروفـة عالميـًا إنطالقـًا مـن موقع

مــا يعــادل تقريبــًا (مليــار درهــم  450.4، بلــغ مجمـوع أصــول المجموعــة 2017ديســمبر 31كمــا فــي . فـي الشــرق األوســط
  ).مليار دوالر أمريكي 128

مختلفـة، ممــا  جنسـية 70 يمثلـون مـا يزيــد علـى موظـف 9,000 ويعمـل لـدى بنـك اإلمـارات دبـي الـوطني حاليـًا أكثــر مـن
وكونها المجموعة المصرفية الوطنية األبرز، تعتبـر مجموعـة بنـك . الدولة وأكثرها تنوعاً  يجعله أحد أكبر جهات التوظيف في

  .21 اإلمارات دبي الوطني سفيرًا للتقدم اإلقتصادي واإلجتماعي لإلمارات في العالم بأسره
  االجتماعية اتجاه الموارد البشرية بنك اإلمارات دبي الوطنينشاطات 
 خالل شهر رمضـان المبـارك لجلـب االبتسـامة  بمبادرةدبي الوطني، بالتعاون مع تامكست، بنك اإلمارات  قام  :التحفيز

وقد تم تنظيم حملة جمع مواد العناية خالل األسـبوع الثـاني مـن شـهر يونيـو، حيـث . إلى معسكر الشعفار للمقاوالت العامة
ــ 9وفــي . تبــرع موظفــو بنــك اإلمــارات دبــي الــوطني بمعــدات العنايــة الجديــدة  و، تعــاون المبــادلون مــع متطــوعين مــنيوني

DHL  مبـادال بتوزيـع أكيـاس االبتسـامة علـىً  الوجـه  ً 45ثم قام . كيس ابتسامة على الوجه 1600لفرز العناصر وإعداد 
  للعمل ASGC يونيو في معسكر 16جنبا إلى جنب مع صناديق اإلفطار يوم 

  رع بالنظـارات الشمسـية للعمـال خـالل موسـم الصـيف وعبـر إطالق حملـة التبـبـبنك اإلمارات دبي الـوطني  قام:السالمة
متطوعــون مــن بنــك اإلمــارات دبــي الــوطني  حيــث قــام، SmartLifeومؤسســة" المــودا للنظــارات الشمســية"شــراكة مــع 

 .نظارة شمسية جديدة ومستعملة على العمال في دبي خالل شهر رمضان المبارك 2,000بجمع وتوزيع أكثر من 
حملة الخيرية في جمع أكثر من ألف نظارة شمسية من قبل البنك العـام الماضـي، اتفـق بنـك اإلمـارات وفي أعقاب نجاح ال

 . على توسعة نطاق الحملة وتشجيع عموم الجمهور على المشاركة بها" المودا للنظارات الشمسية"دبي الوطني مع 
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المباشـر إلـى األشـعة فـوق البنفسـجية المؤذيـة وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان حمايـة عيـون العمـال فـي الدولـة مـن التعـرض 
ومن خـالل تشـجيع المـوظفين علـى المشـاركة بـدور . والتي قد تؤدي إلى اإلصابة بعتامة العين أو العمى البطيء أو السرطان

يـة فعال في الحملة عبر تسهيل حصولهم على يوم إجازة للتطوع، يسـعى البنـك إلـى تحقيـق التـوازن بـين العمـل والحيـاة اليوم
  22والخدمة
  هـو برنـامج للـدعوة إلـى  "حـدود _بـال_معـاً #برنـامج توظيـف تحـت عنـوان  بنك اإلمـارات دبـي الـوطني اطلق :التوظيف

 23:دمج األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية وسيعمل على معالجة النقاط التالية
 نقص الدمج في سوق العمل. 
 عاقة الذهنيةمخاوف القطاع الخاص فيما يتعّلق بتوظيف األشخاص ذوي اإل. 
 غياب الخبرات المحلية في تعيين اصحاب الهمم. 

 وزارة المــوارد البشــرية والتــوطين مــذكرة تفــاهم مــع بنــك اإلمــارات دبــي الــوطني  ابــرام  :المواطنــة و تنميــة المــوارد البشــرية
  24بشأن التعاون في توظيف المواطنين الباحثين عن عمل بنظام العمل عن بعد

  ة سوناطراك الجزائريةشرك: الحالة الثالثة
  :عن الشركة نبذة
، و هــي 1963ســوناطراك ســنة تــم تاســيس المؤسســة الوطنيــة للبحــث و التنقيــب و االســتغالل و النقــل للمحروقــات      

و النقـل  اإلنتـاجفـي التنقيـب و  و هـي مختصـة  ،فـي أفريقيـا احـد اهـم المؤسسـات في الجزائر و الوحيدة محروقاتالشركة 
 .بيب و التحويل و تسويق المحروقات و مشتقاتهاعن طريق األنا

تتوســع ســوناطراك فــي نشــاطات توليــد الطاقــة الكهربائيــة، الطاقــات الجديــدة و المتجــددة، تحليــة ميــاه البحــر، البحــث و  و
وربـا و فـي أ) مـالي، النيجـر، ليبيـا، مصـر(فـي أفريقيـا : تعمل سـوناطراك فـي الجزائـر و فـي عـدة منـاطق مـن العـالم ، والتعدين

  .و في الواليات المتحدة األمريكية) البيرو(و في أمريكا الالتينية ) إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، بريطانيا العظمى(
، ثالــث GNLو هــي أيضــا رابــع مصــدر عــالمي للغــاز الطبيعــي المميــع  ،األولــى إفريقيــا و الثانيــة عشــر عالميــا ترتيبهــاتــم و 

  25.، و خامس مصدر للغاز الطبيعيGPLمصدر عالمي لغاز البترول المميع 
  سوناطراك  المسؤولية االجتماعية للموارد البشرية في شركة

 تـولي شـركة سـوناطراك اهميـة كبـرى للمـورد البشـري مـن خـالل التركيـز علـى زيـادة كفاءتـه و :رؤية الشركة للمـوارد البشـرية
الموارد البشــرية مــا يظهــر االهتمــام الــذي توليــه تطـوير امكانياتــه كمااعتمــدت الشــركة علــى سياســة جديــدة و متطــورة خاصـة بــ

  .لهذه الفئة
 تعمــل شــركة ســوناطراك علــى اســتقطاب االفــراد الحــاملين للشــهادات و الــذين يتميــزون بالكفــاءة و مــن اجــل  :التوظيــف

علــى  ضـمان جلـب هــذه الكفـاءة لمنظمتهــا عملـت علـى القيــام بحمـالت ترويجيــة تظهـر فيهـا البــرامج التطويريـة التــي تقـدمها
  .مستوى الجامعات و المعاهد الوطنية
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 صــها المــوظفين و هــذا مــا يظهــر جليــا مــن خــالل تخصيراك اهميــة بالغــة لتكــوين العمــال و تــولي شــركة ســوناط 26:التكــوين
المعهــــــد الجزائــــــري :  التكوينيــــــة علــــــى ثالثــــــة مراكــــــز وهــــــي تعتمــــــد الشــــــركة فــــــي سياســــــتهاو . لميزانيـــــة معتبــــــرة للتكــــــوين 

  .نفطوغاز، و  )CPE( ز تطوير المؤسسة ، مرك(IAP) للبترول
 مركز تطوير المؤسسة )CPE( :التكنولوجيـات و تقنيـات التسـيير، إدارة تمكـين االفـراد مـن   يختص  هذا المركـز علـى

الشــؤون القانونيــة، اإلعــالم اآللــي و أنظمــة اإلعــالم و الصــحة و الســالمة و لغــات، تكــوين المكــونين، الماليــة و األعمــال، ال
 .البيئة
 لمعهد الجزائري للبترولا )IAP( : ذات  بـرامج تكوينيـة حيـث يقـدم هـذا المعهـدبـومرداس، هذا المعهد متواجـد بواليـة

نشــاطات المنبــع للمحروقــات، نقــل المحروقــات، نشــاطات المصــب تتعلــق ب مســتوى دولــي فــي مجــاالت الطاقــة و المنــاجم
المة و البيئـــة، هندســـة البيئـــة، الماليـــة، المـــوارد البشـــرية، للمحروقـــات، االقتصـــاد البترولـــي، إدارة األعمـــال، الصـــحة و الســـ

   .في الشركةاالتصال 
  معهد التكوين نفطوغاز)NAFTOGAZ( :يعمل علىبحاسي مسعود،  هذا المركز المتواجد: 
 تكوين التقنيين السامين و أعوان التحكم العملياتي.  
  الشركةإعادة تأهيل و تحسين أداء إطارات.  

  شارة و البحث التطبيقيالمساعدة و االست
 يالحـظ فـي االونـة االخيـرة اســتقطاب عـدد كبيـر مـن الجـنس النسـوي مـا يظهـر االهميــة  :اسـتقطاب اليـد العاملـة النسـوية

تكـافؤ الفـرص التي توليها الشركة لهذه الفئة كما تمـنحهم نفـس الفـرص فـي الترقيـة و التكـوين لنظـرائهم الـذكور مؤكـدة مبـدا 
  .عند تساوي الكفاءات

 تحـاول شـركة سـوناطراك جاهـدة التقليـل مـن هجـرة االطـارات الـى الشـركات االجنبيـة معتمـدة  :التقليل من هجرة االدمغة
  .على تحسين ظروف العمل و توفير كل الوسائل المالية و المعنوية لتحفيز االفراد على البقاء

 ونـة توضـح السـلوك المرغـوب بـه سـنة قامت شركة سوناطراك باصدار اول مد 27:إصدار مدونة سلوك لمجمع سوناطراك
 و همــامــن أجــل تطــوره " علـى محــورين تكميليــين لقيمــه"يعتمــد ن مجمــع ســوناطراك علــى أهــذه الوثيقــة  حيـث ركــزت2010

لمؤسســة و األخالقيـــات و االلتزام لمصــلحة الـــبالد و روح ابـــالقـــيم الجوهريــة  تتعلــق ،"مبــادئ المؤسســـةالقــيم الجوهريـــة و "
 .الثقةالمهنية و 

ختــام هــذا االطــار التطبيقــي يتضــح لنــا ان الشــركات محــل الدراســة تــولي اهتمامــا كبيــرا بــالمورد البشــري و هــذا ماتؤكــده فــي 
الممارسات االجتماعية التي تمارسها اتجاه هذا العنصر و التزامها الكبير على تـوفير المنـاخ المالئـم للعمـل و الوسـائل التـي 

ا ما جعلها ضـمن ابـرز و انجـح الشـركات 1ا االهتمام يرجع بالفائدة للشركات و هتحتاجه الموارد البشرية و ال شك ان هذ
 .العربية كل في اختصاصه
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  :و اجابة على فرضيات الدراسةمن خالل هده الورقة البحثية   :نتائج البحث
لـــة معهـــا، المســؤولية االجتماعيـــة هــو مصـــطلح يلـــح علــى ضـــرورة ان تعلـــب المنظمــات دورا تجـــاه كـــل األطــراف المتعام -

فالمنظمـة ليســت وحــدة آليــة و ال آلــة اقتصـادية مصــنعة للنقــود للمســاهمين ، و إنمــا هـي وحــدة اقتصــادية اجتماعيــة تــؤثر و 
  .تتأثر بأطراف متعددة و من ابرزهم الموارد البشرية

االجتماعيـة،  ةليتشكل الموارد البشرية طرفا مستفيدة من األطراف الذين يجب أن تتوجه المنظمة إليهم ببـرامج للمسـؤو  -
 .و لهذا الطرف دور بالغ األهمية سواء من حيث دوره في تحسين األداء المالي و حتى األداء االجتماعي للمنظمة

تختلف اشكال و برامج المسؤولية االجتماعية المنتهجة على الموارد البشرية من منظمة أعمـال ألخـرى، فنجـد أن هـذه  -
في المنظمات الكبيرة، في حين فـي المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة يقتصـر األمـر  السياسات موجودة بكثرة و أكثر تميزا

  على االلتزام بالمسؤولية القانونية تجاه العاملين في المنظمات
مــن خــالل التطــرق الــى االدبيــات المتعلقــة بموضــوع المســؤولية االجتماعيــة و اعتمــادا علــى المســح الــذي مــس  ثالثــة  -

االفــراد مــن ابــرز اشــكال المســؤولية االجتماعيــة التــي تمارســها الشــركات محــل الدراســة اتجــاه  تكــوينشــركات  تبــين لنــا ان 
 .هذا ما يؤكد صحة الفرضية االولىو  الموارد البشرية

ان المؤسسات محل الدراسة تعتمد على االستقطاب البـراز تبنيـه لفكـرة المسـؤولية االجتماعيـة اتجاهـا المـورد االيجـابي  -
  .هذا اجابة على الفرضية الثانيةا بجلب احسن العناصر و اكفإهم  و ة اهمية كبرى تسمح لهوايالء هذه العملي

  :خاتمة
كمـا   موظفيهـاينظر في كثير مـن األحيـان الـى المسـؤولية اإلجتماعيـة علـى انهـا ممارسـة طوعيـة مـن قبـل المنظمـات اتجـاه     

بالتـالي التركيـز علـى  ثنائيـة الـربح و الخسـارة لكـن و ت يتم حصرها على انها تحمـل تكـاليف اضـافية مـن قبـل هـذه المؤسسـا
المــدقق فــي مفهــوم المســؤولية اإلجتماعيــة يعــرف أن المؤسســات تجنــي منــافع نتيجــة ممارســتها لمســؤوليتها فــاذا تمكنــت 

ت المنظمات أثناء قيامهـا بأعمالهـا مـن الجمـع بـين التصـرفات األخالقيـة و المكاسـب اإلقتصـادية فـيمكن الجـزم بانهـا حققـ
كمـا ان االهتمـام بـالمورد البشـري يجعلهـا تكتسـب ميـزة تنافسـية تجعلهـا متميـزة و متفوقـة   الهدف من تواجدها فـي األسـواق

  .على باقي المنظمات االخرى
  :المقترحاتالتوصيات و 

من الواجب على منظمات االعمـال ان تلتـزم بمسـؤوليتها االجتماعيـة اتجـاه جميـع اصـحاب المصـالح و فـي مقـدمتهم  -1
 .لموارد البشرية حيث يعتبر استثمارا مستقبلي مفيداا

بشــري حتــى يجــب علــى منظمــات االعمــال تطــوير بــرامج و سياســات جديــدة للممارســات االجتماعيــة اتجــاه المــورد ال -2
 .تحقيق الرضا الوظيفيتستطيع تحفيز االفراد و 

عــا العامــة للمنظمــات العطائهــا طاب السياســات االجتماعيــة ضــمن السياســة و االســتراتيجيةضــرورة دمــج هــذه البــرامج و  -3
 .فقطرسميا و ليست نشاطات هامشية و 

ـــة التـــي تقـــوم بهـــا و انشـــاء وحـــدة تنظيميـــة خاصـــة بالمســـؤولية  -4 علـــى شـــركة ســـوناطراك هيكلـــة الممارســـات االجتماعي
 .االجتماعية تهتم بالممارسات االجتماعية



.– 

 

506 
 

  JFBE 2018   

 ات الثالثــة محــل الدراســة حتــى تضــمن رضــا و والءتقــوم بهــا الشــرك التــي االجتماعيــة والنشــاطات الممارســات تنويــع -5
 .تحافظ عليهاالموارد البشرية التي بحوزتها و 

فــي  ااالحســن اشــراك المــوظفين فمــن البشــرية، المــوارد و اإلدارة بــين مفتوحــة والتواصــل الحــوار قنــوات إبقــاء يجــب -6
   .التي يفضلون وجودها االخالقية و االجتماعية السياسات عملية اختيار

ة اإلطــالع علــى تجــارب الشــركات الرائــدة فــي مجــال االلتــزام المســئول اتجــاه المــوارد البشــرية و التعــرف علــى ضــرور  -7
  برامجها من أجل االستفادة منها

 :الهوامش
                                                             

موقــــــــــــــــــــــع رســــــــــــــــــــــالة التميــــــــــــــــــــــز ,المســــــــــــــــــــــؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــة للمؤسســــــــــــــــــــــات ماهيتهــــــــــــــــــــــا و ركائزهــــــــــــــــــــــا الخمســــــــــــــــــــــة، منصــــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــــور1
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