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في المؤسسةة  المؤسسي األداءعلى  الداخلية والخارجية اعيةلية االجتمسئو الممدى تأثير  قياسهدفت هذه الدراسة إلى 
بهةةد   ا( مةةدير  63التةةي اشةةتملت علةةى )وقةةد تةةم تطةةوير اسةةتبانة لجمةة  البيانةةات مةةن عينةةة الدراسةةة  .)الةةرأي( األردنيةةةالصةةحةية 

 :ة واختبار الةرضيتين التاليتينتحقيق أهدا  الدراس
 .المؤسسي األداءعلى اعية الداخلية لية االجتمسئو لمل ايوجد تأثير دال إحصائي   ال -
  المؤسسي. األداءلية االجتماعية الخارجية على سئو لمل اال يوجد تأثير دال إحصائي   -

 :اآلتي وتوصلت الدراسة إلى
( فةةي المتغيةةر   0.01( عنةةد مسةةتوى داللةةة )الداخليةةة لية االجتماعيةةةسةةئو المللمتغيةةر المسةةتقل ) اهنةةاك تةةأثير   نإ -

 (.لمؤسسيا األداءالتاب  )
( فةةي المتغيةةر   0.01لية االجتماعيةةة الخارجيةةة( عنةةد مسةةتوى داللةةة )سةةئو للمتغيةةر المسةةتقل )الم ان هنةةاك تةةأثير  إ -

 المؤسسي(. األداءالتاب  )
لية االجتماعيةةةة الداخليةةةة سةةةئو صةةةيابة بعةةةص التوصةةةيات لتعزيةةةز دور المؤسسةةةة فةةةي الم توفةةةي ضةةةوء هةةةذه النتةةةائج تمةةة
 ،فضةةل العةةاملينأاختيةةار وتعيةةين  عةةن طريةةق يات األداء للمؤسسةةة الصةةحةية األردنيةةة )الةةرأي(والخارجيةةة بهةةد  تحسةةين مسةةتو 

يةةةاد ،وتطةةوير ممارسةةات فاعلةةة للمةةوارد البشةةرية وحةةةزهم مةةن خةة ل  ،دورات تدريبيةةة فةةي مجةةال تخصصةةاتهم إلةةىالعةةاملين  وا 
وكةةذلك  ،سةةس عادلةةةأل اوتةةرقيتهم وفق ةة أدائهةةمم وتقيةةي ،يجابيةةة مةة  جميةة  العةةاملينإوخلةةق ع قةةات  ،المزايةةا والحةةوافز المتنوعةةة

 المؤسسات الوطنية.و مضاعةة جهود المؤسسة في االستمرار في تقديم التبرعات للجمعيات الخيرية والنوادي 

                                           
 .2013 مارس، وُقبل للنشر في 2012 أكتوبرتم تسلم البحث في  *



 المسئولية االجتماعية الداخلية والخارجية...

206 

 ة:ـالمقدم
لياتها سةةةئو زاد االهتمةةةام فةةةي السةةةنوات األخيةةةرة بةةةالحقول العلميةةةة التةةةي تةةةرتبط باألعمةةةال، وع قتهةةةا بةةةالمجتم ، وقيامهةةةا بم

فةي أكةان ذلةك سةواء   ،لية االجتماعية من األنشةطة المهمةة فةي منظمةات األعمةالسئو الم حتى أضحت االجتماعية واألخ قية
دائهةا المؤسسةةي أعلةةى  اتعمةل فيةةا، األمةر الةذي يةةنعكس إيجاب ةالةةذي علةةى مسةتوى البيئةةة الخارجيةة للمجتمة   مأبيئتهةا الداخليةة 

ر. وقةد سةارعت بعةص منظمةات األعمةال إلةى رعة التغيةلةذي يتسةم بالديناميكيةة وسةوقدرتها على المنافسة في سوق األعمال ا
 دائها على المستوى القريب والبعيد.ألية االجتماعية لقناعتها بمدى مساهمتها في تحسين سئو تبني الم

، وتحسةين تمةاعيزيةادة التعامةل االجلية االجتماعيةة سةئو ق للمجتمة  نتيجةة اهتمةام المنظمةات بالمومن الةوائد التي تتحق ة
ن ا  و  .ازدهةار المجتمة ، وتحسين التنمية السياسةية، و واالندماج بين المنظمات والمجتم ، واالستقرار االجتماعي، نوعية الحياة

التعةاون والتةرابط بةين مختلة   إشةاعة إلةىؤدي تو  ،عمالعلى مناخ العمل في منظمة األ الية االجتماعية تضةي تحسن  سئو الم
 .(1997 ن،الرحم طرا  )عبداأل

تقبةل و  ،لح، والبيئة الطبيعية، والرعايةة االجتماعيةة العامةةالية االجتماعية تجاه أصحاب المصسئو منظمات المالمارس ت
 علةى مجةال ركةزي وبعضةها. اللوفةاء بكةل واحةد منهة ةسةعى جاهةدتو  ،فةي جمية  المجةاالت الث ثةة ةليسةئو بعص المنظمةات الم

لية االجتماعيةة علةى سةئو المعلةى تعةر  ي، وعدد قليل مةن المنظمةات ال لية االجتماعيةسئو ثنين من الما مجالين فقط أو واحد
 .(Griffin & Pustay, 2013) اإلط ق

الطوعيةة، األمةةر مبةادرات ال مةن خة لجتماعيةة االلية سةئو مالويبةدو أن منظمةة األعمةال هةي المسةتةيد األول مةن تبنيهةةا 
ةةالةةذي يةةؤدي إلةةى  شةةاعة روت الت ائد فةةين منةةاخ العمةةل الس ةةتحس  عةةاون والتةةرابط بةةين مختلةة  األطةةرا ، والتجةةاوب المنظمةةة، وا 

 امالي   اق مردود  وتحق   األداءيجابية ترف  من مستويات إينعكس بع قات وهذا ل للتغيرات في حاجات العاملين والمجتم ، اعالة
 المنظمةة إدارةيةة خاصةة مةن قبةل يحظةى بعنا أنن ما هو ناف  وضروري للمجتمة  يجةب إولذلك ف (.2009أفضل )الغالبي، 

ة إيجابيمن خ ل مساهمات  فيالية المؤسسات تجاه المجتم  الذي تعيش سئو ( وهذا يدل على م2001، والديوة جيالبكري )
 تخدم المجتم .

المؤسسةة فةي تطةوير العةاملين فةي مسةاهمة حةدهما داخلةي يتمثةل أ ،ساسةيينألية االجتماعية مرتبطة ببعدين سئو ن الما  و 
التةةي يعةةاني منهةةا  مشةةك توالبعةةد الثةةاني خةةارجي يةةنعكس علةةى مبةةادرات المؤسسةةة فةةي التةةدخل لمعالجةةة ال ،سةةين حيةةاتهموتح

عيةةة فقةةد قةةام البةةاحثون بدراسةةة لية االجتماسةةئو العلمةةي لمةهةةوم الم صةةيلأ(، ومةةن هةةذا الت2008الغةةالبي والعةةامري، المجتمةة  )
 وفرضياتها.ها هدافأو  مشكلة الدراسة صيابة تفقد تم ا،علي وبناء   ،جيلية االجتماعية من المنظور الداخلي والخار سئو الم

 :ريـالنظ ارـاإلط

 ة:ة االجتماعي  لي  سئو مفهوم الم -1
في   بطريقة تساهم صر  أو الت    واجب إدارات المنظمات في القيام باتخاذ القراراتبة ة االجتماعي  لي  سئو مةهوم الم تعل قي

حمايةة البيئةة، في هم هذه المنظمات افيأمل المجتم  أن تس ،ضافة إلى مصالح المنظماتإ ،زيادة رفاهية المجتم  ومصالحا
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ن والمرضةى )العةامري سةاء وكبةار الس ةث، والعمل على زيادة المساحات الخضراء، وحماية حقةوق األطةةال والن  لو  من الت   والحد  
 .(2008والغالبي، 

ها التزام منظمة األعمةال تجةاه المجتمة  الةذي تعةيش عية بأن  لية االجتماسئو الم (Drucker, 1977: 584)عَر  دركر 
 فيا.

فةةي علةةى األهةدا  ترتكةز ة ة تسةتند إلةةى اعتبةارات أخ قي ةةة االجتماعي ةةلي  سةئو الم أن  (Robbins, 1999) ويةرى روبنةز 
ز روبنةةز وقةد مي ةةامةةات. ة للوفةاء بهةةذه االلتز االعتبةةار مبةةادرات منظمةة األعمةةال الحقيقي ةةفةي آخةةذة  ،شةكل التزامةةات بعيةدة المةةدى

Robbins)لية االجتماعيةةةةةةةة سةةةةةةةئو ( بةةةةةةةين الم(Social Responsibility)  واالسةةةةةةةتجابة االجتماعيةةةةةةةة(Social 

Responsiveness)،   لية االجتماعية تستند إلى اعتبارات أخ قية ترتكز على أهدا  بعيدة المةدىسئو الم إذ أشار إلى أن، 
 ة.رات وأحداث اجتماعي  العملي على ما يجري من تغي   د  االستجابة االجتماعية الر تعني في حين 

 ( وهما:2008عدين أساسيين )الغالبي والعامري، ن بُ يتضم   الية االجتماعية نشاط  سئو ل الممث  تُ 

تطةةوير العةةاملين، وتحسةةين أدائهةةم، المنظمةةة فةةي ي مسةةاهمة ل وتتمث ةة Internal Responsibilityة اخلي ةةة الد  لي  سةةئو الم -
 م.وتحسين حياته

 مشةةك تالمنظمةةة فةةي معالجةةة الومسةةاهمات وتتمثةةل فةةي مبةةادرات  External Responsibilityلية الخارجيةةة سةةئو الم -
 المجتم . التي يعاني منها

 وقةةد أكةةد   ،عامةةل مةة  أحةةداث آنيةةة إلةةى مةهةةوم اسةةتراتيجيق للت  ة مةةن مةهةةوم ضةةي  ة االجتماعي ةةلي  سةةئو وقةةد انتقةةل مةهةةوم الم
(Daft, 2002)  ةةلية االجتماعي ةةئو سةةالم أن  علةةى ة واألفعةةال ة هةةي واجةةب إدارة المنظمةةة األساسةةية فةةي اتخةةاذ القةةرارات المهم 

 قة برفاهية المجتم  ومصالحا.المتعل  

لدى الزبةائن  يجابيلية االجتماعية لمنظمات األعمال الصورة الحسنة لدى المجتم ، والمظهر اإلسئو ق الوفاء بالميحق  و 
وقبةول اجتمةاعي،  ،وأداء متطةور ،يمةردود مةاد  مزايةا عديةدة علةى شةكل لمنظمةة نتيجةة ذلةك والعاملين عن المنظمةة، وتجنةي ا

 (.2008ة م  المجتم  )الغالبي والعامري، إيجابي  وع قة 

فات وأفعةةال المنظ مةةات تشةةير إلةةى ضةةمير المؤس سةةات، والتةةي لية االجتماعيةةة بمواطنةةة المنظمةةات أو سةةئو ُتسةةم ى الم تصةةر 
ةةةا نحةةةو تحقيةةةق د تعظةةةيم أرباحهةةةا للمسةةةاهمين أو تلبيةةةة التزاماتهةةةا القانوني ةةةة  التةةةي ُتوج  المنةةةاف  االجتماعي ةةةة بشةةةكل يتجةةةاوز مجةةةر 

2012) (Ghillyer,. 

ة )المسةةةتهلكين، مصةةةالح كاف ةةةالصةةةحاب المنةةةاف  أل، عليهةةةا أن تسةةةعى إلةةةى تحقيةةةق اصةةةالح   احتةةةى تكةةةون الشةةةركة مواطن ةةةو 
دين، والحكومةةة، و المةةديرين، و المةةوظةين، و  ةة ،ووسةةائل اإلعةة م ،البيئةةة التةةي تعمةةل فيهةةاوالمةةور  ، وأال يقتصةةر (اوالمجتمةة  عموم 

تقةديم التبرعةات الخيريةة، ة جتماعي ةالة ا  ي  لسةئو مفقةط. كمةا يتجةاوز ُبعةد ال المصلحة الماليةة لحملةة األسةهماهتمامها على تحقيق 
ة مبةةادا الشةةةافي  ل ابحمايةةة البيئةةة إلةةى جانةةب العمةةل وفق ةةوااللتةةزام واالجتماعي ةةة، ة عليمي ةةالمشةةاركة الةع الةةة فةةي البةةرامج الت   ليشةةمل

 (.2012، بن داودية)عرابة و  والمساءلة
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 وهي: ,Ghillyer) (2012لية االجتماعية للمنظمات سئو الموهناك محر كات أساسي ة تق  وراء تنامي ظاهرة 
لةةذي جعةةل ممارسةةات األعمةةال أكثةةر الش ةةةافي ة: وذلةةك ألن  االقتصةةاد اآلن مبنةةي  علةةى المعلومةةات والمعرفةةة، األمةةر ا -أ 

 شةافي ة.
المعرفةة: أصةةبح كثيةر مةةن الزبةةائن يختةارون ع مةةة تجاريةةة مةن الع مةةات التجاريةة العديةةدة بنةةاء  علةى سةةجل احتةةرام  -ب 

 لية المجتمعية.سئو المنظمة للبيئة واستجابتها لمعطيات الم
فةإن  المنظمةات ينبغةي أن تراعةي إمكانيةة اسةتةادة  ،في كثيةر مةن المنةاطق فةي العةالم داالستدامة: بما أن  الموارد تنة -ج 

 األجيال القادمة من الموارد الحالية.
تقةةوم المنظمةةات العامةةة بحمايةةة المجتمةة  مةةن خةة ل التةةوازن بةةين المصةةالح  أن – احالي ةة –العولمةةة: تتطلةةب العولمةةة  -د 

 الخاصة للشركات والمصالح الوطنية العامة.
القطةاع العةام كأفضةل خيةار للتعامةل مة  المشةك ت العامةة، لةذا فةي س الثقةة فشل القطةاع العةام: فقةد كثيةر مةن النةا -ه 

 قيام الش ركات في القطاع الخاص  بجزء كبير من هذا الد ور.ضروري ا أضحى 

 مفهوم األداء المؤسسي: -2
الزبةائن وأن تستخدم الموارد بشكل فاعل لخدمة المستهلكين و  ،ي أعمالها بشكل جيدلكي تستمر المنظمة ينبغي أن تؤد  

ن   ُتهية  قةدرة عمليةات المنظمةة علةى إضةافة قيمةة تتجةاوز بكثيةر تكةالي  اسةتخدامها للمةوارد  من خ ل خلةق قيمةة مضةافة، وا 
ن أداء المنظمةة بشةكل عةام يمكةن أن يقةاس بث ثةة مؤشةرات هةي المنظمة أداء  متميةز  ل نتاجيةة عاليةة، وا   ،والكةةاءة ،الةاعليةة :وا 

 .)2008لبي، واإلنتاجية )العامري والغا

مةةةةن البةةةةرامج  ط لهةةةةا لكةةةةل  خط ةةةةرة أو المُ ة التةةةةي حققتهةةةةا بتلةةةةك المقةةةةد  قيةةةةاس أداء المؤسسةةةةة بمقارنةةةةة النتةةةةائج الةعلي ةةةة ويةةةةتم  
مثةةل  ،واالسةةتراتيجيات الموضةةوعة، وتتطلةةب عمليةةة قيةةاس األداء المؤسسةةي تحديةةد المعةةايير التةةي تغطةةي مجةةاالت العمةةل كافةةة

لية سةةةئو واإلنتاجيةةةة، وتطةةةوير المةةةوارد البشةةةرية، والريةةةادة واإلبةةةداع، وسةةةلوك العةةةاملين، والم معةةةايير الربحيةةةة، والحصةةةة السةةةوقية،
 (.2005االجتماعية )الحياصات، 

 الدراسات السابقة: -3

 بمراجعة مجموعة من الدراسات السابقة ذات الع قة بموضوع الدراسة ونوجز فيما يلي بعضها: ونقام الباحث

لية االجتماعيةة سةئو لتحليةل ثة ث وجهةات نظةر مختلةةة فةي أدبيةات الم (De Bakker et al., 2005)دراسةة جةاءت  -
لية االجتماعية، أو المعارضة لهةا، أو الوقةو  فةي موقة  وسةط بةين سئو المتعلقة بالتأييد للم واألداء االجتماعي للمنظمة

ةالت   لةم يةتم  لكةن لعشةرين، لية االجتماعية للمنظمات قةد نوقشةت منةذ الخمسةينيات مةن القةرن اسئو الم ن  أل االتجاهين، ل وص 
د مةة قةد تجس ةلية االجتماعية واألداء االجتمةاعي للمنظ  سئو حقل الم راسة أن  وأظهرت الد   .إلى اتةاق بخصوص هذا األمر

فةةةي هةةةذا الحقةةةل البحثةةةي، واقترحةةةت هةةةذه الدراسةةةة مجموعةةةة مةةةن المضةةةامين المسةةةتقبلية  ة، وهنةةةاك نمةةةو  فةةةي العلةةةوم اإلداري ةةة
 ألبحاث الحقة.
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تطوير للموارد البشرية، باعتبار من خ ل لية االجتماعية للمنظمة سئو م الممةهو  على (Wilcox, 2006)دراسة دت أك -
ليات والواجبات، وظهرت هةذه سئو أن القوى االقتصادية والسياسية في المنظمات المعاصرة جذبت معها مجموعة من الم

ى السةةل  االقتصةةادية، والتحةةول فةةي المخةةاطرة مةةن منظمةةات السةةل  االجتماعيةةة إلةة إنتةةاجالقضةةايا كجةةزء مةةن التحةةول مةةن 
األعمةال إلةى األفةراد والمجتمعةات، وأخةذت هةذه الدراسةة فةةي االعتبةار تةأثير هةذه التغيةرات علةى تطةوير المةوارد البشةةرية. 

د تطةةةوير المةةةوار  ممارسةةةات –لية االجتماعيةةةة وأخ قيةةةات األعمةةةال للمنظمةةةات سةةةئو وأظهةةةرت الدراسةةةة أن مةةةن مجةةةاالت الم
 البشرية.

الدراسة  تر اشألية االجتماعية للمنظمة في فرنسا. و سئو عن ديناميكيات ممارسة الم (Berthoin, 2007)دراسة  تكشة -
أو نتيجةة لتةأثيرات  الجتماعية المختلةة داخل الدولة،عات والممارسات نتيجة للعوامل االقتصادية واوق  ر الت  إلى كيةية تطو  

ةةة لية االجتماعيةةةة سةةةئو ى انعكاسةةةات لمةةةا يمكةةةن تعلمةةةا مةةةن الخبةةةرة الةرنسةةةية فةةةي مجةةةال الملت الدراسةةةة إلةةةالعولمةةةة، وتوص 
 للمنظمة.

لية االجتماعيةةة للمنظمةةة كاسةةتجابة متقدمةةة محتملةةة للتغيةةرات فةةي سةةئو تقةةديم بنةةاء الم (Persson, 2008)دراسةةة فةةي  تةةم   -
التطةةةور فةةةي  وتوصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى أن   مارك، وكطريقةةةة لزيةةةادة رأس المةةةال االجتمةةةاعي.انالسياسةةةة الرياضةةةية لدولةةةة الةةةد

ة علةةى رأس المةةال االجتمةةاعي، واألعضةةاء الجةةدد، ويةةوفر الةةدعم االجتمةةاعي إيجابيةةلية االجتماعيةةة يعةةود بنتةةائج سةةئو الم
 والمالي المستقبلي.

جتماعيةة لية االسةئو من الدراسات قد أظهرت أن أنشةطة الم الكثيرأنا بالربم من أن  (Rettab et al., 2009)دراسة  بينت -
للمنظمةةة تةةؤدي إلةةى تعظةةيم األداء التنظيمةةي فةةي اقتصةةادات الةةدول المتقدمةةة، فقةةد بةةدأ البةةاحثون بةحةةص القيمةةة االسةةتراتيجية 

لية سةةئو الع قةةة بةةين أنشةةطة الم لتحديةةدلية االجتماعيةةة للمنظمةةة فةةي االقتصةةادات الناميةةة، ولةةذلك جةةاءت هةةذه الدراسةةة سةةئو للم
( شةركة تعمةل فةي دبةي. وأظهةرت نتةائج هةذه 280لتنظيمي باستخدام بيانات من خ ل مسةح )االجتماعية للمنظمة واألداء ا

لية االجتماعية للمنظمةة وجمية  مقةاييس األداء التنظيمةي: األداء المةالي، والتةزام سئو ة بين المإيجابيالدراسة أن هناك ع قة 
 العاملين، وسمعة المنظمة.

الختبار الةرضةية التةي مةادهةا أن خبةرة المةدير التنةيةذي األعلةى  (Slater & Dixon-Fowler, 2009)دراسة جاءت  -
بةةالمتغير الوسةةيط، وقةةد  فةةي األعمةةال الدوليةةة تقةةود إلةةى زيةةادة األداء االجتمةةاعي للمنظمةةة، وتتةةأثر خلةيةةة المةةدير الوظيةيةةة

تنةيةةذي األعلةةى فةةي خبةةرة المةةدير ال راسةةة إلةةى أن  توصةةلت الد  و  .ا( مةةدير  393خةة ل اسةةتخدام عينةةة مةةن )ظهةةر ذلةةك مةةن 
، مثةةل التسةةويق بةةالمتغير الوسةةيط بةةاألداء االجتمةةاعي للمنظمةةة، وتتةةأثر خلةيةةة المةةدير الوظيةيةةة األعمةةال الدوليةةة تتصةةل  
 بتعظيم األداء االجتماعي للمنظمة. اإيجابي  والمبيعات التي ترتبط 

تماعيةةةة علةةةى اتخةةةاذ القةةةرار لية االجسةةةئو لتحليةةةل تةةةأثير الم (Petersen & Vredenburg, 2009)دراسةةةة جةةةاءت و  -
فات المنظمة واالستثمارات البيئيةة واالجتماعيةة ر تصر    إلى أي مدى تؤث  اكشستا الدراسة حاولتللمستثمر المؤسسي، و 
ة ي إلةةى قةرارات لةيس فقةةط تةؤد  و دركةةة للمنظمةة، القيمةة المُ فةي ر نةةة تةؤث  هنةاك متغيةرات معي   لت إلةةى أن  فةي القةرارات، وتوص 

نما   ك أو بي  األسهم، والتأثير على قيمة رأس المال.لتمل  ل ستثمار وا 
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لية االجتماعيةةة للمنظمةةة، سةةئو فحةةص الع قةةة بةةين شةةكل ملكيةةة الشةةركة والمإلةةى  (Paul Lee, 2009)دراسةةة  هةةدفت -
ر لتعرضةها الكبيةر للتةأثي انظةر   ،تزداد لديها المسئولية االجتماعيةةوافترضت الدراسة أن الشركات العامة من المحتمل أن 

الخةةارجي وتبعيتهةةا ألصةةحاب المصةةالح الخةةارجيين مةة  اهتمامةةات متنوعةةة، ومةةن خةة ل اسةةتخدام بيانةةات عةةن ممارسةةات 
ضةت لضةغط خةارجي ة تعر  ركات العام  الش   راسة أن  أظهرت الد  وقد ( سنة، 13لمدة ) اصناعي   ا( مرفق  118إدارة التلوث لة)
 فضل.غط إلى أداء بيئي أى هذا الض  وأد   ،ثلتخةيص التلو  

لية االجتماعيةةة للشةةركات  فةةي  أداء سةةئو إمكانيةةة قيةةاس تةةأثير  الم فةةي( Malte and Olaru, 2012دراسةةة ) تبحثةة -
 ،األجةل رتحول مةن التحليةل الك سةيكي قصةيوالقياس أداء األعمال، في  الحديثةاالتجاهات الدراسة ص  تاألعمال . و 

ةخةذ فةي االعتبةار األ، مة  السوقية حصةالو  ،واإليرادات السهم،قيمة  :مؤشرات مثل م  التركيز على مؤشةرات مثةل  اأيض 
معةايير علةى نهج مةهةذا ال ويعتمةدهم في نجات الشركة في السوق على المةدى الطويةل. اوالعم ء التي تس العاملينرضا 

لشةةركات ، لية االجتماعيةةة لسةةئو  الم حقةةلإلةةى أحةةدث االتجاهةةات فةةي الدراسةةة  وتشةةير  .المؤسسةةة األوروبيةةة إلدارة الجةةودة
 .المصالحعلى  أداء األعمال  على أساس مةهوم أصحاب  ارهيأثتقدم طريقة ممكنة لقياس تو 

مةةن خةة ل  ،وربحيةةة الشةةركات فةةي نيجيريةةا لية االجتماعيةةةسةةئو المالع قةةة بةةين   (Babalola, 2012)دراسةةةفحصةةت  -
. 2008 -1999ي لهةذه الشةركات لوعةوام مةن التقريةر السةنو  اتم اختيارها عشةوائي  عشر استخدام بيانات ثانوية لشركات 

، لية االجتماعيةةسةئو الم% مةن أرباحهةا السةنوية فةي 10وأظهرت نتائج التحليل أن  الشركات المبحوثة اسةتثمرت أقةل مةن 
 .لية االجتماعيةسئو الموأظهر معامل التحديد أن  الت غي ر في أداء الشركات المبحوثة يعود إلى التغير في 

للشةركات واألداء  لية االجتماعيةةسةئو المإلى تحديد طبيعة الع قةة بةين  (Ehsan and Kaleem, 2012)دراسة هدفت  -
المةالي فةةي الباكسةتان مةةن خة ل اسةةتخدام بيانةات لمئةةة شةركة صةةناعية مدرجةة فةةي سةوق كراتشةةي المةالي، وتةةم الحصةةول 

ائج الدراسة أن طبيعة الع قة بين . وأظهرت نت2009 -2006على البيانات من التقرير السنوي لهذه الشركات لوعوام 
 ة في الشركات الصناعية في الباكستان.إيجابيللشركات واألداء المالي كانت  لية االجتماعيةسئو الم

 :منهجية الدراسة
قام الباحثون بصيابة مشكلة الدراسة وفرضةياتها  ،في ضوء اإلط ع على الدراسات السابقة واألدبيات في هذا المجال

 موذجها ومنهجيتها واستبانتها.وأهدافها ون

 مشكلة الدراسة: -1
 Malteاألخيةرة  لية االجتماعيةة علةى األداء المؤسسةي فةي السةنواتسةئو بالربم من ازديةاد الدراسةات المتعلقةة بقيةاس تةأثير الم

and Olaru, 2012)  (Rettab et al., 2009; Babalola, 2012; Ehsan and Kaleem, 2012;،  االهتمةام كةان فةإن
 ،لية االجتماعيةة الداخليةة باالهتمةام الكةافي مةن قبةل البةاحثينسئو لية االجتماعية الخارجية، ولم تحَظ المسئو على تأثير الم اصب  من

المؤسسةةي مةةن أجةةل  األداءالداخليةةة والخارجيةةة علةةى لية االجتماعيةةة سةةئو الم وبنةةاء  عليةةا تكمةةن مشةةكلة الدراسةةة فةةي قيةةاس تةةأثير
 .األدبيات محاولة تغطية هذه الةجوة في

د القةارا بمعلومةات حديثةة عةن الجوانةب إذ تةزو   ،اوسةعها انتشةار  أجريدة الةرأي مةن أبةرز الصةح  اليوميةة األردنيةة و  عد  تُ 
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التجاريةةة المختلةةةة. لةةذلك ارتةةأى  اإلع نةةاتمةةن  االسياسةةية واالقتصةةادية والثقافيةةة والرياضةةية، وتسةةتحوذ علةةى نسةةبة عاليةةة جةةد  
 المؤسسة الصحةية األردنية  الرأي . على اسةتطبيق هذه الدر ن و الباحث

ةسئو ن بدراسة تأثير المو ومن هذا المنطلق، قام الباحث ة، وفةي ة األردني ةي  حةلية االجتماعية على األداء في المؤسسة الص 
 اليين:ؤالين  الت  راسة تبرز من خ ل الس  عناصر مشكلة الد   م فإن  ضوء ما تقد  

 ة؟ة األردني  حةي  اخلية على األداء المؤسسي في المؤسسة الص  ماعية الد  لية االجتسئو ما درجة تأثير الم -
 ة؟ة األردني  حةي  لية االجتماعية الخارجية على األداء المؤسسي في المؤسسة الص  سئو ما درجة تأثير الم -

 أهداف الدراسة: -2

سةةة داء المؤسسةةي فةةي المؤس  علةةى األالداخليةةة والخارجيةةة لية االجتماعيةةة سةةئو راسةةة إلةةى قيةةاس تةةأثير المتهةةد  هةةذه الد  
 الية:ة الت  ة، وذلك من خ ل األهدا  الةرعي  ة األردني  حةي  الص  
 ة.ة األردني  حةي  اخلية على األداء المؤسسي في المؤسسة الص  ة الد  ة االجتماعي  لي  سئو قياس تأثير الم -أ 

 ة.ة األردني  حةي  لص  ة على األداء المؤسسي في المؤسسة اة الخارجي  ة االجتماعي  لي  سئو قياس تأثير الم -ب 

وصةيات التةي تسةاعد أصةحاب القةرار فةي المؤسسةة وصل إلى نتائج يمكةن مةن خ لهةا صةيابة بعةص الت  إمكانية الت   -ج 
 ة لتطوير هذه المؤسسة باستمرار.ة األردني  حةي  الص  

 فرضيات الدراسة: -3
 في المؤسسة الصحةية األردنية. لية االجتماعية الداخلية على األداء المؤسسيسئو للم اال يوجد تأثير دال إحصائي   -
 لية االجتماعية الخارجية على األداء المؤسسي في المؤسسة الصحةية األردنية.سئو للم اال يوجد تأثير دال إحصائي   -

 مجتمع الدراسة: -4

ةةالمؤس  راسةةة مةةن جميةة  المةةديرين فةةي ن مجتمةة  الد  يتكةةو   ( 81أي  فةةي األردن والبةةالد عةةددهم ) الةةر   ةة األردني ةةحةي  سةةة الص 
المةةوارد البشةةرية فةةي  بيانةةات دائةةرةن بتحديةةد مجتمةة  الدراسةةة مةةن خةة ل و ، وقةةام البةةاحثفةةي مختلةة  المسةةتويات التنظيميةةة امةةدير  

 تانسةةبمةا أي  ،( اسةتبانة63اسةةترجاع ) توزية  االسةتبيانات علةةى جمية  أفةراد مجتمةة  الدراسةة، وتةم   المؤسسةة المبحوثةة. لقةد تةةم  
 .بأكملان من تعميم النتائج على المجتم  هي نسبة جيدة تمك  ( من مجتم  الدراسة، و % 77.7)

 أداة الدراسة: -5

لية سةةةئو المتةةةأثير ات ذات الع قةةةة بالموضةةةوع، لقيةةةاس  ع علةةةى األدبي ةةةتطةةةوير اسةةةتبانة مةةةن خةةة ل اإلط ةةةب قةةةام البةةةاحثون
 نت االستبانة من قسمين هما:، وتكو  سيالمؤس   األداءعلى  الداخلية والخارجية االجتماعية

الجةنس، والعمةر، رات الديمغرافيةة وهةي )للمتغي ة اراسةة، طبق ةنةة الد  رة عن خصةائص عي  ن المعلومات المعب  يتضم   -القسم األول
 (.وعدد سنوات الخبرة، والموق  الوظيةي، ميوالمؤهل العل
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 Interval) اس فئويوهو مقي دة( الخماسي للخيارات المتعد  Likert( فقرة على مقياس )ليكرت 23ن )يتضم   -القسم الثاني

Scale) ن هذه االستبانة( يبي  1لحق رقم )والمُ  .(2006)سيكاران،  يقيس الةروق بين إجابات المبحوثين .  عةت وقد توز
 :يليكما والمتغير التاب   ينالمستقل ينالةقرات لتشمل المتغير 

 (.الداخلية لية االجتماعيةسئو الم( تقيس المتغير المستقل )6-1الةقرات من ) -أ 
 (.الخارجيةلية االجتماعية سئو ( تقيس المتغير المستقل )الم9-7الةقرات من )  -ب 
 .(المؤسسي األداء( تقيس المتغير التاب  )23-10الةقرات من ) -ج 

 صدق أداة الدراسة: -6
، فةةي مجموعةةة مةةن اإلدارة مجةةال ين فةةيصةةخصتالم سةةاتذةاألمةةين مةةن المحك  مجموعةةة مةةن تةةم عةةرص االسةةتبانة علةةى 

عةادة صةيابة  ق من مدى صدق فقرات االستبانة، وقد تم  حق  ، للت  ةة والخاص  الحكومي   ةاألردني  الجامعات  األخذ بم حظةاتهم، وا 
جراء الت    عدي ت المطلوبة.بعص الةقرات، وا 

 ثبات أداة الدراسة: -7
، ينالمسةتقل ينالمتغيةر ةقةرات اخلي للةد  ساق ال ت   (Cronbach Alpha)لكرونباخ ألةا  ااستخراج معامل الثبات، طبق   تم  

 .(1ل رقم )و حة في الجدوكانت النتائج كما هي موض   التاب ،متغير الو 

 (1)جدول 
 التابعمتغير لاو  ،ينتقلالمس ينمتغير لول كافة، لداخلي لفقرات االستبانةمعامل الثبات لالتساق ا

رقم الفقرة في 
 معامل الثبات اسم المتغير االستبانة

 ) كرونباخ ألفا(
 0.8790 لية االجتماعية الداخلية(سئو تقل )المالمتغير المس 1-6
 0.8204 لية االجتماعية الخارجية(سئو المتغير المستقل )الم 7-9
 0.9294 (المؤسسي األداءالمتغير التاب  ) 10-23

 مقبولةةةةنسةةةب ثبةةةات ب جةةةاءتوالمتغيةةةر التةةةاب   ينالمسةةةتقل ينمتغيةةةر للمعةةةام ت الثبةةةات  ( أن  1ن مةةةن الجةةةدول رقةةةم )يتبةةةي  
 .حليل اإلحصائي والبحث العلميألبراص الت  

 المعالجة اإلحصائية: -8
مةةن خةةة ل  ،فةةي التحليةةةل (SPSS)ن علةةى الرزمةةة اإلحصةةةائية و راسةةة، فقةةةد اعتمةةد البةةةاحثلغةةرص اختبةةار فرضةةةيات الد  

 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 لوص  خصائص المبحوثين.وذلك  ،(Descriptive Statistical Measures)مقاييس اإلحصاء الوصةي  -أ 

                                           
  .االستبانة المستخدمة في الدراسة متوفرة لدى إدارة المجلة لمن يربب في االط ع عليها 
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الختبةةةار صةةة حية النمةةةوذج واختبةةةار تةةةأثير  (Multiple Regression Analysis)تحليةةةل االنحةةةدار المتعةةةدد  -ب 
 المتغيرين المستقلين على المتغير التاب .

واختبةةةةار التبةةةةاين المسةةةةموت بةةةةا  (Variance Inflation Factory) (VIF)اختبةةةةار معامةةةةل تضةةةةخم التبةةةةاين  -ج 
(Tolerance) أكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة للت(Multicollinearity). 

 الختبار التوزي  الطبيعي للبيانات. (Skewness)معامل االلتواء  -د 

 راسة:نموذج الد -9

وبهةةةذا يكةةةون  ومتغيةةةر تةةةاب ، ينمسةةةتقل يننمةةةوذج مةةةن متغيةةةر هةةةذا الن يتكةةةو  إذ  ،( نمةةةوذج الدسراسةةةة1يوضةةةح الشةةةكل رقةةةم )
 2س 2+ ب 1س 1+ ب ص= أ البحثي على الوجا التالي:النموذج 

 .(المؤسسي األداء)ص تمثل المتغير التاب   :حيث إن

 .لمؤسسةالداخلية ل لية االجتماعيةسئو المتمثل  1س

 لية االجتماعية الخارجية للمؤسسة.سئو تمثل الم 2س

 .على المتغير التاب  مستقلمتغير  كل ب تمثل قيمة تأثير

 
 (: نموذج الدِّراسة1الشكل )

 :ومحدداتها حدود الدراسة -11
 . 2012ولغاية عام  2011من عام للدراسة الةترة الزمنية كانت الحدود الزمنية:  -أ 

 .ردنية كدراسة حالةي األأاقتصرت الدراسة على جريدة الر الحدود المكانية:  -ب 
 ،علىأكةل مةن هةم برتبةة رئةيس قسةم فة ..ردنيةةي األأئر فةي جريةدة الةر الدراسة على مدراء الةدوا صرتتقاالمستوى اإلداري:  -ج 

 

 

 األداء المؤسسي

 

لية االجتماعية سئو الم
 الداخلية

 ابعالمتغير الت   نالمستقال  رانالمتغي  
 

 

لية االجتماعية سئو الم 
 ةالخارجي
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، ومة  أن هةذه النسةبة تمكةن البةاحثين مةن ا( مدير  81عن استبانة الدراسة من أصل ) اإلجابةفي  ا( مدير  63وقد استجاب )
دة، يجعةةل إمكانيةةة اقتصةةار الدراسةةة علةةى جريةةدة الةةرأي كحالةةة واحةةفةةإن تعمةةيم نتةةائج الدراسةةة علةةى جميةة  مجتمةة  الدراسةةة، 

 .أخرى في األردن بير واردة، ولعل هذا من أبرز محددات هذه الدراسة مؤسسات صحةية تعميم النتائج على

 :مناقشة نتائج الدراسة
 خصائص المبحوثين: -1

 (2جدول رقم )
 المبحوثينخصائص 

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 %85.7 54 ذكر 

 %14.3 9 أنثى

 

 العمر

 %11.1 7 سنة فأقل               25

 %30.2 19            سنة 30 – 26

 %25.3 16             سنة 35 – 31

 %28.6 18          سنة 40 – 36

 %4.8   3           سنة 50 – 41

 

 المؤهل العلمي

 %11.1 7 الثانوية العامة فأقل

 %9.5 6 دبلوم كلية مجتمع 

 %63.6 40 ريوس بكالو

 %6.3 4 دبلوم عال 

 %6.3 4 ماجستير

 %3.2 2 دكتوراه 

 

 اإلداري المستوى

 %14.3 9 إدارة عليا 

 %38.1 24  إدارة وسطى

 %47.6 30 إدارة دنيا

 

 الخبرة العملية

 %6.3 4 سنوات فاقل  5

 %22.3 14 سنوات 10 – 6

 %15.9 10 سنة 15 – 11

 %11.1 7 سنة 20 – 16

 %20.6 13 سنة 25 – 21

 %23.8 15 فأكثرسنة  26

%( مةةةن مجمةةةوع المبحةةةوثين، فةةةي حةةةين بلغةةةت نسةةةبة اإلنةةةاث 85.7( أن نسةةةبة الةةةذكور بلغةةةت )2يوضةةةح الجةةةدول رقةةةم )
 ي الذكور للمناصب اإلدارية في المؤسسة الصحةية األردنية أعلى من اإلناث.نسبة تول   ذلك على أن   ما يدل  %(. وربُ 14.3)

 40-36والةئةة العمريةة ) سةنة( 35-31سةنة( والةئةة العمريةة ) 30-26العمر فقةد شةكلت الةئةة العمريةة )وفيما يتعلق بمتغير 
 معظم المبحوثين من فئة الشباب. أن  على  سنة( بالبية المبحوثين. وهذا يدل  

ةةةن يحملةةةون الشةةةهادة الجامعي ةةةة اويت   ألولةةةى كحةةةد  أدنةةةى. كمةةةا تةةةوزع ضةةةح مةةةن الجةةةدول السةةةابق أن  بالبيةةةة المبحةةةوثين مم 
تلتهةةةةا اإلدارة   ،%(47.6ر نسةةةةبة )بةةةة، وشةةةةكلت اإلدارة الةةةةدنيا أكعلةةةةى جميةةةة  المسةةةةتويات اإلداريةةةةةبشةةةةكل طبيعةةةةي المبحوثةةةةون 
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أمةةا فيمةةا يتعلةةق بمتغيةةر مةةدة الخدمةةة فقةةد كةةان معظةةم المبحةةوثين ممةةن تجةةاوزوا  .(%14.3%(، ثةةم اإلدارة العليةةا )38.1الوسةطى )
 في الخدمة العملية.الخمس السنوات 

 :اتاختبار الفرضي -2
وذلةةك مةةن  ،ن بةةإجراء بعةةص االختبةةاراتو قبةةل البةةدء فةةي تطبيةةق تحليةةل االنحةةدار الختبةةار فرضةةيات الدراسةةة، قةةام البةةاحث

أكةد مةن عةدم وجةود ارتبةاط عةاٍل بةين المتغيةرات المسةتقلة الت   إذ تةم   ،أجل ضمان م ءمة البيانات الفتراضةات تحليةل االنحةدار
(Multicollinearity)  باسةةتخدام اختبةةار معامةةل تضةةخم التبةةاين(VIF)  واختبةةار التبةةاين المسةةموت بةةا(Tolerance)  لكةةل

(، وأن تكةةون قيمةةة اختبةةار 10للقيمةةة ) (VIF)ر مةةن متغيةةرات الدراسةةة، مةة  مراعةةاة عةةدم تجةةاوز معامةةل تضةةخم التبةةاين متغي ةة
 (.0.05أكبر من ) (Tolerance)التباين المسموت با 

ةةةالت   تةةةم  كمةةةا  باحتسةةةاب معامةةةل االلتةةةواء  (Normal Distribution)بيعةةةي وزيةةة  الط  تبةةةاع البيانةةةات للت  امةةةن  اأكةةةد أيض 
(Skewness) ن ( يبةةي  3(. والجةةدول رقةم )1بيعةي إذا كانةةت قيمةة معامةةل االلتةواء تقةةل عةن )وزيةة  الط  ن البيانةات تتبة  الت  إ، إذ

 نتائج هذه االختبارات.

 (3)جدول 
 تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواءاختبار معامل 

Skewness Tolerance VIF المتغير المستقل 

 لية االجتماعية الداخليةسئو الم 1.406 0.711 - 0.104
 لية االجتماعية الخارجيةسئو الم 1.406 0.711 – 0.126

(. وأن قةةةيم اختبةةةار التبةةةاين 10تقةةةل عةةةن )للمتغيةةةرين المسةةةتقلين  (VIFاختبةةةار معامةةةل تضةةةخم التبةةةاين ) حةةةظ أن قةةةيم ي
المسةةةتقلة  اتارتبةةةاط عةةاٍل بةةةين المتغيةةةر علةةى عةةةدم وجةةةود  اوُيعةةةد  هةةةذا مؤشةةةر   ،(0.05أعلةةةى مةةن ) (Tolerance)المسةةموت بةةةا 

(Multicollinearity)  باحتسةةاب معامةةل االلتةةواء البيانةةات تتبةة  التوزيةة  الطبيعةةي  التأكةةد مةةن أن   . وقةةد تةةم(Skewness) ،
 (.1ت القيم أقل من )حيث كان
 Analysis of)مةةةةوذج الختبةةةةار فرضةةةةيات الدراسةةةةة، فقةةةةد تةةةةم إجةةةةراء تحليةةةةل التبةةةةاين ل نحةةةةدار أكةةةةد مةةةةن صةةةة حية الن  للت  

Variances)  ا( ثبةات صة حية النمةوذج الختبةار فرضةيات الدراسةة، اسةتناد  4ن من المعطيات اإلحصةائية فةي الجةدول رقةم ). ويتبي 
 (.4.98( والبالغة )60( ودرجات حرية )  0.01ة عند مستوى داللة )حسوبة عن قيمتها الجدولي  ( المFإلى ارتةاع قيمة )

 (4)جدول 
 ( Analysis  of Variancesنتائج تحليل التباين لالنحدار )

درجات  مجموع المربعات النموذج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 مستوى داللة 
F 

معامل 
R التحديد 

2
 

 االرتباط معامل
(R) 

 االنحدار 1
 يالخطأ المتبق

 المجموع

11.717 
6.635 

18.351 

2 
60 
62 

5.858 
0.111 

52.980 0.000 * 0.638 0.799 

 المتغير التاب : األداء.  لية االجتماعية الخارجية.سئو لية االجتماعية الداخلية، والمسئو المتغيرات المستقلة: الم
 (  0.01لة )ذات داللة إحصائية على مستوى دال*

 4.98(= 60( ودرجات حرية )  0.01الجدولية عند مستوى داللة ) Fقيمة 
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، ممةةا ين فةي األداء%( مةةن التبةا63.8مةةوذج أن المتغيةرين المسةتقلين مجتمعةةين يةس ةران مةا مقةداره )ضةح مةن هةذا الن  ويت  
ثبةات صةة حية النمةةوذج يمكةن اختبةةار فرضةةيات  يةدل ل علةةى وجةود تةةأثير للمتغيةةرين المسةتقلين فةةي المتغيةةر التةاب ، وبنةةاء  علةةى

 .(Multiple Regression Analysis)الدراسة باستخدام تحليل االنحدار المتعدد 

 .األداءفي لية االجتماعية الداخلية سئو الملمتغير  اإحصائي   ال يوجد تأثير دال   -ولىالفرضية األ 
  (5)جدول 

 ( Multiple Regression Analysisنتائج تحليل االنحدار المتعدد )
 (األداءعلى المتغير التابع )الختبار تأثير المتغيرين المستقلين 

مستوى 
 Tداللة 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 النموذج المعامالت غير النمطية المعامالت النمطية
Model Beta الخطأ المعياري B 

 Constant 1ثابت  1.531 0.287  5.328 * 0.000

 لية االجتماعية الداخليةسئو الم 0.332 0.061 0.502 5.453 * 0.000
 لية االجتماعية الخارجيةسئو الم 0.362 0.082 0.408 4.431 * 0.000

 ( =0.01* ذات داللة إحصائية على مستوى داللة )  .األداءالمتغير التاب : 
 2.6603( = 60( ودرجات حرية )  0.01( الجدولية عند مستوى داللة )Tقيمة )

لية االجتماعيةةةة الداخليةةةة( فةةةي سةةةئو للمتغيةةةر المسةةةتقل )الم اأن هنةةةاك تةةةأثير  ( 5لمعطيةةةات اإلحصةةةائية فةةةي الجةةةدول رقةةةم )تشةةةير ا
( وهةةةي أكبةةةر مةةةن قيمتهةةةا الجدوليةةةة 5.453( المحسةةةوبة )T( وبداللةةةة قيمةةةة )Beta(، بداللةةةة ارتةةةةاع معامةةةل )األداءالمتغيةةةر التةةةاب  )

ممةا يقتضةي رفةص الةرضةية العدميةة، وقبةول الةرضةية البديلةة  ،(60رجةات حريةة )(، ود  0.01( عند مستوى داللةة )2.6603)
 (.األداءاب  )اخلية( في المتغير الت  لية االجتماعية الد  سئو )الم للمتغير المستقل   اإحصائي   على وجود تأثير دال   التي تنص  

 األردنيةةةةاعيةةةة الداخليةةةة فةةةي المؤسسةةةة الصةةةحةية لية االجتمسةةةئو أن ةةةا كلمةةةا كةةةان هنةةةاك اهتمةةةام فةةةي الم ويمكةةةن تةسةةةير هةةةذه النتيجةةةة
أن المنظمةةة التةةي تمتلةةك ممارسةةات تطةةوير المةةوارد البشةةرية ن مةةن ذلةةك و ويسةةتنتج البةةاحث .األداء)الةةرأي(، اتجهةةت المؤسسةةة نحةةو تعزيةةز 

 ن من رف  مستوى أدائها بشكل أفضل من المنظمات التي ال تقوم بهذه الممارسات.تتمك  

 ممارسةات تطةوير المةوارد البشةرية أظهةرت أن   التةي (Wilcox, 2006)تصةل باسةتنتاجات دراسةة هةذه النتيجةة ت ولعةل  
 .لية االجتماعية وأخ قيات األعمال للمنظماتسئو من مجاالت الم
 .في األداء لية االجتماعية الخارجيةسئو لمتغير الم اال يوجد تأثير دال إحصائي   -الفرضية الثانية

لية االجتماعيةةةة سةةةئو للمتغيةةةر المسةةةتقل )الم ا( أن هنةةةاك تةةةأثير  5ائية فةةةي الجةةةدول رقةةةم )ُي حةةةظ مةةةن المعطيةةةات اإلحصةةة
( وهةي أكبةر مةن 4.431( المحسةوبة )T( وبداللة قيمة )Beta(، بداللة ارتةاع معامل )األداء الخارجية( في المتغير التاب  )

ممةا يقتضةي رفةص الةرضةية العدميةة،  ،(60(، ودرجةات حريةة )  0.01( عنةد مسةتوى داللةة )2.6603قيمتها الجدوليةة )
لية االجتماعيةةة الخارجيةةة( فةةي سةةئو للمتغيةةر المسةةتقل )الم اإحصةةائي   علةةى وجةةود تةةأثير دال   وقبةةول الةرضةةية البديلةةة والتةةي تةةنص  

 (.األداءالمتغير التاب  )
في المؤسسةة الصةحةية األردنيةة لية االجتماعية الخارجية سئو أنا كلما كان هناك اهتمام في المب ويمكن تةسير هذه النتيجة

لية سةئو المأن المنظمة التةي تقةوم بممارسةات فةي مجةال ن من ذلك و ويستنتج الباحث )الرأي(، اتجهت المؤسسة نحو تعزيز األداء.
 تتمكن من رف  مستوى أدائها بشكل أفضل من المنظمات التي ال تقوم بهذه الممارسات.االجتماعية الخارجية 
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لية سةةئو ة بةةين المإيجابيةةهنةةاك ع قةةة  التةةي أشةةارت إلةةى أن   (Rettab et al., 2009)مةة  دراسةةة وتتةةةق هةةذه النتيجةةة 
النتيجةة تنسةجم  ، كمةااالجتماعية للمنظمة وجمي  مقةاييس األداء التنظيمةي: األداء المةالي، والتةزام العةاملين، وسةمعة المنظمةة

لية سةئو المالتغيةر فةي أداء الشةركات يعةود إلةى التغيةر فةي  التةي تشةير إلةى أن   (Babalola, 2012)م  نتائج دراسةة السابقة 
لية سةئو المالتةي أظهةرت أن طبيعةة الع قةة بةين  (Ehsan and Kaleem, 2012)كما تت ءم مة  نتةائج دراسةة  ،االجتماعية
 ة.إيجابيللشركات واألداء المالي  االجتماعية

 :اتـالتوصي
 بما يلي: نو الباحثيوصي الدراسة،  ت إليهاالتي توصل   جئنتاالعلى  بناء  

، ولعةل المهمةةوعناصةرها لية االجتماعيةة الداخليةة سةئو الم دورهةا فةيتعزيةز في  األردنيةمضاعةة جهود المؤسسة الصحةية  ضرورة -1
يةاد العةاملين إلةى دورات  ،تطوير ممارسات فاعلة للموارد البشريةو  ،اختيار وتعيين أفضل العاملين من خ ل آلية تطبيق ذلك تتم وا 

ة مةة  جميةة  العةةاملين، وتقيةةيم إيجابيةة، وخلةةق ع قةةات المتنوعةةة تدريبيةة فةةي مجةةال تخصصةةاتهم، وحةةةزهم مةةن خةة ل المزايةةا والحةةوافز
 .المؤسسي األداء مستوياتتحسين  بهد سس عادلة، أل اأداء العاملين وترقيتهم وفق  

المؤسسةة هم فةي تطةوير المةوارد البشةرية فةي لعل من األهمية التركيز على تمكين الموارد البشرية كمةهوم حديث قةد يسةا -2
 .لية االجتماعية الداخليةسئو تعزيز دورها في المو الصحةية األردنية 

وعناصةةرها لية االجتماعيةةة الخارجيةةة سةةئو الم دورهةةا فةةيضةةرورة مضةةاعةة جهةةود المؤسسةةة الصةةحةية األردنيةةة فةةي تعزيةةز  -3
تقديم التبرعات العينية والنقديةة للجمعيةات الخيريةة والنةوادي، االستمرار في  ولعل آلية تطبيق ذلك تتم من خ ل ،المهمة

بهد  تحسين مسةتويات األداء  ،ودعم المناسبات الوطنية، في صحةها إع ناتهانشر ومنحها الخصومات المجزية لقاء 
 المؤسسي.

 جتماعية الخارجيةة األخةرىلية االسئو ومجاالت الم وطةال والنساء وكبار السن والمرضىلدعم  القيام ببرامجفي التةكير  -4
 .المؤسسي األداء مستوياتتحسين  بهد 

تعزيةز مواطنةة تعزيز اهتمام المؤسسة الصحةية األردنية )الةرأي( بأنشةطة حمايةة البيئةة والتوعيةة بأبعةاد مشةك ت البيئةة و  -5
 .ضمير المؤس سات وتةعيل دورالمنظمات 

ومقارنةة نتائجهةا بنتةائج هةذه  ،أخرى في القطاعات المختلةةةإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في منظمات  -6
، الحصةة السةوقيةعلةى الخارجيةة لية االجتماعيةة سةئو الم إجراؤهةا فةي المسةتقبل تةأثيرومن الدراسات التي يمكةن  ،الدراسة

ديمغرافيةةة علةةى ، ودراسةةة تقةةيس أثةةر المتغيةةرات اللية االجتماعيةةة الداخليةةةسةةئو ودور تمكةةين المةةوارد البشةةرية فةةي تعزيةةز الم
 لية االجتماعية الداخلية والخارجية على األداء.سئو الع قة بين الم
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the impact of internal and external social 

responsibility on corporate performance: a case study on the Jordan Press Foundation (Al 

Rai). A questionnaire was developed to collect the needed data from 63 managers of different 

managerial levels in Jordan Press Foundation (Al Rai) in order to achieve the objectives of 

this study, and to test the following hypotheses: 

- There is no significant influence between independent variable (internal social 

responsibility) and the dependent variable (corporate performance). 

- There is no significant influence between independent variable (external social 

responsibility) and the dependent variable (corporate performance). 

- The findings of this study indicated that: 

- There is a significant influence at (1) percent level of significance between 

independent variable (internal social responsibility) and the dependent variable 

(corporate performance). 

- There is a significant influence at (1) percent level of significance between 

independent variable (external social responsibility) and the dependent variable 

(corporate performance). 

Based upon these results a set of recommendations was proposed to enhance the role of 

Jordan Press Foundation (Al Rai) in internal and external social responsibility in order to 

improve the levels of corporate performance through the selection and appointment of the best 

employees and developing practices of effective human resources, and dispatching employees 

to training courses in the field of their specialization, and motivate them through benefits and 

incentives diverse and create positive relationships with all employees, and evaluate their 

performance and promotion according to the foundations of a fair, and enhance the institution 
role in contributions and donations to charities, clubs, and national institutions. 


