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 دور الريادة االستـراتيجية للجامعة 
 في العالقة بيـن مسؤوليتها االجتماعية واالستثمار في رأس املال البشري: 

دراسة ميدانية على القطاع الحكومي الخدمي في منطقة الجوف

د. سناء مصطفى محمد محمد

 أستاذ مشارك 
 كلية األعمال 

 جامعة الجوف 
اململكة العربية السعودية 

امللخص 1

 الغــرض: يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى دور الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة فــي العالقــة بيـــن أبعــاد املســؤولية 
االجتماعيــة )املســؤولية االقتصاديــة، واملســؤولية القانونيــة، واملســؤولية األخالقيــة، واملســؤولية اإلنســانية( واالســتثمار فــي 

رأس املــال البشــري.

 املنهجيــة واألســلوب: اســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي، باإلضافــة إلــى الدراســة امليدانيــة كمنهــج للبحــث، 
وطبق البحث على عينة )400( مفردة، وحددت حســب حجم مجتمع البحث )2091( مفردة، وتم اســتخدام عدة اختبارات 
للتأكــد مــن صحــة هــذه الفرضيــات، كمــا تــم االعتمــاد علــى قائمــة االســتبيان كوســيلة لجمــع البيانــات، كمــا تــم اســتخدام 

بـــرنامج SPSS النســخة )25( فــي تحليــل البيانــات، وبـــرنامج AMOS النســخة )25( إلجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالزمــة.

 النتائــج والتوصيــات: أن هنــاك تأثيـــًرا غيـــر مباشــر ومعنــوي ألبعــاد املســؤولية االجتماعيــة )املســؤولية االقتصاديــة، 
علــى  الطبيعيــة(  واملــوارد  البيئــة  حمايــة  تجــاه  واملســؤولية  البشــري،  باملــورد  االهتمــام  ومســؤولية  اإلنســانية،  واملســؤولية 
االســتثمار فــي رأس املــال البشــري عبـــر متغيـــر الوســيط التداخلــي )الريــادة االستـــراتيجية(. وبنــاًء علــى ذلــك نو�صــي باالختيــار 

الجيــد للقــادة وبـــرامج التدريــب مــن أجــل رفــع مســتوى الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة.

الكلمات املفتاحية: املسؤولية االجتماعية، الريادة االستـراتيجية، االستثمار في رأس املال البشري، منطقة الجوف.

املقدمة
يتسم مناخ األعمال في القرن الحادي والعشريـن بأنه مشهد تناف�صي يشمل أربعة أبعاد أساسية )التغييـر، والتعقيد، 
والفو�صــى، والتناقــض(، وال توجــد منظمــة بعيــدة عــن هــذه الضغــوط األربعــة )Hitt & Reed, 2000(. وفــي الوقــت الحاضــر ال 
يمكــن تجنــب قضايــا إدارة املنظمــات، واملســؤولية االجتماعيــة ومســؤولية املنظمــات )Ararat et al., 2018(. لذلــك أصبحــت 
أهدافهــا  لتحقيــق  األفضــل  بالشــكل  مواردهــا  إدارة  مــن  لتتمكــن  وخططهــا  استـــراتيجياتها  تطويـــر  إلــى  حاجــة  فــي  املنظمــات 
املنظمــات  لتطويـــر  كمدخــل  االستـــراتيجية  الريــادة  وظهــرت  مجالهــا.  فــي  الريــادة  إلــى  والوصــول  اإلبداعيــة  أفكارهــا  وتطويـــر 
)Boudreaux, 2020(، ولكــي تســتطيع أي منظمــة التكيــف مــع التغييـــرات املتالحقــة فــي مختلــف املجــاالت مــن حولهــا، فعليهــا 
أن تبنــي خطــة استـــراتيجية تؤهلهــا إلــى أخــذ مــكان بيـــن املنظمــات الرائــدة فــي أعمالهــا )Amalia et al., 2020(، حيــث تدعــم 
الريادة االستـــراتيجية موقف املنظمة من خالل امليـــزة التنافسية املتفردة بها. وأصبحت القدرة على التنقل عبـــر هذه البيئة 
الصعبــة والجمــع بيـــن ريــادة األعمــال واإلدارة االستـــراتيجية محــط اهتمــام الباحثيـــن فــي اإلدارة االستـــراتيجية وريــادة األعمــال 
واالقتصــاد. وهكــذا أصبــح مصطلــح الريــادة االستـــراتيجية هــو املصطلــح الجديــد الــذي نشــأ فــي األدبيــات ليمثــل تقاطــع اإلدارة 

.)Kuratko & Audretsch, 2009; Ogunsiji & Ladanu, 2017( االستـــراتيجية وريــادة األعمــال
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يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور الريادة االستـراتيجية للجامعة في العالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية )املسؤولية 
االقتصاديــة، واملســؤولية القانونيــة، واملســؤولية األخالقيــة، واملســؤولية اإلنســانية( واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن هنــاك تأثيـــًرا غيـــر مباشــر ومعنــوي ألبعــاد املســؤولية االجتماعيــة )املســؤولية االقتصاديــة، واملســؤولية اإلنســانية، 
ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة( علــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري عبـــر 
متغيـــر الوســيط التداخلــي )الريــادة االستـــراتيجية(. وبنــاًء علــى ذلــك نو�صــي باالختيــار الجيــد للقــادة وبـــرامج التدريــب مــن أجــل رفــع 

مســتوى الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة. 
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مــع  العالقــة واملصالــح  تفاعــل أصحابهــا وأصحــاب  ويـــزداد  أنشــطتها وخدماتهــا،  وتتنــوع  يومًيــا  املنظمــات  عــدد  يـــزداد 
املنظمــات، وأدى هــذا فــي اآلونــة األخيـــرة إلــى زيــادة االهتمــام بمفهــوم املســؤولية االجتماعيــة والــذي يشيـــر إلــى إعــادة تحديــد دور 
املنظمــات كعنصــر فاعــل فــي املجتمــع )Carroll, 2016(. وتمثــل املســؤولية االجتماعيــة توقعــات املجتمــع ملبــادرات منظمــات 
 
ً
األعمــال فــي إطــار مجــاالت عديــدة تقــع تحــت مســئوليتها نحــو املجتمــع الــذي تعمــل بــه، وتســعى املنظمــات املســؤولة اجتماعيــا

.)Advantage, 2020; Tencati et al., 2020( نحــو الجمــع بيـــن األبعــاد االجتماعيــة واألخالقيــة والقانونيــة واإلنســانية

تواجه املنظمة أثناء نموها ضغوط عديدة من أصحاب املصالح من مساهميـــن وموظفيـــن وعمالء ومجتمع، ومن أجل 
 .)Crouch & Maclean, 2011( البقــاء والنمــو، يتعيــن علــى إدارة املنظمــات االعتمــاد علــى عالقــات صحيــة مــع أصحــاب املصالــح
كمــا إن لفــت االنتبــاه إلــى املخاطــر والتأثيـــرات للمســؤولية االجتماعيــة يــؤدي إلــى اتبــاع طــرق تفكيـــر أكثـــر جوهريــة فــي ظهــور 
نــوع جديــد مــن أصحــاب املصلحــة فــي اإلدارة )Nave & Ferreira, 2019(. ومــن ثــم تحتــاج املنظمــات إلــى توفيـــر عوائــد جيــدة 
للمساهميـــن، ووظائــف جيــدة للعامليـــن، ومنتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة للعمــالء، والقيــام باملســؤوليات االجتماعيــة 
اتجــاه املجتمــع )Ramachandran, 2007; Saha et al., 2020(. وعندمــا يهتــم مديـــرو املنظمــات باملســؤولية االجتماعيــة بشــكل 
صحيــح يصبحــوا أكثـــر قــدرة علــى تحقيــق أهــداف املســؤولية االجتماعيــة فــي جميــع عملياتهــا )Gao & Zhang, 2015(، وهــذا 

يتطلــب االهتمــام باملــوارد املوجــودة وإدارتهــا استـــراتيجًيا لتلبيــة متطلبــات جميــع أصحــاب املصالــح.

مــا زال املــورد البشــري يحتــل املركــز األول بيـــن املــوارد األخــرى فــي جميــع املنظمــات؛ ويجــب علــى املنظمــات الحفــاظ 
البشــري  العنصــر  ويعتبـــر   .)Cantor et al., 2012( منافســيها  عــن  تنافســية  مزايــا  تحقيــق  أجــل  مــن  املوهوبيـــن  علــى 
إلــى تخطيــط مواردهــا البشــرية  الــدول  فــي جميــع القطاعــات؛ لذلــك لجــأت العديــد مــن  هــو املحــرك الرئيــس للتنميــة 
استـــراتيجًيا مــن أجــل تـــزويد مواردهــا البشــرية باملعرفــة واملهــارات التكنولوجيــة )Sadq et al., 2018(. وتلعــب ممارســات 
إدارة املــوارد البشــرية دوًرا مهًمــا ليــس فقــط فــي تحسيـــن رفاهيــة املوظفيـــن بــل فــي تطويــر أداء املنظمــات، وبالتالــي يمكــن 
للمنظمــات االســتفادة مــن معــارف ومهــارات وخبـــرات موظفيهــا بشــأن اهتماماتهــم املجتمعيــة، وهــذا يدعــم رأس املــال 

.)Burud & Tumolo, 2015; Chen & Ching-Hsun, 2013; Jabbour et al., 2015( البشــري للمنظمــات

وتجديــد،  تغييـــر  تحــدث  بــأن  باألعمــال  الســماح  فــي  املتمثلــة  الســليمة  اإلدارة  تتبعهــا  التــي  املمارســات  فــإن  ثــم  ومــن 
لــإدارة االستـــراتيجية وعمليــات تنظيــم املنظمــة أي ممارســات الريــادة  بــإدارة القيــم اإلداريــة  فــي الوقــت نفســه  مــع القيــام 
االستـــراتيجية، وهــذا يمثــل تحــدي يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســات )Hoglund & Mortensson, 2019(. ولكــن كيــف يمكــن 
للباحثيـــن األكاديمييـــن واملمارسيـــن التفكيـــر حــول هــذه املفاهيــم فــي ظــل العوملــة، حيــث يجــب علــى املنظمــات التنافــس مــع 
منافســيها مــع األخــذ فــي االعتبــار - فــي الوقــت نفســه - العديــد مــن أصحــاب املصالــح الذيـــن يؤثـــرون بطــرق مختلفــة علــى تطويـــر 
أنشــطتها )Mazutis, 2014(؛ وهنــا يأتــي التســاؤل: هــل يمكــن للمنظمــة أن تكــون ناجحــة وتنافســية فــي الســوق وفــي الوقــت 
نفســه أخالقيــة ومواطنــة صالحــة؟ فهنــاك العديــد مــن املنظمــات لــم تولــي االهتمــام باملســؤولية االجتماعيــة فــي وســائل اإلعــالم 

.)Ararat et al., 2018; Whelan et al., 2013; Ferramosca & Verona, 2020( االجتماعيــة

إن طمــوح أي جامعــة هــو الوصــول إلــى الريــادة فــي مجــال عملهــا التعليمــي ومســؤولياتها االجتماعيــة، وعندمــا تحصــل 
الجامعــة علــى ميـــزة تنافســية متفــردة فــي تقديــم خدماتهــا املبتكــرة للمجتمــع، فإنهــا بذلــك تلبــي طموحهــا فــي الريــادة املجتمعيــة. 
 لجميــع املنظمــات، ونتيجــة لظهــور العديــد مــن 

ً
 مهمــا

ً
 الحتــالل موضــوع ريــادة األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة مكانــا

ً
ونظــرا

املتطلبــات مــن املجتمــع بضــرورة تفعيــل دور الجامعــة فــي تنميــة املجتمــع بــكل مكوناتــه ســواء املنظمــات الحكوميــة أو األهليــة، 
 فقــد تحتــم علــى كل الجامعــات 

ً
 وثقافيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
وفــي ظــل رؤيــة )2030( التــي تســعى إلــى تنميــة جميــع أرجــاء اململكــة اقتصاديــا

الســعودية القيــام بــدور يســهم فــي تنفيــذ رؤيــة )2030(؛ بالتالــي كان الهــدف مــن هــذا البحــث معرفــة الــدور الريــادي لجامعــة 
الجــوف فــي تنفيــذ مســؤوليتها االجتماعيــة، حيــث يــدور البحــث حــول اإلجابــة علــى الســؤال التالــي: مــا دور الريــادة االستـــراتيجية 

فــي العالقــة بيـــن أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري؟

وتتم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

هل هناك عالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية والريادة االستـراتيجية؟- 

هل هناك عالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية واالستثمار في رأس املال البشري؟ - 

هل هناك عالقة بيـن الريادة االستـراتيجية واالستثمار في رأس املال البشري؟- 
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الريــادة -  وجــود  نتيجــة  البشــري  املــال  رأس  فــي  واالســتثمار  االجتماعيــة  املســؤولية  أبعــاد  بيـــن  العالقــة  تتغيـــر  هــل 
العالقــات؟ لهــذه  املباشــر  باملســار   - تداخلــي  وســيط  كمتغيـــر   - االستـــراتيجية 

أهداف البحث
معرفــة مســتوى إدراك عينــة البحــث ألبعــاد املســؤولية االجتماعيــة، والريــادة االستـــراتيجية، واالســتثمار فــي رأس 1- 

املــال البشــري.

التحقق من قوة العالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية والريادة االستـراتيجية.2- 

التعرف على قوة العالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية واالستثمار في رأس املال البشري.3- 

التعرف على قوة العالقة بيـن الريادة االستـراتيجية واالستثمار في رأس املال البشري. 4- 

التحقق من الدور الوســيط للريادة االستـــراتيجية في العالقة بيـــن أبعاد املســؤولية االجتماعية واالســتثمار في رأس 5- 
املال البشــري.

تقديم مجموعة من التوصيات، وبيان اإلجراءات العملية لتطبيق تلك التوصيات. 6- 

أهمية البحث
أهميــة متغيـــرات البحــث )أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة، والريــادة االستـــراتيجية، واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري( 1- 

فــي األدب اإلداري الحديــث.

تنبع أهمية البحث من خالل توليفة املتغيـرات محل البحث، وهي توليفة نادرة في الجمع بينها على حد إطالع الباحثة.2- 

وضع إطار علمي على املستوى النظري والعملي يمكن أن تستفيد منه املنظمات محل الدراسة )القطاع الحكومي 3- 
الخدمي( لتحديد املسار الصحيح الستثمار رأس املال البشري.

الريــادة 4-  تحسيـــن  خــالل  مــن  الجــوف  منطقــة  فــي  الخدمــي  الحكومــي  القطــاع  منظمــات  أداء  وتحســين  تطويـــر 
 ملعاييـــر واضحــة ومبنيــة علــى أســس علميــة وموضوعيــة، بقصــد تحقيــق األهــداف 

ً
االستـــراتيجية للجامعــة وفقــا

الفعاليــة. وتحقيــق 

 عــن 5- 
ً
 واضحــة

ً
أهميــة نتائــج البحــث لجامعــة الجــوف، والتــي ســتظهر أهميــة الريــادة االستـــراتيجية، بمــا يعطــي صــورة

أبعــاد الريــادة االستـــراتيجية التــي يجــب زيــادة االهتمــام بهــا وإعطائهــا األولويــة.

إمكانيــة اســتخدام الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة لتطويـــر وتحســين بـــرامج الخدمــات املقدمــة للقطــاع الحكومــي 6- 
الخدمــي فــي منطقــة الجــوف ملســاعدتهم فــي مواكبــة التغيـــرات والتطــورات العامليــة.

التعــرف علــى إمكانيــة االســتفادة مــن الريــادة االستـــراتيجية داخــل منظمــات القطــاع الحكومــي الخدمــي وكيفيــة 7- 
إدارتهــا واســتثمارها االســتثمار األمثــل مــن خــالل تبنــي استـــراتيجية واضحــة ومحــددة.

تـــزويد منظمــات القطــاع الحكومــي الخدمــي بدليــل عملــي تســتطيع مــن خاللــه التـركيـــز علــى عوامــل محــددة تحقــق 8- 
لهــا امليـــزات التنافســية.

أهمية مفهوم املسؤولية االجتماعية بتـركيـزه على مدخالت عملية التعلم من تنمية معارف وقدرات ومهارات.9- 

املســاعدة فــي تـــرسيخ قناعــة املنظمــات محــل البحــث أن املســؤولية االجتماعيــة ليســت مجــرد أســلوب إداري بــل هــي  10-
أداة تســهم فــي رفاهيــة املجتمــع. 

اإلطار النظري والدراسات سابقة

Social Responsibility املسؤولية االجتماعية

فــي اســتخدام مصطلــح املســؤولية االجتماعيــة باعتبــاره املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات  اختلفــت املنظمــات 
مســؤولية  علــى  ليــدل  املفهــوم  هــذا  اســتخدام  علــى  البعــض  واقتصــر   ،Corporate Social Responsibility )CSR(
األعمــال  علــى  تقتصــر  املجتمــع  اتجــاه  الشــركات  مســؤولية  أن  لتجنــب   Corporate Responsibility )CR( الشــركات 
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الخيـــرية، ويســتخدم آخــرون املســؤولية االجتماعيــة )Social Responsibility )SR تجنًبــا لفكــرة أن املنظمــات هدفهــا 
الحكوميــة تخضــع ملعاييـــر  الربحيــة واملنظمــات  املنظمــات غيـــر  أن  التأكيــد علــى  ربــح فقــط، وكذلــك  األسا�صــي تحقيــق 
 Ararat et al., 2018; Gupta, 2017; Ferramosca & Verona, 2020; Matten & Moon,( االجتماعيــة  املســؤولية 
2020(. فاملســؤولية االجتماعيــة هــي التـــزام املنظمــات اتجــاه املجتمعــات والبيئــة التــي تعمــل بهــا )Drucker, 1977(. وعرفهــا 
)Al-Sukkar et al. )2013 بأنهــا التـــزام مســتمر مــن قبــل املنظمــات الخاصــة العاملــة فــي املجتمــع للتصــرف بطــرق أخالقيــة 
لتحســين جــودة الحيــاة للمجتمــع الــذي تعمــل بــه. وبالتالــي يمكــن تعريــف هــذا املفهــوم بأنهــا »األســاليب واإلجــراءات التــي 

تســتخدمها املنظمــة اتجــاه مســئوليتها االقتصاديــة والقانونيــة والخيــرة واألخالقيــة اتجــاه املجتمــع الــذي تعمــل بــه«.

 Camilleri, 2015;( ويتطلــب التـــزام إدارة املنظمــات باملســؤولية االجتماعيــة األخــذ بســتة أبعــاد للمســؤولية االجتماعيــة
Carroll, 2016; Hurst, & Ihlen, 2018; Zabin, 2013; Ferramosca & Verona, 2020( كالتالي: 

تحقيــق -  مــع  تتما�صــى  إنتــاج  طــرق  اتبــاع  البعــد  هــذا  يشــمل   :Economic Responsibility االقتصاديــة  املســؤولية 
أق�صــى قــدر مــن األربــاح، وطاملــا كانــت املســؤولية ملزمــة فيجــب أن تكــون مربحــة بقــدر اإلمــكان فــي نفــس الوقــت، مــع 

الحفــاظ علــى وضــع تناف�صــي قــوي.

مــع -  تتفــق  تــؤدى أعمــال املنظمــات بطــرق  فــي أن  البعــد  Legal Responsibility: يتمثــل هــذا  القانونيــة  املســؤولية 
توقعــات الحكومــة والقانــون، وخضــوع املنظمــات لجميــع اللوائــح والتشــريعات والقوانيـــن املنظمــة لعملهــا داخــل 

، فيجــب أن تكــون ملتـــزمة بالقوانيــن.
ً
 اعتباريــا

ً
املجتمــع الــذي تعمــل بــه، فاملنظمــات تعتبـــر مواطنــا

Ethical Responsibility: تشــمل املســؤولية األخالقيــة األنشــطة واملمارســات التــي يتوقعهــا -  املســؤولية األخالقيــة 
أو يحظرهــا أفــراد املجتمــع علــى الرغــم مــن عــدم تدوينهــا فــي القانــون. وتجســد املســؤوليات األخالقيــة تلــك املعاييـــر 
إلــى  النظــر  ويمكــن  واملجتمــع،  األســهم  وحملــة  والعامليـــن  العمــالء  اهتمــام  تعكــس  التــي  والتوقعــات  والقواعــد 
بهــا. وتتمثــل  تفــي  الشــركات أن  مــن  يتوقــع املجتمــع  التــي  القيــم واملعاييـــر  أنهــا تشــمل  املســؤوليات األخالقيــة علــى 
العمــل(.  وأخالقيــات  النفعيــة،  والحقــوق  )العدالــة،  مثــل  األخالقيــة  املبــادئ  فــي  األخالقــي  لــأداء  الضمنيــة  املســتويات 

تلــك -  الخيـــرية  األعمــال  وتشــمل   :Philanthropic Responsibility الخيــرة(  )املســؤولية  اإلنســانية  املســؤولية 
اعتبارييـــن  مواطنيـــن  املنظمــات  تصبــح  حتــى  املجتمــع  لتوقعــات   

ً
اســتجابة املنظمــات  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 

املحلــي. املجتمــع  فــي  اإلنســان  رفاهيــة  لتعزيـــز  خيـــرية  بـــرامج  أو  أعمــال  فــي  بنشــاط  املشــاركة  ذلــك  ويشــمل  صالحيـــن، 

مســؤولية االهتمــام باملــوارد البشــرية :Responsibility for Caring for Human Resources تحتــل املــوارد البشــرية - 
فــي املنظمــات الحديثــة مكانــة رفيعــة وتلعــب دوًرا هاًمــا فــي عصــر أصبــح فيــه التغييـــر أمــًرا حتمًيــا ومســتمًرا، لقــد 
أصبحــت املــوارد البشــرية ميـــزة تنافســية فريــدة للمنظمــات ال يمكــن تقليدهــا، لهــذا يفتـــرض بــإدارة املنظمــات أن 
توجــه إليهــا اهتمامهــا وتتحمــل مســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه هــذا املــورد، وذلــك مــن خــالل وســائل تغطــي األنشــطة 

.)Sharma et al., 2011( الفرعيــة املتعــددة واملتنوعــة إلدارة املــوارد البشــرية

 - Responsibility Towards Protecting the :Environment الطبيعيــة  واملــوارد  البيئــة  حمايــة  تجــاه  املســؤولية 
 للــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه فــي املجتمــع؛ 

ً
and Natural Resources أعطــت املنظمــات فــي الوقــت الحاضــر أهميــة

ومــن ثــم بــدأت التوســع فــي نشــاطاتها لتتجــاوز مــا هــو أكثـــر مــن النشــاطات اإلنتاجيــة، وبدأنــا نســمع عــن البـــرامج 
والنــدوات واملبــادرات املجتمعيــة التــي تهــدف إلــى إرســاء العمــل الجماعــي والتطوعــي وحمايــة البيئــة؛ وهــذا بحــد ذاتــه 
ظاهــرة حضاريــة تشــكل مســاًرا صحيًحــا نحــو تعميــق ونشــر ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة واالهتمــام بالبيئــة لتحقيــق 

. )Patil & Dilip, 2014( أهــداف التنميــة املســتدامة

وفــي دراســة نظريــة أكــد )Whelan et al. )2013 علــى تصحيــح العجــز فــي مفاهيــم املنظمــات اتجــاه املســؤولية االجتماعيــة، 
وذلــك باســتخدام وســائل اإلعــالم االجتماعيــة؛ فبينــت الدراســة أنــه يتــم بنــاء املواطنــة للمنظمــات مــن خــالل معالجــة قضايــا 
فــي املنظمــات، وأصحــاب  املســؤولية االجتماعيــة الخاصــة بهــا داخــل مجتمعهــا، ومحاولــة الربــط بيـــن املواطنيـــن و)املوظفيـــن 
 فيهــا، باإلضافــة إلــى بنــاء املنظمــات 

ً
املصالــح( فــي وســائل التواصــل االجتماعــي عنــد مناقشــة قضيــة مجتمعيــة تكــون املنظمــة طرفــا

وســائل اتصــال وتكنولوجيــا معلومــات للمســاعدة فــي دعــم املواطنــة االجتماعيــة لهــا، والتأثيـــر مــن خــالل هــذه الوســائل علــى 
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ضميـــرها،  هــي  للمنظمــة  االجتماعيــة  املســؤوليات  أن   Agarwal )2016( دراســة  وأوضحــت  واالقتصاديــة.  السياســية  بيئتهــم 
 منهمــا 

ً
فــي حيــن أن كال تنتــج ســوى تقريـــر املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات أو تقريـــر االســتدامة،  وأن املنظمــات الهنديــة ال 

 مــن املفهوميـــن يختلــف عــن اآلخــر، وأن 
ً
مــن املفتـــرض أن يتــم بشــكل منفصــل لصالــح املجتمــع، كمــا أظهــرت الدراســة أن كال

املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات هــي وســيلة لتحقيــق االســتدامة. وهدفــت دراســة Husni )2020( إلــى تحديــد فاعليــة بـــرامج 
مــن  الدراســة  فــي  )يتألــف املشــاركون  التشــاركي  البحــث  مــن خــالل أســلوب  الدينيــة اإلســالمية  للتـــربية  املســؤولية االجتماعيــة 
املعلميـــن ومديـــري املدارس والطالب وأولياء أمور الطالب واملجتمعات املحلية وأصحاب املصلحة اآلخريـــن املهتميـــن(، وأظهرت 
النتائــج أن أســلوب البحــث التشــاركي يمكــن أن يـــزيد بشــكل كبيـــر مــن فعاليــة بـــرنامج املســؤولية االجتماعيــة للتـــربية اإلســالمية.

أكــدت دراســة .Wang et al )2020(  علــى أن املســؤولية االجتماعيــة للشــركات غيـــر مقننــة، وهنــاك حاجــة إلــى تطويـــر 
مــن املســؤولية  فــي هــذا املجــال. مثــل تطويـــر نظريــة أصحــاب املصلحــة واستكشــاف مزيــد  للقضايــا املهيمنــة  نظــري جديــد 
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 Investment in Human Capital االستثمار في رأس املال البشري
تكتســب املنظمــات معارفهــا األساســية مــن مواردهــا البشــرية والــذي يمثــل أهــم مواردهــا فــي الوقــت الحاضــر، ونتيجــة 
التحــول واالنتقــال نحــو االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة فــرض علــى املنظمــات أن تعتمــد علــى األفــراد الذيـــن يمتلكــون الخبـــرات 
القــرن  فــي الســتينيات مــن   Human Capital املــال البشــري  . ظهــر مفهــوم رأس   )Unger et al., 2011( واملهــارات واملعــارف

.)Schultz, 1961( فــي تحقيــق املزايــا التنافســية للمنظمــات 
ً
 رئيســيا

ً
املا�صــي، ومنــذ ذلــك الوقــت اعتبـــر مصــدرا

 .)Al-Safar, 2009; Kearns, 2005( ينظــر إلــى رأس املــال البشــري بأنــه تـــراكم معرفــي للمــوارد البشــرية داخــل املنظمــة
ويعبـــر رأس املال البشــري عن تـــراكم املعلومات واملعرفة والخبـــرات واملهارات لأفراد العامليـــن؛ وهذا يقود إلى ارتفاع األرباح 
االقتصاديــة للمنظمــات. واســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة التعليــم والخبـــرة العمليــة لقيــاس بنــاء رأس املــال البشــري 
)Reuber & Fischer, 1994(. وعــرف )Bontis & Fitz‐enz )2002 رأس املــال البشــري بأنــه الرصيــد املتـــراكم مــن املعــارف 
والقــدرات واملهــارات والــذي يتضمــن القــدرات الفطريــة واملهــارات املكتســبة مــن خــالل التعليــم. وتجــاوز تعريــف رأس املــال 
البشــري حســب )Torres-Coronas & Arias-Oliva )2005 املعــارف والقــدرات واملهــارات ليشــمل تجــارب الحيــاة، واكتســاب 
املهــارات الجماعيــة والقيــم واملعتقــدات واملواقــف، واعتبـــراه مجموعــة مــن االستـــراتيجيات املتبعــة داخــل املنظمــة لالســتثمار 
املعــارف  بمجموعــة  البشــري  املــال  رأس  )Van Zyl )2006 عــرف  ولكــن  واالبتــكار.  والتحفيـــز،  والتدريــب،  االســتقطاب،  فــي 
واملهــارات املكتســبة لأفــراد خــالل فتـــرة عملــه داخــل منظمتــه. وعــرف )Kakn et al. )2010 رأس املــال البشــري بأنــه مخــزون 
املعرفــة والقــدرات واملهــارات املوجــودة لــدى األفــراد والناتجــة مــن اســتثمار املنظمــة فــي التدريــب وتبــادل الخبـــرات. وبالتالــي 
التعليــم  مــن خــالل  األفــراد  اكتســبها  التــي  والقــدرات  واملهــارات  املعــارف  بأنــه »مجموعــة  البشــري  املــال  تعريــف رأس  يمكــن 

والخبـــرات أثنــاء فتـــرة عملهــم داخــل املنظمــة«.

وفــي ظــل التحــول إلــى اقتصــاد املعرفــة ظهــر مفهــوم حديــث تمثــل فــي االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، ممــا تحتــم علــى 
املنظمــات األخــذ بهــذا املفهــوم مــن أجــل رفــع قيمــة رأس املــال البشــري، وال يمكــن للمنظمــات االســتفادة مــن رأس املــال البشــري 
إال مــن خــالل اســتثماره بأحــدث األســاليب والوســائل، فالهــدف األسا�صــي مــن اســتثمار رأس املــال البشــري تطويـــر القــدرات 
واملهــارات واملعــارف البشــرية لتصبــح ذات قيمــة للمنظمــة، فينظــر إلــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري علــى أنــه اإلنفــاق علــى 

.)Burud & Tumolo, 2004( تطويـــر قــدرات ومعــارف ومهــارات األفــراد مــن أجــل زيــادة كفــاءة وفعاليــة املنظمــة

تأثيـــر  إلــى تحليــل   Sadq et al. )2020( املــال البشــري هدفــت دراســة التــي اهتمــت بدراســة رأس  وفــي مجــال الدراســات 
أبعــاد رأس املــال البشــري )معرفــة املوظــف، وإبــداع املوظــف، وتنافســية املوظــف، والكفــاءة االجتماعيــة للموظــف( علــى املزايــا 
التنافسية لجامعة املعرفة الخاصة إقليم كردستان/العراق، ووجدت الدراسة أن هناك تأثيـًرا كبيـًرا ألبعاد رأس املال البشري 
فــي تحقيــق مزايــا تنافســية للجامعــة. وأوضحــت بعــض الدراســات أن هنــاك عالقــة بيـــن اســتثمارات رأس املــال البشــري ونتائــج 
اســتثمارات رأس املــال البشــري )Reuber & Fischer, 1994; Unger et al., 2009( . وتوصلــت دراســة )Unger et al. )2011 إلــى 
وجود عالقة ضعيفة بيـن رأس املال البشري ونجاح األعمال الريادية. ولكن دراسة )Jin et al. )2010 توصلت إلى وجود عالقة 
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 Memon et al. )2009( مباشــرة بيـــن رأس املــال البشــري واملزايــا التنافســية للمنظمــات، وأكــدت هــذه النتيجــة مــن قبــل دراســة
فقــد وجــدت أن االســتثمار فــي رأس املــال البشــري يحقــق العديــد مــن املزايــا التنافســية للمنظمــات. كمــا اســتنتجت دراســة 
)Hussein and Al-Zubaydi )2021 أن القيــادة الرشــيقة لهــا تأثيـــر معنــوي فــي دعــم بـــرامج االســتثمار بـــرأس املــال البشــري. 
وأكــدت دراســة )Bello )2021 االســتفادة الكاملــة مــن الفوائــد املتبادلــة الســتثمارات رأس املــال البشــري وكفــاءة العمــل فــي 

 لرفــع اإلنجــاز التنظيمــي نحــو النهايــة بأقــل قــدر مــن املــوارد.
ً
ا طويــال

ً
مؤسســات التعليــم العالــي حيــث ســيقطع هــذا شــوط

وقامــت دراســة )Roziq et al. )2021  بمراجعــة األدبيــات واألبحــاث الســابقة حــول آفــاق االســتثمار فــي إدارة املــوارد 
البشــرية، وكذلــك مواءمــة االســتثمار فــي املــوارد البشــرية )رأس املــال البشــري( واالستـــراتيجية التنظيميــة تتــم بوســاطة نظــام 
إدارة األداء االستـــراتيجي وبطاقــة األداء املتــوازن. االســتثمار فــي املــوارد البشــرية )رأس املــال البشــري( لــه تأثيـــر إيجابــي علــى 
فــي خلــق القيمــة واملزايــا  لــه مســاهمة إيجابيــة  املــال البشــري(  املــوارد البشــرية )رأس  فــي  األداء التنظيمــي. أخيـــًرا االســتثمار 
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يمثل الريادي Entrepreneur الفرد الذي ينظم ويديـــر ويتحمل مخاطر األعمال أو املشروع )الفيحان وألبـــز، 2012(، 
بينمــا نظــر )Daniel )2004  إلــى الريــادي بأنــه الفــرد الــذي يســتطيع تنظيــم وإدارة األعمــال، مــع تبنــي املخاطــر لتحقيــق الربحيــة. 
وقــد مثــل الرياديــون األشــخاص املتطلعــون للثـــروة الذيـــن يتخــذون املخاطــرة ويصنعــون القــرار إلدارة املــوارد بطــرق ابتكاريــة 
الســتثمار الفــرص، وبذلــك أصبحــوا قــادة فــي مجاالتهــم )Wright, 2007(. واملقصــود بالريــادة خصائــص وســلوكيات متعلقــة 
باالبتــداء بعمــل والتخطيــط لــه وتنظيمــه وتحمــل مخاطــره واإلبــداع فــي إدارتــه )الشــمري، 2015(، أو عمليــة خلــق القيمــة عــن 

.)Kearney et al., 2008( طريــق اســتثمار الفرصــة مــن خــالل مــوارد متفــردة

تســعى املنظمــات إلــى التميـــز وتحقيــق التفــوق، وذلــك مــن خــالل ســعيها املســتمر فــي تبنــي األســاليب الجديــدة فــي 
اإلدارة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق هــذه الغايــة، وظهــرت الريــادة االستـــراتيجية كمدخــل جديــد فــي اإلدارة لتطويـــر املنظمــات 
)Kantur, 2016; Mazzei et al., 2017( . ويشيـــر مصطلــح الريــادة إلــى الجهــود الرياديــة لأفــراد الذيـــن يعملــون خــارج 
نطــاق املنظمــات، وقــد تكــون الجهــود الرياديــة املســئولة عــن تقديــم معظــم الخدمــات الجديــدة وتوفيـــر الفــرص الوظيفيــة 
)Agarwal et al., 2019(. وتعــرف الريــادة بأنهــا عمليــة ديناميكيــة للتغيـــر والرؤيــة واإلبــداع، وتتطلــب وجــود طاقــة ورغبــة 
لــدى املنظمــة نحــو توليــد وتنفيــذ األفــكار الجديــدة، وقــدرة عاليــة ملواجهــة املخاطــر، وحشــد املــوارد الالزمــة للتطويـــر وهــذا 

. )Kuratko & Audretsch, 2009( كلــه مــن خــالل تبنــي رؤيــة واضحــة للمنظمــة

اإلدارة  فتقــوم  املنظمــات،  بــأداء  املرتبطــان  االستـــراتيجية  وإداراتهــا  املنظمــة  باستـــراتيجية  األعمــال  ريــادة  تـــرتبط 
االستـــراتيجية علــى دعــوة املنظمــات إلــى إنشــاء واســتغالل املزايــا التنافســية فــي ســياق البيئــة التــي تعمــل بهــا، بينمــا تشــجع 
 .)Amit et al., 2000( ريــادة األعمــال البحــث عــن مزايــا تنافســية مــن خــالل تقديــم ابتــكارات جديــدة مــن املنتجــات والخدمــات
وتــؤدي الريــادة االستـــراتيجية إلــى تحقيــق معــدل عــال مــن الكفــاءة والفعاليــة التــي بدورهــا تــؤدي إلــى ميـــزة تنافســية مســتدامة 

.)Graebner et al., 2004(

ويمكــن النظــر إلــى ريــادة األعمــال االستـــراتيجية علــى أنهــا نــوع مــن أنــواع ريــادة األعمــال التنظيميــة، والتــي تتــم 
داخــل منظمــات األعمــال املغامــرة ونتيجــة أفــكار منظمــي األعمــال اإلداريــة )Höglund, 2015( . وتتميـــز املنظمــات 
واالبتــكار  واملرونــة  الواعــدة،  والســرعة  االقتصاديــة  األفــكار  بيـــن  بالجمــع  االستـــراتيجية  الريــادة  نهــج  تتبــع  التــي 
 .)Ireland & Webb, 2007; Kyrgidou & Hughes, 2010; Luke et al., 2011; Kuratko & Audretsch, 2009(
وعــالوة علــى ذلــك يمكــن اعتبــار الريــادة االستـــراتيجية ممارســة تســتخدم ريــادة األعمــال للتحكــم اإلداري مــن خــالل 
 مغامريـن، ومن ناحية أخرى استخدام ريادة األعمال كوسيلة لتنمية املنظمات 

ً
تحفيـز املوظفيـن أن يصبحوا قادة

)Hoglund et al., 2018; Hjorth et al., 2003(. وتحتــوي Strategic Entrepreneurship علــى األشــكال األساســية 
Sustained Regeneration، وتجديــد  املســتدام  Strategic Renewal، والتجديــد  )التجديــد االستـــراتيجي  التاليــة 
 ،Business Model Reconstruction وتجديد نموذج األعمال ،Organizational Rejuvenation النشاط التنظيمي

 .)Covin & Miles, 1999( Domain Redefinition وإعــادة تعريــف مجــال األعمــال
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وفــي مجــال الدراســات الســابقة الخاصــة بالريــادة االستـــراتيجية: هدفــت دراســة الفيحــان وألبـــز )2012( إلــى معرفــة دور 
 فــي تطــور االقتصــاد واملجتمــع 

ً
 مهمــا

ً
ريــادة األعمــال فــي تحقيــق املســؤولية االجتماعيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن للريــادة دورا

املســؤولية  تعزيـــز  فــي  الرياديــة  املشــروعات  وجــود  يســهم  وكذلــك  العوائــد،  وزيــادة  العمــل  فــرص  توفيـــر  طريــق  عــن  املحلــي 
االجتماعيــة باملنظمــات. وأوضحــت دراســة)Jan )2019  أن ريــادة األعمــال وحدهــا ال يمكــن أن تســاعد فــي تحقيــق التنميــة، 
وبعــد  املتاحــة،  الفــرص  مــن  اســتفادة  أق�صــى  لتحقيــق  االستـــراتيجية  اإلدارة  مــع  إلــى جنــب  اســتخدامها جنًبــا  يجــب  حيــث 
مراجعــة األبحــاث التــي درســت الريــادة االستـــراتيجية منــذ بدايــة هــذا املفهــوم عــام )2001( فوجــد أن معظــم هــذه الدراســات 

 حــول شــكل الريــادة االستـــراتيجية.
ً
أجريــت فــي البلــدان املتقدمــة، وكذلــك معظمهــا لــم تحــدد موقًفــا كامــال

املتـــزامن  التطبيــق  أســاس  علــى  االستـــراتيجية  للريــادة  نموذًجــا  دراســتهما  فــي   Altuntas & Donmez )2014( اقتـــرح 
للســلوكيات الســاعية إلــى اقتنــاص الفــرص والبحــث عــن املزايــا لخلــق القيمــة، وأشــارت هــذه الدراســة إلــى أن مفهــوم الريــادة 
االستـــراتيجية قــد تطــورت بشــكل جماعــي مــن خــالل مفهومــي التوجــه نحــو ريــادة األعمــال والتوجــه االستـــراتيجي. وهدفــت 
دراســة .Luke et al )2011( إلــى إدمــاج مفاهيــم ريــادة األعمــال واإلدارة االستـــراتيجية، وكشــفت النتائــج أن املنظمــات تحتــاج 

إلــى االعتمــاد علــى املهــارات األساســية واملــوارد مــن منظــور استـــراتيجي، واالبتــكار مــن منظــور ريــادة األعمــال.

منهجية البحث 

البحــث، وتحليــل  تنــاول متغيـــرات  فــي  التطبيقيــة  الدراســة  إلــى  باإلضافــة  التحليلــي  الوصفــي  األســلوب  اســتخدام  تــم 
متغيـــرات البحــث واختبــار الفرضيــات مــن خــالل إعــداد اســتمارة اســتبيان التــي تعــد أحــد أســاليب القيــاس التــي يعتمــد عليهــا 

فــي جمــع البيانــات

النموذج املفاهيمي للبحث 

املســؤولية  أبعــاد  بيـــن  وإيجابيــة ومعنويــة  مباشــرة  مباشــرة وغيـــر  افتـــراض وجــود عالقــة  علــى  البحــث  نمــوذج  يقــوم 
ومســؤولية  اإلنســانية،  واملســؤولية  األخالقيــة،  واملســؤولية  القانونيــة،  واملســؤولية  االقتصاديــة،  )املســؤولية  االجتماعيــة 
االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة( واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري، ولإجابــة عــن 
تســاؤالت البحــث، وبنــاًء علــى نتائــج الدراســات الســابقة، وفــي ظــل األهــداف املحــددة للدراســة، تــم تحديــد العالقــة املباشــرة 

وغيـــر املباشــرة بيـــن متغيـــرات البحــث علــى النحــو املوضــح فــي الشــكل )1(:
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 الريادة  االستراتيجية

شكل )1( نموذج البحث
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فروض البحث

يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:

الفرض األول: 1-

القانونيــة،  واملســؤولية  االقتصاديــة،  )املســؤولية  االجتماعيــة  املســؤولية  أبعــاد  بيـــن  معنويــة  موجبــة  عالقــة  »توجــد 
واملســؤولية األخالقيــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد 

الطبيعيــة( كمتغيـــرات مســتقلة مــن جانــب واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري كمتغيـــر تابــع مــن جانــب آخــر«. 

الفرض الثاني:  2-

القانونيــة،  واملســؤولية  االقتصاديــة،  )املســؤولية  االجتماعيــة  املســؤولية  أبعــاد  بيـــن  معنويــة  موجبــة  عالقــة  »توجــد 
واملســؤولية األخالقيــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد 

الطبيعيــة( كمتغيـــرات مســتقلة مــن جانــب والريــادة االستـــراتيجية كمتغيـــر تابــع مــن جانــب آخــر«. 

الفرض الثالث: 3-

»توجد عالقة موجبة معنوية بيـــن الريادة االستـــراتيجية كمتغيـــر مســتقل من جانب واالســتثمار في رأس املال البشــري 
كمتغيـــر تابــع مــن جانــب آخــر«

الفرض الرابع: 4-

»تؤثـــر الريــادة االستـــراتيجية كمتغيـــر وســيط تداخلــي فــي العالقــة املعنويــة بيـــن أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة )املســؤولية 
االقتصاديــة، واملســؤولية القانونيــة، واملســؤولية األخالقيــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، 
واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة( كمتغيـــرات مســتقلة مــن جانــب واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري كمتغيـــر 

تابــع مــن جانــب آخــر«. 

عينة البحث

يشــمل مجتمــع البحــث جميــع العامليـــن فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة الجــوف وشــمل )2091( فــرد )املصــدر: فــرع 
وزاره املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي منطقــة الجــوف(. وتتمثــل وحــدة املعاينــة مــن الفــرد العامــل فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي 
 .)Sekaran & Bougie, 2016( ، Random Stratified Sample تــم االعتمــاد علــى العينــة الطبقيــة العشــوائية  فــي منطقــة الجــوف، 
وبالرجــوع إلــى الجــداول اإلحصائيــة الخاصــة بتحديــد حجــم العينــة مــن مجتمــع البحــث )2019( مفــردة تبيـــن أن حجــم العينــة بلغــت 
)327( مفــردة، ورغبــة فــي زيــادة نســبة االســتجابة فقــد زيــد حجــم العينــة إلــى )400( مفــردة )ريــان، 2013(. وقــد اســتوفت الباحثــة قائمــة 
االستبيان من خالل تصميم على Google forms، وتوجيه الرابط إلى مديـر فرع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في منطقة 
الجــوف مــن خــالل مخاطبــة رســمية مــن وكالــة جامعــة الجــوف للبحــث العلمــي. وكان عــدد االســتمارات الصالحــة للتحليــل اإلحصائــي 

)350( اســتمارة، وبذلــك بلغــت نســبة الــردود الصحيحــة )87.5%( مــن إجمالــي العينــة.

التعريفات اإلجرائية ملتغيـرات البحث

تــم اإلشــارة مــن قبــل إلــى بعــض تعريفــات متغيـــرات البحــث بعــد الرجــوع إلــى األدبيــات والدراســات الســابقة، واآلن يتــم 
 بمــا يتناســب مــع أغــراض هــذا البحــث:

ً
التطــرق إلــى تعريفهــا إجرائيــا

املســؤولية االجتماعيــة: ممارســة املنظمــة أنشــطة اقتصاديــة فــي إطــار مــن الكفــاءة والفعاليــة واســتخدام مواردهــا 1- 
مــن  املنظمــة ملختلــف جوانــب املجتمــع، وتبنــي قضيــة أساســية  بالقوانيــن والتشــريعات  بشــكل رشــيد، وااللتـــزام 
قضايــا املجتمــع والعمــل علــى دعمهــا باســتمرار، ومراعــاة املنظمــة الســلوكيات األخالقيــة واحتـــرام ذلــك فــي قراراتهــا، 

والعمــل بشــكل صحيــح وعــادل وتجنــب اإلضــرار بــأي مــن فئــات املجتمــع. 



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون األول( 2023

43

الريــادة االستـــراتيجية: التقديــم املســتمر لأفــكار البنــاءة، وتقديــم النصــح واإلرشــاد فــي أوقــات األزمــات، مــع الســعي 2- 
املســتمر فــي تحقيــق مزايــا تنافســية.

أفضــل 3-  اختيــار  خــالل  مــن  والخبـــرات  واملهــارات  للمعــارف  املســتمر  التجديــد  البشــري:  املــال  فــي رأس  االســتثمار 
املرشحيـــن للوظائــف، وذلــك مــن خــالل إجــراء دورات تدريبيــة بصفــة مســتمرة، وتقديــم حوافــز للعامليـــن األكفــاء 

وتوفيـــر ظــروف األمــن والســالمة لجميــع العامليـــن.

األساليب اإلحصائية املستخدمة في البحث

اســتخدم فــي البحــث بـــرنامج SPSS النســخة )25( فــي تحليــل البيانــات، وبـــرنامج AMOS النســخة )25(، وتــم اســتخدام 
أســاليب إحصائيــة عديــدة فــي هــذا البحــث منهــا:

املعياريــة 1-  واالنحرافــات  الحســابية  األوســاط  حســاب  يشــمل  والــذي   Descriptive الوصفــي  اإلحصــاء  أســاليب 
ملتغيـــرات البحــث، ومعامــالت االرتبــاط الخطــي الثنائــي بيـــن متغيـــرات البحــث، إلعطــاء نتائــج مبدئيــة حــول هــذه 

املتغيـــرات.

لقيــاس العالقــة بيـــن كل متغيـــر واملؤشــرات املســتخدمة فــي قياســه، تــم اســتخدام مجموعــة مــن معــادالت التحليــل 2- 
 Measurement والتــي يطلــق عليهــا نمــاذج القيــاس ،Confirmatory Factor Analysis )CFA( العاملــي التأكيــدي
 Observed Variables )والتــي تشيـــر إلــى أيــة درجــة مــن املتغيـــرات املشــاهدة )العبــارات فــي كل مقيــاس ،Models
تقيــس املتغيـــرات الضمنيــة Latent Variables، والتــي ال يتــم قياســها مباشــرة وإنمــا خــالل متغيـــرات أخــرى، وذلــك 

لتقييــم كل متغيـــر وحســاب الصــدق والثبــات وكفــاءة نمــوذج القيــاس الخــاص بــه. 

 -3 Maximum Likelihood ألســلوب تعظيــم االحتمــال 
ً
كمــا اســتخدم البحــث أســلوب املعادلــة الهيكليــة Structural Model، وفقــا

Estimation، وذلــك باســتخدام أداة التحليــل اإلحصائــي Analysis Moment of Structure، والــذي يوضــح مــا إذا كان نمــوذج 
البحــث يالئــم البيانــات أم ال، حيــث يتــم ذلــك مــن خــالل العالقــات الهيكليــة بيـــن املتغيـــرات الضمنيــة Latent والتــي يتــم توضيحهــا 

مــن خــالل مجموعــة مــن نمــاذج االنحــدار املتعــدد والتــي يطلــق عليهــا اســم النمــاذج الهيكليــة. 

 تقديـــر نمــوذج القيــاس، ثــم 4- 
ً
تــم إتبــاع أســلوب املعادلــة الهيكليــة ذات الخطوتيـــن Two-Step SEM حيــث يتــم أوال

يتبعــه النمــوذج الهيكلــي )Hair et al., 2009(، فتعــد نمــاذج املعادلــة الهيكليــة أســلوًبا جديــًدا الختبــار الفــروض 
عندمــا يوجــد عــدد مــن املتغيـــرات، والتــي يتــم التعامــل معهــا بشــكل متـــزامن أو أنــه يجــب أن يتــم قياســها فــي آن واحــد، 
كمــا يتيــح نمــوذج املعادلــة الهيكليــة اختبــار الفــروض للعالقــات الخطيــة املباشــرة وغيـــر املباشــرة وبيـــن مجموعــات 
إلــى توفيـــر معاييـــر أو مؤشــرات الختبــار درجــة توافــق النمــوذج، ويتيــح  املتغيـــرات املشــاهدة والضمنيــة، إضافــة 
تحليــل املعادلــة الهيكليــة الفرصــة للتعامــل مــع مشــكلة االزدواج الخطــي Multicollinearity، واألخــذ فــي االعتبــار 

عــدم املوثوقيــة باســتجابات املســتق�صي منهــم )خلــف، 2014(.

حدود البحث

تمثلت حدود البحث في:

اقتصر البحث الحالي على العامليـن في القطاع الحكومي الخدمي في منطقة الجوف، ولم يشمل غيـرهم من العامليـن 1- 
فــي قطاعــات أخــرى بمناطــق أخــرى باململكــة العربيــة الســعودية ومــن منظــور الصــدق الخارجــي External Validity، فــال 

يمكــن تعميــم نتائــج هــذا البحــث علــى العامليـــن فــي قطاعــات أخــرى.

اقتصــر البحــث علــى تنــاول العالقــات بيـــن املتغيـــرات علــى النحــو الــوارد بفروضــه العلميــة، ولــم يتطــرق إلــى تحليــل 2- 
الدرا�صــي، وذلــك  املؤهــل  أو  الخبـــرة  أو  الســن  أو  الجنــس  باختــالف  البحــث  إدراك متغيـــرات  فــي  الفــروق  معنويــة 

إلفســاح املجــال لدراســات أخــرى لتحليــل دالالت هــذه الفــروق.

الحــدود املكانيــة: اقتصــر هــذا البحــث علــى القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة الجــوف دون غيـــره فــي القطاعــات 3- 
الحكوميــة الخدميــة فــي باقــي مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية.
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األساليب والطرق املستخدمة في البحث

ألغراض جمع البيانات واختبار فروض البحث تم تصميم وتطويـــر قائمة االســتبيان، وذلك من خالل االطالع على الدراســات 
 لهذا الغرض، وتكونت قائمة االستبيان من قسميـــن: 

ً
ذات العالقة باملوضوع، وتم االعتماد على االستبيانات املعدة سابقا

القســم األول: يقيس أبعاد املســؤولية االجتماعية، والريادة االستـــراتيجية، واالســتثمار في رأس املال البشــري، وتكون  1-
هــذا القســم مــن )62( عبــارة موزعــة كالتالــي: 

العبــارات )1-15( لقيــاس الريــادة االستـــراتيجية اعتمــد البحــث علــى مقيــاس)Hitt and Ireland )2002 . ولقيــاس أبعــاد 
املســؤولية االجتماعيــة تــم االعتمــاد علــى مقيــاس )1977( Holmes : فالعبــارات )16 -19( لقيــاس املســؤولية االقتصاديــة، 
والعبــارات )20-23( لقيــاس املســؤولية القانونيــة، والعبــارات )24-27( لقيــاس املســؤولية األخالقيــة، والعبــارات )31-28( 
لقيــاس املســؤولية اإلنســانية، والعبــارات )32- 38( لقيــاس مســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، والعبــارات )39- 44( لقيــاس 
املســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة. العبــارات )45-62( لقيــاس االســتثمار فــي رأس املــال البشــري وتــم االعتمــاد 

.Wright and McMahan )2011( علــى مقيــاس

البيانــات  2- ويشــمل  والديموغرافيــة،  العامــة  للبيانــات  مخصــص  الثانــي:  القســم 
الشخصية عن عينة البحث وهي )الجنس، واملرحلة العمرية، واملؤهل التعليمي، 

ومــدة العمــل فــي املنظمــة(، وذلــك بغــرض توصيــف العينــة املشــاركة فــي البحــث.

مــن صــدق محتــوى قائمــة االســتبيان  للتأكــد  الباحثــة طريقتيـــن  واســتخدمت 
: الصــدق الظاهــري: يقصــد بالصــدق الظاهــري قــدرة أداة البحــث علــى قيــاس 

ً
همــا: أوال

: صدق وثبات أداة البحث: وتم استخراج معامل 
ً
املتغيـر الذي صممت لقياسه، ثانيا

 الختبار ألفا كرونباخ Cornbach Alpha، للتأكد 
ً
الثبات Reliability Analysis، طبقا

مــن االتســاق الداخلــي لفقــرات االســتبيان كافــة، ولفقــرات كل متغيـــر مــن متغيـــرات 
البحــث، أمــا فيمــا يتعلــق باختبــارات الصــدق Validity Analysis والــذي يقيــس مــدى 
مالئمــة املقيــاس املســتخدم فــي قيــاس املتغيـــرات محــل البحــث، فتــم اســتخراج الجــذر 

التـــربيعي لقيمــة )معامــل ألفــا( والتــي تحــدد بنــاًء عليهــا مــدى صالحيــة املقيــاس.

نتائج التحليل اإلحصائي للبحث
خصائص عينة البحث

مــن   )%85.4( العينــة  أفــراد  معظــم  أن   )1( الجــدول  نتائــج  قــراءة  مــن  يتضــح 
الذكــور، وهــي مشــابهة لنســبهم بمجتمــع البحــث ، وأن )25%( تقــع أعمارهــم فــي الفئــة 
فئــة  وأعلــى  العمــل،  فــي  الفاعلــة  الفئــات  وهــي  ســنة(،   )39( إلــى   )35( مــن  العمريــة 
، وهــذا يـــرفع مــن درجــة الجديــة فــي اســتيفاء بيانــات 

ً
 جامعيــا

ً
)63.4%( يحملــون مؤهــال

فــي  تقــع  أفــراد العينــة  بياناتــه، و)27.4%( مــن  بيئــة أفضــل لدقــة  االســتبيان، ويوفــر 
فــي العمــل باملنظمــة. إلــى )9( ســنوات  الفئــة التــي أمضــت مــن )5( 

نتائج املؤشرات املبدئية للبحث

يوضــح الجــدول )2( توصيــف املتغيـــرات الداخلــة فــي البحــث ممثلــة فــي األوســاط 
الحســابية مقاســة علــى مقيــاس ليكــرت الخما�صــي، وانحرافاتهــا املعياريــة:

ويتضح من الجدول )2( ما يلي:

مــن -  أعلــى  تقديـــًرا  االجتماعيــة  املســؤولية  ألبعــاد  الحســابي  الوســط  ســجل 
املتوســط، وأعــاله فــي اإلدراك املســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة 
)3.919(، وأدنــاه املســؤولية اإلنســانية )3.705(، فــكان الوســط الحســابي لهــذه 

جدول رقم )1(
افية ملفردات  الخصائص الديموغر

عينة البحث املشاركة

الخصائص 
افية الديموغر

عينة البحث 
املشاركة

النسبةالعدد
350%100

الجنس 
29985.4ذكــــــــــــــــر
5114.6أنثـــــــــــــــي

100%350اإلجمــــــــالي
)2( فئــــــــــــــات العمــــــــــــــــــــــر

5014.3أقل من 30 سنة 
7822.2من 30 إلى )34( سنة 
8825من )35( إلى )39( سنة
9126من )40( إلى )44( سنة

4312.7)45( سنة فأكثـر
100%350اإلجمـــــــــــــالي

)3( املـــــــــــؤهل التعليمـــــي
308.5ثانوية عامة.

6919.7الدبلوم املنهي.
22263.4البكالوريوس
298.4دراسات عليا

100%350اإلجمـــــــــــــــالي
)4( مــــــــــــدة العمل في املنظمة

4212أقل من )5( سنوات.
9627.4من )5( إلى )9( سنوات.
8524.3من )10( إلى )14( سنة.
9426.8من )15( إلى )19( سنة.
339.5من )20( سنة فأكثـر.

100%350اإلجمـــــــــــــالي.

البحــث  لبيانــات  اإلحصائــي  التحليــل  املصــدر: 
مفــردة  )350(  = ن  امليدانيــة 
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ملقيــاس  الفر�صــي  الوســط  مــن  أعلــى  املتغيـــرات 
ليكــرت خما�صــي التــدرج )3(، وكانــت درجــة إدراك 
العامليـــن للريادة االستـــراتيجية فوق املتوسطة، 
 كانــت درجــة إدراك العامليـــن لالســتثمار 

ً
وأيضــا

فــي رأس املــال البشــري فــوق املتوســطة، وســوف 
توصيــف  مؤشــرات  مــن  الباحثــة  تســتفيد 
.
ً
النتائــج الحقــا مناقشــة  عنــد  البحــث  متغيـــرات 

تقــل -  التــي  املعيــاري  االنحــراف  قيــم  أظهــرت 
عــن الواحــد الصحيــح وجــود درجــة عاليــة مــن 
العينــة حــول  بيـــن مفــردات  فــي اآلراء  التوافــق 

البحــث. محــل  املتغيـــرات 

معامالت االرتباط الخطي الثنائي بيـــن متغيـــرات 
البحث

الثنائــي  االرتبــاط  اختبــار  إجــراء  تــم 
بيـــن  االرتبــاط  معنويــة  لتحديــد  وذلــك  لبيـــرسون؛ 
متغيـــرات البحــث، ويعــرض الجــدول )3( قيــم تلــك 

االرتباطــات:

يتضــح مــن الجــدول )3( اآلتــي: وجــود عالقــة 
معظــم  بيـــن  وقويــة  ومعنويــة  موجبــة  ارتبــاط 
متغيـــرات البحــث، وكانــت جميــع معامــالت االرتبــاط 
عاليــة أو متوســطة أو منخفضــة بشــكل عــام علــى 
إلــى  الجــدول  يشيـــر  كمــا  بالجــدول،  املبيـــن  النحــو 
أن هــذه االرتباطــات تتفــق مــع اتجاهــات العالقــات 
إمكانيــة  إلــى  يشيـــر  ممــا  أوليــة،  بصفــة  املفتـــرضة 
نمــوذج  باســتخدام  العالقــات  هــذه  اختبــار 
.Structural Equation Model العالقــات الهيكليــة

نتائج االتســاق الداخلي للمقيــاس االســتبيان 
الخاص بمتغيـرات البحث

 Reliability Analysis االســتبيان  ثبــات  الختبــار 
 ،Cornbach Alpha ألفــا  كرونبــاخ  اختبــار  اســتخدام  تــم 

االختبــار: هــذا  نتائــج   )4( الجــدول  ويعــرض 

وتشيـــر بيانــات الجــدول )4( إلــى أن معامــالت الثبــات 
فيمــا  أمــا  مقبولــة،  البحــث  ملتغيـــرات  املســجلة  والصــدق 
يتعلــق بمعامــالت الصــدق فقــد ســجلت النتائــج معامــالت 
ثــم  البحــث؛ ومــن  املتغيـــرات محــل  صــدق مرتفعــة لجميــع 
االتســاق  مــن  مالءمــة  وجــود  إلــى  تشيـــر  النتائــج  هــذه  فــإن 
بيـــن البنــود املســتخدمة   Internal Consistency الداخلــي 
فــي قيــاس متغيـــرات البحــث، وبالتالــي صالحيــة أداة البحــث 
مــن الناحيتيــن املنطقيــة واإلحصائيــة لجمــع بيانــات البحــث 

امليدانيــة.

جدول رقم )2( 
افات املعيارية ملتغيـرات البحث األوساط الحسابية واالنحر

الوسط املتغيــــــــــــــــــــــــــراتم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

1
املتغيـرات املستقلة )أبعاد املسؤولية االجتماعية(

3.8190.768املسؤولية االقتصادية
3.8480.806املسؤولية األخالقية2
3.8770.671املسؤولية القانونية3
3.7050.760املسؤولية اإلنسانية4
3.8390.712مسؤولية االهتمام باملورد البشري5
3.9190.736املسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد الطبيعية6
3.5670.590املتغيـر الوسيط )الريادة االستـراتيجية(7
3.4340.484املتغيـر التابع )االستثمار في رأس املال البشري(8

 املصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات البحث امليدانية. ن= )350( مفردة

جدول رقم )4(
معامالت الثبات والصدق ملتغيـرات البحث

معامل املتغيــــــــــــــــــــــــــراتم
الثبات

معامل 
الصدق

1
املتغيـرات املستقلة )أبعاد املسؤولية االجتماعية(

0.8740.934املسؤولية االقتصادية
0.8970.947املسؤولية األخالقية2
0.7500.866املسؤولية القانونية3
0.8870.941املسؤولية اإلنسانية4
0.8100.900مسؤولية االهتمام باملورد البشري5
0.8880.942املسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد الطبيعية6
0.7950.891املتغيـر الوسيط )الريادة االستـراتيجية(7
0.8990.942املتغيـر التابع )االستثمار في رأس املال البشري(8

املصدر: التحليل اإلحصائي لبيانات البحث امليدانية. 

جدول رقم )3(
 معامالت االرتباط الخطي الثنائي بيـن متغيـرات البحث

رمز 
املتغيـر

املتغيـر املتغيـــــــــرات املستقــــــــــلة
الوسيط

املتغيـر 
التابع

A1A2A3A4A5A6BC
A11
A2**0.7891
A3**0.683**0.7911
A4**0.707**0.815**0.7771
A5**0.676**0.748**0.705**0.8141
A6**0.727**0.802**0.681**0.811**0.4541
B**0.227**0.338**0.347**0.454**0.309**0.4791
C*0.180**0.289**0.246**0.418**0.304**0.437**0.7991

 P< 0. 05 **P< 0. 01* املصــدر: التحليــل اإلحصائــي لبيانــات البحــث امليدانيــة ن = )350( مفــردة
***P< 0.001

القانونيــة،  املســؤولية   =A3 املســؤولية األخالقيــة،   = A2 املســؤولية االقتصاديــة،   = A1( مالحظــة 
A4= املســؤولية اإلنســانية، A5= مســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، A6= املســؤولية تجــاه حمايــة 

البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، B= الريــادة االستـــراتيجية، C= االســتثمار فــي رأس املــال البشــري(.
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SEM نتائج اختبار فرض البحث باستخدام نموذج املعادلة الهيكلية
 تقديـــر نموذج القياس، ثم يتبعه تقديـــر 

ً
تم استخدام نموذج املعادلة الهيكلية الختبار فروض البحث، حيث يتم أوال

.)Hair et al., 2009( للنموذج الهيكلي الختبار نموذج البحث وفروضه

-1 Measurement Model تحليل نموذج القياس الكلي ملتغيـرات البحث

تــم تحليــل نمــوذج القيــاس الكلــي ملتغيـــرات البحــث، وتــم اســتخدام أبعــاد املتغيـــرات املســتقلة )املســؤولية االجتماعيــة(، 
واملتغيـــر التابــع )االســتثمار فــي رأس املــال البشــري(، وتــم اســتخدام هــذه األبعــاد كمتغيـــرات مالحظــة، وتــم اســتخدام عبــارات 
الريــادة االستـــراتيجية. وتــم إجــراء التحليــل العاملــي التأكيــدي لنمــوذج القيــاس قبــل النمــوذج الهيكلــي؛ وذلــك للتأكــد مــن 
 .)Anderson & Gerbing, 1988( وأنــه يظهــر مســتويات مقبولــة مــن الصــدق والثبــات 

ً
أن نمــوذج القيــاس مقبــول منطقيــا

ويعــرض الجــدول )5( مؤشــرات جــودة التوافــق لنمــوذج القيــاس الكلــي بنــاًء علــى نتائــج التحليــل العاملــي التأكيــدي:

تظهــر النتائــج املعروضــة فــي الجــدول رقــم )5( أن 
األسا�صــي  القيــاس  لنمــوذج  التوافــق  جــودة  مؤشــرات 
تــم  التــي  التعديــالت  مــن  مجموعــة  إجــراء  بعــد  جيــدة 
عــن  نتــج  وقــد  التعديــل.  مؤشــرات  بواســطة  اقتـــراحها 
هــذه التعديــالت نمــوذج القيــاس املعــدل الكلــي للبحــث، 
 فــي النمــوذج بعــد إجــراء 

ً
 جيــدا

ً
ويالحــظ أن هنــاك تحســنا

التعديــالت، وأن مؤشــرات جــودة التوافــق 
لنمــوذج القيــاس الكلــي للبحــث تتفــق مــع 
ناتــج  انخفــض  حيــث  املقبولــة  املعاييـــر 
والــذي  الحريــة(  درجــات  )كا2/  قســمة 
)املعيــار   )5( مــن  أقــل  وهــي   )1.812( بلــغ 
املحدد(، وارتفاع قيمة املؤشــرات األخرى 
لجــودة التطابــق حيــث بلغــت قيمــة مؤشــر 
جــودة التطابــق )CFI= 0.967( وهــي أعلــى 
قيمــة  انخفضــت  كذلــك   ،)0.90( مــن 
الجــذر التـــربيعي ملتوســط مربعــات الخطــأ 
مؤشــر  وارتفــاع   ،)RMSEA= 0.079(
 Normal Fit Index املعــدل  التوافــق 
 )0.90( مــن  أعلــى  وهــو   )NFI= 0.929(

.)Hu & Bentler, 1999(

هذا ويوضح الشكل )2( النموذج 
النهائي للقياس الكلي ملتغيـرات البحث:

والثبــات  الصــدق  لحســاب 
 لنمــوذج القيــاس وبعــد إثبــات التوافــق الجيــد لنمــوذج القيــاس الكلــي ملتغيـــرات البحــث تــم حســاب 

ً
ملتغيـــرات البحــث وفقــا

الثبات املركب والصدق املشتـرك للمتغيـرات، كما تم حساب الصدق التمييـزي من خالل نتائج التحليل العاملي التأكيدي، 
)6( الجــدول  فــي  يظهــر  كمــا  وذلــك 

واستناًدا للنتائج املعروضة في الجدول رقم )6( يتضح اآلتي: ثبات معظم العبارات أو األبعاد، وهذا ما تؤيده قيم 
مربعات االرتباط املتعدد للعبارات. تظهر قيم »ت«)CR( أن جميع التحميالت املعيارية معنوية إحصائًيا عند )0.001(، 
كما أن متوســط التبايـــن املســتخلص املحســوب )AVE( Average Variance Extractedلكافة املتغيـــرات )0.50( فأكثـــر، 
وهــذا يعنــي أن املتغيـــر الضمنــي قــادر علــى تفسيـــر 50% فأكثـــر مــن التبايــن فــي املتغيـــرات املالحظــة )األبعــاد/ العبــارات( 
وأن الباقــي يـــرجع إلــى خطــأ فــي القيــاس )Fornell & Larker, 1981(. تــم حســاب متوســط التبايـــن املســتخلص للمتغيـــر 

جدول رقم )5(
افق لنموذج القياس الكلي للبحث  مؤشرات جودة التو

X²/dfPIFINFITLICFIRFIRMSEAالنموذج
2.0720.0000.9550.9170.9440.9550.8980.080األسا�صي
1.8120.0000.9670.9290.9580.9670.9110.079املعدل

املصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام AMOS )26( ن = )350( مفردة

 

  
 شكل )2( النموذج النهائي للقياس الكلي ملتغيـرات البحث



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 4 )تحت النشر( - ديسمبـر )كانون األول( 2023

47

 Average Variance Extracted
متوســط  عــن  عبــارة  وهــو   ،)EVE(
التبايـــن ومقــدار التبايـــن الــذي يفســره 
جميــع  فــي   )Latent( الضمنــي  املتغيـــر 
التــي  )العبــارات  املالحظــة  املتغيـــرات 
وتعــد  بهــا(،  املتغيـــر  هــذا  قيــاس  يتــم 
املســتخلص  التبايـــن  متوســط  قيــم 
ألن  منطقــي  وهــذا  جيــدة،   )0.5(  ≤
)0.5( تعنــي أن املتغيـــر الضمنــي قــادر 
فــي  التبايــن  مــن   %50 تفسيـــر  علــى 
وأن  )العبــارات(  املالحظــة  املتغيـــرات 
فــي  الخطــأ  إلــى  يـــرجع   )%50( الباقــي 

.)Segar, 1997( القيــاس 

اختبــار النمــوذج الهيكلــي للبحث  2-
)فــروض البحث(:

ــار الـــنـــمـــوذج  ــبــ ــتــ تــــأتــــي مـــرحـــلـــة اخــ
ــلــــة األســـاســـيـــة  الـــهـــيـــكـــلـــي وتـــعـــتـــبـــــــر املــــرحــ
والـــثـــانـــيـــة لــلــتــحــلــيــل، ويــــهــــدف الـــنـــمـــوذج 
الــهــيــكــلــي أو الــبــنــائــي إلـــى اخــتــبــار فــروض 
تم  الهيكلي  الــنــمــوذج  ولتقييم  الــبــحــث. 
تــقــيــيــم جــــودة الــتــوافــق لــهــذا الــنــمــوذج، 
ــــان الـــنـــمـــوذج  وذلـــــــك لـــتـــحـــديـــد مــــا إذا كــ
البيانات أم ال، وذلــك  يــوافــق  املفتـرض 

كما يعرضها الجدول )7(

ويتضــح مــن بيانــات الجــدول )7( 
أن النمــوذج يفــي بشــروط جــودة التطابــق )Hair et al., 1998( حيــث تشيـــر نتائــج الجــدول إلــى مــا يلــي:

انخفــاض ناتــج قســمة )كا2/ درجــات الحريــة( والــذي بلــغ )2.287( وهــي أقــل مــن )5(. ارتفــاع قيمــة املؤشــرات األخــرى 
لجــودة التطابــق، حيــث بلغــت قيمــة مؤشــر التناســب املقــارن )CFI= 0.996( وهــي أعلــى مــن )0.90(، كذلــك بلغــت قيمــة الجــذر 

الخطــأ  مربعــات  ملتوســط  التـــربيعي 
مــن  أقــل  وهــي   )RMSEA= 0.064(
 )TLI= 0.984( قيمــة  ارتفــاع   .)0.08(
عــن الحــد األدنــى لقبــول النمــوذج وهــي 
جــودة  يؤكــد  ممــا   )0.90( مــن  أعلــى 

للبحــث. الهيكلــي  النمــوذج  تطابــق 

النمــوذج   )3( الشــكل  ويعــرض 
تــم  الــذي  البحــث  ملتغيـــرات  الهيكلــي 
اســتخدامه فــي اختبــار فــروض البحــث:

جدول )6(
نتائج التحليل العاملي التأكيدي لنموذج القياس الكلي للبحث

التحميل املتغيــــــــــــــــــــــر
قيمة ت املعياري

)CR(

مربع 
االرتباط
املتعدد

الثبات 
املركب

متوسط 
التبايـن 

املستخلص 
AVE

:)A( أبعاد املسؤولية االجتماعية
 )A1(( 13.5950.605***0.791املسؤولية االقتصادية

0.9350.752

 )A2( 17.6360.811***0.898املسؤولية األخالقية
)A3( 13.5860.729***0.854املسؤولية القانونية

 )A4( 18.2410.850***0.916املسؤولية اإلنسانية
)A5( 15.3680.732***0.848مسؤولية االهتمام باملورد البشري
املسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد 

)A6( 0.784ثابت 0.895الطبيعية

)B( الريادة االستـراتيجية
)y20( 8.0250.496***0.704الثقافة الريادية

0.8310.50
 )y21( 8.3690.561***0.749القيادة الريادية

)y22( 7.8940.476***0.690العقل الريادي
)y24( 

ً
0.441ثابت0.664إدارة املوارد استـراتيجيا

)C( االستثمار في رأس املال البشري
)C1( 12.2620.820***0.906االستقطاب

0.9110.661
 )C2(10.6050.646***0.804التدريب
)C3( 10.3700.603***0.777التحفيـز

)C4( 0.575ثابت0.758الرعاية الصحية
P< 0.001*** ن = )350( مفردة AMOS املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

جدول رقم )7(
افق للنموذج الهيكلي للبحث  مؤشرات جودة التو

X²/dfPIFINFITLICFIRFIRMSEAالنموذج
2.6870.0000.9960.990.9840.9960.9610.064قيم مؤشرات جودة التوافق

P< 0.001*** ن = )350( مفردة AMOS املصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام 

 

 
شكل )3( النموذج الهيكلي للبحث 
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نتائج اختبار فروض البحث

يحتــوي البحــث علــى أربعــة فــروض، ويبيــن الجــدول )8( قيــم معامــالت املســارات لهــذه الفــروض فــي النمــوذج الهيكلــي 
للبحــث:

جدول ر قم )8(
قيم معامالت املسارات في النموذج الهيكلي للبحث

املعاملاملســـــــــــــــار
املعياري

الخطأ
املعياري

قيم )ت(
)CR(

مستوى
املعنوية

الفرض األول:
*0.2800.0842.560املسؤولية االقتصادية ← االستثمار في رأس املال البشري

0.1430.1050.992N.Sاملسؤولية األخالقية ← االستثمار في رأس املال البشري
0.1070.1010.938N.Sاملسؤولية القانونية ← االستثمار في رأس املال البشري
**0.4270.1122.967املسؤولية اإلنسانية ← االستثمار في رأس املال البشري

*0.2390.0972.036مسؤولية االهتمام باملورد البشري ← االستثمار في رأس املال البشري
***0.5590.1004.459املسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد الطبيعية ←االستثمار في رأس املال البشري

الفرض الثاني:
0.0820.0501.053N.Sاملسؤولية االقتصادية ← الريادة االستـراتيجية

0.0040.0610.037N.Sاملسؤولية األخالقية ← الريادة االستـراتيجية
0.1850.0582.302N.Sاملسؤولية القانونية ← الريادة االستـراتيجية
*0.1530.0661.476املسؤولية اإلنسانية ← الريادة االستـراتيجية

0.0650.0570.775N.Sمسؤولية االهتمام باملورد البشري ← الريادة االستـراتيجية
0.0890.0620.952N.Sاملسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد الطبيعية ← الريادة االستـراتيجية

الفرض الثالث:
***0.7490.04513.794الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري

الفرض الرابع:
***0.4693.268املسؤولية االقتصادية ← الريادة االستـراتيجية ← املسؤولية االجتماعية

0.6511.357N.Sاملسؤولية األخالقية ← الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري
0.6421.057N.Sاملسؤولية القانونية ← الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري
***0.3223.716املسؤولية اإلنسانية ← الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري

*0.5102.437مسؤولية االهتمام باملورد البشري ← الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري 
***0.1905.299املسؤولية تجاه حماية البيئة واملوارد الطبيعية ← الريادة االستـراتيجية ← االستثمار في رأس املال البشري

P< 0.001*** P< 0. 01** P< 0. 05* .ن =)350( مفردة AMOS املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

يتضح من نتائج الجدول )8( ما يلي:

بالنسبة للفرض األول:  فقد تم إثبات صحة هذا الفرض جزئًيا بالنسبة للمسؤولية االقتصادية، واملسؤولية - 
اإلنســانية، ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، حيــث 
فــي  بيـــن املســؤولية االقتصاديــة واالســتثمار  إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه   )8( الجــدول  يشيـــر 
رأس املــال البشــري )B= 0.280، ت = 2.560(، كذلــك يشيـــر إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه بيـــن 
املســؤولية القانونيــة واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري )B= 0.427، ت =2.967(، باإلضافــة إلــى أنــه يشيـــر 
إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه بيـــن مســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري واالســتثمار فــي رأس املــال 
 يشيـــر إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه بيـــن املســؤولية 

ً
البشــري )B= 0.239، ت =2.036(، وأخيـــرا

تجــاه حمايــة البيئــة واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري )B= 0.559، ت =4.459(.

بالنسبة للفرض الثاني: فقد تم إثبات صحة هذا الفرض بالنسبة للمسؤولية اإلنسانية حيث يشيـر الجدول - 
 ،0.153 =B( إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه بيـــن املســؤولية اإلنســانية والريــادة االستـــراتيجية )8(

ت = 1.476(.
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يشيـــر -  حيــث  االستـــراتيجية،  للريــادة  بالنســبة  الفــرض  هــذا  صحــة  إثبــات  تــم  فقــد  الثالــث:  للفــرض  بالنســبة 
فــي رأس املــال  إلــى قيــم معامــل املســار ومســتوى معنويتــه بيـــن الريــادة االستـــراتيجية واالســتثمار  الجــدول )8( 

.)13.794  = ت   ،0.749  =B( البشــري 

بالنســبة للفــرض الرابــع: فقــد تــم إثبــات صحــة هــذا الفــرض جزئًيــا حيــث يشيـــر الجــدول )8( أن هنــاك تأثيـــًرا غيـــر - 
ومســؤولية  اإلنســانية،  واملســؤولية  االقتصاديــة،  )املســؤولية  االجتماعيــة  املســؤولية  ألبعــاد  ومعنــوي  مباشــر 
االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة( علــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري 

عبـــر متغيـــر الوســيط التداخلــي )الريــادة االستـــراتيجية(. 

املناقشة 

فــي هــذا البحــث تــم بنــاء نمــوذج الوســاطة لتحليــل اآلليــة الكامنــة وراء العالقــة بيـــن املســؤولية االجتماعيــة واالســتثمار 
فــي رأس املــال البشــري، وأوضحــت النتائــج التأثيـــر الوســيط للريــادة االستـــراتيجية فــي العالقــة بيـــن املســؤولية االجتماعيــة 

واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري. 

بينــت نتائــج البحــث أن هنــاك مســتويات عاليــة مــن اإلدراك لــدى العامليـــن فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة 
الجــوف عــن دور الجامعــة الرائــد فــي املنطقــة وتحمــل مســؤوليتها االجتماعيــة؛ إذ بلــغ الوســط الحســابي ملســؤولية الجامعــة 
)3.897(. ويمكــن  )3.888(، واملســؤولية األخالقيــة  البيئــة واملــوارد الطبيعيــة  )3.897( ومســؤوليتها تجــاه حمايــة  األخالقيــة 
تفسيـــر هــذه النتيجــة بــإن جامعــة الجــوف ملتـــزمة بمســئولياتها االجتماعيــة تجــاه املجتمــع الــذي تعمــل بــه. وكذلــك ســعيها نحــو 

تعزيـــز العالقــات العامــة والحكوميــة مــن خــالل مســؤوليتها االجتماعيــة.

مســؤوليتها  مــن  وكل  للجامعــة  االستـــراتيجية  الريــادة  بيـــن  ومعنــوي  موجــب  ارتبــاط  وجــود  البحــث  نتائــج  أوضحــت 
االجتماعيــة واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري، وهــذا يوضــح الــدور املهــم للريــادة االستـــراتيجية للجامعــة فــي االســتثمار فــي رأس 

املــال البشــري. 

 مــن )املســؤولية االقتصاديــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية 
ً
تماشــًيا مــع فرضيتنــا، وجــدت نتائــج البحــث الحالــي أن كال

االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة( لهــم تأثيـــر إيجابــي علــى االســتثمار فــي رأس املــال 
البشري. مما يشيـر لوجود عالقة إيجابية كبيـرة بيـن إدراك العامليـن في القطاع الحكومي الخدمي في منطقة الجوف للمسؤولية 
االجتماعية وإدراك العامليـن لالستثمار في رأس املال البشري. وجدنا أن االرتباط بيـن املسؤولية االجتماعية واالستثمار في رأس 
املــال البشــري كان مرهوًنــا بــأداء الجامعــة مســؤوليتها تجــاه املجتمــع )املســؤولية االقتصاديــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية 
االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة(، بحيــث كان االرتبــاط أقــوى بالنســبة ألولئــك الذيـــن 
ينظــرون للجامعــة علــى أنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن املســؤولية اإلنســانية واملســؤولية تجــاه حمايــة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، كمــا 
يشــعر العاملــون بــأن اهتمــام الجامعــة وتنفيــذ دورهــا فــي املجتمــع يقنعهــم بالرضــا عــن االســتثمار فــي رأس املــال البشــري فــي مــكان 
عملهــم. وهــذه النتائــج ليســت مفاجئــة بالنظــر إلــى الدعــم النظــري ونتائــج الدراســات التجريبيــة الســابقة التــي تناولــت العالقــة بيـــن 
 .)Sadq et al,. 2020; Ferramosca & Verona, 2020; Jan, 2019( أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة واملتغيـــرات التنظيميــة األخــرى
بناًء على نتائج البحث هذه، يمكن االفتـــراض أنه من أجل تنمية ورفع املســؤولية االجتماعية للجامعة البد من تأســيس عالقات 
مــع الجهــات الفاعلــة فــي املجتمــع )املؤسســات الحكوميــة( ملعرفــة مــا إذا كان هنــاك أي احتياجــات خاصــة يمكــن للجامعــة املســاعدة 
واملســاهمة فيهــا، وبعبــارة أخــرى مــن أجــل إيجــاد االســتثمار فــي رأس املــال البشــري فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة الجــوف 
تعــد املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة أمــر حيــوي. مــن ناحيــة أخــرى، لــم تظهــر البيانــات أي دعــم لبعــدي )املســؤولية األخالقيــة، 
واملســؤولية القانونيــة(، ممــا يشيـــر إلــى أن إدراك العامليـــن لهذيـــن البعديـــن ليــس لــه عالقــة بإدراكهــم لالســتثمار فــي رأس املــال 
البشــري، وتشيـــر هــذه النتيجــة إلــى التعقيــدات املحتملــة فــي تعــدد األبعــاد للمســؤولية االجتماعيــة ومصطلــح االســتثمار فــي رأس 

املــال البشــري، وكذلــك التعقيــدات فــي العالقــة بيـــن أبعادهــا املختلفــة. 

للجامعــة  االجتماعيــة  للمســؤولية  ومعنــوي  إيجابــي  تأثيـــر  وجــود  إلــى  الحالــي  البحــث  نتائــج  توصلــت  ذلــك،  علــى  عــالوة 
التأثيـــر  إلــى  تشيـــر  التــي  الســابقة  الدراســات  مــع  النتيجــة  هــذه  تتـــزامن  االستـــراتيجية،  الريــادة  علــى  اإلنســانية(  )املســؤولية 
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ــر هــذه النتيجــة إلــى أن  ــز، 2012(. وتشيـ ــراتيجية )الفيحــان وألبـ اإليجابــي واملعنــوي بيـــن املســؤولية االجتماعيــة والريــادة االستـ
املســؤولية االجتماعيــة متمثلــة فــي املســؤولية اإلنســانية تــؤدي إلــى مســتوى متســاو مــن الريــادة االستـــراتيجية، ويمكــن لقــادة 
يـــزيدوا مــن التأثيـــر واإلدراك  فــي تحقيقهــا أن  الجامعــة ذوو الســمات الشــخصية التــي تتمتــع بوضــوح مســؤوليتهم اإلنســانية 
اإليجابــي للريــادة االستـــراتيجية للجامعــة لــدى القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة الجــوف. كمــا تتوافــق نتائــج هــذا البحــث مــع 
 بيـــن املســؤولية االجتماعيــة وبيـــن )الضميـــر املنظمــي، واألداء 

ً
ــا إيجابًيــا وفعــاال

ً
عــدد مــن الدراســات التجريبيــة التــي تظهــر ارتباط

 .)Agarwal, 2016; Yahya & Ha ,2014; Giri, 2017; Hsieh, 2017( التنظيمــي، والقيــم األخالقيــة، وااللتـــزام التنظيمــي

تؤكــد نتائــج هــذا البحــث علــى نتائــج الدراســات الســابقة التــي أجراهــا )Hsieh )2017 بــأن مســؤوليات ودور املنظمــات فــي 
املجتمــع ومنهــا )اتبــاع املبــادئ األساســية لأخــالق مثــل عــدم اإلضــرار، وتحديــد مســؤوليات مديـــري األعمــال التجاريــة، وتكويـــن 
إلــى القيــم األساســية التــي تحققهــا للنشــاط االقتصــادي، وتوضيــح األخالقيــات  فــي املجتمــع بالنظــر  دور لأعمــال التجاريــة 
فــي  إلــى أن الجامعــة لديهــا مســؤولية اجتماعيــة  البحــث  نتائــج  لذلــك تشيـــر  التــي تعمــل الجامعــة علــى أساســها(.  األساســية 
الحفــاظ علــى ريادتهــا االستـــراتيجية مــن خــالل االندمــاج واالنفتــاح علــى القطاعــات الحكوميــة فــي منطقــة الجــوف ومســاعدتهم 
علــى إيجــاد أفضــل الســبل لزيــادة االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، وكذلــك مــن خــالل تعزيـــز التـــرابط اإلنســاني بيـــن الجامعــة 

والقطاعــات الحكوميــة الخدميــة. 

تكشــف النتائــج أيًضــا أن الجامعــة لديهــا قــدرة عاليــة فــي الريــادة االستـــراتيجية، وأن قــادة الجامعــة يســعون دائًمــا اتجــاه 
الريــادة االستـــراتيجية العاليــة، ويقدمــون دائًمــا أمثلــة للريــادة االستـــراتيجية فــي التصــرف والتحــدث، وكذلــك موجهيـــن نحــو 
أفضــل أداء، ويخلقــون نمــط اتصــال آمــن لــكل القطاعــات العاملــة فــي البيئــة املحيطــة. كمــا ذكــر )Whelan et al )2013. يتــم 
تعزيـــز العالقــات بيـــن املنظمــات واملجتمــع التــي تعمــل بــه مــن خــالل معالجــة قضايــا املســؤولية االجتماعيــة الخاصــة بهــا داخــل 

مجتمعهــا، ومحاولــة الربــط بيـــن املواطنيـــن و)املوظفيـــن فــي املنظمــات، أصحــاب املصالــح(.

وجدنــا أيًضــا وجــود تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي للريــادة االستـــراتيجية علــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، حيــث تؤثـــر 
 علــى االســتثمار فــي رأس املــال البشــري. وبالتالــي فــإن نتائــج هــذا البحــث 

ً
 إيجابًيــا ومعنويــا

ً
الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة تأثيـــرا

تعطــي نظــرة ثاقبــة علــى تحســين االســتثمار فــي رأس املــال البشــري فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي منطقــة الجــوف مــن خــالل 
تبنــي الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة بشــكل صحيــح، والــذي يوفــر فرًصــا لقــادة الجامعــة لتنميــة الريــادة االستـــراتيجية فــي 
البيئــة املحيطــة واســتدامتها. فــي الواقــع ممارســة الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة فــي القطاعــات الحكوميــة الخدميــة فــي منطقــة 
الجــوف، يتــم مــن خــالل االســتثمار فــي رأس املــال البشــري فــي هــذه القطاعــات. تتوافــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة 
التــي تشيـــر إلــى التأثيـــر اإليجابــي للريــادة االستـــراتيجية مثــل )Höglund & Mårtensson. )2019 الــذي أشــار إلــى ممارســات 
الريــادة االستـــراتيجية وعالقتهــا بالثقافــة التنظيميــة، والهيــكل، وقيــادة ريــادة األعمــال. وتقديــم رؤى جديــدة فــي إدارة القطــاع 

 . )Kearney & Meynhardt, 2016( الحكومــي

وأخيـــًرا أشــارت النتائــج إلــى أن الريــادة االستـــراتيجية تتوســط فــي العالقــة بيـــن املســؤولية االجتماعيــة واالســتثمار فــي رأس 
املــال البشــري عندمــا ينظــر العاملــون فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي بمنطقــة الجــوف إلــى الجامعــة بأنهــا تمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
املســؤولية االجتماعيــة. علــى وجــه التحديــد، يمكــن تفسيـــر التأثيـــر الوســيط للريــادة االستـــراتيجية فــي العالقــة بيـــن املســؤولية 
االجتماعيــة )املســؤولية االقتصاديــة، واملســؤولية اإلنســانية، ومســؤولية االهتمــام باملــورد البشــري، واملســؤولية تجــاه حمايــة 
االستـــراتيجية  الريــادة  ممارســة  إن   :

ً
أوال التاليــة.  باألســباب  البشــري،  املــال  رأس  فــي  واالســتثمار  الطبيعيــة(  واملــوارد  البيئيــة 

للجامعــة قــد تــؤدي إلــى كفــاءة عاليــة فــي إدراك املســؤولية االجتماعيــة وبالتالــي تســاعد فــي تغذيــة االســتثمار فــي رأس املــال البشــري 
فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي، ممــا قــد يعــزز اإلدراك اإليجابــي لالســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن جانــب العامليـــن. ثانًيــا: 
تســاعد الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة علــى تحقيــق التعــاون بيـــن الجامعــة والقطــاع الحكومــي الخدمــي ممــا يـــزيد مــن املشــاركة 
ا: أن العامليـن في القطاع الحكومي الخدمي 

ً
في تنظيمهم ويساعد على التوجه العالي نحو االستثمار في رأس املال البشري. ثالث

يشــعرون بــأن القيــادة فــي الجامعــة دائًمــا مــا تعطــي اهتماًمــا جــاًدا لبيئــة العمــل الخارجيــة، وبالتالــي فــإن االهتمــام يمنــح العامليـــن 
الثقــة فــي الجامعــة وتوجهاتهــا نحــو املجتمــع، ويشــعرون أن الجامعــة تقــوم بمســؤوليتها اتجــاه املجتمــع. رابًعــا: أي �صــيء يمكــن أن 
تفعلــه الجامعــة لجعــل مســؤوليتها االجتماعيــة أفضــل ســيكون لــه القــدرة علــى تحســين الريــادة االستـــراتيجية لهــا، األمــر الــذي ال 
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يســهم فقــط فــي تنميــة الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة، ولكــن يؤثـــر أيًضــا بشــكل إيجابــي علــى إدراكهــم اإليجابــي لــدور الجامعــة فــي 
االســتثمار فــي رأس املــال البشــري. خامًســا: تعتبـــر ممارســة الريــادة االستـــراتيجية واحــدة مــن األدوات لتعزيـــز االســتثمار فــي رأس 
املــال البشــري )Luke et al., 2011 (. تتما�صــى هــذه النتيجــة مــع نتائــج العديــد مــن الدراســات أن الريــادة االستـــراتيجية وســيلة 

 .)Hitt & Duane, 2002; Shrader & Siegel, 2007; Unger et al., 2011( لتعزيـــز االســتثمار فــي رأس املــال البشــري

مساهمة البحث 

املــال  فــي رأس  البحــث الحالــي املعرفــة حــول املســؤولية االجتماعيــة والريــادة االستـــراتيجية واالســتثمار  نتائــج  تقــدم 
: تعتبـــر البحــث الحالــي هــو املحاولــة األولــى لدراســة العالقــة بيـــن املســؤولية االجتماعيــة والريــادة االستـــراتيجية 

ً
البشــري. أوال

يقــدم  ثانًيــا:  العربيــة.  البيئــة  فــي  الخدمــي  الحكومــي  القطــاع  فــي  العامليـــن  مــن  فــي عينــة  البشــري  املــال  فــي رأس  واالســتثمار 
للريــادة  للمســؤولية االجتماعيــة كمتنبــئ  الخارجــي  الصــدق   ذا مغــزى علــى 

ً
مــن املشاركيـــن دليــال مــن عينــة  البيانــات  جمــع 

ــا: يمكــن اعتبــار املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة مــورًدا قيًمــا للقطــاع 
ً
االستـــراتيجية واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري. ثالث

الحكومــي الخدمــي لتعزيـــز جــودة االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، وتحسيـــن ارتباطهــم اآلمــن بمــكان العمــل. وبعبــارة أخــرى، 
تعمــل املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة كأداة مهمــة تســهل االســتثمار فــي رأس املــال البشــري، وبالتالــي تعــزز مســتويات عاليــة 
مــن تنميــة املــوارد البشــرية. رابًعــا: أضافــت النتائــج التــي تــم الكشــف عنهــا فــي البحــث الحالــي إلــى املحتــوى املتنامــي للعمــل العلمــي 
حــول تأثيـــر املســؤولية االجتماعيــة علــى القطاعــات الحكوميــة املختلفــة املتواجــدة فــي بيئــة عمــل الجامعــات، واملســاهمة فــي 
مزيــد مــن الدراســة حــول صــدق نظريــة املســؤولية االجتماعيــة، وكذلــك ثبــات األداة املســتخدمة فــي هــذا البحــث. خامًســا: 
عــالوة علــى ذلــك، قدمــت نتائــج هــذا البحــث إرشــادات إضافيــة ملمارســات فعالــة لالســتثمار فــي رأس املــال البشــري، باإلضافــة 
إلــى بـــرامج توظيــف وتطويـــر القيــادات فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي التــي تـــزيد مــن إدراك املوظفيـــن لجــودة االســتثمار فــي 
رأس املــال البشــري. سادًســا: كمــا ســاهمت الطبيعــة التــي تـــركز علــى العامليـــن فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي هــذا البحــث 
فــي فهــم أفضــل للمســؤولية االجتماعيــة للجامعــة مــن خــالل تصــورات العامليـــن فــي القطــاع الحكومــي الخدمــي. ســابًعا: ركــز 
البحــث الحالــي علــى تصــورات العامليـــن حــول املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة، وألقــت املزيــد مــن الضــوء علــى الديناميكيــات 
والعالقــات بيـــن مــا يعتبـــره العاملــون مهًمــا بالنســبة لهــم فــي مســؤولية الجامعــة االجتماعيــة، بنــاًء علــى ممارســات الجامعــة 
الفعليــة فــي املجتمــع التــي توجــد بــه. يســاهم تحليــل هــذه العالقــات فــي مجموعــة محــدودة جــًدا مــن البحــوث التــي تتمحــور حــول 
العامليـــن فــي القطاعــات املختلفــة ويثـــري فهــم عمليــات القيــادة والســلوكيات والديناميكيــات كدالــة لتصــورات العامليـــن 
: لــن تســتفيد الدراســات اإلداريــة مــن هــذه الجهــود فحســب، بــل ســيوفر هــذا العمــل أيًضــا 

ً
)Jackson & Parry, 2011(. ثامنــا

امللــح حــول متــى وكيــف ومــا هــي جهــود املســؤولية  الســؤال  إرشــادات مطلوبــة للسياســة واملمارســة املطلوبــة لإجابــة علــى 
ــًرا. االجتماعيــة للمنظمــات األكثـــر تأثيـ

، تشيـــر النتائــج إلــى أن الريــادة االستـــراتيجية 
ً
كمــا تقــدم نتائــج هــذا البحــث مســاهمات عمليــة/ إداريــة لقــادة الجامعــة. أوال

مفيــدة فــي تطويـــر املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة، والتــي يمكــن اســتخدامها لتعزيـــز االســتثمار فــي رأس املــال البشــري؛ ومــن 
ثــم مــن املفيــد للقــادة والجامعــة االســتفادة مــن اختيــار القــادة وبـــرامج التدريــب مــن أجــل رفــع مســتوى الريــادة االستـــراتيجية 
للجامعــة. ثانًيــا: تشــجع نتائــج هــذا البحــث قــادة الجامعــة علــى أن يكونــوا رواد استـراتيجييـــن تجــاه كيفيــة معاملتهــم لقطاعــات 
البيئــة الخارجيــة، فــي هــذا الصــدد يجــب علــى القــادة تحمــل املســؤولية وتطويـــر عالقــات عاليــة الجــودة مــع قــادة هــذه القطاعــات. 
: نو�صــي بتنفيــذ الجامعــة الريــادة االستـــراتيجية كمدخــل تطويـــر تنظيمــي للقطاعــات املختلفــة التــي تخــدم املجتمــع، وبالتالي 

ً
ثالثــا

قــد يســاعدهم علــى اإلدراك اإليجابــي الســتثمار رأس املــال البشــري فــي عملهــم. رابًعــا: قدمــت نتائــج هــذا البحــث مســاهمة كبيـــرة 
للجامعة التي تواجه تحديات في جودة االستثمار في رأس املال البشري، حيث كشفت نتائج البحث عن وجود عالقة إيجابية 
بيـــن إدراك العامليـــن لبعــض مســئوليات الجامعــة االجتماعيــة واالســتثمار فــي رأس املــال البشــري. خامًســا: تســلط هــذه النتائــج 
مزيــًدا مــن الضــوء علــى القــادة التنظيمييـــن فــي الجامعــة لرؤيــة أهميــة فهــم وممارســة املســئوليات االجتماعيــة للجامعــة وتعزيـــز 
الريــادة االستـــراتيجية للجامعــة. سادًســا: تطبيــق املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة فــي الجامعــة مــن خــالل خطــوات ملموســة، 
والتــي تشــمل العمــل املجتمعــي، والعمــل الجماعــي؛ وبنــاء الثقــة واليقيـــن مــن أن الرؤيــة ســيتم إنجازهــا مــن خــالل العمــل الجــاد، 

والعمــل املخلــص، والعمــل الذكــي، والعمــل الكامــل، والثقــة والصــدق والتقديـــر.
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االستنتاج والتوصيات 

املــال  رأس  فــي  واالســتثمار  االجتماعيــة  املســؤولية  بيـــن  العالقــة  فهــم  إلــى  اإلضافــة  هــو  البحــث  هــذا  مــن  الهــدف  كان 
فهًمــا  البحــث  هــذا  نتائــج  قدمتهــا  التــي  الــرؤى  مــن  االستـــراتيجية.  للريــادة  الوســيط  الــدور  استكشــاف  خــالل  مــن  البشــري 
أعمــق للعالقــة بيـــن أبعــاد املســؤولية االجتماعيــة وســلوك القطــاع الحكومــي الخدمــي فــي االســتثمار فــي رأس املــال البشــري 
مــن منظــور فريــد لتصــورات العامليـــن فــي هــذا القطــاع. قــدم هــذا النهــج مســاهمة علميــة مميـــزة فــي مجموعــة ال تـــزال محــدودة 
مــن البحــث املتمحــور حــول العامليـــن فــي القطــاع الخدمــي الحكومــي وأضــاف إلــى مزيــد مــن البنــاء والدراســة لنظريــة املســؤولية 
االجتماعيــة. وأشــارت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إلــى أن املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة قــد تحتــاج إلــى التـركيـــز علــى مســاعدة 
القطــاع الحكومــي الخدمــي إلــى التعــرف علــى مســتويات االســتثمار فــي رأس املــال البشــري مــن خــالل تعزيـــز مســتويات الريــادة 
االستـــراتيجية للجامعة. وســلطت نتائج هذا البحث الضوء على أهمية كل من املســؤولية اإلنســانية واملســؤولية تجاه حماية 
لــدى الجامعــة كشــرط رئي�صــي لفعاليــة املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة. مــن املرجــح أن تســاعد  البيئــة واملــوارد الطبيعيــة 
البـــرامج التدريبيــة للريــادة االستـــراتيجية علــى تعزيـــز مســتويات املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة واملرتكــزة علــى )املســؤولية 
واملــوارد  البيئــة  حمايــة  تجــاه  واملســؤولية  البشــري،  باملــورد  االهتمــام  ومســؤولية  اإلنســانية،  واملســؤولية  االقتصاديــة، 
الطبيعيــة(. ويمكــن أن يؤثـــر تنفيــذ املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة علــى الواقــع الفعلــي للمنــاخ املتدفــق فــي مــكان العمــل فــي 
القطــاع الحكومــي الخدمــي، وخاصــة املســؤولية اإلنســانية التــي ال تعطــي األولويــة للمصالــح الشــخصية، وتظهــر البوصلــة 
للعامليـــن مــن خــالل االهتمــام والعدالــة والثقــة والتقديـــر. نأمــل أن تشــجع األفــكار النظريــة املكتســبة مــن خــالل جهــد الباحثــة 
علــى استكشــاف كيــف ومتــى تعــزز املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة االســتثمار فــي رأس املــال البشــري فــي القطــاع الحكومــي 
، ومواءمــة األهــداف التنظيميــة 

ً
الخدمــي. يجــب علــى القــادة فــي الجامعــة وضــع خطــة للمســؤولية االجتماعيــة تكــون هادفــة

بالــدورات  الخدمــي، وتطويـــره، ومشــاركتهم  الحكومــي  القطــاع  فــي  العامليـــن  تعلــم  مــع أهدافهــا املجتمعيــة، ودعــم  للجامعــة 
التدريبيــة، للوصــول إلــى إيجابيــة النتائــج واالســتثمار اإليجابــي فــي رأس املــال البشــري فــي مــكان العمــل. وبعــد ذلــك، عندمــا تعــزز 
الجامعــة الريــادة االستـــراتيجية فــي البيئــة املحيطــة، يمكــن توقــع النتائــج املثلــى، بمــا فــي ذلــك تحسيـــن االســتثمار فــي رأس املــال 
البشــري. وأخيـــًرا ال يـــزال البحــث عــن الريــادة االستـــراتيجية للجامعــات فــي مرحلــة مبكــرة، وهنــاك حاجــة ملزيــد مــن البحــث 

لفحــص آلياتــه ونتائجــه التنظيميــة والشــخصية.

البحوث املستقبلية

قــد   :
ً
أوال املســتقبل.  فــي  للبحــث  مهمــة  ســبل  علــى  الضــوء  تســلط  التــي  املحــددات  مــن  عــدًدا  الحالــي  البحــث  يتضمــن 

تستكشــف الدراســات املســتقبلية مــا إذا كان التأثيـــر الوســيط للريــادة االستـــراتيجية قــد يختلــف مــع تغيـــر أشــكال املســؤولية 
االجتماعيــة. ثانًيــا: مــن املستحســن أن تكــرر البحــوث املســتقبلية هــذا النمــوذج فــي مؤسســات تنظيميــة متعــددة مــن أجــل زيــادة 
ــا: قــد تحــاول الدراســات املســتقبلية إجــراء دراســات طوليــة أو تجريبيــة لفحــص نمــوذج الوســاطة. 

ً
قابليــة تعميــم النتائــج. ثالث

رابًعــا: تعميــق الفهــم بأبعــاد املســؤولية االجتماعيــة فــي ظــل وجــود خلــط وعــدم فهــم واضــح ألبعادهــا املختلفــة موضــوع مثيـــر 
لالهتمــام للبحــث فــي املســتقبل. خامًســا: يجــب استكشــاف آليــات أخــرى تســاهم فــي تقويــة العالقــة بيـــن املســؤولية االجتماعيــة 
فــي مختلــف الظــروف حــول   للنظــر 

ً
بنــاء نظريــة أكثـــر عمًقــا وتكامــال إلــى  املــال البشــري. سادًســا: ندعــو  فــي رأس  واالســتثمار 

. ســابًعا: كمــا نســلط الضــوء علــى مجــاالت جديــدة، وندعــو إلــى تطويـــر 
ً
املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات بشــكل أكثـــر شــموال

نظريــة جديــدة حــول الدوافــع غيـــر املاليــة ونتائــج املســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات. 

الشكر والتقديـر

 بعمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا 
ً
نتقــدم بجزيــل الشــكر وعظيــم التقديـــر إلدارة جامعــة الجــوف ممثلــة

التــي قدمــت كل الدعــم املــادي واملعنــوي حيــث تــم دعــم هــذا املشــروع مــن قبــل الجامعــة تحــت مشــروع بحثــي رقــم 
)DSR 2020-05-425(. كمــا نتقــدم بالشــكر والتقديـــر إلدارة النشــر فــي جامعــة الجــوف لتســهيل مهمتنــا فــي عمليــة جمــع 

البيانــات. 
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 ABSTRACT

Purpose: This study aims to identify the role of university’s strategic entrepreneurship play in the re-
lationship between the dimensions of social responsibility )economic responsibility, legal responsibility, 
ethical responsibility, philanthropic responsibility( and investment in human capital.

Methodology and method: The research used the descriptive and analytical approach, in addition to 
the field study as a method for research, and the research was applied to a sample )400( individuals and 
were determined according to the size of the study population )2091( individuals, and SPSS version )25( 
was used in data analysis, and the AMOS version )25( To conduct the necessary statistical analyzes.

Results and recommendations: There is an indirect and significant impact of the dimensions of social 
responsibility )economic responsibility, human responsibility, responsibility for caring for human resourc-
es, and responsibility towards protecting the environment and natural resources( on investment in human 
capital through the variable of the interfering medium )strategic entrepreneurship(. Accordingly, we recom-
mend the good selection of leaders and training programs in order to raise the level of strategic leadership 
of the university.

Keywords: Social Responsibility, Strategic Entrepreneurship, Investment in Human Capital, Al-jouf 
Region.


