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The impact of Business Ethics on the management of human resources
in the business organization.
Dr. Keltouma Boufatah
Abstract:
Embodied ethics behaviors take into account the non-violation of norms, standards and
beliefs in society on the part as well as the laws and moral codes in force by another, and
an organization can work to embody social responsibility through ethical behaviors toward
human resources through various means cover the entire multiple and diverse subactivities of the Department of Human Resources , social responsibility in business
organizations is the moral commitment and responsible action at a number of parties and
are stakeholders, and of the most important parties benefiting from programs of social
responsibility, we find both the community and the environment, including social
responsibility toward workers and include respect for labor laws, and ensure the worker's
right to training and continuous training, and trade union rights, and involving them in
decision-making, achieve job security and the security of work-related accidents, etc.
And it covers human resources management ethics of these emerging ethical issues about
the relationship between employers and employees, such as the rights and duties owed
between these not be done in isolation from SOCIAL responsibility
Then, the question is: What is the impact of business ethics and social responsibility to
the human resources department? In order to delve into this subject, we decided to address
the following.
I- Theoretical framework: the management of human resources, and business ethics and
social responsibility
II. Applied framework of the research;
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تأثير أخالقيات األعمال على تسيير الموارد البشرية في منظمة األعمال.
الدكتورة السيدة طفياني المزدادة بوفاتح كلتومة
أستاذة محاضرة صنف '' ب '' في كلية العلوم اإلقتصادية جامعة تلمسان

.I

.II

تلخيص:
تتجسد األخالق بسلوكيات تراعي عدم خرق القواعد والمعايير والمعتقدات في المجتمع من جانب وكذلك القوانين
والمدونات األخالقية المعمول بھا من جانب آخر ،ويمكن لمنظمة األعمال أن تجسد مسؤوليتھا االجتماعية من خالل
سلوكياتھا األخالقية تجاه الموارد البشرية من خالل وسائل عديدة تغطي مجمل األنشطة الفرعية المتعددة والمتنوعة
إلدارة الموارد البشرية ،فالمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ھي االلتزام األخالقي و التصرف المسئول تجاه
مجموعة من األطراف و ھم أصحاب المصلحة ،و من أھم األطراف المستفيدة من برامج المسؤولية االجتماعية نجد
كال من المجتمع و البيئة  ،بما فيھا المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين و تتضمن احترام قوانين العمل ،و ضمان حق
العامل في التدريب و التكوين المستمر ،و حقوقه النقابية ،و إشراكه في اتخاذ القرارات ،تحقيق األمن الوظيفي و
األمن من حوادث العمل،الخ.
و تغطي أخالقيات إدارة الموارد البشرية تلك القضايا األخالقية الناشئة حول العالقة بين أصحاب العمل والموظفين،
مثل الحقوق والواجبات المستحقة بين ھؤالء وال يتم ذلك بمعزل عن المسؤولية االجتماعيةإذن فالسؤال المطروح
ھو:
ماھو تأثير أخالقيات األعمال و المسؤولية االجتماعية على ادارة الموارد البشرية؟
من أجل الخوض في ھذا الموضوع ارتأينا التطرق إلى ما يلي:
اإلطار النظري :تسيير الموارد البشرية ،و أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية
 .1إدارة الموارد البشرية
 .2أخالقيات األعمال
 .3مصادر أخالقيات األعمال
 .4المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال
 :1.4ارتباط المسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال بأنشطة إدارة الموارد البشرية) :استقطاب الموارد البشري
األجور ومكافئات العاملين ،تقييم األداء ،برامج تحسين نوعية حياة المقابلة االختبار والتوظيف التدريب والتطوير
المسار الوظيفي( العمل،
اإلطار التطبيقي للبحث:
حالة :شركة أرامكو
حالة :شركة سوناطراك الجزائرية
سونلغاز حالة :شركة
تأتير أخالقيات األعمال على تسيير الموارد البشرية في المنظمة
الكلمات مفتاح :أخالقيات األعمال ،المسؤولية االجتماعية ،إدارة الموارد البشرية ،العمال ،النشاطات.
مقدمة
تعتبر أخالقيات العمل مجموعة المبادئ التي تنشأ عن االتجاه والرأي العام للمجتمع،وتھدف إلى تحقيق درجة عالية
من المثالية،وھي تمثل دستور أخالقي يجب على كل فرد في المجتمع أن يحترمه ويتبعه ثقافة المنظمة.
وتتجسد األخالق بسلوكيات تراعي عدم خرق القواعد والمعايير والمعتقدات في المجتمع من جانب وكذلك القوانين
والمدونات األخالقية المعمول بھا من جانب آخر ،وفي مجتمعاتنا النامية واإلسالمية بشكل خاص فإن اإلسالم يعتبر
الوعاء الحضاري واإلنساني الذي يطرح مفاھيم أخالقية راقية  ،في مختلف نواحي الحياة استمد منھا األفراد
والمنظمات قواعد عمل ومدونات أخالقية نظريا على األقل مقبولة وجيدة في حين يشير واقع الحال الى وجود فجوة
كبيرة بين ھذا الوعاء الحضاري وبين الممارسات الفعلية لھؤالء األفراد و المنظمات  ،ولو أننا قد نجد ممارسات
مشابھة في العالم المتقدم ولكن على نطاق أضيق
اإلطار النظري :تسيير الموارد البشرية ،و أخالقيات األعمال
أوال :إدارة الموارد البشرية :حضت إدارة الموارد البشرية بتعاريف مختلفة نذكر أھمھا فيما يلي فرنش:ھي عملية
اختيار واستخدام وتنمية وتعويض الموارد البشرية بالمنظمة.
• سيكوال:ھي استخدام القوى العاملة بالمنشأة ويشتمل ذلك على:عمليات التعيين وتقيم األداء والتنمية والتعويض
والمرتبات وتقديم الخدمات االجتماعية والصحية للعاملين وبحوث األفراد.
• جلويك:ھي تلك الوظيفة في التنظيم التي تختص بإمداد الموارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك تخطيط االحتياجات
من القوى العاملة والبحث عنھا وتشغيلھا واالستغناء عنھا
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• شرودن وشيرمان بي :إدارة الموارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية يجب أداؤھا وقواعد يجب إتباعھا،
والمھمة الرئيسية لمدير األفراد ھي مساعدة المديرين في المنشأة وتزويدھم بما يحتاجوه من رأى ومشورة تمكنھم من
إدارة مرؤوسيھم بفعالية أكثر.
سميث جي وجرانت جي:ھي مسئولية كافة المديرين في المنشأة والمتخصصون في إدارة األفراد إذن فھي إدارة
القوى العاملة للمنظمات أو الموارد البشرية .وتختص بجذب الموظفين ،واالختيار ،التدريب ،التقييم ومكافئة
الموظفين ،وأيضا ً متابعة قيادة المنظمة والثقافة التنظيمية والتأكد من االمتثال بقوانين العمل .في حاالت يكون
الموظفين راغبين في إجراء مفاوضات جماعية ،إدارة الموارد البشرية يكون دورھا التواصل المبدئي مع ممثلي
الموظفين )في العادة اتحادات العمال(.
والموارد البشرية ھي مجموع األفراد المشكلين للقوى العاملة بمنظمة ما ،أو قطاع أعمال أو اقتصاد ما .ويستخدم
البعض مصطلح رأس المال البشري بشكل مترادف مع الموارد البشرية ،على الرغم من رأس المال البشري عادة ما
يشير إلى وجھة نظر أضيق  ،ھناك مصطلحات أخرى تستخدم أحيانا تشمل »القوى العاملة« أو المواھب أو
»العمل« أو مجرد »األفراد« .حدد الرسول "محمد صلى ﷲ عليه وسلم" العالقة بين المنظمة والعاملين بھا في قوله
1
"أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه"
ووجدت الموارد البشرية كمنتج لحركة العالقات البشرية في بدايات القرن العشرين ،عندما بدأ الباحثون يوثقون طرق
لخلق قيم لألعمال عن طريق اإلدارة اإلستراتيجية للقوى العاملة .واھتمت اإلدارة المختصة بتسييرھا بالعمل
اإلجرائي اليومي ،مثل الرواتب وإدارة المنافع ،لكن بسبب العولمة،و دمج المنظمات ،والتقدم التقني ،واألبحاث
المتقدمة ،أصبحت ترتكز على المبادرات اإلستراتيجية مثل االندماج واالستحواذ،و إدارة المواھب،و خطط التعاقب
إلى جانب ،العالقات الصناعية أو العمالية ،والتنوع والشمول .في المنظمات الناشئة
و على المستوى العام  ،فإدارة الموارد البشرية ھي المسئولة على اإلشراف على قيادة المنظمة وثقافتھا و .أيضا
التأكد من التزام العمالة بقوانين العمل .،و غالبا ما تشرف على صحة وسالمة و أمن الموظفين .و في حال رغب
ھؤالء بعقد تفاوض مع صاحب العمل و كانوا مخولين قانونيا لذلك ،فإن إدارة الموارد البشرية تعتبر وسيط أساسي
بين المنظمة و ممثل الموظفين ).يحدث ھذا عادة في النقابة العمالية(
و يتضح من التعريفات السابقة أن إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف الھامة في المنشآت الحديثة التي تختص
باستخدام العنصر البشرى بكفاءة في المنشآت بكافة أنواعھا
مالحظة "في بعض األحيان يستخدم.مصطلح "إدارة رأس المال البشري بدالً عن الموارد البشرية ،بالرغم أن رأس
المال البشري يشير إلى فكرة أضيق من الموارد البشرية ،وھي المعرفة التي يمكن أن يشارك بھا الفرد في المنظمة.
تسميات شتى أطلقت على ھذا المجال منھا "إدارة المنظمات"" ،إدارة القوى العاملة"" ،إدارة المواھب" "إدارة شؤون
الموظفين" أو ببساطة "إدارة الناس".
ممارسات إدارة الموارد البشرية يسرد "ديف أولريخ" األدوار الوظيفية للموارد البشرية كالتالي :موائمة الموارد
البشرية واستراتيجيات العمل ،عمليات إعادة التنظيم و إعادة الھيكلة ،االستماع و االستجابة للموظفين وكذلك إدارة
االنتقاالت و التغييرات.2
ثانيا :أخالقيات األعمال :بشكل عام يمكن أن تستند أخالقيات األعمال إلى ركنين أساسيين:
األول:نظام القيم االجتماعي واألخالقي واألعراف والتقاليد السائدة في المجتمع.
والثاني:ھو النظام القيمي الذاتي المرتبط بالشخصية والمعتقدات والخبراات السابقة.
مصادر أخالقيات األعمال و إجماالً يمكن أن تحدد مصادر أخالقيات األعمال التي تتجسد في السلوك .األخالقي
الحميد أو السيئ باألتي
ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته.

التأثر بالجماعات المرجعية.

المدرسة ونظام التعليم في المجتمع.

إعالم الدولة والصحافة ومؤسسات الرأي.

مجتمع العمل األول.

سلطة القديم و القيم الشخصية المتأصلة لدى العاملين.

القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات .


قوانين السلوك األخالقي والمعرفي للصناعة والمھن.
الخبرة المتراكمة والضمير اإلنساني الصالح .


 1موقع انطالق  -ما ھي إدارة الموارد البشرية؟ ]http://www.entilaq.com/hr/hr_management.htm
 2النمر ،سعود محمد وآخرون .اإلدارة العامة األسس والوظائف .الرياض :مطابع الفرزدق.1994 ،
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جماعات الضغط في المجتمع المدني

وإذا ما أردنا اإلشارة إلى أھم الفوائد التي يمكن أن تحصل عليھا منظمات األعمال جراء التزامھا بالمنظور األخالقي
القيمي في العمل فإننا يمكن أن نؤشر التالي :
 (1رفض المنظور التقليدي للعمل الذي يرى تعارضا ً بين تحقيق مصالح منظمة األعمال المتمثلة بالربح المادي
وبين االلتزام بالمعايير األخالقية ففي إطار المنظور الحديث نجد ارتباطا ً إيجابيا ً بين االلتزام األخالقي والمردود
المالي الذي تحققه المنظمة وإن لم يكن ذلك على المدى القصير فإنه بالتأكيد سوف يكون ظاھرا للعيانً على المدى
الطويل .
 (2تجاھل منظمات األعمال االلتزام بالمعايير األخالقية قد يكلفھا كثيراً وھنا يأتي التصرف الالأخالقي ليضع
المنظمة في مواجھة الكثير من الدعاوى القضائية في بعض األحيان خاصة إذا ما تمادت المنظمة وأخذت تركز كثيراً
على مبدأ الرشد والنموذج االقتصادي بعيداً عن التوجه االقتصادي االجتماعي األخالقي.
 (3تعزيز سمعة المنظمة محليا وإقليميا ودوليا له مردود إيجابي على المنظمة.
أن التوجھات الحديثة ترى أن تجاھل األخالقيات في العمل ھو نزوح نحو المصلحة الذاتية الضيقة في حين أن
األخالقية للعمل يضعھا في إطار المصلحة الذاتية المستنيرة االلتزام باألبعاد
إن الحصول على شھادات عالمية وامتيازات عمل خاصة يقترن بالتزام المنظمة بالعديد من المعايير األخالقية في
إطار اإلنتاج والتوزيع واالستھالك واالستخدام و االعتراف بالخصوصيات والعمل الصادق والثقة المتبادلة ودقة
وصحة المعلومة التي تؤثر على ثقافة المنظمة و التطرق إلى احالقيات األعمال اليتم بدون التعريج على ما يعرف
بالمسؤولية االجتماعية بما ان العالقة جد وطيدة بينھم
ثالثا :المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال:
تعريف المسؤولية االجتماعية:
اختلف تعريف ھذا المفھوم من اقتصادي آلخر ،و فيما يلي نعرض أھم التعريفات المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية
لمنظمات األعمال.
التعريف األول :يرى كارول ) (Carrolأن المسؤولية االجتماعية الكلية للمنظمة تشمل على مستويات أربعة ھي :كفاءة
األداء االقتصادي )المستوى األول(  ،فيجب أن تعمل المنظمة على إنتاج السلع و الخدمات بفعالية ونجاح و أن تسعى
لتحقيق مستويات األرباح المطلوبة ،و يجب أن يتم ذلك في ضوء االلتزام بالقوانين و التشريعات )المستوى الثاني(
التي تعمل المنظمة في ظلھا ،ھذا و ينتظر المجتمع من المنظمة أن تھتم بالمسؤوليات األخالقية )المستوى الثالث(
تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،إذ يجب مراعاة العدالة و األمانة في معامالتھا مع العاملين بھا و المتعاملين معھا ،أما
المسؤوليات التطوعية التقديرية )المستوى الرابع و تسمى أيضا المسؤولية الخيرة( فترجع إلى مدى شعور و تقدير
المنظمة لمتطلبات بيئتھا و العمل على المشاركة فيھا ،كإعداد برامج تدريب المعوقين و إتاحة فرص العمالة و تمويل
4
البرامج الخيرية و غيرھا
التعريف الثاني:
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تعني تصرف المنظمات على نحو يتسم بالمسؤولية و المسائلة ،ليس فقط
أمام أصحاب حقوق الملكية ،و لكن أمام أصحاب المصلحة األخرى بمن فيھم الموظفون و العمالء و الحكومة و
5
الشركاء و المجتمعات المحلية و األجيال القادمة.
6
و اختصارا لھذه التعاريف يمكن أن نتبنى التعريف الجامع التالي :
المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال ھي االلتزام األخالقي و التصرف المسئول تجاه مجموعة من األطراف
و ھم أصحاب المصلحة ،و من أھم األطراف المستفيدة من برامج المسؤولية االجتماعية نجد كال من المجتمع و
البيئة ،و ھذا يعكس أن مفھوم المسؤولية االجتماعية جاء ليعزز دور و مكانة المنظمات في المجتمع ليس فقط
3
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العربية تصدر عن المعھد العربي للتخطيط بالكويت ،العدد ،90فبراير .،2010
 6قتيبة صبحي أحمد الخيرو ،عالقة إدارة المخاطر بأصحاب المصلحة في المنظمة ،دراسة استطالعية آلراء عينة
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ككيان اقتصادي إنما أيضا ككيان اجتماعي يسھم في حل مشكالت المجتمع و الحفاظ على البيئة التي يعمل في
إطارھا.
نشأة مفھوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال:
في كتابة )المسؤولية االجتماعية و رجل األعمال( استحق )ھاورد باون( أن يلقب )بأبي المسؤولية االجتماعية
لقطاع األعمال( ،حيث أسس أول تعريف لھذا المفھوم بأنه ":التزام منظمات األعمال بأداء أنشطتھا بحيث تتوافق
مع أھداف و قيم المجتمع".
أما في الستينات طور )كيت ديفد( قانون المسؤولية االجتماعية ،و في السبعينات برزت نظرية أصحاب المصلحة،
و خالل الثمانينات كثرت الدراسات التي تھدف إلى تحديد ما ھي على وجه التحديد المسؤولية االجتماعية لقطاع
األعمال كيفية قياس عوائدھا على المنظمات.
و مع بداية التسعينات خاصة بعد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة و التنمية الذي عقد عام  1992تطور مفھوم المسؤولية
االجتماعية بشكل كبير ،و في عام  1998أطلق المجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة برنامجا يھدف
إلى التحديد الدقيق للمسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال و كيفية تحويله من مجرد مفھوم نظري إلى ممارسات
عملية في منظمات األعمال.
و في عام  2000أطلق السكرتير العام لألمم المتحدة مبادرة تعرف باالتفاق العالمي ،ھي مبادرة تدعو منظمات
األعمال إلى االلتزام الطوعي بعشرة مبادئ متفق عليھا تشمل :حقوق اإلنسان و حماية البيئة و مكافحة الفساد و
غيرھا.7
أھمية المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال :تتمثل المكاسب التي تجنيھا منظمات األعمال من برامج
المسؤولية االجتماعية فيما يلي:
تعمل المسؤولية االجتماعية على تحسين و تطوير صورة المنظمة أمام المجتمع.
½
تمثل المسؤولية االجتماعية الحالة األفضل للمستثمرين و ذلك عن طريق رفع قيمة األسھم في األمد
½
الطويل ،لما تحظى به منظمة األعمال من ثقة لدى المجتمع ،و ما تقوم به للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض
لھا مستقبال.
القوانين و التشريعات ال يمكنھا أن تستوعب كل التفاصيل المرتبطة في المجتمع ،و لكن بوجود المسؤولية
½
في األعمال فإنھا ستمثل قانونا اجتماعيا.
إن لم تقم منظمات األعمال بمھامھا في تحقيق المسؤولية االجتماعية و مساعدة المجتمع في معالجة و حل
½
المشكالت التي يعاني منھا فإنھا يمكن أن تفقد الكثير من قوتھا التأثيرية في المجتمع.
الوقاية من المشكلة أفضل من عالجھا
½
½ حل المشكالت قبل أن تتفاقم و يصعب عالجھا.
½ العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وبث روح التعاون بينھم.
½ اعتماد سياسة إدارية تسمح لألفراد العاملين من المشاركة في عمليات صنع القرار.
½ إتاحة فرصة لتشغيل الشباب خاصة أولئك المتخرجين من المدارس المحلية والعمل على رفع قدراتھم ومساھمتھم
في المجتمع.
½ إتاحة الفرص المتساوية لألفراد العاملين بشأن تدريبھم ومنحھم فرص التقدم في المنظمة.
½ محاولة المنظمة وضع إجراءات معينة للحد من استخدام األفراد العاملين لموارد المنظمة المختلفة واستخداماتھا
ألغراض شخصية .
½ اعتماد برنامج أو نموذج للسلوك األخالقي لمعالجة ممارسات العاملين ذات العالقة باالعتبارات الشخصية
كالنزاھة والتحيز والمحاباة...
½ التزام المنظمة بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالعمل وتنفيذھا بعدالة على األفراد العاملين وإقناعھم بذلك
من خالل تفسير وتوضيح القوانين والتعليمات كونھا تحقق مصالحھم.
½ متابعة األفراد العاملين فيما يتعلق بكل ممارسات عقد اتفاقيات غير مشروعة أو غير واضحة بالنسبة للمنظمة.
المحافظة على حقوق األفراد العاملين في المنظمة.
¾
متابعة كل ما يتعلق بالممارسات المالية غيرالمشروعة التي تتم من قبل األفراد العاملين.
¾

 7ليث سعد ﷲ حسين و ريم سعد الجميل ،المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين و انعكاسھا على أخالقيات
العمل)دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل( ،بحث علمي مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث
تـحـت عـنـوان "إدارة منظمات األعمال :التحديات العالمية المعاصرة" ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة ،األردن 29 – 27 ،نيسان ،2009
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مراحل تطور اھتمام الشركات بالمسؤولية االجتماعية تطور اھتمام منظمات األعمال بالمسؤولية االجتماعية من
خالل المراحل الثالثة التالية:8
أوال مرحلة إدارة تعظيم األرباح :في ھذه المرحلة كانت المسؤولية األساسية لألعمال ھي تعظيم األرباح
½
و التوجه نحو المصلحة الذاتية الصرفة ،و أن النقد و الثروة ھي األكثر أھمية ،و أن ما ھو جيد لي جيد للبلد.
ثانيا :مرحلة إدارة الوصاية :و فيھا المسؤولية األساسية لألعمال ھي تحقيق الربح المالئم الذي يحقق
½
المصلحة الذاتية و مصالح األطراف األخرى مثل المساھمين و العاملين ،و أن النقود مھمة و لكن األفراد مھمون
أيضا ،و أن ما ھو جيد للشركات جيد للبلد.
ثالثا :مرحلة إدارة نوعية الحياة  ،في ھذه المرحلة تقوم المسؤولية األساسية لألعمال على أن الربح
½
ضروري ،لكن األفراد أھم من النقود ،ھذا يحقق المصلحة الذاتية المستنيرة لمنظمات األعمال و مصالح المساھمين
و المجتمع ككل.
ارتباط المسؤولية االجتماعية بنظرية أصحاب المصلحة:
مفھوم أصحاب المصلحة:
أصحاب المصلحة ھم األفراد أو المجموعات أو المنظمات التي لھا اھتمام بأداء ونجاح المنظمة مثل الزبائن أو
المالكين أو العاملين في المنظمة أو الموردين أو الدائنين أو االتحادات أو الشركات أو المجتمع ،و يعرف أيضا
صاحب المصلحة بأنه كل فرد أو جماعة يؤثر أو يتأثر بتحقيق المنظمة ألھدافھا أو ھو أي شخص أو جماعة أو
منظمة يمكن أن تؤثر في الموارد والخدمات أو تتأثر بأنشطة ھذه الخدمات أو له مصلحة فيھا أو يتوقع منھا شيء ما.
وفي ھذا السياق فقد جرى التمييز بين فئتين من أصحاب المصلحة:
 الذين لھم رأسمال مستثمر في المنظمة.
 الذين لھم استثمار ال يأخذ شكل رأسمال بل اھتمام ومصلحة في المنظمة.
و بالتالي فإنه على منظمات األعمال تشخيص كل صاحب مصلحة من ذوي العالقة وتوضيح وتحديد الكيفية التي
يتم التعامل من خاللھا معھم .9الشكل الموالي يوضح أصحاب المصلحة في المنظمة:
الشكل) :(1أصحاب المصالح أو المستفيدون من وجود منظمات األعمال

المجھزو

العاملون

مؤسسا
ال ل

المنافسو

الحكومة

منظمة
األعمال

جماعات

األحزاب
ال ا

المؤسسا
ال ال ة

نقابات

الزبائن

المجتمع

المساھمو

 8نجم عبود نجم ،أخالقيات علم اإلدارة في عالم متغير ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )بحوث و
دراسات(،بدون رقم الطبعة،2006 ،
 9قتيبة صبحي أحمد الخيرو ،عالقة إدارة المخاطر بأصحاب المصلحة في المنظمة ،دراسة استطالعية آلراء عينة
من أصحاب المصلحة في فندق فلسطين مريديان ،بحث مقدم إلى قسم إدارة األعمال،كلية اإلدارة و االقتصاد،
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ش ) : (1لمصدر :طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري  ،اإلدارة و األعمال ،دار وائل
للنشر  ,عمـان الطبعـة الثانيـة2008 ،ص.95:
المسؤولية االجتماعية تجاه أھم أصحاب المصلحة في منظمات األعمال:
عدد من المسؤوليات االجتماعية تجاه كل أصحاب المصلحة )،خصوصا الذين تربطھم بھا مصالح مباشرة و يؤثرون
و يتأثرون بنشاطاتھا( يجب أن تمارسھا منظمات األعمال  ،نذكر بعضھا فيما يلي:10
المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي :يعتبر المجتمع المحلي بالنسبة لمنظمات األعمال شريحة
½
مھمة إذ تتطلع إلى تجسيد متانة العالقات معه و تعزيزھا ،األمر الذي يتطلب منھا مضاعفة نشاطاتھا تجاھه ،من
خالل بذل المزيد من الرفاھية العامة ،و التي تشمل :المساھمة في دعم البنية التحتية ،إنشاء الجسور و الحدائق،
المساھمة في الحد من مشكلة البطالة ،دعم بعض األنشطة مثل األندية الرياضية و الترفيھية ،احترام العادات و
التقاليد ،دعم مؤسسات المجتمع المدني ،تقديم العون لذوي االحتياجات الخاصة ،الدعم المتواصل للمراكز الصحية و
العلمية ،رعاية األعمال الخيرية
المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن :تتمثل في تقديم المنتجات بأسعار و نوعيات مناسبة ،اإلعالن
½
الصادق ،و تقديم منتجات آمنة ،تقديم إرشادات واضحة بشان المنتج و استخداماته ،التزام المنظمات بمعالجة
األضرار التي تحدث بعد البيع ،و االلتزام بالتطوير المستمر للمنتجات ،و االلتزام بعدم خرق قاعد العمل مثل
االحتكار.
المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة :حماية البيئة من األضرار الناتجة عن نشاط المنظمة ،المساھمة في
½
حمالت حماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية ،تبني سياسة بيئية رشيدة.
المسؤولية االجتماعية تجاه المساھمين :تعظيم قيمة السھم و تحقيق أقصى ربح ممكن ،حماية أصول
½
المنظمة ،الحق في الحصول على المعلومات الكافية عن أداء المنظمة ،التعامل العادل مع المساھمين من دون أي
تمييز ،إشراك المساھمين في القرارات الھامة للمنظمة.
المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين :و تتضمن احترام قوانين العمل ،و ضمان حق العامل في التدريب
½
و التكوين المستمر ،و حقوقه النقابية ،و إشراكه في اتخاذ القرارات ،تحقيق األمن الوظيفي و األمن من حوادث
العمل،الخ.
رابعا :المسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال و إدارة الموارد البشرية :
تغطي أخالقيات إدارة الموارد البشرية تلك القضايا األخالقية الناشئة حول العالقة بين أصحاب العمل والموظفين،
مثل الحقوق والواجبات المستحقة بين ھؤالء وال يتم ذلك بمعزل عن المسؤولية االجتماعية
وبما ان المورد البشري من أھم أصحاب المصلحة في المنظمات ،فمن المھم أن يتم الحفاظ على كل المسؤوليات
االجتماعية تجاھه و تطويرھا و تطبيقھا بما يحقق عالقة قوية بين المنظمة و العاملين فيھا ،و من أھم ممارسات
المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية ما يلي:11
توفر المنظمة الخدمات للعاملين كالنقل واإلطعام واإلسكان والخدمات الصحية.
½ العمل على اعتماد سياسة معينة في إدارة المنظمة لمشاركة العاملين في أرباح المنظمة.
½ منح مكافآت وحوافز األفراد العاملين وفق مبدأ كفاءة وجدارة العاملين.
½ من مسؤولية المنظمة الصناعية االھتمام بتعويضات العاملين مقابل إصابات للعمل أو األمراض المھنية.
½ تعمل المنظمة على تكريم وتحفيز األفراد العاملين المتفوقين والمبدعين في العمل.
½ إعداد وتنفيذ برامج توعية لألفراد العاملين تتضمن المعايير المھمة المعتمدة على المستوى االجتماعي والبيئي
واألمان في العمل.
½ اعتماد برامج أو سياسة معينة إليجاد فرص النجاز أعمال صغيرة لألفراد العاملين.
½ الحفاظ على األفراد العاملين ومنع تسربھم لتقليل البطالة والحد من مشكالت الغيابات ودوران العمل وحوادث
العمل .

 10طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري  ،اإلدارة و األعمال ،دار وائل للنشر  ,عمـان
الطبعـة الثانيـة2008 ،ص.95:
 11قتيبة صبحي أحمد الخيرو ،عالقة إدارة المخاطر بأصحاب المصلحة في المنظمة ،دراسة استطالعية آلراء عينة
من أصحاب المصلحة في فندق فلسطين مريديان ،بحث مقدم إلى قسم إدارة األعمال،كلية اإلدارة و االقتصاد،
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إعداد سياسة تمنع األفراد العاملين من تسريبھم للمعلومات المھمة أو السرية الخاصة بأعمال المنظمة خاصة
األفراد
تحتل الموارد البشرية في منظمات األعمال الحديثة مكانة رفيعة وتلعب دورا فعاال في عصر أصبح التغيير فيه أمرا
حتميا ُ ومستمرا  ،لقد أصبحت الموارد البشرية ميزة تنافسية فريدة للمنظمات ال يمكن تقليدھا فنحن نستطيع تقليد
المعدات والتكنولوجيا وأساليب اإلنتاج لكننا ال نستطيع تقليد البشر وأفكارھم.
إذ أصبح رأس المال الفكري ھو األساس في التنافس فلم تعد المنظمات مجرد أماكن عمل بآالت ومعدات أو مجرد
مواد وطاقة وإنما ھي باألساس معرفة متجددة كما أوضح ذلك " بيتر دركر".
ويمكن لمنظمة األعمال أن تجسد مسؤوليتھا االجتماعية من خالل سلوكياتھا األخالقية تجاه الموارد البشرية من
12
خالل وسائل عديدة تغطي مجمل األنشطة الفرعية المتعددة والمتنوعة إلدارة الموارد البشرية وھي كاألتي:
أ -استقطاب الموارد البشرية : recrutement
تمثل عملية االستقطاب ركنا أساسيا من أركان عملية التوظيف مع عمليتي االختيار والتعيين وإذا ما كانت إجراءات
االستقطاب سليمة فإنھا تنعكس إيجابيا ً على المنظمة من خالل عملية االختيار والتعيين فھي تعطي وعاءا متناسبا
الستقطاب الكم والنوع من اإلفراد الذين يتم المفاضلة بينھم الختيار األنسب واألفضل للوظائف الشاغرة وكلما كانت
عملية االستقطاب سليمة فإنھا تقلل جھود ونفقات أنشطة الموارد البشرية األخرى.وبالنظر لكون عملية االستقطاب
تشتمل على مجموعة من اآلليات واإلجراءات فإنه يمكن لمنظمة األعمال أن تمارس دورھا االجتماعي وتجسد
سلوكيات أخالقيةفي ھذا المجال عن طريق:
-1
االلتزام بعملية البحث الصحيحة وتأمين حقوق المتقدمين المرشحين لشغل الوظائف من حيث :اإلعالن
والنزاھة في االختيارو في إجراء المسابقات )البعد عن الرشاوى و الواسطة و استغالل النفوذ( و قبول الشكاوي و
الطعن و التحقيق فيھا فمسابقات التوظيف يجب أن تتم على أسس علمية و موضوعية ،و ليس بشكل عشوائي ،و
يجب أن توافق طبيعة العمل الذي يمتحن فيه المتر شح بمعنى :
التقيد بصدق اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في المنظمة وفق ما أفرزته العملية التخطيطية فيھا وأن تصل ھذه
اإلعالنات إلى كافة الشرائح الموجھة لھا في المجتمع.
الموثوقية في اإلجراءات واألساليب المعتمدة في عملية االستقطاب وأن تتسم ھذه اإلجراءات بالشفافية والنزاھة
والعدالة وأن تقبل المنظمة االعتراض عليھا من قبل المعنيين باألمر في حالة حصول خروقات لمثل ھذه اإلجراءات.
عدم سحب العاملين والموظفين من المنافسين اآلخرين بطرق غير مشروعة وأساليب غير قانونية
-2
وأخالقية حيث أن مثل ھذا اإلجراء يخرق قواعد المنافسة في سوق العمل.
نزاھة التعامل مع المكاتب التي توفر اليد العاملة لمنظمات األعمال.
-3
-4
تحديد دقيق وموضوعي لالحتياجات من مختلف التخصصات لشغل وظائف حقيقية وفي ضوء عمليات
تخطيط منھجية وعلمية للموارد البشرية للمنظمة  ،وھذا يبعد المنظمة أن تقع في إشكالية التوظيف الجھوي أو
السياسي أوعن طريق الوساطة أو المحسوبية وغيرھا.
الموازنة الصحيحة والعادلة التي تخدم مصالح المنظمة و العاملين واألطراف األخرى في عمليات
-5
االستقطاب من داخل المنظمة أو من خارجھا حيث أن ھذا األمر يعطي فرصا ً متكافئة للعاملين إلشغال مناصب أعلى
في المنظمة وفق جدارتھم وكفاءتھم من جھة ومن جھة أخرى ال يحرم المنظمة من القدرات والخبرات لألفراد من
خارجھا .
أي الموازنة بين االستقطاب الداخلي و الخارجي ،حيث يفيد األول في منح فرص ترقية عمال المنظمة.
عدم التحيز في عملية اختيار العمال لصالح جنس معين دون اآلخر.
-6
االطالع على جميع الطلبات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع والحفاظ على سرية البيانات
-7
والمعلومات الشخصية للمتقدمين وااللتزام بالرد وفق االعتبارات القانونية واألخالقية ،بعد أن أصبحت عملية
االستقطاب تجري وفق أساليب االتصال االلكتروني.
ب -المقابلة واالختبار والتوظيفinterview selection and staffing:
إذا ما أتسمت المقابلة واالختبار والتوظيف بالمسؤولية والمصداقية والشفافية والعدالة والنزاھة واالحترام فإنھا تمثل
استثمارا في الجوانب االجتماعية مما ينعكس إيجابا على الموارد البشرية وإدارتھا في المنظمة  ،وجوانب المسؤولية
االجتماعية واألخالقية في ھذا المجال يمكن تلخيصھا كاألتي:
قيام المقابالت التي تجريھا إدارة الموارد البشرية للمتقدمين على أسس موضوعية بعيدة عن التحيز بكافة
-1
أشكاله وأن تكون األساليب والطرق واإلجراءات في ھذه األخيرة واضحة وشفافة وعادلة.
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إتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين بعرض كفاءاتھم ومھاراتھم بغية أن تكون عملية االختيار والتعيين

-2
سليمة.
توفير وقت معقول لغرض كشف الجوانب الشخصية للمتقدم.
-3
عدم استھانة لجان المقابلة بقدرات وشخصيات وإنسانية المتقدمين مھما تكن ھذه الشخصيات ومستوى
-4
مھاراتھم.
-5
مراعاة لجان االختيار للموضوعية و الواقعية.
تكامل أعضؤھا من الناحية الفنية والتخصصات.
-6
إعطاء عناية فائقة لالختبارات الشخصية حيث أنھا اختبارات غالبا ما يرافقھا الكثير من عدم الدقة واحتمال
-7
الخطأ
مراعاة االعتبارات القانونية وسياسات التوظيف وإجراءاته وقوانينه السائدة في البلد.
-8
-9
أن يتم االختيار والتعيين على أساس نتائج االختبارات والتقييم النھائي لھا من قبل اللجان المختصة.
ج -التدريب والتطوير
عليھم اكتساب معارف ومھارات جديدة التحدي الذي تفرضه بيئة األعمال اليوم على المنظمات والعاملين فيھا يفرض
إلى استقرار واستمرار عطاء الطرفين ،األمر الذي يؤكد أن للتعامل مع ھذه التحديات ،األمر الذي سوف يقود
جوانب استثمار المنظمات وسر بقائھا وتطورھا 13،االستثمار في األفراد أھم
فالمنظمة الحديثة يفترض أن تنظر إلى أنشطة التدريب بكونھا تمثل استثمارا في األصول المعرفية التي أصبحت
أساس الميزات التنافسية لألعمال ،تعزز من قدراتھا على المدى البعيد  ،وبذلك تبتعد عن النظرة القصيرة األمد
ألنشطة التدريب والتطوير التي اعتبرتھا كلفة يجب العمل على تخفيضھا باستمرار.
ومن اھم الجوانب االجتماعية واألخالقية ،المتعلقة بأنشطة التدريب والتطوير،الواجب اخدھا بعين االعتبارما
14
يلي:
 -1الحفاظ على الحقوق المھمة للعاملين في المنظمة وبذلك ال يمكن استبعاد البعض منھا ألي سبب كان كالجنس
والعرق واللون والدين والقومية وغيرھا.
 -2تعزيز تنمية المھارات وبناء القيادات المستقبلية التي تحتاجھا ويحتاجھا المجتمع و ثقافة المنظمة و الجوانب
االجتماعية واألخالقية فيھا وبذلك ينظر المجتمع للمنظمة كمركز معرفي يساھم في تطويره وتصبح المنظمة ذات
نسيج ثقافي متجانس تعزز في إطاره الممارسات األخالقية والسلوكية المسؤولية
 -3يجب أن تؤخذ أنشطة التدريب والتطوير في إطار خلق فرق عمل ملتزمة وبمھارات عالية وقد يتطلب ذلك
تدريبھم خارج البالد أو لدى المنظمات األخرى أو في داخل المنظمة.
 -4عدم استغالل برامج التدريب والتطوير لتبذير الموارد أو إقصاء العاملين أصحاب الفكرة أو الرأي اآلخر و
كذلك عدم استغالل موارد التدريب وإمكانياته لالختالس والفساد اإلداري.
 -5يجب أن يكون التدريب والتطوير ضمن برامج ھادفة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لحماية العاملين من
التقادم وتوليد الشعور لديھم بأنھم يواصلون ما يستجد في حقول المعرفة التي تخصصوا فيه.
 -6يفترض أن تكون أنشطة التدريب مثمنة للمسار الوظيفي ومحققة انسجاما لمصلحة العاملين والتوجھات
التطويرية في المنظمة.
د -األجور ومكافئات العاملين compensation
مجمل المزايا والمنافع المباشرة وغير المباشرة التي تمنحھا المنظمة للعاملين لغرض زيادة والئھم لھا والتزامھم
وكذلك تطوير قدراتھم وتنمية روح اإلبداع لديھم تمثل األجور و مكافئات العاملين بما ينعكس بنتائج إيجابية على
األداء واإلنتاجية  ،وتعتبر األجور والمكافئات ھذه مسألة ذات إشكالية كبيرة باعتبارھا تمس مصالح العاملين بشكل
مباشر وكذلك المنظمة وترتبط أيضا ً بالقوانين والتشريعات الصادرة من الدولة  ،و إذا نظرت ھذه االحيرة إلى ھذه

 ) 13التطوير المھني :التحدي الذي ستواجھه دول الخليج مستقبالً (
الكتاب :التطوير المھني :التحدي الذي ستواجھه منظمات الدول الخليجية في المستقبل :
المؤلفان د.محمد التويجري ،أستاذ اإلدارة في جامعة الملك فھد للبترول والمعادن و خالد الدوسري الذي يعمل حاليا ً
مستشاراً في مجال الوظيفة في قسم التطوير الوظيفي في شركة الزيت العربية السعودية »أرامكو السعودية».
تاريخ النشر1998 :م
الناشر :مطابع اإليمان للنشر عرض وتقديم:الرياض  -عبدالرحمن أحمد ھيجان)مدير عام االستشارات معھد اإلدارة
العام(
 14العقدة ,أحمد عبد المجيد .تقويم األداء :نظرة تحليلية على أھداف وأساليب ووسائل تقويم األداء في الجھاز
الحكومي بسلطنة عمان دراسة ميدانية .اإلداري .السنة  20العدد  72مارس .1998
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التعويضات بمنظور شمولي وبكونھا مرتبطة برفاھية المجتمع وتطوير األداء في المنظمة تتجسد في األجور
والمكافئات جوانب مسؤولية اجتماعية كبيرة وجوانب أخالقية متعددة يمكن أن تكون المنظمة ملتزمة بھا.
أما إذا كان األمر عكس ذلك ونظرت المنظمة إلى الرواتب واألجور والمنافع األخرى على إنھا كلفة يجب السيطرة
عليھا باستمرار فإنھا تقع في إشكالية المساءلة األخالقية واالجتماعية وربما القانونية  ،وھكذا فإن تجسيد الجوانب
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية واألخالقية يمكن أن تكون من خالل ما يلي: 15
النظر إلى الرواتب واألجور في إطار واسع باعتبارھا تأتي منسجمة مع العقد المبرم بين المنظمة والعامل
-1
وضرورة النظر إلى ھذا العقد بكونه عقداً أخالقياواجتماعيا وقانونيا واقتصاديا.
يفترض أن تتسم األجور والمكافئات بالعدالة والكفاءة والمساواة وأن تكون قادرة على تحفيز العاملين
-2
وزيادة انجذابھم للعمل واإلبداع فيه .
أن تراعي إدارة الموارد البشرية اختيار الطرق المناسبة لدفع األجور والمكافئات وأن ال تلتزم فقط
-3
بالطرق التي تحقق مصالحھا بعيدا ُ عن مصالح جميع الفئات.
أصبحت منظمات األعمال في الوقت الحاضر قادرة على تقديم حزمة من التعويضات غير المباشرة
-4
متمثلة بالضمان االجتماعي وتعويضات البطالة والرعاية االجتماعية والصحية والتامين على الحياة....الخ  ،لذلك
يتولد شعور لدى العاملين من أن أتساع مفردات ھذه الحزمة بإضافة كل ما ھو جديد أصبحت مسؤولية أخالقية
والتزام عالي بمسؤولية المنظمة االجتماعية تجاه العاملين .
على منظمات األعمال عدم التمييز باألجور والمنافع بين الرجال والنساء طالما أن المنصب واحد والكفاءة
-5
متوفرة بنفس القدر
ه -تقييم أداء العاملين : performance appraisal
على الرغم أن تقييم األداء له الكثير من الفوائد لكن لوحظ أن إيجاد عالقة بين أداء الموظف وأداء المنظمة مھمة
16
.صعبة
فھو بالعموم ھناك نوعان من مشاكل تقييم األداء ،التي تؤثر على المنظمة واألخرى التي تؤثر على ثقافة المنظمة
اي التعرف على .يساعد على التمييز )المشروع في الديمقراطيات الغربية( بين افراد المنظمة على أساس الجداره
مالحظة التمييز غير الصفات والخالفات بين ھؤالء وجعل الخيارات بينھم استنادا إلى تلك الصفات الشخصيه عموما
المشروع يمكن ان يتمثل في تباين المعامالت حيث تنطوي على تمييز أحدعن االخر عن قصد بسبب خاصيه معينة
)كالتمييز بسبب اللون ،أو الدين ،أو الجنس ،أو االصل القومي ،أو التوجه الجنسي ،أو السن ،أو االعاقه ،أو الوضع
العسكري( ،مثاال للتباين في المعامله والتمييز سيكون عدم إعطاء امرأة وظيفة ألنھا من االرجح ان تأخذ اجازة
االمومه.
تقييم األداء ھو عملية منھجية دورية لتقييم األداء الوظيفي واإلنتاجية لموظف ما بالرجوع لمعايير موضوعة سلفا ً
17
ويُعد تقييم األداء جزءاً من التطوير الوظيفي. .وأھداف المنظمة
و من اھدافه ما يلي 18:كما ُتعد تقييمات اآلداء تقارير نقدية منتظمة ألداء الموظفين داخل المنظمات

أھداف تقييم األداء
أھداف تقييم اآلداء ،بصفة عامة ،ھي:
• توفير مالحظات عن أداء الموظفين.
• التعرف على احتياجات الموظف للتدريب.
• توثيق المعايير المستخدمة في تحديد المكافآت التنظيمية.
• تشكيل أساسا ً للقرارات الشخصية :زيادة الرواتب ،والترقيات ،واإلجراءات التأديبية ،الخ.
• إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي.
• تسھيل االتصال بين الموظفين واإلدارة.

 15نجم عبود نجم ،أخالقيات علم اإلدارة في عالم متغير ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )بحوث و
دراسات(،بدون رقم الطبعة،2006 ،
 16الرفاعي ,يعقوب السيد يوسف .أثر التدريب أثناء الخدمة على أداء وسلوك الموظفين المستفيدين من التدريب بدولة
الكويت .اإلداري .السنة  22العدد  81يونيو .2000
 17الركابي ،زين العابدين .يوم العمال العالمي ومستقبل العالم من خالل أزمات البطالة .صحيفة الشرق األوسط6 .
مايو 2006
 18الصباب ,أحمد عبد ﷲ وآخرون .أساسيات اإلدارة الحديثة).2002 .لم أجد بيانات النشر كاملة(خالد الزھراني -
فينيل العربية.
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• التحقق من صحة تقنيات االختيار وسياسات الموارد البشرية لتلبية متطلبات العمل ومن الطرق الشھيرة لتقييم
اآلداءما يلي:

طرق تقييم األداء

استخدام نظام التصنيف العددى ،والذي بقوم المديرين ،من خالله ،بتسجيل ھدف ضد عدد من األھداف أو الرموز.
وفي بعض الشركات ،يتلقي الموظفين تقييمات من مديريھم ،ونظائرھم ،ومرؤوسيھم ،وعمالئھم ،ھذا باإلضافة إلى
إجراء تقييم ذاتي مما ُيعرف بتقسيم ال ،°360وھو يشكل أنماط تواصل جيدة.
أكثر األساليب شيوعا ً في االستخدام كعملية تقييم األداء ھي:
• اإلدارة بواسطة األھداف
• تقسيم ال°360
• مقياس المراقية السلوكية
• مقياس التصنيف المضبوط وفقا ً لمعايير السلوك
كما أن ُنظم السمة القائمة ،التي تعتمد على عوامل مثل النزاھة واإلخالص ،يشيع استخدامھا من قبل الشركات.
وتوفر المؤلفات العلمية حول ھذا الموضوع دليال على أنه يجب تجنب تقييم الموظفين حول عوامل كتلك
ألن ُنظم السمة القائمة ،بحكم التعريف ،تعتمد على سمات الشخصية ،فتجعل من الصعب على المدير
.1
توفير مالحظته
إن تقييم أداء العاملين كأفراد و كمجاميع وكإدارات أو عاملين فنيين ھو من صميم عمل إدارة الموارد البشرية
ويترتب عليه أمور مھمة جداً تتعلق باألجور والترقية وغيرھا ،كما أن عملية تقييم األداء يفترض أن تكون متكاملة
بحيث تتضمن القياس والتقييم والتقويم ،لذلك يفترض أن تكون إجراءاتھا ضمن إطار رسمي وبمعايير ذات قدرة على
إعطاء معنى محدد لما يراد قياسه وتقويمه من خصائص الفرد األدائية والسلوكية ومحاولة أن يعطي ھذا النظام
تصوراً عن احتمالية تكرار السلوك واألداء الجيدين في المستقبل لغرض فائدة الفرد والمنظمة والمجتمع.
وفي إطار آليات وإجراءات عملية تقييم األداء يمكن للمنظمة أن تتحمل مسؤوليتھا االجتماعية وتتبنى سلوكيات
أخالقية ترضي مختلف األطراف وھي كاألتي:
 وضع معايير دقيقة لتقييم األداء متسمة بقدرتھا على تجسيد الجانب الموضوعي والسلوكي والذاتي في مختلفاألعمال التي ينجزھا العاملون أي الموضوعية و النزاھة في تقييم أداء العاملين ،و استعمال معايير تقييم دقيقة.
 االبتعاد عن التحيز في التقييم من خالل التأكيد على توفر الخصائص الموضوعية واإلنسانية في المقومين وعدمتأثرھم بعوامل الدين والمذھب والعشيرة والمنطقة والصداقة والقرابة وغيرھا.
 احالة عملية التقييم ألشخاص من ذوي الخبرة واإلدراك واالستقرار العاطفي والقدرة على التعامل مع اآلخرين وأنيكون التقييم من قبل فريق وليس فرديا ً.
 االلتزام في عملية تقييم أداء العاملين بالموضوعية واالبتعاد عن إعطاء تقييم متساھل للجميع أو أن يكون متشددا معالجميع .
 عدم التركيز على األداء األحدث واھمال األداء خالل السنة بأكملھا . استخدام إدارة الموارد البشرية لمختلف أساليب تقييم األداء التقليدية منھا والحديثة مع اإلطالع الدائم على ما يستجدفي ھذا المجال.
 يجب أن ترتبط عملية التقييم باإلجراء اإلداري و القانوني الموافق ،ففي حالة األداء الجيد يجب أن يحصل العاملعلى مكافأة بغرض تشجيعه ،و في حال األداء السلبي يمكن أن يتعرض العامل لعقاب بحسب درجة إھماله.
 االكتفاء بالتحفيز المادي ،بل يجب أن يحص العامل على قدر كاف من التقدير و االحترام نظير ما يقدمه من عملمتقن في المنظمة.
 ال يجب أن تكون الرقابة على األداء رقابة لصيقة مباشرة ألنھا ستؤدي إلى مضايقة العمال ،و سيصبح األمر أكثراستفزازا لھم.
و -برامج تحسين نوعية حياة العمل : quality of work life
تعطي البرامج الحديثة لنوعية حياة العمل اإلمكانية للمنظمة الن تكون مركز جذب و استقطاب للعاملين الكفوئين
ومكان مناسب للعمل ويزداد من خالل ذلك الوالء وااللتزام من جانب العاملين وتكامل وتفاعل أھدافھم مع أھداف
المنظمة.
لقد استحدثت الكثير من البرامج الحديثة إضافة لبرامج التقليدية لتحسين نوعية حياة العمل مثل برامج صيانة
الموارد البشرية وبرامج العمل الجماعي وإدارة الجودة الشاملة واإلدارة بالمشاركة واإلدارة المفتوحة وبرامج
جداول العمل البديلة وغيرھا.
وھذه تمثل حاليا ً حزمة من البرامج توضع في إطار إستراتيجية تحسين نوعية حياة العمل  ،و بما أن برامج
تحسين النوعية تمثل مجموعة كبيرة من األنشطة التي تمارسھا منظمة األعمال بھدف تعزيز الكرامة اإلنسانية
والنمو والتقدم واالزدھار للعاملين  ،لذلك فإنھا تمثل أھم المداخل الحديثة لتعزيز قدرة المنظمة لإليفاء بمتطلبات
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مسؤوليتھا االجتماعية واألخالقية تجاه المجتمع  ،ويمكن اإلشارة لبعض جوانب ممارسة المسؤولية االجتماعية من
خالل ھذه البرامج وكاآلتي :
جعل مكان العمل جذابا ونظيفا وإعطاء العمل معنى متجدداً تقل فيه حاالت الضغط النفسي والجسدي
-1
واإلرھاق من خالل التركيز على البرامج.
التقليل من الرتابة والروتين ضمن أنشطة ھذه البرامج التي تشمل أيضا إعادة تصميم العمل باستمرار
-2
ويشمل ذلك إثراء العمل وإغنائه.
إن أنشطة ھذه البرامج تساھم في خلق ثقافة تنظيمية قوية وتعزز اتجاھات وقيم مشتركة بحيث يصبح
-3
مكان العمل جذابا ومريحا ً.
أن تساھم ھذه البرامج في التقليل من حدة انتشار األمراض المھنية وأمراض العصر من خالل تعزيز
-4
االنسجام بين بيئة العمل والبيئة العامة والتركيز على متطلبات ومعايير السالمة المھنية وااللتزام بالتشريعات الخاصة
بھا والنظر إلى مكان العمل من منطلق واسع.
أن تسعى منظمة األعمال إلى توفير جو من الراحة والمتعة في مكان العمل من خالل مجموعة كبيرة من
-5
الممارسات منھا .
االھتمام بالنشرات الجدارية في مكان العمل وبما ينشر فيھا من مواضيع تسھم في إشاعة جو من المرح
•
واإلشادة بالعاملين.
أيام المناسبات الخاصة  ،حيث تحتفل منظمة األعمال بھا وتقيم أنشطة مالئمة تتخللھا فعاليات يكافأ
•
العاملون من خاللھا مع تقديم وجبات جماعية لھم .
تشكيل لجان اجتماعية لوضع برامج الفعاليات لألنشطة االجتماعية المختلفة ويمكن للمنظمة أن تدعمھا
•
بميزانية سنوية مناسبة.
بطاقات المناسبات حيث تشعر المنظمة العاملين فيھا باألھمية والمشاركة باألفراح والشعور باأللفة
•
والتواصل العمل بروح الجماعة.
االحتفاالت بمناسبة أعياد ميالد العاملين.
•
االحتفاالت باالنجازات التي تحققھا الشركة أو األفراد سواءاً من خالل حفالت مسائية أو حفالت شكر
•
وتقدير للعاملين.
تشجيع روح المرح وإشاعة جو عمل ھادئ وودي.
•
ز -برامج تحسين الحياة المھنية:
برامج تحسين النوعية تمثل مجموعة كبيرة من األنشطة التي تمارسھا منظمات األعمال بھدف تعزيز الكرامة
اإلنسانية و النمو و التقدم و االزدھار للعاملين ،لذلك فإنھا تمثل أھم المداخل الحديثة لتعزيز قدرة المنظمة على
اإليفاء بمتطلبات مسؤولياتھا االجتماعية و األخالقية تجاه المجتمع ،من ھذه البرامج ما يلي:19
½ جعل مكان العمل جذابا و إعطاء العمل معنى متجددا تقل فيه حاالت الضغط النفسي و الجسدي و اإلرھاق من
خالل التركيز على البرامج.
½ التقليل من الرتابة و الروتين ضمن أنشطة ھذه البرامج التي تشما أيضا إعادة تصميم العمل باستمرار و يشمل
ذلك إثراء العمل و اغنائه.
½ إن أنشطة ھذه البرامج تساعد في خلق ثقافة تنظيمية قيمة و تعزز اتجاھات قيم مشتركة بحيث يصبح مكان
العمل جذابا و مريحا.
½ أن تساھم ھذه البرامج في التقليل من حدة انتشار األمراض المھنية و أمراض العصر من خالل تعزيز االنسجام
بين بيئة العمل و البيئة العامة و التركيز على متطلبات و معايير السالمة المھنية و االلتزام بالتشريعات الخاصة بھا و
النظر إلى مكان العمل من منطلق واسع.
½ أن تسعى منظمة األعمال إلى توفير جو من الراحة و المتعة في مكان العمل من خالل مجموعة كبيرة من
الممارسات منھا:
االھتمام بالنشرات الجدارية في مكان العمل بما ينشر فيھا من مواضيع تساھم في إشاعة جو من المرح و

اإلشادة بالعاملين.
يجب أن تحتفل المنظمة بأيام المناسبات الخاصة و تقيم أنشطة مالئمة تتخللھا فعاليات يكافأ العاملون من

خاللھا مع تقديم وجبات جماعية لھم.

 19قتيبة صبحي أحمد الخيرو ،عالقة إدارة المخاطر بأصحاب المصلحة في المنظمة ،دراسة استطالعية آلراء عينة
من أصحاب المصلحة في فندق فلسطين مريديان ،بحث مقدم إلى قسم إدارة األعمال،كلية اإلدارة و االقتصاد،
الجامعة المستنصرية ،بغداد .بدون ذكر السنة ،
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تشكيل لجان اجتماعية لوضع برامج الفعاليات لألنشطة االجتماعية المختلفة و يمكن للمنظمة أن تدعمھا

بميزانية سنوية مناسبة.
بطاقات المناسبات تشعر العاملين بالمنظمة باألھمية و المشاركة باألفراح و الشعور باأللفة و التواصل و

العمل بروح الجماعة.
االحتفاالت بمناسبة أعياد ميالد العاملين.

االحتفاالت باالنجازات التي تحققھا الشركة أو األفراد سواء من خالل حفالت مسائية أو حفالت شكر و

تقدير للعاملين.
تشجيع روح المرح و إشاعة جو عمل ھادئ وودي.

ص -المرأة العاملة:

في أي مجتمع تحتل المرأة مكانة متميزة حيث أنھا تمثل نصف ھذا المجتمع ،ويتميز العصر الحديث بدخول أعداد
كبيرة من النساء إلى سوق العمل وفي مختلف االختصاصات منافسة بذلك الرجل ،ومع ذلك فإن الدور الذي تلعبه
المرأة في المجتمع يتباين من مجتمع ألخر حيث ال يزال دورھا محدودا جدا بسبب األعراف والتقاليد السائدة
والنظرة المتدنية لھا والتشكيك بقدراتھا وقابليتھا.
وال تزال المجتمعات بشكل عام حتى المتقدمة منھا تعاني من تفاوت في أشكال اندماج المرأة الكامل ومساواتھا
الكاملة وللثقافة السائدة دور كبير في ذلك  ،فالبعض من الثقافات تغلب عليھا الصبغة التقليدية الذكورية بالنظر إلى
المرأة ودورھا في المجتمع والذي يحددھا بواجب البيت وتربية األطفال فقط  ،في حين أن البعض يعطيھا الحرية
كاملة ولكنه ال يدفع لھا نفس األجور  ،وعموما ً يمكن أن نشير إلى بعض جوانب المسؤولية األخالقية واالجتماعية
لمنظمة األعمال تجاه المرأة
 .1مكافحة المنظمة كافة أشكال استغالل و ابتزازا لمرأة في مكان العمل  ،فغالبا ً ما تتعرض النساء العامالت وفي
مختلف المھن والوظائف إلى التجاوز عليھن بالكالم غير الالئق أو بالفعل المنافي لألخالق.
 .يجب مراعاة المنظمة الخصوصية الفسيولوجية للمرأة ومتطلباتھا الخاصة ،لذا فإنه من الضروري توفير أماكن 2
مناسبة تشتمل على احتياجات النساء العامالت.
 .3تكفل القوانين بحدود معقول بإجازات مدفوعة االجر للمرأة أثناء الوالدة واألمومة ويفترض بمنظمة األعمال
احترام ھذه القوانين كالتزام اجتماعي مفروض
 .4تشجيع النساء العامالت للوصول إلى المناصب القيادية إذا توفرت لديھن المؤھالت الكافية وكذلك السماح لھن بنيل
الترقية التي تتناسب وقدراتھن في العمل و األداء .
ي -المسار الوظيفي:
½ مراعاة سياسات التوظيف المتعارف عليھا قانونيا و احترامھا وعدم خرقھا.
½ صيانة الحقوق المادية للعامل )األجور و المرتبات( و ذلك في إطار عقد مسبق بين الطرفين متفق عليه من
كليھما.
½ تحقيق المساواة و العدالة بين العاملين من حيث األجور و المكافآت و فرص التدريب و التكوين و الترفيع.
½ مراعاة حق الموظف الجديد في التعرف على توصيف دقيق لوظيفته ،و مساعدته في االندماج المھني في
الشركة ،تعريفه باللوائح القانونية و التنظيمية الداخلية للشركة.
½ الحق في توفير مناخ عمل مالئم ،و توفير األمن الصناعي في المنظمة بغية التخفيف من حوادث العمل.
½ تمكين العاملين المشاركة في القرارات اإلدارية الھامة التي تتعلق بالمنظمة ،و المساھمة في حل مشكالتھا.
½ حق العمل النقابي ،حيث يجب أن تمنح المنظمة ترخيصا يسمح بممارسة حرية العمل النقابي من أجل حماية
حقوق العاملين فيھا.
½ عدم استبعاد أي عامل من حقوقه في التدريب و التكوين من أجل تحسين أدائه و مھاراته.
½ حق العامل في االتصال بشكل مباشر مع اإلدارات األعلى من مستواه التنظيمي.
اإلطار التطبيقي للبحث:
سنتطرق خالل ھذا الجانب التطبيقي إلى سياسات و برامج المسؤولية االجتماعية المطبقة على مستوى إدارة
الموارد البشرية في ثالث شركات عربية من خالل الحاالت التالية.
أوال :حالة :شركة أرامكو
أرامكو السعودية ،في أنحاء العالم وتشمل مختلف نواحي صناعة البترول .كما أن تنتشر أعمال أرامكو السعودية
والتوزيع ،وتتولى الزيت الخام ،تمتلك وتدير شبكة واسعة من مرافق التكرير الشركة الرائدة في العالم في مجال إنتاج
العربية السعودية .وھناك التوزيع التي توفر الوقود لقطاع الصناعة في المملكة مسؤولية منشآت معالجة الغاز ومرافق
من أكبر وأحدث شركات التابعة ألرامكو السعودية ومشاريعھا المشتركة تشمل واحدة مجموعة من الشركات العالمية
العالم .التي تنقل الزيت الخام والمنتجات المكررة للعمالء على نطاق أساطيل الناقالت العمالقة في العالم
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.1

.2

ھي أكثر من ذلك ،فھي مجتمع يتألف من موظفين من أكثر من  50أرامكو السعودية ليست مجرد شركة للزيت بل
ومودة جنسية مختلفة يعملون في تجانس و يعيشون معا ً في ألفة
الرواتب و الحوافز:
في ظل موجة عدم الرضى السائدة في أوساط موظفي أرامكو بسب ضعف الحوافز من عوائد التشغيل واألرباح
المحققة مقارنة بمثيالتھا من شركات البترول والغاز العالمية ومقارنة بعدد من الشركات المحلية وخصوصا ً شركة
سابك والشركات التابعة لھا والتي دأبت على توزيع حوافز تشجيعية من عوائد األرباح على موظفيھا بلغت في
السنوات األخيرة معدل راتب إضافي مع كل ربع تشغيلي وتخصيص أسھم تأسيسية لموظفيھا في شركة سافكو عند
تأسيسھا وكل من شركتي ينساب وكيان مؤخراً.
تواجه شركة أرامكو مشكلة تسرب الكفاءات من مھندسيھا والقيادات المتوسطة بسبب كثرة العروض المغرية في عدد
من الشركات وخصوصا ً البتر وكيميائية ،علما ً بأن شركة أرامكو تتبنى نظام رواتب متعدد العمالت )ال﷼ السعودي
– والدوالر األمريكي( ويجمع موظفي أرامكو السعوديين أنه غير عادل ويعطي ميزات ممتازة لجنسيات معينة دون
سواھا رغم التكافؤ في المھام والمسؤوليات بين السعوديين وغيرھم ،وأبرز ھذه الميزات السقف العالي لسلم الرواتب
ومجانية التعليم.
ولمواجھة ھذه المشكلة تدرس أرامكو عدة خيارات لتعديل سلم رواتب ال﷼ السعودي ونظام الحوافز المعمول به.
في شركات أرامكو المشتركة والتي يخطط لھا أن تدخل سوق األسھم ومن ھذه الخيارات تخصيص أسھم تأسيسية
الشركات التي تم طرحھا حتى اآلن شركتي )بترورابغ -رأس مال  8.76مليار ﷼( وشركة السعودي .ومن ھذه
)أرامكو -داو –رأس مال  20مليار ﷼(
 .السعوديين نسبة  %2.5من حصة أرامكو في الشركتين لتوزيعھا على موظفيھا من المواطنين ومن المتوقع تخصيص
التكوين و التدريب:20
ً
ّ
انطالقا من إدراك أرامكو السعودية ألھمية التعلم ومن أنه يشكل عملية متواصلة ال تنتھي أبدا ،فإنھا تقوم بتشغيل
واحد من أكبر برامج التدريب في العالم ،إن لم يكن أكبرھا على اإلطالق .وھي تشجع الموظفين على تحسين
مھاراتھم المھنية من خالل التسجيل في دورات مباشرة عبر الكمبيوتر أو في مرافق التدريب في الشركة .كما تقوم
الشركة عادة بإرسال الموظفين إلى معاھد التدريب الدولية المرموقة ،وفي مھمات تدريب قصيرة األجل في شركات
.رائدة أخرى في بلدان مختلفة من العالم
وتتراوح برامج التدريب المختلفة في الشركة بين البرامج المخصصة لغير الموظفين العديدة وبرامج التطوير المھني
.واإلداري
:نبذة تاريخية
بدأ اھتمام الشركة بالتعلم قبل نحو  60عاما ً بتأسيس مدارس مكونة من غرفة واحدة فقط مبنية من ھيكل خشبي
مسقوف بسعف النخيل .وعلى الرغم من بساطة ھذه المدارس ،إال أنھا كانت بمثابة اللبنة األولى في صرح كبير .فقد
كانت ھذه المدارس ھي الوحيدة ،بالمعنى المعروف للمدرسة ،في منطقة شاسعة من حولھا ،وكانت بمثابة أماكن
لالستكشاف تمكن فيھا السعودي ،سواء أكان رجالً أم صبيا ً أم موظفا ً أم غير موظف ،من فك طالسم األحرف
.واألرقام .لقد كانت بداية لبرنامج تدريب توسع بصورة مذھلة على مر السنين
في عام 1944م ،حملت الشركة اسما ً جديداً ھو شركة الزيت العربية األمريكية ،أو ما عرف اختصاراً فيما بعد
بأرامكو .وفي أبريل من العام نفسه ،فتحت مدرسة جديدة لألوالد السعوديين دون سن الثامنة عشرة في سكن بسيط
للعمال على الشارع الرئيس في منطقة إدارة الشركة ،أطلق عليھا مدرسة الجبل .وتال ذلك إطالق أول برنامج
.للتدريب على مستوى الشركة في عام 1949م
وكان أول برنامج يؤسس لتأھيل أعداد كبيرة من السعوديين لشغل الوظائف التي كان يشغلھا الموظفون غير
السعوديين ھو برنامج التدريب في مجال اإلنتاج .وھو أول برنامج يُعنى بالتدريب على رأس العمل والتدريس
النظري في غرف الدراسة للغة اإلنكليزية ومواد تعليمية أخرى ،وشكل البدايات األولى لعملية أطلق عليھا في مرحلة
الحقة السعودة وأدت خالل السنوات الخمس األولى للبرنامج إلى ترقية حوالي  12000موظف سعودي لشغل وظائف
حرفية وشبه حرفية .كما ارتفعت خالل السنوات الخمس نفسھا1954-1949 ،م ،تكاليف التدريب من نحو مليوني ﷼
.سعودي إلى حوالي  18مليون ﷼ سعودي

 20آل علي ,رضا صاحب وسنان كاظم الموسوي .اإلدارة لمحات معاصرة .عمّان :الوراق للنشر والتوزيع.2001 ,
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وفي شھر يناير من عام 1953م ،أصدرت أرامكو أول بيان لخطتھا حول التدريب أوضحت فيه أنه ال توجد حدود أمام
تطوير السعوديين ،وأنه من واجب جميع الموظفين التعاون في برامج تدريب إعداد السعوديين ألداء أعمال الشركة
بمختلف أختصاصاتھا وفي جميع المستويات وتوظيفھم في كل وحدة وفي مختلف الوظائف.
برامج تحسين نوعية حياة العمل:
بالحدائق المنسقة األسرة الواحدة .فالشركة لديھا مناطق سكنية نظيفة مزدانة والحياة في أرامكو السعودية تتسم بروح
حي من أحياء السكن مزود مواقع على نطاق المملكة العربية السعودية .وكل أربعة والمسطحات الخضراء البديعة في
قدمت وخدمات طبية وقوة أمن واطفائين متخصصين ،والمجموعات التي ممتازة ،ببوابات و مكتف ذاتيا ً وفيه مدارس
السكنية التي تضم من دول مختلفة ،بعادات وتقاليد متباينة ونمط مختلف للحياة يتعايشون بسھولة في ھذه األحياء
.العالم جنسيات مختلفة من معظم أنحاء
21
ثانيا :حالة :شركة سوناطراك الجزائرية:
.1نبذة عن الشركة:
تم إنشاء شركة سوناطراك سنة  ،1963و ھي أھم شركة محروقات في الجزائر و في أفريقيا ،و ھي تعمل في
التنقيب و اإلنتاج و النقل عن طريق األنابيب و التحويل و تسويق المحروقات و مشتقاتھا.
و تتوسع سوناطراك في نشاطات توليد الطاقة الكھربائية ،الطاقات الجديدة و المتجددة ،تحلية مياه البحر ،البحث و
التعدين ،و تعمل سوناطراك في الجزائر و في عدة مناطق من العالم :في أفريقيا )مالي ،النيجر ،ليبيا ،مصر( و في
أوربا )إسبانيا ،إيطاليا ،البرتغال ،بريطانيا العظمى( و في أمريكا الالتينية )البيرو( و في الواليات المتحدة األمريكية.
و تم ترتيبھا األولى إفريقيا و الثانية عشر عالميا ،و ھي أيضا رابع مصدر عالمي للغاز الطبيعي المميع  ،GNLثالث
مصدر عالمي لغاز البترول المميع  ،GPLو خامس مصدر للغاز الطبيعي.
 .2إستراتيجية سوناطراك تجاه الموارد البشرية:
 1.2السياسة العامة:
تعتبر شركة سوناطراك من أكثر الشركات الجزائرية التي تھتم بالمورد البشري و بتحسين كفاءته حيث شرعت
مؤخرا في تحديث سياستھا للموارد البشرية ،و ھي تتمحور حول وضع أھداف و مؤشرات أداء مناسبة ،و القيام
بمشاريع تنموية من أجل ضمان أقصى تخصص في الكفاءات.
تمنح ھذه السياسة عبر نظامھا الجديد مكافئة لمساھمات مستخدميھا في تطويرھا بضمان أجر عادل يعكس
االعتراف باألداء الفردي و الجماعي ،كما تشجع ھذه السياسة الجديدة على اتخاذ المبادرة و تنشيط الممارسات
المھنية وربط نظام تسيير األداء ربطا مباشرا مع نظام التعويضات.
 2.2التوظيف:
تفضل سوناطراك توظيف الكفاءات الشابة من ذوي الشھادات بالحرص على تطوير عالقات وثيقة مع المدارس و
الجامعات ،بتسطير و إعالن فرص التطوير التي تمنحھا لموظفيھا المستقبليين.
 3.2التكوين:
تولي سوناطراك أولوية كبرى لتنمية و تكوين و تطوير الموارد البشرية،حيث أن حوالي  %55منھم معنيون بالتكوين
سنة  ،2009أي بزيادة تفوق  %07مقارنة بسنة  ،2008فقد ارتفعت الميزانية المخصصة للتكوين التي تقارب  10ماليين
دوالر بنسبة  %20مقارنة بالسنة الماضية.
و تتم وظيفة رفع المستوى و التخصص للمستخدمين عن طريق الثالث وسائل للتكوين بسوناطراك :المعھد
الجزائري للبترول ) ،(IAPمركز تطوير المؤسسة ) ، (CPEو نفطوغاز.
½ مركز تطوير المؤسسة ): (CPEيتركز دور ھذا المركز على التدريب على التكنولوجيات و تقنيات التسيير،
إدارة األعمال ،اللغات ،تكوين المكونين ،المالية و الشؤون القانونية ،اإلعالم اآللي و أنظمة اإلعالم و الصحة و
السالمة و البيئة.
½ المعھد الجزائري للبترول ): (IAPيقع المعھد الجزائري للبترول ) (IAPببومرداس ،و ھو يوفر تكوينات عملية
ذات مستوى دولي في مجاالت الطاقة و المناجم تتعلق بنشاطات المنبع للمحروقات ،نقل المحروقات ،نشاطات
المصب للمحروقات ،االقتصاد البترولي ،إدارة األعمال ،الصحة و السالمة و البيئة ،ھندسة البيئة ،المالية ،الموارد
البشرية ،االتصال في الشركة.

 21يوسف ,درويش عبد الرحمن .العالقة بين اإلحساس بفعالية وموضوعية نظام تقويم األداء والوالء التنظيمي
والرضا واألداء الوظيفي :دراسة ميدانية .المجلة العربية للعلوم اإلدارية .المجلد  6العدد  2مايو .1999
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½ معھد التكوين نفطوغاز ): (NAFTOGAZيقع مركز التطوير و تطبيق التقنيات البترولية و الغازية )نفطوغاز(
بحاسي مسعود ،و تتمثل مھامه فيما يلي:
• تكوين التقنيين السامين و أعوان التحكم العملياتي.
• إعادة تأھيل و تحسين أداء إطارات الشركة.
• المساعدة و االستشارة و البحث التطبيقي.
 4.2االھتمام بالتوظيف النسوي:

و قد ارتفعت نسبة النساء العامالت بسوناطراك ،حيث قدر االرتفاع خالل السنوات تھتم الشركة بالتوظيف النسوي،
األربع األخيرة بنسبة  36بالمائة ،كما يظھر ھذا االھتمام من خالل إنشاء مرصد التوظيف النسوي و ھو ھيئة تھتم
بتحسين التوظيف النسوي ترتبط مھامه بالتوظيف و الحصول على التكوين وعلى مناصب المسؤولية و تحقيق مبدأ
تكافؤ الفرص عند تساوي الكفاءات.

.1

 5.2حل مشكلة ھجرة اإلطارات:
قامت شركة سوناطراك بوضع إستراتيجية وطنية جديدة لمعالجة مشكل ھجرة اإلطارات والمھندسين إلى الشركات
األجنبية ،وذلك عن طريق توفير كل المتطلبات الضرورية للعمل وتقديم كل التحفيزات التي من شأنھا أن تحافظ على
الموارد البشرية للمؤسسة.
 6.2إصدار مدونة سلوك لمجمع سوناطراك:
في سنة  2010تم اإلعالن عن إصدار مدونة سلوك لشركة سوناطراك ،تم التذكير في ھذه الوثيقة الجديدة بأن مجمع
سوناطراك يرتكز "على محورين تكميليين لقيمه" من أجل تطوره و ھما "القيم الجوھرية و مبادئ المؤسسة" ،تتعلق
القيم الجوھرية بااللتزام لمصلحة البالد و روح المؤسسة و األخالقيات و المھنية و الثقة و روح الجماعة و الحكامة
المثالية و البحث عن الجودة و التكافؤ ،وتنص قيم المؤسسة على التكوين و تحسين كفاءات المستخدمين و السھر و
التحكم في التكنولوجيا و تحسين و نوعية المحيط االجتماعي وإرضاء الزبائن و التحلي بحس التسويق و احترام
الشركاء و نقل المھارات نحو المؤسسات الجزائرية األخرى و احترام البيئة و كذا مسعى تنمية مستدامة ،كما تم
تزويد مجمع سوناطراك بلجنة أخالقيات مھمتھا السھر على تعزيز الممارسات األخالقية على مستوى الشركة و
احترام أحكام مدونة السلوك.22
23
و من أھم البنود الواردة في ھذه المدونة :
½ اعتبار الرشوة عمال خطيرا يعاقب عليه القانون وتترتب عنه متابعات قضائية وإنھاء عالقة العمل مع المؤسسة.
½ إنجاز أي مھام أو أھداف ال يمكن أن يكون بإتباع طرق غير شرعية وغير أخالقية من طرف الموظفين
والشركاء أومن زبائن سوناطراك.
½ جاء في المدونة أنه يمنع منعا باتا على الموظفين تلقي أي عموالت أو ھدايا من أشخاص أو ھيئات مقابل منح
مزايا معينة ،مادية أو غيرھا.
½ ضرورة التبليغ بأي محاولة لرشوة الموظفين إلى لجنة أخالقيات المؤسسة ،وفي حالة ثبوت الرشوة على أي
موظف ،فإن ھذا األخير قد يتعرض إلى عقوبة الفصل من العمل ،فيما يحرم الطرف الراشي من إقامة عالقات
تجارية مع المؤسسة مع إمكانية المتابعة القضائية.
توضح المدونة أنه ال يسمح لموظفي سوناطراك بمنح أو تلقي إال الھدايا الرمزية التي ال تمثل قيمة تجارية كبيرة،
كما ال يسمح بدعوات المجاملة لغذاء عمل أو غير ذلك إال في حدود األخالق ،ويتعين على أي موظف أن يرفض أي
ھدية أو دعوة مجاملة خارجة عن الضوابط األخالقية ،وذلك في عمليات المناقصة أو خالل المفاوضات التجارية،
وعندما ال تسمح له الظروف بذلك يتعين عليه أن يسارع إلخطار مسئوليه ،أو اللجنة المسئولة عن الصفقات في
المؤسسة.
يمنع منعا باتا التكفل بالنفقات من طرف الزبائن أو ھيئات أجنبية ألي موظف إال إذا كان في إطار
½
التزامات واضحة داخل العقود أو مرخصا من الجھات المسئولة.
ثاثا :حالة شركة سونلغاز
نشأة سونلغاز

 22موقع جزايرس ،مجمع سوناطراك ينشر مدونة سلوكه،(2011/10/20) ،
http://www.djazairess.com/aps/95987
 23موقع جزايرس ،سوناطراك تصدر مدونة سلوك لمكافحة الرشوة بين موظفيھا،(2011/11/1) ،
http://www.djazairess.com/annasr/7948
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الشركة الوطنية للكھرباء والغاز أو سونلغاز )بالفرنسية ،(Sonelgaz :ھي شركة عمومية جزائرية مجال نشاطھا إنتاج
و نقل الطاقة وتوزيعھا ،وقانونھا األساسي الجديد يسمح لھا بإمكانية التدخل في قطاعات أخرى من قطاعات األنشطة
ذات األھمية بالنسبة إلى المؤسسة والسيما في ميدان تسويق الكھرباء والغاز نحو الخارج.24
إن نشأة مؤسسة سونلغاز تعود إلى العھد االستعماري ،حيث كانت شركة احتكارية تابعة لفرنسا تدعى مؤسسة
الكھرباء والغا ز) ( E G Aكان ذلك في.1947/06/05:وبعد استقالل الجزائر بقيت كما ھي إلى غاية  1969/06/28حيث
شملھا قرار التأميم نظرا للخراب الذي خلفه االستعمار الفرنسي ،وبصدور األمر  59-69تم حل مؤسسة كھرباء وغاز
الجزائر وظھر مايسمى بالشركة الوطنية للكھرباء والغاز) (I.C.E.Pو مع مطلع التسعينات و بالضبط ، 1991تغيرطابع
المؤسسة الى شركة دات طابع صناعي و تجاري وفقا إلصالحات إقتصادية المستھدفة انذاك. 25
كان قانون أخالقيات شركات مجمع سونلغاز معلما لتكريس حسن التسيير إذ يمثل قانون األخالقيات بالنسبة لمجمع
سونلغاز معلما وضعه المجمع من أجل تكريس المبادئ التي يجب تطبيقھا في العالقات مع الزبائن و الممونين و
تسيير تضارب المصالح و إحترام قواعد المنافسة و وسيلة لسد منافذ الفساد و الرشوة .يجب على مستخدمي
شركات مجمع سونلغاز اإللتزام باحترامه.
يسعى مجمع سونلغاز إلى تحسيس موظفي شركاته الفرعية أكثر فأكثر حول قضايا األخالقيات و الشفافية و تطبيع
األخالق في كل سلوك مؤسساتي يرى مجمع سونلغاز ،ان تصرفات مسيري و إطارات و مجموع عمال شركات
سونلغاز "يجب أن تكون بالضرورة مستلھمة من قانون أخالقات المھنة في كل الظروف".
فإعداد ھذا القانون يعد لبنة ھامة في البحث الدائم عن التسيير المثالي و في عالم متغير و في قلب جزائر تواجه
تحديات عدة و معقدة ،و يظل مجمع سونلغاز و شركاته مطالبا بلعب دور يتعين على المجمع القيام به من خالل
تمكنه من تعبئة قواه الحية و المتمثلة في الموارد البشرية التي ال يمكن من دونھا القيام بأي شيء أو النجاح فيه
أو المداومة عليه.
إن قانون األخالقيات الذي تعزز به مجمع سونلغاز ليس بقانون رسمي فھو ال يحل محل النصوص و االتفاقيات و
القوانين السارية في شركات مجمع سونلغاز .ھو أداة تكميلية إلرساء و تعزيز أكثر حسن التسيير على كل
مستويات تنظيمات مجمع سونلغاز
تعد سونلغاز من أولى الشركات التي تعززت بلجنة للتدقيق تخضع لسلطة مجلس اإلدارة فقط ،تتكون ھذه اللجنة
من إدارتين و أعضاء أحرار.
و تأتي لجنة التدقيق إمتدادا لقرار إنشاء مديريتين تنفيذيتين مكلفتين بالتدقيق ،األولى خاصة بنشاطات التسيير و
الثانية موجھة للنشاطات التقنية ،كما تم إنشاء مديريتين تنفيذيتين مكلفيتين بالتدقيق ،األولى خاصة بنشاطات
التسيير و الثانية موجھة للنشاطات التقنية ،كما تم إنشاء مفتشية عامة مرفقة للرئيس المدير العام لسونلغاز.
و تجسدت ھذه الشفافية كلية من خالل عملية نداء التشريح و إنشاء لجان التقييم و لجان التعيين.
و قد تم وضع نفس الترتيبات بالنسبة للقرارات المتعلقة بتنحية المسؤولين من مناصبھم ،كما نجد من بين آليات
الشفافية و حسن التسيير التي تبناھا المجمع مشاركة ممثلي العمال و إداري يمثل وزارة الطاقة و المناجم في كل
مجلس إداري لفروع ،المجمع و ضعمجمع سونلغاز منذ سنة  2004تنظيما من الدرجة العالية من خالل إصدار
تعليمات بلغ عددھا إلى يومنا ھذا  65تعليمة.
و قد غطت ھذه التعليمات كل مجاالت التسيير ،و تمحورت أساسا حول تسيير الموارد البشرية ،و نذكر على سبيل
المثال التعليمة التي تعالج مسألة التوظيف من خالل إقرار مبدأ عدم التمييز و تكافؤ الفرص عند التوظيف و
التعليمة التي تعالج الشروط المطبقة عند توظيف المستخدمن المتقاعدين و تلك المتعلقة بالعالقات التعاقدية و
تضارب المصالح و النزاھة في العالقات إزاء الزبائن.
كما ھيأ المجمع نفسه بميثاق التدقيق و ميثاق اإللتزامات القانونية في مجال عالقة العمل المفروضة على
المتعاملين و ميثاق الرعاية.
يجب أن يحظى ھذا القانون باحترام مطلق من قبل الجميع يتعين على كل عون لكل شركة أن يتمثل إليه و يلتزم
باحترامه في كل الظروف.
يتعين على كل شركة من شركات مجمع سونلغاز إعداد قواعد داخلية مكيفة مع النشاطات الممارسة المتضمنة في
قانون األخالقيات.
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يتعين على المسيرين التأكد من حصول مرؤوسيھم على ھذا القانون و كذا من الفھم الجيد له .كما ينبغي عليھم
تشجيع مساعديھم على إثرائه و مساندة الموظفين الذين الذين يسجلون و يبلغون عن مخالفات ألحكامه و السھر
على ضمان اإلحترام الصارم لألخالقيات داخل ھياكلھم.
أما عن مشكلة التباين بين الرجال و النساء في شركة سونلغاز بالرغم من التطور المحسوس لنسبة مشاركة المرأة
فھي تعمل على "ترقية المساواة في الحقوق المھنية بين الجنسين"من خالل محاولة تجسيد لإلتفاقيات الدولية في
خلق آليات تحقيق المساواة بين الجنسين )خصوصا اإلتفاقيتين رقم  100و رقم .(111
و على إثر الندوة اإلعالمية السادسة حول نقل الغاز "تحديات ھامة يجب رفعھا" تم إقتراح محاور تحسين في
مجال اإلجراء و التنظيم و التكوين.
و للنقابة دور جد فعال في حاضر و مستقبل الشركة  -محل الدراسة  -و في المجمع بأكمله ،حيث أنھا مطالبة
بالتكفل األوسع بحاجيات عمال "مسير شبكة نقل الكھرباء"
فمنذ توليھا مھامھا عملت نقابة المؤسسة على خلق جو يسوده التشاور و الحوار مع المديرية العامة لشركة مسير
شبكة نقل الكھرباء و كثفت جھودھا من أجل فرض الضباط في العمل ضمن نقابة المؤسسة و على مستوى الفروع
النقابية للمناطق و المقر.
تميزت نشاطات نقابة المؤسسة لشركة مسير شبكة نقل الكھرباء من  31جانفي إلى  31أوت بما يلي:
بالتوقيع على ملحقين إثنين لإلتفاقية الجماعية:
الملحق رقم :01
اإلتفاق الجماعي رقم  2010/1المتعلق بـ:
تحديد شبكات جديدة لألجور
-1
تعديل نسبة تعويض الخبرة المھنية
-2
إنشاء إشتراك في إطار منحة المساھمة في مجال الطاقة.
-3
رفع نسبة اإلشتراك في إطار التقاعد اإلضافي
-4
شروط التكفل بنفقات الھاتف
-5
تغيير قائمة مناصب العمل.
-6
الملحق رقم :02
مكافأة اليوم العالمي للمرأة.
إعادة إحياء ملف التصديق على الخبرة المكتسبة.
-1
دراسة تقديم منحة السفر للجنوب إلى األعوان و ذوي الحقوق.
-2
تحسين ظروف اإليواء و اإلطعام في قاعة الحياة بحاسي مسعود إثر أشغال الترميم التي تمت
-3
المساھمة ،بموافقة الرئيس المدير العام ،في توزيع سكنات اإلستغالل على مستوى حاسي مسعود و
-4
الجزائر العاصمة.
التشاور مع الرئيس المدير العام لدراسة مشكل الممون المتجول قصد ضمان اإلطعام في منتصف النھار
-5
لمجموع مستخدمي مقر شركة تسيير نقل الكھرباء.
إخطار مديرية الموارد البشرية لشركة تسيير شبكة نقل الكھرباء الذين لم يستفيدوا من منحة الخبرة.
-6
تذكير مديرية الموارد البشرية لشركة تسيير شبكة نقل الكھرباء بالتأخر في تسديد النقاط المجانية لصندوق
-7
المساعدة في مجال الطاقة بھدف التعجيل في تسوية ھذه الوضعية.
مشاركة أعضاء المكتب الوطني في لجان التوظيف على مستوى المناطق.
-8
عقد اجتماعات نصف شھرية على مستوى المناطق مع مديري المناطق و الفروع النقابية قصد دراسة و
-9
تسوية مشاكل العمال اإلجتماعية المھنية تبعا لتوجيھات نقابة المؤسسة.
-10
إنشاء لجنة إنضباط لنقابة المؤسسة لشركة تسيير شبكة نقل الكھرباء من أجل فرض صرامة و إنضباط
في العمل.
و من آفاق نقابة شركة تسيير شبكة نقل الكھرباء.
(1تحسيس المستخدمين من أجل تحسين معايير نوعية الخدمة لشركة تسيير شبكة نقل الكھرباء.
(2خلق جو مالئم لإلتصال و التشاور و الحوار مع كل العمال بمختلف فئاتھم.
(3المشاركة في إعادة تنظيم شركة تسيير شبكة نقل الكھرباء.
(4التكفل بالمشاكل اإلجتماعية و المھنية للعمال.
(5متابعة سير المشوار المھني للعمال.
(6المساھمة في تنصيب المستخدمين الموجودين خارج الخطة التنظيمية.
(7خلق و تثمين بعض المنح الخاصة لشركة تسيير شبكة نقل الكھرباء.
(8التعاون مع المديرية العامة قصد تسوية مشكل سكنات االستغالل بالنسبة لألعوان المتقاعدين.
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(9دراسة توزيع سكنات متوفرة على المستخدمين الذين يضمنون المداومة.
 (10التفكير في غنشاء تعاونية عقارية لفائدة عمال شركة تسيير شبكة نقل الكھرباء.
و في إطار خطة أعمال  2015-2010و على أساس المكاسب و العبر المستخلصة من مشروع اإلندماج التدريجي
ألسواق الكھرباء بالجزائر و المغرب و تونس في سوق كھرباء اإلتحاد األوروبي
من أھم األولويات التي سطرتھا مجموعة الخبراء بالنسبة لنشاطات التعاون التي يتعين القيام بھا في مجال الكھرباء
خالل الفترة  2015-2010نجد:
تعزيز كفاءات مختلف المتاعملين حول سوق البلدان الشريكة المتضمن:
 −تحضير المستقبل في ضوء بروتوكول روما.
 +تحديد حاجيات تكوين إطارات اإل}ارة و تطبيق عمليات التكوين لمرافقة مسار فتح األسواق في المدى القصير
 +التكوين في مختلف المھن )وكالء الضبط ،متعاملوا السوق ،متعاملوا األنظمة ،مسيروا شبكة النقل ،مسيروا شبكة
التوزيع  (...تحسبا لسوق )وطنية و إقليمية مندمجة( عملية.
 +تنظيم دورات تكوينية جامعية مواتية ال سيما في إقتصاد و قانون الطاقة مع التركيز على مراكز الخبرة المناسبة
في المدى المتوسط
 +إشتراك المستھلكين في حركية فتح األسواق في المدى المتوسط
 −استدامة نشاط التكوين
 +الحفاظ على نواة األشخاص الحكماء التي بنيت خالل مشروع اإلندماج التدريجي ألسواق الكھرباء بالجزائر و
المغرب و تونس في السوق الداخلية لألتحاد األوروبي في المدى القصير
 +تعزيز القواعد التي أنشاتن مع تكوين المكونين الملحقين في المدى القصير.
 +تثمين األدوات البيداغوجية و "تقارير الدراسات" المنبثقة عن المشروع في المدى القصير.
 +إعداد خطة تكوين على المدى المتوسط على المستوى اإلقليمي في المدى القصير.
و في ختام ھذا الجانب التطبيقي ،نالحظ أن ھذه الشركات تھتم بالموارد البشرية بشكل كبير ،و تلتزم بمسؤولياتھا
االجتماعية كاملة أمام موظفيھا ،و ال شك أن ھذا ينعكس من خالل نجاح ھذه الشركات و تفوقھا و تميزھا في
أدائھا الشامل ككل.
الخاتمة ) نتائج البحث و توصياته(:
في ختام ھذه الدراسة التي تعرضت لموضوع تأثير اخالقيات األعمال على تسيير الموارد البشرية استخلصنا أن
أخالقيات األعمال في اطار ادارة الموارد البشرية تتمثل في:
 رسم مدونات السلوك و أخالقيات األعمال؛ احترام قوانين العمل؛ الحفاظ على الحقوق المادية و األدبية للموارد البشرية؛ إشراك العاملين في اتخاذ القرارات و استشارتھم في كل ما يتعلق بالمنظمة؛ تنويع الوسائل التحفيزية و المكافآت؛ العدل بين الجنسين في العمل؛ احترام حقوق المرأة في الوسط المھني و تشجيعھا؛ تكريم العاملين.و في األخير نعرض بعض التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة:
من المھم أن تلتزم منظمات األعمال بكل مسؤولياتھا تجاه أصحاب المصلحة عموما و تجاه مواردھا
½
البشرية وااللتزام باخالقيات االعمال بشكل خاص ،ألن ھذا االلتزام يعتبر بمثابة استثمار في المورد البشري.
التركيز على التحفيز المادي غير كافي ،بل يجب تبني برامج ذات طبيعة اجتماعية و أخالقية ترتكز على
½
التحفيز المعنوي للعامل و تكافئ كل مجتھد وفق نظام موضوعي لتقييم األداء.
يجب االھتمام بأخالقيات األعمال في المنظمة ،محاربة كل السلوكيات غير القانونية و غير األخالقية،
½
من األفضل إصدار مدونة سلوك في المنظمة لتوضيح منھج العمل و السلوك فيھا.
المراجع :
محمد الصيرفي ،المسؤولية االجتماعية لإلدارة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة
األولى2007 ،
حسين االسرج،المسؤولية االجتماعية للشركات،مجلة جسر التنمية ،سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول
العربية تصدر عن المعھد العربي للتخطيط بالكويت ،العدد ،90فبراير .،2010
نجم عبود نجم ،أخالقيات علم اإلدارة في عالم متغير ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )بحوث و
دراسات(،بدون رقم الطبعة،2006 ،
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قتيبة صبحي أحمد الخيرو ،عالقة إدارة المخاطر بأصحاب المصلحة في المنظمة ،دراسة استطالعية آلراء عينة من
أصحاب المصلحة في فندق فلسطين مريديان ،بحث مقدم إلى قسم إدارة األعمال،كلية اإلدارة و االقتصاد ،الجامعة
المستنصرية ،بغداد .بدون ذكر السنة ،
ليث سعد ﷲ حسين و ريم سعد الجميل ،المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين و انعكاسھا على أخالقيات العمل)دراسة
آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل( ،بحث علمي مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث تـحـت عـنـوان
"إدارة منظمات األعمال :التحديات العالمية المعاصرة" ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية
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التنمية المستدامة و اإلدارة المجتمعية)األدوار المستقبلية للحكومات المركزية و، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
–  أوراق عمل المؤتمر العربي الرابع لإلدارة البيئية المنامة،(المحليات و القطاع الخاص و المجتمع المدني
، بدون سنة طبع،بدون رقم طبعة،البحرين
 دار،( المسؤولية االجتماعية و أخالقيات و المجتمع،طاھر محسن منصور الغالبي و صالح مھدي محسن العامري
، عمان،وائل للنشر
 وثائق رسمية لمؤسسة سونلغاز ادارة الموارد البشرية2008 ، الطبعة الثانية،األردن2012/ 2013 . .
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