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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير عناصر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في املستشفيات الخاصة في مدينة
نجران بالسعودية .للحصول على النتائج استخدمت الدراسة تحليل االنحدار الخطي باالعتماد على البيانات األولية التي تجميعها من خالل أداة
االستبيان والبيانات الثانوية التي تجميعها من بعض الكتب واألبحاث ذات الصلة باملوضوع  ،ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تأثير ذو
داللة إحصائية للهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران  ،كما توصلت
الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات باملشاركة في إنشاء وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية في املدينة مثل
بناء املدارس وتشييد الحدائق العامة وتعبيد الطرق ما يسهم في بناء صورة ذهنية ايجابية لدى الجمهور تجاه املستشفيات.
الكلمات املفتاحية :الهيكل التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،أبعاد املسئولية االجتماعية ،االنحدار الخطي.

اإلطار العام للبحث
مقدمة الدراسة:
أصبحت املسئولية االجتماعية اليوم تلقى اهتماما كبيرا من جميع املنظمات بسبب دورها في تحسين مستوى اداء املنظمات ( الحسن ) 2014 ،
وفي زيادة والء الزبائن تجاهها (  .)Lubis,2018وفي املستشفيات الصحية فإن تطبيق املسئولية االجتماعية يساعد املنظمة على توطيد عالقاتها مع
أفراد ومؤسسات املجتمع املحلي و تكوين صورة مميزة عنها لديهم (  .،)Lubis,2018ولكي ينجح املستشفى في تطبيق مسئولياته االجتماعية فانه البد أن
يأخذ في االعتبار جميع العناصر البيئية الداخلية ( كالهيكل التظيمي والثقافة التنظيمية ) والعناصر البيئية الخارجية ( كاملتغيرات القانونية
واالجتماعية والسياسية الخ) ملا لهذه العوامل من تأثير قوي على نجاحها أو فشلها )  .)Dodji&others,2014وقد هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير
عناصر البيئة الداخلية املتمثلة في الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران
من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب ومعرفة دوره في تحقيق امليزة التنافسية للمستشفيات .

مشكلة الدراسة:
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي  :ما هو تأثير البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع
الخاص في مدينة نجران .ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما هو تأثير الهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران ؟
 .2ما هو تأثير الثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران ؟

فرضيات الدراسة:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التظيمي على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.

أثر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية يف مستشفيات القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية.....

حممد األمني وآخرون

أهداف الدراسة:
التعرف على تأثير عناصر البيئة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران.
التعرف على أبعاد املسئولية االجتماعية لدى املستشفيات الصحية في نجران.
تسليط الضوء على واقع تطبيق املسئولية االجتماعية في املستشفيات الصحية بمدينة نجران.
تقديم توصيات تسهم في تعزيز املسئولية االجتماعية لدى املستشفيات الصحية في مدينة نجران.

.1
.2
.3
.4

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع املسئولية االجتماعية بأبعادها املختلفة والذي يعد من املواضيع الذي شهد اهتمام متزايدا في اآلونة
األخيرة ملا له من أثر ملموس في حياة املواطنين ومؤسسات املجتمع املحلي.
-2أهمية القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية في اململكة والذي يشكل فيها االلتزام بتطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية أحد
الركائز األساسية في عمل املستشفيات الخاص إلى جانب تقديم الخدمات الصحية.
نتائج هذه الدراسة سوف تساعد املستشفيات الصحية في التعرف على العناصر املؤثرة في تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية وأخذها في
الحسبان.
رفد ميدان الدراسات والبحوث العلمية بإضافة يمكن أن تس اهم في تقديم مقترحات إلجراء املزيد من البحوث املستقبلية للتعرف أكثر على
متغيرات البحث.
نتائج هذه الدراسة سوف تساعد في تحديد العوامل املؤثرة على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية داخل املستشفيات الخاصة في مدينة
نجران.
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منهجية الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي إذ أنها تصف املتغيرات املرتبطة بالدراسة وأيضا تصف خصائص مفردات عينة الدراسة .كما
تقوم الدراسة على التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات واختبار تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع.
 مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران.
 عينة الدراسة :
تتكون عينة الدراسة من  40عامل في املستشفيات الخاصة في مدينة نجران حيث أن حجم العينة يكون أكبر من  30وأقل من ( 500
. ) Roscoe,1975
 أدوات جمع البيانات :
بهدف جمع البيانات الالزمة إلنجاز الدراسة فقد تم اعتماد نوعين من مصادر البيانات :
 .1املصادر الثانوية  :وقد اعتمدت هذه املصادر للوصول ملزيد من استكشاف و توضيح الدراسة .وكتابة الجانب النظري و اإلطالع على أدبيات
الدراسة مثل الكتب  ،املنشورات  ،الدوريات  ،األبحاث املنشورة وغير املنشورة  .باإلضافة الى بعض املواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت.
 .2املصادر األولية  :وقد اعتمدت هذه املصادر في جمع البيانات األولية من خالل تصميم نموذج استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة
إلجراء التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات .وتتكون االستبانة من األجزاء التالية :
 الجزء األول ويشمل على خطاب موجه الى العاملين في املستشفيات الخاصة من اجل تعريفهم بموضوع الدراسة وتشجيعهم على اإلجابة
املوضوعية.
 الجزء الثاني ويشمل الخصائص الديمغرافية ألفراد العينة مثل  :الجنس  ،العمر  ،املستوى التعليمي  ،والدخل.


الجزء الثالث وقد اشتملت االستبانة على أسئلة من نوع إختيار متعدد بواقع خمسة اجوبة لكل سؤال فرعي بهدف قياس تأثير املتغيرات
املستقلة على املتغير التابع.
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الدراسات السابقة :
 دراسة ( الحسن  ) 2014 ،حول دور املسئولية االجتماعية في تحسين أداء املنظمة  .حيث اشتملت عينة الدراسة على (  ) 50عامل في مؤسسة
نفطال الجزائرية تم اختيارهم عشوائيا وقد استخدم أسلوب االستبانة في جمع البيانات من عينة الدراسة وإخضاع هذه البيانات إلى التحليل
اإلحصائي باستخدام برنامج  . SPSSوتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق املسئولية االجتماعية يساعد على تحسين أداء املنظمة.
 دراسة ( عبد العزيز و جماعي  ) 2012 ،حول الركائز األساسية لنجاح املسئولية االجتماعية في منظمات األعمال .تهدف هذه الورقة البحثية إلى
إلقاء الضوء على الركائز التي تستند عليها منظمات األعمال من أجل نجاح تطبيقها للمسئولية االجتماعية بما يحقق أهدافها ويخدم مصلحة
املجتمع .وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أن املسئولية االجتماعية أصبحت اليوم تحظى باهتمام رفيع من قبل منظمات األعمال لكونها تعمل على
تحسين مستوى املعيشة واالرتقاء برفاهية املجتمع .كما توصلت إلى أن نجاح تطبيق منظمات األعمال للمسئولية االجتماعية يتأثر إلى حد كبير
بالعوامل البيئية الداخلية والخارجية للمنظمة أبرزها الهيكل التنظيمي ونمط القيادة املتبع.
 دراسة ( أبو هربيد ) 2017 ،بعنوان دور املسئولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية ( دراسة حالة شركة توزيع كهرباء محافظة غزة ).
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على املسئولية االجتماعية في شركة توزيع كهرباء محافظة غزة ودورها في تحقيق امليزة التنافسية .واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة  ،واالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات املتعلقة بالدراسة ،وتم اختيار عينة طبقية
عشوائية بواقع ( ) 280موظفا لتمثيل هذا املجتمع .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية له أثر بارز
في تحقيق امليزة التنافسية للشركة.
 دراسة ( )Dodji&others,2014بعنوان
" Investigation of the relation between organizational culture, financial management tenure and financial
" performance with corporate social responsibility

أو ما ترجمته اختبار العالقة بين الثقافة التنظيمية ،اإلدارة املالية ،و األداء املالي مع مسئولية املؤسسة االجتماعية .
تناولت هذه الدراسة مجال آخر من مجاالت املحاسبة وهي املجاالت غير املالية حيث هدفت الدراسة إلى اختبار عالقة املسئولية االجتماعية
للشركة مع البيئة ،مكان العمل ،املجتمع ،الدولة وسوق رأس املال .تم إجراء استبانة باستخدام مقياس ليكرت وتوزيعها على  120شركة مدرجة
في بورصة طهران  .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية قوية بين الثقافة التنظيمية  ،اإلدارة املالية ,،و األداء املالي مع املسئولية االجتماعية
للمؤسسة.
 دراسة ( )Kartin&others,2006بعنوان
" Organizational culture and Corporate social responsibility : an exploratory study of Estonian service
" organizations.

أو ما ترجمته الثقافة التنظيمي واملسئولية االجتماعية للمؤسسة  :دراسة استكشافية على املنظمات الخدمية اإلستونية.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير الثقافة التنظيمية على املسئولية االجتماعية للمؤسسة في املنظمات الخدمية بجمهورية إستونيا وقد تم
اختيار عينة عشوائية مؤلفة من  17منظمة خدمية عاملة في استونيا بمختلف القطاعات وقد تم اختيار أداة االستبانة باستخدام مقياس
ليكرت لجمع البيانات من هذه العينة .ووجدت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطيه قوية بين الثقافة التنظيمية واملسئولية االجتماعية للمنظمات.
 دراسة (  ) Lubis,2018بعنوان
"" Corporate social responsibility in health sector : A case study in the government hospitals in Medan , Indonesia

أو ما ترجمته املسئولية االجتماعية للمؤسسة في القطاع الصحي  :دراسة حالة املستشفيات الحكومية في ميدن بجمهورية إندونيسيا.
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير املسئولية االجتماعية على املستشفيات الصحية الحكومية .تم تطوير نموذج لتحليل تأثير املسئولية االجتماعية
على والء الزبون وقيم املستشفى .تم اختيار عينة مؤلفة من  200مريض من مختلف املستشفيات الحكومية ووزعت عليهم استبانة مصممة
ألغراض الدراسة  .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ايجابي للمسئولية االجتماعية على والء الزبائن .في حين يوجد تأثير سلبي للمسئولية االجتماعية
على قيم املستشفى و اوصت الدراسة بضرورة استخدام للمسئولية االجتماعية كأداة إستراتيجية عند عملية تطوير قيم املستشفى.
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نموذج الدراسة:
املتغيرات املستقلة
الهيكل التنظيمي

املتغير التابع
تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية

الثقافة التنظيمية

اإلطار النظري
البيئة الداخلية : Internal Environment
تتكون البيئة الداخلية من مجموعة العوامل والقوى الداخلية التي تؤثر في عمل املنظمة وتحدد عناصر القوة والضعف في املنظمات ،وتتكون
من البناء التنظيمي ( الهيكل التنظيمي) ،والثقافة التنظيمية ،واملوارد املتاحة من موارد مالية ،وموارد بشرية ،وموارد تسويقية ،وموارد البحث
والتطوير ،ونظم املعلومات اإلدارية  .و سوف نركز في هذا البحث على عاملين رئيسين هما :
 الهيكل التنظيمي : Organizational Structure
تعددت التعاريف الخاصة بالبناء التنظيمي بين مؤلف و آخر ،إال أن القاسم املشترك بينهم جميعا هو إن البناء التنظيمي للمؤسسة يحدد
األنماط اإلدارية الخاصة باألدوار املتكاملة التي يؤديها األفراد ضمن املستويات اإلدارية املختلفة ،كما يحدد املسؤوليات والصالحيات وتنظيمها بحيث
تتوحد الجهود الجماعية للمنظمة باتجاه تحقيق أهداف املؤسسة (القطامين2002،م) إن البناء التنظيمي للمؤسسة عادة ما يمثل بواسطة الهيكل
التنظيمي الذي يمكن أن يكون هيكال بسيطا أو مقسما حسب الوظائف أو حسب وحدات العمل االستراتيجية ثومبسون وستركالند (Thompson and
) .Strickland ,1993وقد أدت املتغيرات البيئية العاملية إلى ظهور أشكال تنظيمية أكثر قدرة على التكيف مع البيئة الديناميكية مثل هيكل املصفوفة
أو هيكل الشبكة ميلز و سنو ( .) Miles and Snow 1992والهيكل التنظيمي هو الشكل العام للمنظمة والذي يحدد اسمها وشكلها واختصاصها
ومجال عملها وتقسيمها اإلداري وتخصصات العاملين بها وطبيعة العالقات الوظيفية بين العاملين والرؤساء واملرؤوسين وبين اإلدارات واألقسام
املختلفة ،وارتباطها اإلداري باملنظمات األعلى واملنظمات املوازية (رشيد1992 ،م) .ويعتبر الهيكل التنظيمي من أهم عناصر البيئة الداخلية من حيث
تناسبه مع مجال عمل املنظمة وتخصصها واستيعابه الحتياجاتها من الوظائف والتخصصات وقدرته على الوفاء باحتياجات العمل مع العالقة
الوظيفية ومساهمته في تبسيط إجراءات العمل وتحقيق السالسة في انسياب القرارات واألوامر والتوجيهات من اإلدارة العليا إلى اإلدارات الوسطى
اإلشرافية والتنفيذية وكذلك انسياب االقتراحات واألفعال من التنفيذيين واإلدارات وملساهمته في تحقيق هذه األهداف تتجلى أهميته كعنصر ايجابي
في املناخ التنظيمي .أما إذا كان يساهم بسلبية في تحقيق هذه األهداف فانه يعتبر عنصرا تنظيميا معوقا (املرس ي2003 ،م) ،وكلما كانت الهياكل
التنظيمية للمنظمة مرنة ومفتوحة ومستوعبه للظروف ومتفهمه للموقف فإنها تكون مشجعة على الخلق واإلبداع والتكيف مع الحاالت (الكبيس ي،
1998م) وهذه خصائص الهيكل العضوي( )Organic structureالذي يكون مفلطحا وبأقل عدد من املستويات اإلدارية ويمتاز بدرجة تعقيد قليلة ،أما
الجمود والروتين واملركزية في اتخاذ القرارات ،والرسمية في اإلجراءات وأداء الوظائف إضافة إلى الهرمية وكثرة املستويات اإلدارية التي تجعل الهرم أكثر
تعقيدا فهي من خصائص الهرم الوظيفي اآللي ()Jones,2003( )Mechanistic structure
 الثقافة التنظيمية : Organizational Culture
ال يوجد تعريف واحد للثقافة التنظيمية ،وقد تم تناول مفهوم الثقافة من زوايا ونواحي مختلفة  .فقد عرف تايلور الثقافة بأنها كل معقد
يشمل مجموعة من املعلومات ،واملعتقدات ،والفن ،والقانون ،واألخالق ،والعادات ،وأي قدرات أخرى اكتسبها اإلنسان وعقله من أشياء ومن مظاهر في
البيئة االجتماعية ،أي كل ما اخترعه اإلنسان وكان له دور في العملية االجتماعية ،كاللغة ،والعادات والتقاليد ،واملؤسسات االجتماعية ،واملفاهيم .وقد
عرف اسواثابا ( (Asswathappa ,2003الثقافة على أنها الكل الذي يتضمن املعرفة ،والفنون ،و األخالق ،والقوانين ،والعادات ،وقدرات أخرى
باإلضافة إلى العادات املكتسبة في املجتمع .أما كولينز وبوراس ( )Collins and Porras,2000فاعتبر أن الثقافة تعود إلى منظومة من املعاني املشتركة
التي يحملها األفراد وتميز منظمتهم عن املنظمات األخرى " وبالنسبة ل هيلريغل ) (Hellriegle ,2001فقد اعتبر أن الثقافة تتشكل من االفتراضات
املشتركة ،القيم الثقافية ،السلوكيات املشتركة ،والرموز الثقافية التي تجمع أعضاء املنظمة ،وحسب روبنز ( )Robbins,2001فان الثقافة تتنقل عبر
املوظفين عن طريق الروايات ( ،)Storiesوالشعائر والطقوس (' ،)Ritualsوالرموز ( ،)Symbolsواللغات (. )Languages
في كتابه نظرية املنظمة ذكر جونز ( (Jones ,2004بان العوامل التي تؤثر في تشكيل ثقافة املنظمة هي على النحو التالي:
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حقوق امللكية Property rights

.1
 .2خصائص الناس العاملين في املنظمة Characteristics of People
 .3الهيكل التنظيمي Organizational Structure
 .4األخالق التنظيمية Ethics
واعتبر أن طبيعة كل عامل من هذه العوامل داخل املنظمة ،وتفاعل العوامل املختلفة مع بعضها البعض هو الذي يولد الثقافات املختلفة ،ويدفع إلى
حصول التغيير في الثقافة عبر الزمن ،كما أشار إلى أن الناس الذين يعملون في املنظمات هم في املحصلة النهائية املصدر األساس ي لثقافة تلك املنظمات.
وبالرغم من أن الكتاب والباحثين والعاملين في الثقافة قد قاموا بعمل تطبيقات عديدة للثقافة التنظيمية وأنواع هذه الثقافات ،إال أن دراستنا هذه
ترى أن جميع الثقافات مهما تعددت ومهما كثر تصنيفها ،فإنها تتدرج تحت نمطين رئيسين من الثقافة:
 .1الثقافة التقليدية Traditional Cultureوتسمى أيضا الثقافة الكالسيكية  ،Classical Cultureوالبعض يسميها الثقافة املحافظة
 ،Conservative Cultureوفي مواقع أخرى تسمى الثقافة البيروقراطية "  "Bureaucratic Cultureوهذه الثقافة تتبنى القيم والقوانين
الرسمية ،والتي يعمل بها املوظفون وفق إجراءات العمل الرسمية ) Standard Operating Procedures(Sopsوتدعو هذه الثقافة إلى
املحافظة على الواقع القائم ( )Keeping Status Queueوالثبات "  "Stabilityبل وتنميط املنتجات والخدمات التي تطورها الشركة .وفي هذه
الثقافة يعود املوظفون إلى التعليمات املكتوبة والقوانين الرسمية وتكون صالحيات اتخاذ القرار مركزه في يد املستويات اإلدارية العليا ،ويكون
مستوى الرقابة مرتفع وهذه الثقافة ال تراعي جماعات العمل غير الرسمية وال تحب أن ترى الصراع التنظيمي بل تقمعه ،وتعيق قوى التغير
والتجديد في املنظمة وال تمنحها الفرصة للنمو واالزدهار.
 .2الثقافة املعاصرة "  "Contemporary Cultureوتسمى أيضا ثقافة التغيير ( )Change Cultureكما تسمى أيضا ثقافة الجودة ( Quality
 )Cultureألنها تركز على التحسين املستمر ،وهي الثقافة التي تتعامل مع املتغيرات البيئية وتحاول فهمها والتكيف معها ،حتى تكون املنظمة قادرة
على االستمرار والنمو .وتمتاز املنظمات التي تتبنى هذه الثقافة باالنفتاح(  )Opennessوقبول األفكار الجديدة ،والتغيير الدائم ،وتشجيع
املوظفين على االبتكار  Innovationوتحمل املخاطر  Risk Takingوتتصف طريقة اتخاذ القرارات بالالمركزية ويقوم املوظفون في املراتب
اإلدارية األدنى باتخاذ القرارات التي تتعلق بإعمالهم ،ألنهم أكثر دراية بظروف عملهم واقدر على االستجابة لطلبات الزبائن ،كما أن هذه الثقافة
تشجع قيم االنجاز والتمايز وتؤمن بالتنظيم غير الرسمي وتشجع على االختالف والتنافس وتؤمن بالصراع وإدارته بما يخدم عمل املنظمة.
وتلعب الثقافة دورا حيويا في التأثير على األفراد العاملين في املنظمة ،فهي تخلق ضغوطا على األفراد العاملين باملنظمة للمض ي قدما في التفكير بطريقة
تنسجم وتتناسب مع الثقافة ا لسائدة .فالثقافة تساهم في إيجاد الهوية املستقلة ألعضاء املنظمة وتساهم في خلق االلتزام بين العاملين وتعمل كمرشد
للسلوك املالئم وتعزز استقرار املنظمة كنظام اجتماعي ،وأخيرا تعمل الثقافة التنظيمية كإطار مرجعي للحكم على السلوك التنظيمي وتفسر األنشطة
االجتماعية (الرخيمي2000،م) وبحسب (القريوتي 2000،م) فان الكثير من املديرين يعطون األولوية القصوى واالهتمام الكافي للثقافة التنظيمية في
منظماتهم ألنهم يعتبرون الثقافة من أهم مكونات املنظمة بحيث يجمع العديد من الكتاب على أنها تولد ضغوطا على العاملين للمض ي مقدما في التفكير
والتصرف بطريقة تنسجم وتتناسب مع أهداف املنظمة.
عالقة الهيكل التنظيمي بالثقافة التنظيمية:
تناول العديد من الكتاب موضوع العالقة بين الهيكل التنظيمي و الثقافة التنظيمية ،و يستخلص من الكتابات العديدة أن الثقافة تؤثر في نوع
الهيكل التنظيمي والعمليات واملمارسات اإلدارية ،وان مواءمة الهيكل التنظيمي والعمليات اإلدارية لثقافة املنظمة يساعد على تحقيق املزيد من
الفاعلية اإلدارية .
و هنا البد من اإلشارة إلي أن ثقافة املنظمة القوية تعزز و تقوي السلوك االيجابي لدى األفراد ،و تحدد ما هو املطلوب و املقبول  ،و هذا يؤدي
إلي نوع من الرقابة الضمنية التي تحققها الثقافة القوية على سلوك األفراد  ،و بالتالي تقل الحاجة إلي الوسائل الهيكلية الرقابية في املنظمة  ،كما أن
الرقابة التي تحققها الثقافة هي رقابة ذاتية  ،مما يقلل من اهتمام اإلدارة بوضع األنظمة و التعليمات الرسمية لتوجيه سلوك األفراد ( حريم  2004 ،م )
املسئولية الجتماعية : Social Responsibility
ً
في عصر العوملة بدأت املنظمات تبحث عن نظم أكثر سرعة وتأثيرا ليس فقط على العوملة لكن على تأثير النمو االقتصادي على البيئة
االجتماعية والطبيعية التي تعيش فيها ،فاملنظمات تعمل أكثر ولساعات أطول وتقوم بالسعي املتواصل فيما إذا كان التقدم االقتصادي قد يحسن في
نوعية حياة العمل في هذه املنظمات.
إذا ما نظرنا إلى منظمات األعمال في الوقت الحاضر بكونها كيانات اقتصادية واجتماعية وسياسية فإننا نكون وسعنا دائرة أصحاب املصالح و
كيفية إدارة الصراع بين مختلف هذه األطراف في إطار هذا الكيان املنظم ،ففي بداية الثورة الصناعية وما رافقها من تجارب علمية في اإلدارة كان
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ً
االهتمام متركزا على كون مسؤولية املنظمة تتمحور حول إنتاج سلع و خدمات مفيدة للمجتمع وتحقق املنظمة من خاللها عوائد مجزية للمالكين ،ومع
تضخم حجم املنظمات وما رافق ذلك من استغالل لأليدي العاملة وتدني األجور وظهور التكتالت النقابية وبوادر ظهور األفكار االشتراكية ازداد اهتمام
منظمات األعمال باملسؤولية االجتماعية الداخلية ( ،)Internal Social Responsibilityلكن التأثير املتزايد لألعمال على البيئة الخارجية أفرز
ً
ضغوطا كبيرة عليها ،وهنا بادرت منظمات األعمال باألبعاد الخارجية للمسؤولية االجتماعية (.)External Social Responsibility
عرض البعض املسؤولية االجتماعية في إطار البعد الخارجي للمسؤولية االجتماعية باعتباره أكثر أهمية ألنه يرتبط بالزبائن واملنافسين
والحكومة واملوردين وجماعات الضغط الخارجي البيئية والصحفية والسياسية وغيرها (الغالبي و العامري 2005 ،م).
ً
ً
إن تاليقي البعدين الداخلي و الخارجي في املسؤولية االجتماعية زاد من غنى املفهوم و جعل منه تركيبا معقدا تم اغناؤه بمزيد من البحوث و الدراسات و
تجسد على أرض الواقع في منظمات األعمال بأساليب وآليات وطرق مختلفة (الغالبي و منهل2004 ،م) .وبالتالي أصبح مصطلح ومفهوم املسؤولية
االجتماعية  Social Responsibilityواسع االنتشار في عاملنا اليوم ومعروف لدى الجميع ،فهي دور املنشأة في تحمل مسؤوليتها تجاه تأثيرات أنشطتها
وقراراتها على املجتمع والبيئة باملساهمة في التنمية املستدامة من خالل اتباع مبدأ الشفافية والسلوك األخاليقي للمنشأة ،بحيث ينبغي على املنشأة أن
تعتبر نفسها جزءا من املجتمع – ال يمكن فصلها عنه – عند إشراك املجتمع معها وتنميته ،وأن تدرك وتحترم حقوق أفراد املجتمع وسماته عند تفاعلها
معه .
ً
من أهم املجاالت الرئيسة للمسؤولية االجتماعية ما يطلق عليه مشاركة املجتمع وتنميته ،التي تعد جزءا ال يتجزأ من التنمية املستدامة فهي تساهم ولو
بقدر يسير في تعزيز مستويات أعلى من رفاهية أفراد املجتمع وتحسين جودة معيشته(الحربي2012 ،م).
 تعريف املسؤولية الجتماعية : Social Responsibility Definition
هناك عدة تعريفات للمسؤولية االجتماعية  ،تختلف باختالف وجهات النظر في تحديد شكل هذه املسؤولية(عيران2007 ،م).
ً
عرف ( )Pride& Ferrellاملسؤولية االجتماعية بأنها "التزام املنظمات املستمر للسلوك أخالقيا واملساهمة في التطوير االقتصادي من خالل نوعية
ً
حياة العاملين وأسرهم ،وكذا االلتزام اتجاه املجتمع بشكل عام" (الحمدي2003،م) .كما عرفت أيضا بأنها عبارة عن "األنشطة التي يقوم املشروع
ً
بتنفيذها اختياريا ،والتي تعنى بالتزامات املشروع اتجاه املجتمع باإلضافة إلى التزامات املشروع اتجاه أصحابه ،وهذا يعني مراعاة األنشطة االجتماعية
بجانب الهدف التقليدي للمشروع وهو تعظيم الربح ،فهي تخلق لدى املنظمة مبدأ التكافل االجتماعي من خالل السياسات والبرامج التي تتبعها"(بن
عيس ى وقسول2012 ،م) .و يعرف املنتدى الدولي لقادة األعمال املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بأنها "ممارسات األعمال التجارية املتسمة باالنفتاح
والشفافية والقائمة على مبادئ أخالقية واحترام املوظفين واملجتمع والبيئة ،وصممت تلك املسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة ،إضافة إلى
املساهمين" (موالي وبوزيد2011،م) .ويعتبر معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أنها "السلوك
األخاليقي ملؤسسة ما تجاه املجتمع ،وتشمل سلوك اإلدارة املسئول في تعاملها مع األطراف املعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة األعمال ،وليس
مجرد حاملي األسهم"(منشورات األمم املتحدة .)2004 ،و يعرفها البنك الدولي بأنها "االلتزام باملساهمة في التنمية االقتصادية املستدامة ،وذلك من
خالل التعاون مع العاملين وأسرهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل ،لتحسين مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط املؤسسات وللتنمية
االقتصادية" ،كما وتعرف املفوضية األوربية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أنها "عملية توحيد االعتبارات واالهتمامات البيئية واالجتماعية
ملنظمات األعمال مع أنشطتها وعملياتها وتفاعلها مع ذوي املصلحة على أساس طوعي" (براق وقمان 2012،م).
 أبعاد املسؤولية الجتماعية : Social Responsibility Dimensions
ً
لقد أجمع العديد من الباحثين على أن منظمات األعمال تمارس عددا من املسؤوليات االجتماعية حيث سعى كل منهم إلى محاولة تحديد أبعاد
املسؤولية االجتماعية من وجهات نظر مختلفة ،ووضعوا لها مسميات متباينة (الحمدي ،)2003 ،ومن خالل استعراضنا ملا جاء في األدبيات ،نالحظ أن
أبعاد املسؤولية االجتماعية للمنظمة تعد مترابطة ومتكاملة مع بعضها لتشكل في نهاية املطاف فلسفة املسؤولية االجتماعية التي تسعى املنظمة إلى
تبنيها ،وبما يحقق لها الفوائد املرجوة ،من وجهة نظر الباحثين يرون أن أفضل تحديد ألبعاد املسؤولية االجتماعية كونه تحديد شامل هو ما عرفه
( )Pride and Ferrell, 1997بأن أبعاد املسؤولية االجتماعية تتمثل في اآلتي:
ً
البعد القتصادي :ويقصد به أن تكون املنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأن تحاول جاهدة توفير األمان لآلخرين (الفيحان وألبز2012 ،م) .حيث يتبين من خالله
العالقة بين األداء االقتصادي والذي يتمثل في تنفيذ األعمال بكفاءة وفاعلية للوصول إلى النتائج التي تحقق أقص ى ربح (مكانة ،حصة في السوق ،أرباح مالية)...،
ممكن للمنظمة وبين األداء االجتماعي للمنظمة الذي يتمثل في تحقيق أهداف تتعلق باملجتمع والفرد مثل محاربة الفقر والجريمة ،وتوفير فرص العمل ،والحد من
التلوث ،وغيرها.
البعد القانوني :أي أن املنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين ،وأن تكسب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال املخلة
ً
بالقانون (الفيحان وألبز 2012 ،م) ،ويعني أيضا أن املنظمة سوف تلتزم بقوانين املجتمع وتشريعاته ،واملشاركة في حل املشكالت االجتماعية ،وحماية حقوق اإلنسان،
وعدم التمييز بين األفراد على أساس الجنس والعرق والدين واللغة (خلف 2012 ،م).
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البعد األخالقي :بمعنى أن تكون املنظمة مبنية على أسس أخالقية ،وأن تلتزم باألعمال الصحيحة ،وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين(الفيحان وألبز 2012 ،م) .وذلك من
خالل احترام الجوانب القيمية واألخالقية والسلوكية واملعتقدات في املجتمعات التي تعمل فيها(راش ي2013 ،م).
البعد اإلنساني :أي أن تكون املنظمة صالحة ،وأن تعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير املجتمع ،وأن تعمل على تحسين نوعية الحياة (الفيحان وألبز2012 ،م) .وهو
ً
أيضا املبادرات الطوعية للمنظمة التي تتسم بطابعها اإلنساني كبرامج التدريب لفئات من املجتمع من كبار السن أو الشباب (إلياس وعبد هللا2012 ،م).

الدراسة امليدانية
قام الباحثون بتصميم استبانة مؤلفة من قسمين القسم األول يتضمن البيانات الشخصية وهي مكونة من العناصر التالية  :الجنس  ،العمر،
الحالة االجتماعية ،الجنسية ،املستوى التعليمي ،والدخل الشهري .القسم الثاني يتضمن مجموعة من األسئلة املوجهة إلى مجتمع الدراسة و املتمثل في
العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران و التي تقيس متغيرات الدراسة وهي  :الهيكل التنظيمي ،الثقافة التنظيمية ،البعد االقتصادي للمسئولية
االجتماعية ،البعد القانوني ،البعد األخاليقي للمسئولية االجتماعية ،و البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية  .وبلغ مجموع عدد هذه األسئلة  29سؤاال.
وقام الباحثون باستخدام العينة املالئمة املؤلفة من  50فردا من العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران و تم تحديدها واختيارها من مجتمع
الدراسة املؤلف من جميع العاملين باملستشفيات الخاصة بمدينة نجران .وتم توزيع  50استبانة و تم استرجعاها كاملة .
 صدق فقرات الستبانة :
تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بالطرق التالية :
 .1الصدق الظاهري :
لقد عقد الباحثون اجتماعات عصف ذهني وتبادل أفكار متعددة بهدف اغناء وتطوير أداة جمع البيانات (االستبانة) وقاموا باالتصال بعدد
من العاملين في املستشفيات الخاصة بمدينة نجران لتعديل بعض الفقرات حتي تكون أسهل تناوال من املستجيبين باإلضافة لعرض هذه االستبانة
على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالكاديميين بهدف تجويد وتطوير معايير هذه االستبانة لتصبح اكتر قدرة ومالئمة على قياس األشياء
والتي صممت من اجلها.
 .2ثبات فقرات الستبانة :
استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،حيث يتضح من الجدول رقم ( )1أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة
لكل املحاور وتراوح ذلك بين ( )0.825-0.752بين كل محور من محاور االستبيان  ،وهذا يعنى أن معامل ثبات االستبيان مرتفع.
جدول( :)1قياس ثبات الدراسة
األسئلة
أسئلة الجزء املتعلق باملسئولية االجتماعية
أسئلة الجزء املتعلق بالهيكل التنظيمي
أسئلة الجزء املتعلق بالثقافة التنظيمية

كرونباخ الفا
0.752
0.783
0.825

املصدر :إعداد الباحثون من واقع الدراسة امليدانية

 األساليب اإلحصائية:
لقد قام الباحثون بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج  SPSSاإلحصائي وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 .1النسب املئوية والتكرارات.
 .2اإلحصاءات الوصفية (وسط حسابي انحراف معياري).
 .3اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .4تحليل االنحدار الخطي
 عرض و تحليل بيانات الستبيان:

بعد إجراء اإلحصاء الوصفي لعينة الدراسة فقد ظهرت خصائص عينة الدراسة التالية:
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جدول(  :) 2خصائص عينة الدراسة
املتغيــر
الجنس

الحالة الجتماعية

الجنسية

العمر

املستوى التعليمي

الدخل الشهري

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

33

66

أنثى
املجموع
أعزب

17
50
14

34
%100
28

متزوج
مطلق
أرمل
املجموع
سعودي
غير سعودي
املجموع
 25سنة فاقل

36
50
31
19
50
3

72
%100
62
38
%100
6

30 - 26

30

60

35 - 31
40 - 36
 45سنة فأكثر
املجموع
ثانوية عامة
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
 2000ريال فاقل
5000 – 2001
10000 – 5001
15000 – 10001
 15000ريال فأكثر
املجموع

15
1
1
50
4
38
8
50
28
22
50

30
2
2
%100
8
76
16
%100
56
44
%100

املصدر :إعداد الباحثون من واقع الدراسة امليدانية

جدول(  :) 3الوسط الحسابي و النحراف املعياري لعبارات الستبيان

ً
أول  :الهيكل التنظيمي
العبارة
ت
يوضح شكل الهيكل التنظيمي الوحدات اإلدارية التي تقوم باملسئولية االجتماعية في املستشفى.
1
يساعد الهيكل التنظيمي العاملين على فهم مسئولية املستشفى االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي .
2
عند تصميم الهيكل التنظيمي فإنه يؤخذ في االعتبار الدور االجتماعي للمستشفى
3
يلعب شكل الهيكل التنظيمي دورا في قيام العاملين بأدوارهم االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي.
4
املجموع
ً
ثانيا  :الثقافة التنظيمية
الثقافة التنظيمية السائدة تحفز العاملين على تحمل مسئولياتهم االجتماعية تجاه املرض ى واملجتمع املحلي .
5
ترسخ ثقافة املستشفى ملبدأ املسئولية االجتماعية في نفوس العاملين داخل املستشفى.
6
تطبيق املسئولية االجتماعية أصبح جزء ال يتجزأ من ثقافة املستشفى.
7
تساعد ثقافة املستشفى على تطبيق العاملين للمسئولية االجتماعية بكل صدق وشفافية.
8
املجموع
ثالثا :املسئولية الجتماعية
 .1البعد االقتصادي
املستشفى يحقق ربح اقتصادي دون املساس بمستويات األجور.
9
يسعى املستشفى إلى زيادة فوائده االقتصادية مع احترام املستشفيات املنافسة.
10
يعمل املستشفى على تحقيق أقص ى الربحية بطرق شفافية.
11
ً
املستشفى صادق في جميع تعامالته االقتصادية بيعا و شراء بأساليب واضحة بعيدا عن الطرق امللتوية.
12

الوسط الحسابي
4.0800
3.7000
4.0800
3.7200
3.895

النحراف املعياري
0.52906
1.09265
0.77828
1.05056
0.792325

3.8800
3.6800
3.8400
3.7000
3.775

1.20611
1.25259
1.20136
1.21638
1.172875

3.7400
3.7000
3.0000
2.9800

1.36740
1.35902
1.60357
1.49134
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يقوم املستشفى بتخفيض أسعار الخدمات في املناسبات املجتمعية.
13
يلتزم املستشفى بالسياسة االقتصادية املتبعة لدى الحكومة.
14
يسهم املستشفى ببعض التبرعات للغرف التجارية والصناعية وغيرها.
15
املجموع
.2البعد القانوني
يلتزم املستشفى بالقوانين التي تعمل على توفير الرعاية الصحية للمرض ى.
16
يحترم املستشفى القوانين الخاصة بالحماية من األخطار املهنية و األمراض والحوادث الناتجة عن العمل.
17
يلتزم املستشفى بتوفير حقوق العامل من خدمات اجتماعية كالسكن والتأثيث والنقل.
18
يعمل املستشفى على التصريح لدى وزارة العمل ووزارة الصحة بكل ما يطلبه من بيانات وتقديم اإلعانات عند العجز أو
19
الوفاة .
املجموع
 .3البعد األخاليقي
تتوافق رسالة وأهداف املستشفى مع قيم املجتمع السعودي.
20
يمتلك املستشفى نظاما صارما ملحاربة الفساد اإلداري بشتى أنواعه.
21
يمتلك املستشفى دليل أخاليقي واضح ومعلن لكافة العاملين في املستشفى.
22
يسعى املستشفى إلى احترام حقوق اإلنسان واحترام عادات وتقاليد املجتمع السعودي.
23
يقوم املستشفى بالدعاية واإلعالن لخدماته أو أعماله بشكل أخاليقي.
24
املجموع
 .4البعد اإلنساني
يساهم املستشفى في انجاز العديد من املشاريع األساسية للمجتمع املحلي كبناء املدارس وتشييد الطرق وبناء الحدائق.
25
يقدم املستشفى التبرعات للجمعيات الخيرية ( مراكز رعاية األيتام  ،مراكز اإلغاثة اإلنسانية  ،مراكز تحفيظ القرآن )
26
يساهم املستشفى في توفير فرص عمل للنساء السعوديات إيمانا منها في تحسين املستوى املعيش ي للمواطنين.
27
يقدم املستشفى تسهيالت ومساعدات ألداء مناسك الحج والعمرة لجميع العاملين.
28
يعمل املستشفى على تبني برامج حماية البيئة من امللوثات واملخلفات الصناعية.
29
املجموع

حممد األمني وآخرون

3.7600
3.7400
3.0000
3.4171

1.54603
1.36740
1.53862
1.46763

4.2400
3.9200
4.1200
4.0200

0.87037
1.02698
1.00285
1.07836

4.075

0.99464

4.4600
3.7600
3.4200
4.3000
4.3600
4.06

0.88548
1.49229
1.59194
1.03510
1.04511
1.20998

2.5200
2.5200
3.5200
3.1000
2.7400
2.9

1.60662
1.58101
1.59387
1.68123
1.67039
1.62662

املصدر :إعداد الباحثون من واقع الدراسة امليدانية

يتضح للباحثين من خالل الجدول ( )3اآلتي :

.1

.2

.3

.4

.5

أن املتوسط الحسابي لعبارات محور الهيكل التنظيمي زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.895وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
ً
ً
مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  0.792325وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك مراعاة ألبعاد املسئولية االجتماعية عند تصميم الهيكل التنظيمي .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور الثقافة التنظيمية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.775وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
ً
ً
مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.172875وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن الثقافة التنظيمية السائدة تدعم أبعاد املسئولية االجتماعية .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية مساوي للدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  3.4171وهذا يعني أن
ً
هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.46763وهذا يدل أيضا على أن هناك
ً
تجانس في آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق بدرجة متوسطة للبعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية في
مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد القانوني للمسئولية االجتماعية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  4.075وهذا يعني أن هناك
ً
ً
موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  0.99464وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في
آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق للبعد القانوني للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران .
أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد األخاليقي للمسئولية االجتماعية زاد عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  4.06وهذا يعني أن هناك
ً
ً
موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.20998وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في
آراء املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك تطبيق للبعد األخاليقي للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران .
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 .6أن املتوسط الحسابي لعبارات محور البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية قل عن الدرجة املطلوبة وهي  3.4حيث بلغ  2.9وهذا يعني أن هناك
ً
ً
عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذا املحور ،واالنحراف املعياري لهذا املحور بلغ  1.62662وهذا يدل أيضا على أن هناك توافقا في آراء
املستجيبين حول هذا املحور  ،مما يدل على أن هناك عدم تطبيق للبعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة
نجران
 اختبار فرضيات الدراسة :
الفرضية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
و الختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  ،و الذي يوضحه الجدول التالي:
جدول( :)4نتائج تحليل النحدارللعالقة بين املتغيراملستقل الهيكل التنظيمي واملتغير التابع أبعاد املسئولية الجتماعية
املتغير املستقل

الهيكل التنظيمي

املتغير التابع

أبعاد املسئولية االجتماعية

R

R2

t

0.312

0.097

2.277

مستوى املعنوية

0.027

املصدر :إعداد الباحثون من واقع الدراسة امليدانية
حسب جدول  tعند  df = 194ومستوى داللة = 0.05فان قيمة  tالجدولية  1.965وعليه فان الفرضية الصفرية حتى تقبل يجب ان تتراوح قيمة t

املحسوبة لها بين  +1.965إلى  -1.965وان مستوى املعنوية يجب أن تكون أعلى من  0.05وبالرجوع الى جدول االختيار أعاله نجد أن الفرضية الصفرية
مرفوضة الن قيمة  tاملحسوبة أعلى من  1.96+وان قيمة مستوى املعنوية أقل من  0.05ولهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي
تقول بوجود أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران .
الفرضية الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
و الختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  ،و الذي يوضحه الجدول التالي :
جدول ( :)5نتائج تحليل النحدارللعالقة بين املتغيراملستقل الثقافة التنظيمية واملتغيرالتابع أبعاد املسئولية الجتماعية
املتغير املستقل
الثقافة التنظيمية

املتغير التابع
أبعاد املسئولية االجتماعية

R

R2

t

0.553

0.306

4.602

مستوى املعنوية
0.000

املصدر :إعداد الباحثون من واقع الدراسة امليدانية
حسب جدول  tعند  df = 194ومستوى داللة = 0.05فان قيمة  tالجدولية  1.965وعليه فان الفرضية الصفرية حتى تقبل يجب أن تتراوح قيمة t

املحسوبة لها بين  +1.965إلى  -1.965وان مستوى املعنوية يجب أن تكون أعلى من  0.05وبالرجوع إلى جدول االختيار أعاله نجد أن الفرضية الصفرية
مرفوضة الن قيمة  tاملحسوبة أعلى من  1.96+وان قيمة مستوى املعنوية أقل من  0.05ولهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي
تقول بوجود أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران .

النتائج والتوصيات
النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .1تبين من خالل الدراسة وجود تأثير ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص
بنجران.
 .2هنالك تأثير ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على تطبيق أبعاد املسئولية االجتماعية في مستشفيات القطاع الخاص بنجران.
 .3تبين من الدراسة أن تطبيق محور البعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية يتم في مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران بدرجة متوسطة.
 .4أظهرت الدراسة وجود تطبيق للبعد األخاليقي للمسئولية االجتماعية داخل مستشفيات القطاع الخاص بدرجة مرتفعة.
 .5بينت الدراسة ضعف تطبيق البعد اإلنساني للمسئولية االجتماعية داخل مستشفيات القطاع الخاص في مدينة نجران .
 .6وجود تطبيق للبعد القانوني داخل مستشفيات القطاع الخاص بمدينة نجران بدرجة مرتفعة .
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثون بما يلي :
 .1ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات بإصدار دليل اخاليقي مطبوع في كتيبات مخصصة وإعالنه إلى كافة العاملين في املستشفيات ملا له أثر إيجابي
في تحسين مستوى أداء العاملين ورفع مستوى اإلنتاجية.
 .2ضرورة أن تهتم إدارات املستشفيات بإصدار دليل خاص بنظام مكافحة الفساد اإلداري في املستشفى بما ينسجم مع قوانين وأنظمة وزارة الصحة
ووزارة الخدمة املدنية بهذا الخصوص وإعالنه الى كافة منسوبي املستشفيات مع ضرورة تفعيله على أرض الواقع وبشكل ملموس.
 .3االهتمام باملشاركة في إنشاء وتمويل بعض مشاريع البنية التحتية مثل بناء املدارس وتشييد الحدائق العامة وتعبيد الطرق ما يسهم في بناء صورة
ذهنية إيجابية لدى الجمهور تجاه املستشفيات الخاصة.
 .4ضرورة دعم املستشفيات لألنشطة اإلنسانية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية املرخصة من قبل الدولة مثل مراكز اإلغاثة اإلنسانية وجمعيات
تحفيظ القرآن الكريم ورعاية األيتام عبر تقديم التبرعات النقدية ورعاية األنشطة واملناسبات االجتماعية التي تقوم بهذه الجمعيات.
 .5أن تتبنى إدارات املستشفيات برامج حماية البيئة من املخلفات وامللوثات الصناعية وفق معايير الجودة العاملية.

املراجع:

ً
أول :املراجع العربية:
 .1أبو هربيد ،ياسر ( )2017دور املسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية (دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة) ،أطروحة مقدمة
لنيل درجة املاجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد  ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  ،غزة  ،فلسطين.
 .2براق ،محمد ،وقمان ،مصطفى )2012(،أهم النظريات املفسرة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ورؤية الفكر االقتصادي اإلسالمي لها ،امللتقى
الدولي الثالث بعنوان :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 .3البكري ،ثامر ياسر ( )2001التسويق واملسؤولية االجتماعية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
 .4بن عيس ى ،عنابي ،وقسول ،فاطمة الزهرة ( )2012إدارة السلـوك األخاليقي واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ،ورقة عمل مقدمة في امللتقى
الدولي الثالث :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 .5الحربي ،عوض ( )2012خريطة طريق لبناء استراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات ،مجلة االقتصادية ،الشركة السعودية لألبحاث والنشر،
العدد  ،6887الرياض ،السعودية.
 .6الحسن ،بوبكر ( )2014دور املسئولية االجتماعية في تحسين أداء املنظمة (دراسة حالة ملؤسسة نفطال -وحدة باتنة .)-مذكرة مقدمة كجزء من
متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،قسم علوم التسيير  ،جامعة محمد خضير ،
الجزائر.
 .7حريم ،حسين  )2009(،إدارة املنظمات  :منظور كلي دار حامد للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية ،عمان  ،األردن.
 .8الحمدي ،فؤاد محمد حسين( )2003األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا املستهلك .رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة املستنصرية ،ص ،40العراق.
 .9خلف ،خالد ( )2012أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق املسؤولية االجتماعية :دراسة تطبيقية في املصارف التجارية األردنية .املجالت األكاديمية
العلمية العراقية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد  ، 31الصفحات ( ،)324-281الناشر :كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق.
 .10راش ي ،طـارق ( )2013دور تبني مقاربة املسؤولية االجتماعية في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات االعمال ،ورقة عمل مقدمة في املؤتمر العلمي
العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي حول :النمو والعـدالة واالستقرار من منظور إسالمي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة محمد الشريف مساعديه ،الجزائر.
 .11الرخيمي ،ممدوح جالل ( )2000دور الثقافة التنظيمية في تطبيق ادارة الجودة الشاملة على قطاع الصناعات الكيماوية بمحافظة جدة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة امللك عبدالعزيز ،اململكة العربية السعودية.
 .12عبد العزيز ،سمير ،وجماعي ،أم كلثوم ( )2012الركائز األساسية لنجاح املسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ،ورقة مقدمة للمشاركة في
امللتقى الدولي الثالث بجامعة بشار حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة
بشار ،الجزائر.
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 .13العيداني ،إلياس ،و علي ،عبد هللا )2012( ،املنظمة املعاصرة بين إشكالية الوصول لألهداف االستراتيجية وتحقيق املسؤولية االجتماعية في ظل
التحديات الراهنة ،ورقة عمل مقدمة في امللتقى الدولي الثالث حول :منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية ،كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 .14الغالبي ،طاهر محسن ،والعامري ،صالح مهدي ( )2005املسؤولية االجتماعية واخالقيات األعمال :االعمال واملجتمع ،دار وائل للنشر ،عمان،
األردن.
 .15الغالبي ،طاهر محسن ،ومنهل ،محمد حسين( )2004األداء االجتماعي الداخلي وعالقته بدوران العمل :دراسة ميدانية في شركة نفط الجنوب
والشركة العامة للحديد والصلب في العراق .مجلة أبحاث اليرموك ،املجلد العشرون ،العدد األول ،منشورات جامعة اليرموك ،األردن.
 .16القريوتي ،محمد قاسم ( )2000نظرية املنظمة والتنظيم ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.
 .17الكبيس ي ،عامر( )1998التطور التنظيمي وقضايا معاصرة  ،دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ،الدوحة.
 .18منشورات األمم املتحدة )2004(،كشف البيانات املتعلقة بتأثير الشركات على املجتمع االتجاهات والقضايا الراهنة ،مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،األمم املتحدة ،ص.27
 .19موالي ،لخضر ،وبوزيد ،سايح )2011(،دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات ،امللتقى الدولي األول حول
االقتصاد اإلسالمي ،املركز الجامعي بغرداية ،الجزائر.
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
)[1] Aswathappa. K., Organizational Behavior. Publishing House, Bangalore, (2003
[2] Dodji. M & Mahmoodi. M, Investigation of the relation between Organizational Culture, Financial
Management Tenure and Financial Performance with Corporate Social Responsibility. Institute of
)Interdisciplinary Business Research, 5(12)(2014
[3] Hellriegel. D. Slocum, Jr. J. W. & Woodman. R.W., Organizational Behavior, Tenth Edition, Sydney:
)Thomson Learners, (2001
[4] Jones. Gareth R., Organizational Theory, Design, and Change, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey,
)(2004
[5] Lubis. A, Corporate Social Responsibility in health sector : A case study in the government in Medan,
Indonesia. Verslas: Teorija Ir Praktika/Business: Theory And Practice,19(2018), 25-39,
https://doi.org/10.3846/btp.2018.04

[6] Kartin. T & Krista. J, Organizational Culture and CSR: an exploratory study of Estonian service
organizations, Social Responsibility Journal, 5(1)(2009), 6-18, https://doi.org/10.1108/17471110910939962
[7] Robbins. Stephen P, Organizational Behavior Concepts: Controversies and Applications, Tenth Edition,
)England Prentice Hall, England, (2001
[8] Roscoe, Fundamental Research Statistics for the Behavioral Science. Publisher Holt, Rinehart & Winston
)original from the university of Michigan, 2(1957
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Abstract:

This study aimed to identify organizational environment dimensions effect on social
responsibility dimensions implementation in private hospitals in Najran city (Saudi Arabia). To get results,
study used linear regression factor according to primary data that collected through questionnaire tool and
secondary data that collected from books and scientific papers related to the subject. The study reached that
there is significant statistical impact of following two variables: organizational structure and organizational
culture on social responsibility dimensions implementation in private hospitals in Najran. The more important
recommendations of the study are Hospital administrations should be involved in the establishment and
financing of some infrastructure projects in the city, such as building schools, building public parks and roads,
which will contribute to building a positive mental image among the public towards hospitals.
Keywords: Organizational structure, Organizational culture, Social responsibility dimensions, Linear
regression.
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