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                                                Abstract 
This study aims at investigating the level of applying corporate social responsibility and business ethics in 

the context production and operation function in the Jordanian industrial companies listed in Amman Stock 
Exchange.  In order to achieve the aim of the study, a specific questionnaire was developed and distributed to 
headquarter of the Jordanian industrial companies listed in Amman Stock Exchange which represents (36) 
company, (132) usable questionnaires were retrieved out of the (180) distributed, which shows (73.3 %) 
response rate. study results indicated the very high degree of corporate social responsibility (CSR) commitment 
in the following activities: new product development,  operations design, Location Strategy, Layout, Job Design, 
Supply Chain Management, Inventory Management, and Maintenance. At the end of this study, the researcher 
enlisted a number of recommendations and suggestions that deemed necessary to reach highest level of social 
responsibility and business ethics commitment. 
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وأخالقيات لمسؤولية االجتماعية واقع تطبيق الشركات الصناعية ل

شركات الدراسة ميدانية على -العمليات اإلنتاج و في إطار وظيفةالعمل 

 المدرجة في سوق عمان المالي يةالصناع

 عطيانيسليم مراد د. 

  االعمالكلية - قسم إدارة األعمال

 االردن– طالشرق االوسجامعة 

mattiany@gmail.com 

 ملخص 
هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع تطبيق الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي للمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في 

ة المدرجة إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة خاصة وزعت على العاملين في اإلدارات الرئيسة للشركات األردني
( تم توزيعها، أي ما يعادل 281( صالحة لالستعمال من أصل )261( شركة، حيث تم استرجاع )63في سوق عمان المالي والبالغ عددها )

تطوير المنتجات الجديدة، وتصميم : (، وبينت نتائج الدراسة وجود درجة التزام عالية ألخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في مجال3636%)
دارة الصي وتصميم العمل.  انة،العمليات والطاقة اإلنتاجية، واختيار موقع المشروع، والترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج والعمليات، إدارة سالسل التوريد، وا 

ية وفي نهاية الدراسة قام الباحث بتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يرى أنها ضرورية لتحقيق مستوى أعلى من االلتزام بالمسؤول
 .االجتماعية وأخالقيات العمل

 .اإلنتاج والعملياتالعمل،  المسؤولية االجتماعية،  أخالقيات :ةلمفتاحياالكلمات 

 مقدمة
عد المسؤولية االجتماعية للمنظمات أحد أهم المقاييس التي ت

تستخدم في الحكم على مدى تميز المنظمات وتفوقها، وقد بدأت 
الشركات في العصر الحالي بالعمل على تعزيز برامج المسؤولية 
االجتماعية وأخالقيات العمل في مختلف مجاالت عملها، والسيما في 

ك من منطق االلتزام بالواجبات مجال اإلنتاج والعمليات، وذل
االجتماعية واألخالقية للمنظمات، إذ لم يعد يقتصر دور المنظمات 
على المبادرات الخيرية فقط، بل أصبح يتعدى هذا الدور ليشمل 
استدامة األعمال وضبط إيقاع جميع تصرفات المنظمة كي تتماشى 

نونية وحماية مع برامج المشاركة المجتمعية واالمتثال للمتطلبات القا
البيئة. ونظرا لزيادة الوعي بأهمية الدور االجتماعي واألخالقي 
للمنظمات التي تسيطر على كافة مقومات حياة اإلنسان من غذاء 
وكساء ودواء ومأوى، فقد فرض هذا األمر على الشركات الموازنة 
بين الجوانب االقتصادية المتمثلة بتحقيق األرباح والجوانب األخالقية 

الجتماعية تجاه البيئة التي تشكل اإلطار الذي تعيش فيه وا
 المنظمات. 

واتساقا مع ما تقدم فقد ركزت هذه الدراسة اإلجابة على السؤال 
التالي: ما هو واقع التزام الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان 
المالي بالمسؤوليات االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار وظيفة 

لعمليات؟ وذلك وفقا لألسلوب العلمي الذي سيتم اتباعه في اإلنتاج وا
 تحليل بيانات االستبانة التي تم بناؤها لهذه الغاية. 

 مشكلة الدراسة:
لم تعد أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية تمثل ترفا 
فكريا، بل أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المنظمات في كيفية 

البيئة التي تعيش فيها، وتعمل على تحقيق التصرف أخالقيا تجاه 
التنمية المستدامة، التي تلبي احتياجات األجيال الحالية من الموارد 
 .الطبيعية، مع مراعاة احتياجات األجيال القادمة من هذه الموارد

وتتخلص مشكلة الدراسة الرئيسة بالسعي نحو استقصاء مدى التزام 
تماعية وأخالقيات العمل في الشركات الصناعية بالمسؤولية االج

إطار أنشطة وظيفة اإلنتاج، والعمليات التي تتمثل بتطوير المنتجات 
الجديدة، وتصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية، واختيار موقع 
دارة سالسل  المشروع، والترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج والعمليات، وا 

دارة الصيانة، وتصميم العمل.  التوريد، وا 

 الدراسةأسئلة 
 تتخلص أسئلة الدراسة الرئيسة بما يلي: 

ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .2
 العمل في تطوير المنتجات؟ 

 5/6/6105تاريخ قبول البحث  62/3/6102تاريخ استالم البحث 
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ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .1
 العمل في تصميم العمليات؟ 

تماعية وأخالقيات ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االج .6
 العمل في اختيار الموقع؟ 

ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .4
 العمل في الترتيب الداخلي؟ 

ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .5
 العمل في إدارة سالسل التوريد؟ 

جتماعية وأخالقيات ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية اال .3
 العمل في إدارة الصيانة؟ 

ما هو واقع التزام الشركات بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات  .3
 العمل في تصميم العمل؟ 

 أهمية الدراسة
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من الجوانب اآلتية:

تتناول الدراسة أحد السلوكيات األخالقية واالجتماعية للمنظمات  .2
تمام مشترك بين المنظمة والمجتمع والبيئة التي تحظى باه
 المحيط بالمنظمة.

تعتبر المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل أحد مظاهر  .1
الضبط االجتماعي لدى المنظمات، والتي تساعدها على 

 التكيف والتعايش مع البيئات التي تعمل وتعيش فيها.
تساعد كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي قد  .6

متخذي القرارات في مواكبة التطورات واالرتقاء بمستوى التفاعل 
 االجتماعي للمنظمات مع البيئات التي تعمل فيها. 

من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز المبادئ  .4
والسلوك األخالقي للمنظمات، بما يعزز مبادئ العمل الصحيح 

 .نزاهة والعدالة والمساواةوالصادق الذي يقوم على الشفافية وال

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة للتعرف إلى واقع التزام الشركات الصناعية  

بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار األنشطة التي تقع 
ضمن وظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات، وفي ضوء هذا الهدف الرئيس 

 ي يمكن إجمالها باآلتي:تنبثق مجموعة من األهداف الفرعية الت
دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .2

 مجال تطوير المنتجات. 
دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .1

 مجال تصميم العمليات. 
دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .6

 .مجال اختيار الموقع

دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .4
 مجال الترتيب الداخلي.

دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .5
 إدارة سالسل التوريد. 

دراسة واقع تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  .3
 مجال إدارة الصيانة.

القيات العمل والمسؤولية االجتماعية في دراسة واقع تطبيق أخ .3
 مجال تصميم العمل.

 اإلطار النظري للدراسة
تمثل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل واحدا من أهم 
التحديات التي تعيشها المنظمات في العصر الحالي، حيث تتوقع 
المجتمعات أن تكون األعمال التجارية للشركات مثاال طيبا للمواطن 

لح، وأن تعكس مدى استقامتها ضمن المقاييس األخالقية الصا
المقبولة في المجتمع، إذ يجب على المنظمات التي تسعى إلى 
تحسين سمعتها وصورتها أن توفق جميع أعمالها بشكل يحترم 
الجهات الخمس ذات العالقة بعمل المنظمة، وهم: المالك، وحاملو 

(. Thompson, 2006األسهم، والموظفون، والعمالء، والمجتمع )
وتجدر اإلشارة إلى أن تطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية 
ال يقتصر على نشاط أو وظيفة واحدة من وظائف المنظمة بل يجب 
أن يتعدى ذلك ليشمل جميع وظائف المنظمة. ويعد التزام المنظمة 
بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في إطار وظيفة 

إلنتاج والعمليات هو األهم من وجهة نظر الباحث؛ إذ تستحوذ إدارة ا
( من موارد الشركة، وهذه %81 - %31اإلنتاج والعمليات على )

الموارد تتمثل في: المباني، والمواد األولية، واآلالت، والتجهيزات، 
والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع )محسن والنجار، 

المسؤولية عن المنتجات إلى التزام الشركة  (. ويشير مفهوم1112
بتحمل مسؤولية اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية الناتجة عن 
عادة  عملياتها، بدءًا من شراء المواد الخام إلى التصنيع والنقل وا 
تدوير منتجاتها. ويهتم مفهوم مسؤولية المنتجات باألساس بضمان أن 

اإلصابة جراء استخدام المنتج  المستهلكين لن يتعرضوا لألذى أو
(Dubai Chamber, 2014 وتتمثل المجاالت الرئيسة التي .)

يمكن أن تمارس فيها إدارات اإلنتاج والعمليات أخالقيات العمل 
والمسؤولية االجتماعية بتطوير المنتجات الجديدة، وتصميم العمليات 

اخلي لمواقع والطاقة اإلنتاجية، واختيار موقع المشروع، والترتيب الد
دارة الصيانة، وتصميم  اإلنتاج والعمليات، إدارة سالسل التوريد، وا 

 العمل. 
تمثل أخالقيات العمل مجموعة المعتقدات  أخالقيات العمل:

والقيم والمبادئ التي تحكم سلوك الفرد في اتخاذ القرارات، والتمييز 
 بين ما هو صواب وما هو خطأ، وما هو جيد أو سيئ،  فاألخالق
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تشكل اإلطار الشامل الذي يمكن من خالله الحكم على التصرفات 
واألفعال تجاه األشياء، والتمييز ما بين الصواب والخطأ في ضوء 
منظومة القيم والمعايير األخالقية السائدة في المجتمع. وبحسب 
قانون التطور فإن السلوك يكون أخالقيا بمقدار ما يساعد الفرد أو 

ال والوحدة وسط تنافر الغايات، وتنحصر مصادر الجماعة على الكم
السلوك األخالقي في أربعة مصادر، هي: الفكر اإلنساني وما احتواه 
من منطق، والطبيعة التي يعيش في أحضانها الفرد، والجبّلة 

(. ويتجسد السلوك األخالقي 1121اإلنسانية، والدين )جواد، 
عتقدات السائدة في للمنظمات في مراعاة القواعد والمعايير والم

المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة من جهة، وكذلك القوانين والمدونات 
بحسب قاموس -األخالقية المعمول فيها من جهة أخرى، كما تعرف 

"مجموعة من أدوات  بأنها-االجتماعيةدبي لمصطلحات المسؤولية 
ونظم اإلدارة تساعد في خلق إطار لقيم الشركة ومواءمة أفعال 

 Dubaiظفين مع هذه القيم لمنع وكشف سوء السلوك" )المو 
Chamber, 2014 كما يمكن تعريف أخالقيات العمل بأنها .)

"مجموعة المبادئ المهمة للسلوك المرتبطة بمعايير السلوك الجيد أو 
غير الجيد، أو السلوك الصحيح والسلوك غير الصحيح في تصرفات 

( فقد Daft(. أما )Schermerhorn, 2002األفراد والجماعة" )
عرف أخالقيات العمل بأنها "مجموعة المبادئ السلوكية والقيم التي 
تحكم سلوك الفرد أو الجماعة في التمييز بين الصواب والخطأ" 

(Daft, 2003.) 
تعرف المسؤولية االجتماعية بأنها  المسؤولية االجتماعية:

ي التنمية االلتزام الدائم للشركات للتصرف أخالقيًا والمساهمة ف
المستدامة، وفي الوقت نفسه تحسين جودة حياة الموظفين وعائالتهم 

 2007(، ويعرف )Dubai Chamber, 2014والمجتمع المحلي )
Asongu, المسؤولية االجتماعية بأنها التزام أصحاب النشاطات )

االقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع 
هدف تحسين مستوى معيشة السكان بأسلوب يخدم المجتمع المحلي، ب

االقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي 
يقوم به القطاع الخاص يجب أن يكون بمبادرة داخلية وقوة دفع ذاتية 

( Holmerمن داخل صناع القرار في المؤسسة، وقد عرف )
ع ـلمجتمااه ـال تجـألعمة اأـنشى مـعلـزام لتاالجتماعية بأنها الية ـؤولمسا
ـن مـرة ة كبيـعواهمة بمجمـلمسق اين طرعك ل، وذتعمل فيهذي لا
ة ــمكافحوة ــمدلخن ايــتحســر ولفقاة ـبرل محاـمثاالجتماعية ة ـطألنشا
ن والمواصالت كاــإلساكلة ــل مشــحول ــعمــرص فــق خلــوث ولتلا
السابقة  التعريفاتإلى (. فباالستناد 1113، فيرلصي)اها رغيو

يعرف الباحث المسؤولية االجتماعية بأنها "مجموعة من المبادرات 
التطوعية التي تمارسها المنظمات والتي تهدف إلى تحقيق أهداف 

المنظمة وأهداف المجتمع في الوقت ذاته من خالل تخفيض اآلثار 
 السلبية لعمليات الشركة وزيادة اآلثار اإليجابية على المجتمع".

 لمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار وظيفةا
 اإلنتاج والعمليات:

تتمثل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار  
 وظيفة اإلنتاج والعمليات في العديد من األنشطة، ومن أهمها ما يلي: 

تخطــــيط وتطــــوير المنتجــــات الجديــــدة: يقصــــد بتصــــميم الســــلعة  .2
ـــــد الهيكـــــل العـــــام ل ـــــات تحدي ـــــوب إنتاجهـــــا، والمكون لســـــلعة المطل

الداخلية لهذه السلعة، وارتباط هذه المكونات بعضها مـع بعـض، 
وطريقـــــة عملهـــــا وتركيبهـــــا، ثـــــم طريقـــــة اســـــتعمال هـــــذه الســـــلعة 

( وتتمثــل الجوانــب األخالقيــة فــي 1121وصــيانتها. )المنصــور، 
ـــــة  ـــــدة وتطويرهـــــا بإنتـــــاج منتجـــــات آمن تصـــــميم المنتجـــــات الجدي

يئة، وتجتاح إلى مواد أولية وطاقـة أقـل، وتتوافـق مـع وصديقة للب
، وأن تكــون المنتجــات قابلــة إلعــادة المتطلبــات والشــروط البيئيــة

وغيــر ضــارة فــي البيئــة التــدوير، ومنتجــة مــن مــواد أوليــة مــدورة 
(Haizer and Render, 2006.) 
تصــــميم العمليــــات والطاقــــة اإلنتاجيــــة: يقصــــد بتصــــميم العمليــــة  .1

مــــن اآلالت والعــــاملين وطــــرق العمــــل والعوامــــل  تحديــــد المــــزيج
البيئيــة التــي تقــوم جميعــا بتحويــل المــدخالت إلــى مخرجــات مــن 

(. إن تحمـل المنظمـة (Evans, 1997المنتجـات أو الخـدمات 
لمســــؤوليتها االجتماعيــــة يــــرتبط بحجــــم ونوعيــــة اآلالت والطاقــــة 

ارد المســتخدمة فــي العمليــات اإلنتاجيــة، واالســتخدام الفعــال للمــو 
والحــد مــن النفايــات والفاقــد، واســتخدام المكونــات قليلــة الضــرر، 

 Haizerوالتخفيف من استخدام الطاقة، وتشجيع إعادة التدوير )
and Render, 2006.) 

اختيــــار موقــــع المشــــروع: تتجســــد أخالقيــــات العمــــل والمســــؤولية  .6
االجتماعية في اختيـار موقـع المشـروع مـن خـالل عـدد مـن عـدد 

أهمهـــــا: أن تكـــــون مواقـــــع اإلنتـــــاج بعيـــــدة عـــــن مـــــن القضـــــايا، 
التجمعــــات الســــكانية، وخصوصــــا تلــــك التــــي ينــــتج عنهــــا تلــــوث 
الهــواء، وتســبب انبعــاث الغــازات الســامة، مثــل مصــافي البتــرول 
ومصــانع اإلســمنت، كمــا يجــب علــى الشــركات التــي ينــتج عنهــا 
مخلفــــات كيميائيــــة أن تكــــون بعيــــدة عــــن مصــــادر ميــــاه الشــــرب 

ـــة واألنهـــار واآل ـــار، وأن يتـــوفر فـــي موقـــع الشـــركة البنيـــة التحتي ب
 المناسبة للصناعة.

الترتيـب الـداخلي لمواقـع اإلنتـاج: تهـدف عمليـة الترتيـب الـداخلي  .4
إلـــى تحقيــــق التنظــــيم المــــادي لمواقـــع اإلنتــــاج ومحطــــات العمــــل 
واآلالت والمخـــازن وأقســــام الخـــدمات ضــــمن نظـــام اإلنتــــاج فــــي 

الترتيــــب الــــداخلي، مثــــل:  الشــــركة، وهنالــــك عــــدد مــــن أســــاليب
الترتيـــب علـــى أســـاس المنـــتج )الســـلعي(، والترتيـــب علـــى أســـاس 
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العمليــة )الــوظيفي(، والترتيــب الهجــين، وترتيــب الموقــع الثابــت، 
(. وتتمثـــــــل 1112والترتيــــــب المتخصـــــــص )محســــــن والنجـــــــار، 

مسؤولية المنظمة األخالقية في هذا المجـال بتـوفير ترتيـب يـوفر 
يســـهل حـــركتهم، ويـــؤمن لهـــم ظـــروف عمـــل الراحـــة للعـــاملين، و 

جيـــدة، ويســـهل عمليـــات اإلنتـــاج، ويخفـــض التكـــاليف، ويســـتغل 
 المساحة المتاحة استغالال أمثل.

إدارة سالســـل التوريـــد: تهـــدف إدارة سالســـل التوريـــد إلـــى تحقيـــق  .5
التكامــل بـــين أنشــطة الحصـــول علـــى المــواد األوليـــة والخـــدمات، 

ـــــى ســـــلع وخـــــدمات، وتســـــليمه ا للمســـــتهلك النهـــــائي وتحويلهـــــا إل
(Haizer and Render, 2006 وتتجسـد أخالقيـات العمـل .)

ـــــة للمنظمـــــات فـــــي مجـــــال إدارة سالســـــل  والمســـــؤولية االجتماعي
التوريد في تطبيق الشركة لمعـايير النزاهـة والشـفافية فـي التعامـل 
مع الموردين، والتزام الشركة باتفاقياتها وتعاقـداتها مـع المـوردين، 

ردين بناء على مقاييس القدرة  والكفـاءة، والمحافظـة واختيار المو 
علــى المعلومــات الســرية عــن المــوردين، وأن ال تتالعــب الشــركة 

 باألسعار في حالة األزمات والفرص غير الطبيعية.
إدارة الصـــيانة: تعــــرف إدارة الصــــيانة بأنهــــا مجموعــــة العمليــــات  .3

أو إعادتهـا الفنية واإلدارية التي تهدف إلـى حفـظ الجـزء أو اآللـة 
إلــى حالــة التشــغيل الطبيعيــة ألداء الغــرض المطلــوب منهــا بأقــل 

(. وتتمثــل المســؤولية االجتماعيــة 1112كلفــة )محســن والنجــار، 
وأخالقيــات العمــل فــي هــذا النشــاط فــي: تقليــل المخــاطر الناشــئة 
عن عمليات التشغيل، وتقليل الضوضاء والضجيج الصادر عن 

ل، وزيـــادة كفـــاءة األداء وفاعليتـــه، اآلالت، وتقليـــل توقفـــات العمـــ
وتخفــــيض التكــــاليف، والتقليــــل مــــن اســــتخدام الطاقــــة، وتحســــين 

 الروح المعنوية للعاملين.
تصــميم العمــل: يقصــد بتصــميم العمــل تحديــد مواصــفات محتــوى  .3

العمل والمهارات الضـرورية التـي يجـب أن يمتلكهـا الفـرد العامـل 
للتـدريب ألداء العمـل  ألداء ذلك المحتوى باإلضـافة إلـى الحاجـة

(. وتتضـــــــــمن المســـــــــؤولية 1111بصـــــــــورة طبيعيـــــــــة )العلـــــــــي، 
االجتماعية وأخالقيات العمل في هـذا المجـال مـن خـالل تحقيـق 
العدالـة والمســاواة بـين العــاملين، وتقــديم فـرص متســاوية للعــاملين 
إلشغال الوظائف، والعدالـة فـي الرواتـب واألجـور، وكـذلك تـوفير 

تعـاون مـع الهيئـات والمؤسسـات الحكوميــة شـروط عمـل آمنـة، وال
 ,Haizer and Renderواالتحــادات العماليــة والتجاريــة )

2006.) 

 نبذه عن قطاع الصناعة في األردن
يعتبر القطاع الصناعي في األردن من أهم القطاعات  

المكونة لالقتصاد األردني؛ إذ يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي 
باإلضافة إلى ارتباطه بالعديد من  اإلجمالي بشكل مباشر، هذا

القطاعات االقتصادية األخرى. ويستوعب جزءًا من قوة العمل 
األردنية، ويوفر فرص التأهيل والتدريب لها، األمر الذي عمل على 
رفع كفاءتها الفنية وزيادة إنتاجيتها، وتقدر العمالة المشتغلة فيه حوالي 

جزء من عجز الميزان ( من مجمل القوى. ويساهم في تغطية 25%)
التجاري عن طريق صادراته، التي تشكل جزءًا مهمًا من إجمالي 

( من %21الصادرات، حيث تقدر الصادرات الصناعية بحوالي )
 (. www.jci.org.jo, 2014مجمل الصادرات السلعية )

 وتنقسم الصناعة في األردن إلى ما يلي:
ناعات الجلديـــة والمحيكـــات، وتشـــمل: الصـــ الصـــناعة التحويليـــة، .2

ــــة، الصــــناعات الكيمـــــاوية  الصناعـــــات العالجيـــــة واللــــوازم الطبي
ــــل، الصــــناعات البالســـــتيكية والمطاطيــــة،  ومستحضــــرات التجمي

الصــــــــناعات الهندســــــــية والكهربائيــــــــة وتكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات، 
الصناعات الخشـبية واألثـاث، الصـناعات اإلنشـائية، الصـناعات 

ـــاعة التعبئــة والتغليــف والــورق والكرتــون التموينيــة والغذ ائيــة، صن
واللـــوازم المكتبيـــة. وبلغـــت نســـبة مســـاهمة الصـــناعات التحويليـــة 

من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن خالل الربع الثـاني  2332%
 .1121من عام 

ــــي  الصــــناعة االســــتخراجية، .1 وتشــــمل الصــــناعات التعدينيــــة، والت
لي اإلجمـالي للربـع الثـاني من الناتج المح %133ساهمت بنسبة 

 .1121من عام 
الكهربـاء والميـاه: بلغــت نسـبة مســاهمة هـذه الصــناعة مـن النــاتج  .6

وتشـكل  ،1121للربع الثـاني مـن عـام  %233المحلي اإلجمالي 
 % 2833نسبة المنشآت الصـناعية الصـغيرة والمتوسـطة حـوالي 

مــن عــدد المنشــآت الصــناعية الكلــي، وذلــك باعتمــاد معيــار عــدد 
لعمـــال ورأس المــــال المســــتثمر لتصــــنيف المنشــــآت الصــــناعية. ا
(www.mit.gov.jo, 2014.) 

 الدراسات السابقة
لقد تناولت العديد من الدراسات واألبحاث والتقارير وأوراق 
العمل موضوع المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل، ومن هذه 

 يلي: الدراسات ما 
( إلى 1124هدفت الدراسة التي أجراها عطياني وأبو سلمى )

التعرف على أثر الممارسات األخالقية إلدارات الموارد البشرية على 
رضا العاملين في شركات االتصاالت الخلوية في األردن، حيث 
تضمنت أداة الدراسة ستة من األنشطة الرئيسة التي تمارسها إدارات 

وهي: أنشطة االستقطاب، واختيار العاملين، ومقابلة الموارد البشرية، 
دارة الحوافز واألجور، وتقييم األداء. وقد  المرشحين، والتدريب، وا 
خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية للممارسات 
األخالقية في كافة المجاالت التي تمارسها إدارات الموارد البشرية 

تصاالت. أما دراسة القريوتي على رضا العاملين في شركات اال

http://www.mit.gov.jo/
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( المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور 1124وآخرين )
وجود  المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية؛ فتوصلت إلى

دور إيجابي للمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية في 
ا داللة شركة زين لالتصاالت الخلوية، كما وجدت الدراسة أثرا ذ

 المشكالت بحل واالهتمام العميل، على التركيز من لكلإحصائية 
 الشريفة، والمنافسة بالبيئة، بالعاملين، واالهتمام واالهتمام االجتماعية،
 في التنافسية الميزة تحقيق في التنموية الخطط دعم في والمساهمة

ف لكشالى ( إ1121وقد هدفت دراسة السكارنه ) .المبحوثة الشركة
ق بيطفي تاألردنية ية ولخلت االتصاالت اكارشم هتمادى امن ع

لة دالعن واألنظمة، انيوالقرام احتد )ابعان األلعمل ضمأخالقيات ا
لى ت أيضا إفدهت(، وقولرام احتواإلتقان، اعة رلسز، التحيدم اعو

، وكان من أهم هنيةذلورة الصإدارة العمل في م أثر أخالقيات اتقيي
لعمل وي ألخالقيات امعنود أثر جلت إليها الدراسة النتائج التي توص

، كما وجدت الدراسة هنية ككلذلورة الصإدارة اها مجتمعة في دبإبعا
ورة لصاها مجتمعة في دلعمل بإبعاوي ألخالقيات امعنود أثر جو
( فقد هدفت  إلى قياس 1122المرغوبة. أما دراسة المرايات )هنية ذلا

ة على السلوك األخالقي وأداء رجال أثر أخالقيات األعمال للمنظم
البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان، وكان من أهم النتائج 
التي توصلت إليها الدراسة: أن مستوى أخالقيات األعمال لمنظمات 
بيع المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع، وأن مستوى السلوك 

مرتفع. كما تبين  األخالقي لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان
وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية ألخالقيات األعمال للمنظمة 
على السلوك األخالقي لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان. 

(، فقد بحثت العالقة بين أبعاد 1112أما دراسة )حسين، والجميل، 
 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وبين أخالقيات العمل، وتوصلت
الدراسة إلى أن مفهوم المسؤولية االجتماعية يعد من المفاهيم التي 
نالت اهتمام معظم المنظمات المعاصرة، والتي كانت تعبر في 
الماضي خالل فترة الستينات عن تعظيم الربح، أما في الوقت 
الحاضر فقد أصبح المفهوم يقترن مع الجانب االجتماعي للمنظمة. 

ن األبعاد الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وبينت أن هنالك العديد م
تجاه العاملين؛ إذ يجب على المنظمات االنتباه إليها واألخذ بها؛ 
ألنها تحقق أهداف العاملين وتزيد من والئهم واهتمامهم بالمنظمة 

( على Simmons, 2008التي يعملون فيها. وقد ركزت دراسة )
انب األخالقية في عمل المسؤولية االجتماعية للمنظمات وتقييم الجو 

إدارات الموارد البشرية، وقد خلصت الدراسة إلى اعتبار أن عاملي 
العدالة والمساواة هما أهم العوامل الحاسمة في الحكم على مدى 
نضوج المسؤولية االجتماعية للمنظمات من وجهة نظر العاملين فيها، 

لى ( التي هدفت إلى التعرف عMackey et al., 2007وقد أجرى )
العالقة بين المسؤولية االجتماعية وأداء المنظمة من خالل تفصيالت 

ستراتيجيات الشركة. وقد كشفت الدراسة عن عدم قيام  المستثمرين وا 
المديرين في الشركات التجارية العامة بدعم أنشطة المسؤولية 
االجتماعية التي ال تؤدي إلى تعظيم القيمة الحالية للمنظمات التي 

( دراسة  بهدف وضع إطار 1113ها. وأجرى )الطائي، يعملون في
مفاهيمي ألخالقيات التسويق والمسؤولية االجتماعية في منظمات 
األعمال الخدمية. وتوصل الباحث إلى أن األخالقيات تّعد مؤثرا بيئيا 
للتسويق، يتوجب على منظمات األعمال االنتباه إليه عند صياغة 

ل خاص إستراتيجيات التسعير اإلستراتيجيات التسويقية، وبشك
والترويج. كما توصلت إلى أن أخالقيات التسويق تلعب دورًا واضحًا 

(، والعالقات التبادلية بين 7Psفي المزيج التسويقي الخدمي )
منظمات األعمال الخدمية وزبائنها، والتوجه نحو معرفة رغبات 
 الزبائن وتشخيص حاجاتهم، لطرح خدمات تتالءم وهذه الرغبات
والحاجات، للوصول إلى تفعيل مفهوم الخدمة المفصلة على مقاس 

 ,Xueming and. Bhattacharyaالزبون. وقد خلصت دراسة )
( إلى اعتبار أن الشركات التي ال تبدع في قضايا المسؤولية 2006

االجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها تحقق مستوى أقل من 
( فقد Lois and Webb, 2005رضاء المستهلكين. أما دراسة )

هدفت إلى التعرف على أثر المسؤولية االجتماعية للمنظمات على 
استجابة الزبائن، وقد وجدت أن المنظمات التي تلتزم بمعايير 
المسؤولية االجتماعية لها تأثير أكبر وتثير استجابة الزبائن، كما 

أكبر من وجدت أن التزام المنظمات بالمسؤولية االجتماعية له أثر 
 السعر على انتباه الزبائن واستجابتهم.

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات البحث في موضوع أخالقيات 
العمل المسؤولية االجتماعية للمنظمات كل على حدة، أما ما ُيميز 
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها دمجت موضوعي المسؤولية 
االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار وظيفة اإلنتاج والعمليات 
تحديدا؛ لالطالع على واقع تطبيق الشركات الصناعية المدرجة في 
سوق عمان المالي، وهي بذلك ُتعد واحدة من الدراسات القليلة 

 )بحسب اطالع الباحث( التي تناولت هذا الموضوع. 
ن من يدرعلى مصسة درالاه ذهدت عتمات: لبيانادر امصا

م الحصول ت، حيث يةولثانات لبيانات، هما: أوال: البيانادر امصا
ر يرلتقاعليها من خالل الكتب والمجالت العلمية والدراسات السابقة وا

ن المالي عماسوق جة في درلمالصناعية ت اكارلشورة عن المنشا
، تم ليةوألت البيانابغية إثراء الجانب النظري للدراسة. ثانيا: ا

سة درالاه ذهراض غق ألتحقيالالزمة لية وألت البياناالحصول على ا
من خالل االستبانة التي تم تصميمها وتوزيعها على عينة الدراسة، 

أساسية لقياس واقع تطبيق الشركات  تسبعة مجاالوقد تضمنت 
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ألخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية التي تندرج في إطار أنشطة 
 . اإلنتاج والعمليات

 األساليب اإلحصائية:
ب لنسرارات واكالتك؛ صفيولب اإلحصاء اساليدام أستخم ات 

ر ختبادام استخم اتكما سة. درالاعينة ص خصائف صوية لولمئا
س لفا لقياخ أنباروخالل معامل كن ( مReliability testقية )دالمصا

يع وزلتر اختبادام استخالى ، إضافة إسةدرالت أداة اثبادق وجة صدر
ن ( لبياKolmogorov K-S) Smirnovر ختبااخالل ن بيعي مطلا
الرئيسة ضية رلفر اختبام اتوبيعي. طلايع وزللتت لبيانادى اتباع ام

 One)اختبار وما انبثق عنها من فرضيات فرعية باستخدام 
Sample T-Test.) 

 :Measuring Variablesقياس متغيرات الدراسة 
االستبانة التي تم إعدادها  تم قياس متغيرات الدراسة من خالل 

وتوجيههــــا لمــــديري ورؤســــاء أقســــام اإلنتــــاج والعمليــــات فــــي الشــــركات 
موضوع الدراسة، وقد تضمنت أداة الدراسة اثنتين وأربعـين فقـرة لقيـاس 
أخالقيات العمل في أنشطة اإلنتـاج والعمليـات، بواقـع سـبعة مجـاالت، 

من النـوع المغلـق، كانت األسئلة  أسئلة، وقد( 3يتكون كل مجال من )
 ( ذي األبعاد الخمسة.Likert Scaleوذلك وفقا لمقياس ليكرت )

مطبَّق بدرجة  التصنيف
 عالية جداً 

مطبَّق بدرجة 
 عالية

مطبَّق بدرجة 
 متوسطة

مطبَّق 
بدرجة 
 منخفضة

مطبَّق بدرجة 
 منخفضة جداً 

 2 1 6 4 5 الوزن

 التعريفات اإلجرائية:
االت يشكل كل مجال منها تكونت االستبانة من سبعة مج 

 أحد أنشطة إدارة اإلنتاج والعمليات ووظائفها، وكما يلي: 
تخطيط وتطوير المنتجات الجديدة: تم قياس هذا المتغير في  .2

 (.3-2أسئلة االستبانة من )
تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية: تم قياس هذا المتغير في  .1

 (.21-3أسئلة االستبانة من )
مشروع: تم قياس هذا المتغير في أسئلة االستبانة اختيار موقع ال .6

 (.28-26من )
الترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج: تم قياس هذا المتغير في أسئلة  .4

 (.14-22االستبانة من )
إدارة سالسل التوريد: تم قياس هذا المتغير في أسئلة االستبانة  .5

 (.61-15من )
االستبانة من  إدارة الصيانة: تم قياس هذا المتغير في أسئلة .3

(62-63.) 
تصميم العمل: تم قياس هذا المتغير في أسئلة االستبانة من  .3

(63-41.) 

 فرضيات الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وأهـدافها، فقـد تمـت صـياغة فرضـيات 

ـــى شـــكل ) ( فرضـــيات رئيســـة بصـــيغة النفـــي، دارت فـــي 3الدراســـة عل
 مجملهـــــا حـــــول عـــــدم وجـــــود دليـــــل إحصـــــائي عنـــــد متوســـــط حســـــابي

(μ=3.5 )ومســـــــتوى داللـــــــة  (α=0.05 )الشـــــــركات  علـــــــى تطبيـــــــق
خالقيـــــات العمــــــل الصـــــناعية المدرجــــــة فـــــي ســــــوق عمـــــان المــــــالي أل

ـــات،  ـــاج والعملي ـــة فـــي إطـــار أنشـــطة اإلنت وكمـــا والمســـؤولية االجتماعي
 يلي:

1Ho:  فـي أخالقيات العمل والمسـؤولية االجتماعيـة ال تطبق الشركات
 مجال تطوير المنتجات. 

2Ho: تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسـؤولية االجتماعيـة فـي  ال
 تصميم العمليات والطاقة. 

Ho3:  ال تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في
 مجال اختيار موقع المشروع.  

Ho4:  ال تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في
 مجال الترتيب الداخلي. 

Ho5:  ال تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في
 مجال إدارة سالسل التوريد.

Ho6:  ال تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في
 مجال إدارة الصيانة.

Ho7:  ال تطبق الشركات أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في
 مجال تصميم العمل.

 منهج الدراسة
تــألف مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات مجتمععا الدراسععة وعينتهععا: 

شـركة(  68الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي والبـالغ عـددها )
(. ولكــون الدراســة www.ase.com.jo)موقــع ســوق عمــان المــالي، 

احــث باســتبعاد تبحــث فــي موضــوع المســؤولية االجتماعيــة فقــد قــام الب
شــركتين صــناعيتين تعمــالن فــي مجــال صــناعة التبــغ والــدخان، وبقــي 

( اســتبيانا علــى جميــع الشــركات، بواقــع 281( شــركة، تــم توزيــع )63)
( استبيانات لكل شركة وكانت الفئة المسـتهدفة لججابـة علـى أسـئلة 5)

ـــة مـــن: المـــدير العـــام،  الدراســـة فـــي كـــل شـــركة )وحـــدة التحليـــل( مكون
اإلنتـــاج، ومـــدير الجـــودة، ورؤســـاء أقســـام اإلنتـــاج والعمليـــات، ومـــدير 

ــديها المعلومــات التــي تمكنهــا مــن  حيــث يعتقــد الباحــث أن هــذه الفئــة ل
( اســتبانه، أي 263اإلجابــة علــى فقــرات االستقصــاء. وقــد اســتعيدت )

(. وعنــــد إدخــــال االســــتبيانات علــــى %3533بنســــبة اســــتعادة بلغــــت )
( اســتبيانات نظــرا لعــدم 4م اســتبعاد )( تــSPSSالبرنــامج اإلحصــائي )

صــالحيتها للتحليــل اإلحصــائي، حيــث أجريــت عمليــات التحليــل علــى 
 ( وفيما يلي وصف موجز لخصائص عينة الدراسة.261)
 

http://www.ase.com.jo/
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 توزيا أفراد عينة الدراسة بحسب الشركات .1
 ( توزيا أفراد عينة الدراسة بحسب الشركة1جدول رقم )

 تسلسل
القطاع 
 الصناعي

ات عدد الشرك
المدرجة في 
سوق عمان 

 المالي

عدد 
 االستبيانات

االستبيانات 
 المستعادة

النسبة 
 المئوية

2 
األدوية 

والصناعات 
 الطبية

6 25 26 9.8 % 

الصناعات  1
 % 19.7 13 65 3 الكيماوية

6 
صناعات 
الورق و 
 الكرتون

2 5 6 2.3 % 

األغذية و  4
 % 12.1 23 11 4 المشروبات

5 
الصناعات 

راجية االستخ
 والتعدينية

8 41 62 23.5 % 

3 
الصناعات 
الهندسية 
 واإلنشائية

4 11 21 9.1 % 

الصناعات  3
 الكهربائية

4 11 25 11.4 % 

8 

صناعات 
المالبس و 
الجلود و 
 النسيج

4 11 26 9.8 % 

2 
الصناعات 
الزجاجية و 

 الخزفية
2 5 6 2.3 % 

 % 111 161 181 63 المجموع 

صناعية المدرجة في سوق عمان المالي نالحظ أن الشركات ال
تنقسم إلى عشر قطاعات رئيسة، تم إدراج تسعة منها في الجدول رقم 

( في حين تم استثناء قطاع الشركات التي تعمل في مجال صناعة 2)
التبغ والدخان لكون الدراسة تبحث في موضوع المسؤولية االجتماعية 

وجهة نظر الباحث ما  وأخالقيات العمل، األمر الذي قد يتعارض من
بين غايات الشركات التي تصنع التبغ والدخان وأهداف هذا البحث، 

لحقها التدخين في صحة وذلك نظرا لألضرار الصحية التي قد ي
 المواطنين.

 توزيا أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: .1
 ( توزيا أفراد عينة الدراسة حسب الجنس1جدول رقم )
 يةالنسبة المئو  التكرار الفئة
 % 68.2 21 ذكور
 % 31.8 41 إناث

 % 211 261 المجموع

( أن نسبة الذكور في عينة 1نالحظ من الجدول السابق رقم )
(، وهي أكبر من نسبة اإلناث، في حين بلغت %68.2الدراسة )

(، وهذا انعكاس للواقع في المجتمعات العربية %31.8نسبة اإلناث )
لذكور على نسبة العامالت من الذي تزيد فيه نسبة العاملين من ا

اإلناث وخصوصا في الوظائف اإلدارية العليا، فبحسب تقرير مسح 
( الذي أعدته دائرة اإلحصاءات العامة، 1121العمالة والبطالة لسنة )

(، بينما نسبة البطالة بين % 2232بلغت نسبة البطالة بين اإلناث )
 (. (http://www.dos.gov.jo( % 2134الذكور )

 توزيا أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: .6
 ( توزيا أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 11.4% 15 دبلوم فأقل
 62.9% 83 بكالوريوس
 18.9% 25 ماجستير
 %  6.8 9 دكتوراه
 100% 132 وعالمجم

نالحظ أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة يحملون 
( فردا 86الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(، حيث بلغ عددهم )

(. وهذا مؤشر على أن المراكز %62.9( وبنسبة )261من أصل )
القيادية في الشركات الصناعية تحتاج إلى عاملين على درجة عالية 

كاديمي ثم توزع باقي أفراد العينة على المؤهالت من التأهيل األ
(، ثم الدبلوم %2832العلمية األخرى، ثم حملة الماجستير بنسبة )

 (. %6.8(، بينما كانت أقل النسب لحملة الدكتوراه )%11.4بنسبة )

توزيا أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في  .4
 الوظيفة الحالية:

ينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في ( توزيا أفراد ع4جدول رقم )
 الوظيفة الحالية

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 1.5% 2 أقل من سنة واحدة

 22.0% 29 سنوات 6 – 2من 
 31.1% 41 سنوات 5 – 6من 
 37.1% 49 سنوات 21 – 5من 

 8.3% 11 سنوات 21أكثر من 
 100% 132 المجموع

ت معظم أفراد العينة ما ( إلى تركز خبرا4يشير الجدول رقم )
(، ويرجع هذا االرتفاع %37.1بين خمس إلى عشر سنوات وبنسبة )

لكون المواقع القيادية يشغلها األفراد ذوو الخبرة، خصوصا وأن هذه 
الدراسة قد استهدفت المديرين في مستوى اإلدارات الوسطى،  بينما 

حدة كانت أقل نسبة لمن تقل خبراته في نفس الشركة عن سنة وا
 ( % 235وبنسبة فقط )

 

http://www.dos.gov.jo)/
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 توزيا أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي: .5
 ( توزيا أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي5جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المركز الوظيفي

 5.3% 7 مدير عام

 22.7% 30 مدير اإلنتاج والعمليات

 10.6% 14 مدير الجودة

 43.9% 58 العملياترئيس قسم في إدارة 

 17.4% 23 أخرى

 100% 132 المجموع

( أن نسبة المديرين العامين في 5يتضح من الجدول رقم )
(، في حين كانت %22.7(، ونسبة مديرين العمليات )%5.3العينة )

الغالبية العظمى ألفراد العينة من رؤساء األقسام التابعة إلدارات 
( لكون الدراسة تبحث %43.9م )اإلنتاج والعمليات؛ إذ بلغت نسبته

في أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في إطار وظيفة اإلنتاج 
 والعمليات. 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
تتضمن عملية تحليل البيانات ثالث مراحل، تبدأ المرحلة 
األولى منها بالتعرف على مدى اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي، 

 Normalلك من خالل اختبار التوزيع الطبيعي )ويتم ذ
Distribution Testاختبار كلموغروف سميرنوف  ( باستخدام

(Kolomogrov-Smirnov Z( )K-S ثم تأتي بعدها المرحلة ،)
الثانية: اختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة )االستبيان(، باستخدام 

ار فرضيات ، وفي النهاية اختبCronbach's Alpha)مقياس )
 (. One Sample T Testالدراسة باستخدام اختبار )

 Normal-Distributionأوال: اختبععار التوزيععا الطبيعععي 
Test 

للتحقق من مدى اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي تم 
 Kolomogrov-Smirnovكلموغروف سميرنوف ) استخدام اختبار

Z( )K-Sلعدمية إذا كانت (، وتكون قاعدة القرار رفض الفرضية ا
. وباختبار مدى اقتراب 0.05)( أكبر من )K-S)احتمالية إحصائية 

البيانات من توزيعها الطبيعي لكل متغير من متغيرات الدراسة ظهرت 
(، حيث وجدت قيمة مستوى الداللة 3النتائج كما هي بالجدول رقم )

(P - value مرتفعة لجميع مجاالت الدراسة، مما يعني أنها تقتر ) ب
 جميعا من التوزيع الطبيعي.

 

 

( اختبارات التوزيا الطبيعي لمتغيرات الدراسة 3جدول رقم )  

 المتغير
Tests of Normality 

( K – S ) P - value 
تاج المتغيرات المستقلة:  أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في أنشطة إدارة اإلن

 والعمليات
 0.247 1.369  ةتخطيط وتطوير المنتجات الجديد
ةتصميم العمليات والطاقة اإلنتاجي  1.065 1.207 

 0.323 0.954 اختيار موقا المشروع
 0.103 1.218 الترتيب الداخلي لمواقا اإلنتاج

 0.234 1.425 إدارة سالسل التوريد
 0.101 1.221 إدارة الصيانة
 0.329 1.456 تصميم العمل

 المتغير التابا : األداء
 0.433 0.872 األداء

 الدراسة ثانيا: اختبار الصدق والثبات ألداة
 Cronbach's)تم استخدام مقياس كرونباخ ألفا لقياس الثبات 

Alpha)( حتى تكون % 33، حيث يجب أن تزيد نسبة ألفا عن )
األداة مقبولة، كما تم استخراج معامل الصدق من خالل احتساب 

اعدة رياضية تربط معامل الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وهذه ق
 .(Sekaran, 2006)الصدق بمعامل الثبات 

 Reliability صدق أداة الدراسة وثباتها ( اختبار 7جدول رقم )
Statistics 

 Cronbach's عدد الفقرات المجال
Alpha 

 الصدق

دةتخطيط وتطوير المنتجات الجدي  3 0.807 0.898 
يةتصميم العمليات والطاقة اإلنتاج  6 0.797 0.892 

 0.899 0.809 6 اختيار موقع المشروع
 0.915 0.837 6 الترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج

 0.883 0.780 6 إدارة سالسل التوريد
 0.874 0.764 6 إدارة الصيانة
 0.881 0.777 6 تصميم العمل

 0.876 0.767 7 األداء  
 0.903 0.815 42 جميا متغيرات الدراسة

( أن قيمة معامل كرونباخ ألفا كانت 3رقم ) يتضح من الجدول
 0.764مرتفعة لكل مجال من مجاالت االستبانة، حيث تتراوح بين )

( لجميع الفقرات Alpha(، وكانت قيمة معامل ألفا )0.837و
(، وكذلك كانت قيمة معامل الصدق لكل مجال تتراوح بين 8235%)
قرات (، بينما كانت قيم الصدق لجميع الف0.915و 0.874)
(، وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق أداة الدراسة 0.903)

 وثباتها وصالحيتها.
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 اختبار الفرضيات 
ر ختبا( الOne Sample T-Testر )ختبادام استختم ا

إذا ية رلصفاضية رلفض اففرضيات الدراسة، وتكون قاعدة القرار ر

ية لـ ( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية والمساو Tنت قيمة )كا
ومتوسط حسابي  (α = 0.05)(، وذلك عند مستوى معنوية 2323)
(μ=3.5)  .بداللة إحصائية 

 الفرضية األولى( اختبار 8جدول رقم )
 المتوسط الحسابي فقرات مجال تخطيط وتطوير المنتجات

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 الرتبة مستوى الداللة tقيمة  المعياري

 3 0.000 10.180 0.5728 80.14 4.007 ت قابلة إلعادة التدوير مستقبالتراعي الشركة إنتاج منتجا
 4 0.000 7.898 0.6391 78.78 3.939 تراعي الشركة معايير األمن والسالمة في المنتجات الجديدة

 1 0.000 8.527 0.7247 80.74 4.237 تلتزم الشركة بتطوير منتجات سليمة وصديقة للبيئة
 5 0.000 3.890 0.9174 76.21 3.810 أسعار مقبولة يستطيع الجميع الحصول عليهاتوفر الشركة منتجات ب

 6 0.084 1.740 0.9501 72.88 3.643 تستخدم الشركة مواد أولية غير ضارة في المنتج جديد
 2 0.000 9.733 0.6349 80.54 4.027 تراعي الشركة التقليل من المواد الخام في تصميم المنتجات الجديدة

  0.000 12.235 0.3877 78.24 3.913 فقرات مجال تخطيط وتطوير المنتجاتيا جم

 : ال يوجــــد دليــــل إحصــــائي عنــــد متوســــط حســــابيالفرضععععية األولععععى
(μ=3.5 )ومســتوى داللـــة (α=0.05 ) علــى التـــزام الشـــركات

الصـــناعية بتطبيـــق أخالقيـــات العمـــل والمســـؤولية االجتماعيـــة 
 لجديدة.في مجال تخطيط وتطوير المنتجات ا

( إلـى النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا فيمـا 8يشـير الجـدول رقـم )
يتعلــــق بمــــدى التــــزام الشــــركات الصــــناعية بتطبيــــق أخالقيــــات العمــــل 
والمسؤولية االجتماعية في مجال تخطـيط وتطـوير المنتجـات الجديـدة، 

(، وقـــد حصـــلت فقـــرة 3.643( و)43263فقـــد تبـــين أنهـــا تتـــراوح بـــين )
تطـــوير منتجـــات ســـليمة وصـــديقة للبيئـــة( علـــى أعلـــى )تلتـــزم الشـــركة ب

(، وأن الوســــط الحســــابي لألســــئلة 81334متوســــط وبمتوســــط نســــبي )
( وهــو أعلــى مــن الوســط 3.913مجتمعــة )متوســط المتوســطات( بلــغ )

ــــاري لألســــئلة مجتمعــــة بلــــغ 635الحــــدي ) (، كمــــا أن االنحــــراف المعي
راء عينـــة (، وهـــذا يـــدل علـــى انســـجام واضـــح واتفـــاق بـــين أ0.3877)

ــــى فقــــرات هــــذا المجــــال. ولفحــــص  ــــق باإلجابــــة عل الدراســــة فيمــــا يتعل

الفرضية الفرعية األولى التي تشير إلى: )ال تلتزم الشـركات الصـناعية 
بتطبيــق أخالقيــات العمــل والمســؤولية االجتماعيــة فــي مجــال تخطــيط 

 One Sampleوتطوير المنتجات الجديدة( فقـد تـم اسـتخدام اختبـار 
T-testوكمـا هـو مشـار -ن خـالل النتـاج التـي تـم التوصـل إليهـا ، وم

( المحسوبة لجميع فقـرات Tنجد أن قيمة ) -(8إليها في الجدول رقم )
( وهــــــي أكبـــــر مـــــن قيمتهـــــا الجدوليــــــة 12.235المجـــــال قـــــد بلغـــــت )

( كانـــت مســـاوية لــــ P-Value(، وأن قيمـــة مســـتوى المعنويـــة )2323)
(، واســـتنادا 0.05عتمـــدة )( وهـــي أقـــل مـــن قيمـــة المعنويـــة الم0.000)

إلــى ذلــك يــتم رفــض الفرضــية العدميــة وقبــول الفرضــية البديلــة، التــي 
تشـــــير إلـــــى التـــــزام الشـــــركات بتطبيـــــق أخالقيـــــات العمـــــل والمســـــؤولية 

 االجتماعية في مجال تخطيط وتطوير المنتجات الجديدة.

ال تلتــــزم الشــــركات الصــــناعية بتطبيــــق أخالقيــــات  الفرضععععية الثانيععععة:
ـــات العمـــل و  المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مجـــال تصـــميم العملي

 . والطاقة اإلنتاجية
 الفرضية الثانية( اختبار 9جدول رقم )

 الرتبة مستوى الداللة tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط النسبي المتوسط الحسابي فقرات مجال تخطيط تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية
 6 0.000 6.103 0.7273 77.72 3.886 التي تحدثها اآلالت تراعي الشركات تقليل الضوضاء

 2 0.000 7.941 0.7563 80.44 4.022 تحرص الشركة على كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية
 1 0.000 8.017 0.8793 82.26 4.113 تطبق الشركة معايير ترشيد الطاقة وكفاءة العمليات

باالنبعاث الحراري  ةانين المتعلقوالقو  تلتزم الشركة باألنظمة
 وتلوث الهواء.

3.947 78.94 0.8937 5.746 0.000 5 

التقليل من النفايات من المواد تعمل الشركة دائما على 
 4 0.000 7.911 0.7151 32.84 3.992 الخام المستخدمة

 3 0.000 9.118 0.6300 81311 4.000 تلتزم الشركة باستخدام المواد المعاد تدويرها.
  0.000 14.651 38714. 79.87 3.9937 رات تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجيةجميا فق

( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 2يتضح من الجدول رقم )
التزام الشركات الصناعية بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية 
االجتماعية في مجال تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية قد تراوحت 

(، وقد حصلت فقرة 3.886( و)4.113ليها ما بين )اإلجابات ع

)تطبق الشركة معايير ترشيد الطاقة وكفاءة العمليات( على أعلى 
نسبة، أما فقرة )تراعي الشركات تقليل الضوضاء التي تحدثها 
اآلالت( فقد حصلت على أدني ترتيب. أما متوسط جميع الفقرات 

الستجابة لهذا ( وهذا يدل على أن متوسط درجة ا632263كان )
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( ما يعني أن هنالك 635المجال يزيد عن درجة الوسط الفرضي )
موافقة من قبل األفراد الذين شملتهم الدراسة على فقرات هذا المجال. 
ولفحص الفرضية الفرعية الثانية التي تشير إلى: )ال تلتزم الشركات 

جال الصناعية بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في م
( المحسوبة Tتصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية( فقد تبين أن قيمة )

(، وهي أكبر من قيمتها 14.651لجميع فقرات المجال قد بلغت )
(، وهي0.000( مساوية لـ )Sigالجدولية، وأن قيمة مستوى الداللة )

(، وبناء على ذلك فإنه يتم 0.05أقل من قيمة المعنوية المعتمدة ) 
ضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، التي تشير وجود التزام رفض الفر 

معنوي بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في مجال 
 تخطيط وتطوير المنتجات الجديدة.

الصــــناعية بتطبيــــق أخالقيــــات ال تلتــــزم الشــــركات  :الفرضععععية الثالثععععة
فـــــي مجـــــال اختيـــــار موقـــــع العمـــــل والمســـــؤولية االجتماعيـــــة 

 شروع. الم
 الفرضية الثالثة( اختبار 11جدول رقم )

 فقرات مجال اختيار موقا المشروع
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الرتبة الداللة

 2 0.000 7.250 0.7563 79.54 3.977 يتوفر في موقع الشركة البنية التحتية المناسبة للصناعة 
 3 0.000 4.361 0.8989 76.8 3.840 ترب من الخدمات التي يحتاجها العاملون في الشركةموقع الشركة يق

 4 0.003 3.038 1.0027 75.3 3.765 يقترب موقع الشركة من مصادر الطاقة 
 5 0.013 2.517 0.8990 73.94 3.697 يقترب موقع الشركة من طرق المواصالت

 6 0.026 2.253 0.9272 73.62 3.681 ض التكاليف الصناعيةوجود الشركة في هذا الموقع يساعد في تخفي
 1 0.000 6.412 0.9366 80.44 4.022 تستخدم الشركة مواقع بعيدة عن المدن المكتظة بالسكان 

  0.000 7.168 53025. 76.6 3.830 جميا فقرات مجال اختيار موقا المشروع

اإلجابة  ( نرى أن مستوى21باإلشارة إلى نتائج الجدول رقم )
على أسئلة مجال أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في مجال 

( وهو مستوى عاٍل من % 3333اختيار موقع المشروع قد بلغت )
االلتزام، يعزى إلى شعور الشركات بأهمية اختيار موقع المشروع 
المناسب الذي يضمن التزام الشركة بمسؤولياتها االجتماعية. أما 

قرات الدراسة حسب أهميتها وترتيبها فقد جاءت الفقرة اإلجابة على ف
)تستخدم الشركة مواقع بعيدة عن المدن المكتظة بالسكان( في المرتبة 

(، وتلتها الفقرة )يتوفر في موقع الشركة 4.022األولى وبمتوسط )
(، ثم الفقرة 3.977البنية التحتية المناسبة للصناعة( وبمتوسط )

الخدمات التي يحتاجها العاملون في )موقع الشركة يقترب من 
(، وجاءت الفقرة )وجود الشركة في هذا 3.840الشركة( وبمتوسط )

الموقع يساعد في تخفيض التكاليف الصناعية( في المرتبة األخيرة 
(. وعند فحص الفرضية الفرعية الثالثة التي تشير3.681وبمتوسط )

يات العمل إلى: )ال تلتزم الشركات الصناعية بتطبيق أخالق 
والمسؤولية االجتماعية في مجال اختيار موقع المشروع( يتبين أن 

(، وهي 7.168( المحسوبة لجميع فقرات المجال قد بلغت )Tقيمة )
أكبر من قيمتها الجدولية، وأن قيمة مستوى الداللة المعنوية مساوية لـ 

(، وهي أقل من قيمة المعنوية المعتمدة. وبناء على ذلك 0.000)
ه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تشير إلى فإن

وجود التزام معنوي بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية 
في مجال اختيار موقع المشروع. وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج 

 Mackey et)ونتائج دراسة ، John Simmons, 2008))دراسة 
al., 2007.) 

الصــــناعية بتطبيــــق أخالقيــــات ال تلتــــزم الشــــركات  :ابعععععةالفرضععععية الر 
فـــي مجـــال الترتيـــب الـــداخلي العمـــل والمســـؤولية االجتماعيـــة 

 لمواقع اإلنتاج.
 الفرضية الرابعة( اختبار 11جدول رقم )

المتوسط  فقرات مجال الترتيب الداخلي لمواقا اإلنتاج
 المتوسط النسبي الحسابي

االنحراف 
 الرتبة ى الداللةمستو  tقيمة  المعياري

 3 0.000 6.331 0.9760 80.34 4.017 يسهل التصميم الداخلي للمصنع حركة األفراد والمعدات
صــابات يــوفر التصــميم الــداخلي للمصــنع الراحــة التامــة للعــاملين، و  تقليــل الحــوادث وا 

 1 0.000 9.336 0.7924 82.86 4.143 العمل

 5 0.003 3.061 0.9951 75.3 3.765 للمساحةيراعي التصميم الداخلي االستغالل األمثل 
 6 0.010 2.626 1.093 75.0 3.750 يوفر التصميم الداخلي للمصنع الكلفة 

 4 0.000 4.120 0.8660 76.2 3.810 يحقق التصميم الداخلي للمصنع ترشيد الطاقة 
يراعـــي التصـــميم الـــداخلي للمصـــنع الجوانـــب اإلنســـانية مـــن حيـــث اإلضـــاءة والراحـــة 

 2 0.000 10.566 0.5848 80.74 4.037 لتهويةوا

  0.000 9.808 49696. 78.48 3.924 فقرات مجال الترتيب الداخلي لمواقا اإلنتاججميا 
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ــــى الجــــدول رقــــم ) ــــى فقــــرات مجــــال 22بــــالرجوع إل ( والنظــــر إل
الترتيـب الـداخلي لمواقـع اإلنتـاج، مـن حيـث المتوسـط الحسـابي والــوزن 

ه كـــل فقـــرة؛ نجـــد أن فقـــرة )يـــوفر التصـــميم النســـبي الـــذي حصـــلت عليـــ
صــابات  الــداخلي للمصــنع الراحــة التامــة للعــاملين، وتقليــل الحــوادث وا 

( 4.143العمــل( قــد حصــلت علــى المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )
(، أمــا المرتبـــة الثانيــة فكانــت لصــالح الفقـــرة %82.86وبــوزن نســبي )

ســــانية مــــن حيــــث )يراعــــي التصــــميم الــــداخلي للمصــــنع الجوانــــب اإلن
( وبــــوزن نســــبي 4.037اإلضــــاءة والراحــــة والتهويــــة( ذات المتوســــط )

(، ثم تلتها الفقرة )يسـهل التصـميم الـداخلي للمصـنع حركـة 80.74%)
األفـراد والمعـدات(، ثــم الفقـرة )يحقـق التصــميم الـداخلي للمصـنع ترشــيد 
الطاقـــــة(، ثـــــم الفقـــــرة )يراعـــــي التصـــــميم الـــــداخلي االســـــتغالل األمثـــــل 

ســـاحة(، وجـــاءت الفقـــرة )يـــوفر التصـــميم الـــداخلي للمصـــنع الكلفـــة( للم
(، %38( وبــوزن نســـبي )3.750بالمرتبــة األخيـــرة وبمتوســط حســـابي)

فــــــي حــــــين كــــــان المتوســــــط الحســــــابي لجميــــــع فقــــــرات هــــــذا المجــــــال

(، وهــذا مؤشــر جيــد علــى %38348( وبــوزن نســبي )63214يســاوي) 
كات الصــناعية المدرجــة مــدى توافــق إجابــات األفــراد حــول التــزام الشــر 

فـي ســوق عمــان المــالي بأخالقيــات العمــل والمســؤولية االجتماعيــة فــي 
مجــال الترتيــب الــداخلي لمواقــع اإلنتــاج. وللتحقــق مــن الفرضــية التــي 
تشـــير إلـــى: )ال تلتـــزم الشـــركات الصـــناعية بتطبيـــق أخالقيـــات العمـــل 

نتـاج( فقـد والمسؤولية االجتماعية في مجال الترتيب الداخلي لمواقع اإل
(، حيــث تــم رفــض One Sample T-Testر )ختبادام استختــم ا

( المحســــوبة عـــــن قيمتهـــــا Tالفرضــــية العدميـــــة نظــــرا الرتفـــــاع قيمـــــة )
( عــن قيمــة المعنويــة المعتمــدة، P-Valueالجدوليــة وانخفــاض قيمــة )

وبــــذلك تــــم قبــــول الفرضــــية البديلــــة التــــي تشــــير إلــــى التــــزام الشــــركات 
قيـات العمـل والمسـؤولية االجتماعيـة فـي مجـال الصناعية بتطبيق أخال

 الترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج.  
الصناعية بتطبيق أخالقيات ال تلتزم الشركات  :الفرضية الخامسة  

 في مجال إدارة سالسل التوريد.العمل والمسؤولية االجتماعية 
 الفرضية الخامسة( اختبار 11جدول رقم )

المتوسط  لتوريدإدارة سالسل ا فقرات مجال
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الرتبة

 2 0.000 8.926 0.6045 79.38 3.969 تطبق الشركة معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع الموردين
 4 0.000 5.567 0.7974 77.72 3.886 تلتزم الشركة باتفاقيتها وتعاقداتها مع الموردين

 3 0.000 5.973 0.8306 78.62 3.931 يتم اختيار الموردين بناء على مقاييس القدرة  والكفاءة
 5 0.000 4.585 0.8921 77.12 3.856 تحافظ الشركة على المعلومات السرية عن الموردين
 3.734 74.68 0.8983 3.004 0.003 6 ( Think_ Win _Winاالتفاق مع الموردين يقوم على أساس الربح للجميع )

 1 0.000 10.890 0.6233 81.8 4.090 ال تتالعب الشركة باألسعار في حالة األزمات والفرص غير الطبيعية 
  0.000 10.869 43512. 78.22 3.911 إدارة سالسل التوريدفقرات مجال جميا 

( يتضح 21طبقا للنتائج المستخلصة من الجدول السابق رقم )
( والوزن النسبي لجميع 63222ات كان )أن متوسط جميع الفقر 

(. وقد حصلت الفقرة )ال تتالعب الشركة %38311الفقرات )
باألسعار في حالة األزمات والفرص غير الطبيعية( على أعلى 

(، في حين حصلت %81.8( وكان وزنها النسبي )4.090متوسط )
 _Thinkفقرة )االتفاق مع الموردين يقوم على أساس الربح للجميع( )

Win _Win( على أدنى متوسط )وبوزن نسبي 3.734 )
(، وباختبار الفرضية الفرعية الخامسة يتضح من النتائج34338%)

( لجميع الفقرات T( وأن قيمة )21المشار إليها في الجدول رقم ) 
(، وهي أقل من قيمة 0.000( وبمستوى داللة )10.869كانت )

لفرضية العدمية ونقبل المعنوية المعتمدة، وبناء على ذلك نرفض ا
الفرضية البديلة، التي تشير إلى وجود التزام بتطبيق أخالقيات العمل 
والمسؤولية االجتماعية في مجال إدارة سالسل التوريد، وهذه النتيجة 

 (.1124تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة )عطياني، 
خالقيات الصناعية بتطبيق أال تلتزم الشركات  السادسة: الفرضية

 في مجال إدارة الصيانة.العمل والمسؤولية االجتماعية 
 الفرضية السادسة( اختبار 16جدول رقم )

المتوسط  إدارة الصيانةفقرات مجال 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الرتبة

 1 0.000 7.985 0.7412 80.3 4.015 نيتم إجراء صيانة دورية للمعدات للمحافظة على سالمة العاملي
 6 0.000 4.141 0.9037 76.5 3.825 تقوم الشركة بإعداد خطط واضحة للصيانة وتطلع العاملين عليها
 2 0.000 6.310 0.8690 79.54 3.977 تلتزم الشركة بعمل صيانة المعدات لتخفيف نسبة الغازات المنبعثة

 4 0.000 6.068 0.7602 78.02 3.901 بتحسين السالمة العامة تشجع الشركة كافة المبادرات المتعلقة
 5 0.000 4.734 0.8273 76.8 3.840 تطبق الشركة الصيانة بحسب المواصفات الفنية للمعدات

 3 0.000 8.926 0.6045 79.38 3.969 تقوم الشركة بإجراء الصيانة الوقائية وتطبق قواعد السالمة العامة
  0.000 10.668 0.4542 78.42 3.9217 رة الصيانةإدافقرات مجال جميا 
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( أن المتوسط الحسابي لجميع 26يتبين من الجدول رقم )
( وبمقارنة هذا المتوسط الذي تم 3.9217فقرات هذا المجال قد بلغ )

(، 635الحصول عليه بالمتوسط الفرضي المعتمد في هذه الدراسة )
درجة الموافقة )الوسط  يتضح لنا بأنه يزيد عن النقطة التي تمثل

الحدي(، فيما بلغ االنحراف المعياري لجميع فقرات مجال إدارة 
(. وطبقًا لهذه النتائج فقد تراوحت اإلجابات ما 0.4542الصيانة )

(، ولفحص الفرضية العدمية التي تشير 3.825( و)4.015بين )

ية إلى: ال تلتزم الشركات الصناعية بتطبيق أخالقيات العمل والمسؤول
( المحسوبة Tاالجتماعية في مجال إدارة الصيانة؛ وجد أن قيمة )

أكبر من قيمتها الجدولية، وقيمة مستوى الداللة أقل من قيمة مستوى 
المعنوية المعتمدة، وبناء على ذلك نرفض الفرضية العدمية ونقبل 

بتطبيق أخالقيات الفرضية البديلة التي تشير إلى التزام الشركات 
في مجال إدارة الصيانة، وتتطابق هذه سؤولية االجتماعية العمل والم

 (.Lois and Webb, 2005النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها )
 الفرضية الفرعية السابعة( اختبار 14جدول رقم )

المتوسط  فقرات مجال تصميم العمل
 الحسابي

االنحراف  المتوسط النسبي
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الرتبة

 4 0.000 5.567 0.7974 77.72 3.886 تصمم الشركة عملياتها كي تتناسب مع حركة العاملين
 3 0.000 5.973 0.8306 79.02 3.951 تلتزم الشركة بتصميم ظروف عمل آمنة 

 6 0.000 4.585 0.8921 77.12 3.856 تحترم الشركة التخصص الوظيفي وقدرات العامل
 5 0.003 3.004 0.8983 74.68 3.734 واإلنصاف بين العاملين تلتزم الشركة بقواعد العدالة

 1 0.000 10.890 0.6233 81.8 4.090 تقدم الشركة أجر متساويا للوظائف واألعمال المتساوية
 2 0.000 7.985 0.7412 80.3 4.015 تلتزم الشركة بتقديم فرص متساوية في عمليات التدريب 

  0.000 10.528 0.4574 78.68 3.919 جميا فقرات مجال تصميم العمل

الصــــناعية بتطبيــــق ال تلتــــزم الشــــركات  :الفرضععععية الفرعيععععة السععععابعة
فــــي مجــــال تصــــميم أخالقيــــات العمــــل والمســــؤولية االجتماعيــــة 

( 24العمــل، بنــاء علــى النتــائج المستخلصــة مــن الجــدول رقــم )
يتضح لنا أن متوسط اإلجابات على فقرات هذا المجال تراوحت 

( فــــي حــــين كــــان متوســــط اإلجابــــات 3.856( و)4.090بــــين )
( وبـــانحراف معيـــاري 3.919علـــى جميـــع فقـــرات هـــذا المجـــال )

ـــــــوزن نســـــــبي )0.4574) ( وبفحـــــــص الفرضـــــــية %38368( وب
العدميــة التــي تشــير إلــى: )ال تلتــزم الشــركات الصــناعية بتطبيــق 
أخالقيــــات العمــــل والمســــؤولية االجتماعيــــة فــــي مجــــال تصــــميم 

( هــي أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد Tقيمــة )العمــل( نجــد أن 
ــــــــة )  (، وكــــــــان 2323( والمســــــــاوية )α >1315مســــــــتوى معنوي

( أقل مـن قيمـة مسـتوى المعنويـة المعتمـدة، Sigمستوى الداللة )
لذلك نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة، التي تؤكد 
التــــزام الشــــركات الصــــناعية المدرجــــة فــــي ســــوق عمــــان المــــالي 

طبيــــق أخالقيــــات العمــــل والمســــؤولية االجتماعيــــة فــــي مجــــال بت
تصـــميم العمـــل، وتنســـجم نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة 

، John Simmons(، ودراســـة )1112)حســـين، والجميـــل، 
 (.Mackey et al., 2007ودراسة ) 2008)

 النتائج والتوصيات:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركات 

صناعية بأخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في إطار ال
تطوير المنتجات الجديدة، وظيفة اإلنتاج والعمليات، والمتمثلة في: 

وتصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية، واختيار موقع المشروع، 

دارة سالسل التوريد،  والترتيب الداخلي لمواقع اإلنتاج والعمليات، وا 
دارة الصيانة،  وتصميم العمل. وكذلك قياس أثر أخالقيات األعمال وا 

والمسؤولية االجتماعية في إطار اإلنتاج والعمليات على األداء. 
جداول التحليل اإلحصائي لفرضيات وتشير النتائج المستخلصة من 

 الدراسة إلى ما يلي:
طورت جميع فرضيات الدراسة لتقيس مدى التزام الشركات  .2

ق عمان المالي بأخالقيات األعمال الصناعية المدرجة في سو 
والمسؤولية االجتماعية، وبناء على نتائج التحليل اإلحصائي 
فقد تم قبول كافة الفرضيات التي تشير إلى درجة التزام 
الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي بتطبيق 
أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في كافة أنشطة 

مليات، حيث تراوح متوسط إجابات عينة الدراسة اإلنتاج والع
(، وهي جميعا متوسطات مرتفعة. وقد 3.830و 3.994بين )

حصلت فقرات تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية مجتمعة على 
(، وقد رصدت الدراسة أن أقل 46322أعلى متوسط حسابي )

 درجة التزام في مجال أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية
كانت في مجال اختيار موقع المشروع، وهذه النتائج في مجملها 
تأتي منسجمة ومتوافقة مع النتائج توصلت إليها دراسة كل من 

(، ودراسة )حسين، والجميل، 1124)القريوتي وآخرين، 
(، ودراسة John Simmons, 2008) (، ودراسة1112

(Mackey et al., 2007( ودراسة ،)Lois and Webb, 
2005). 
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اختلفت نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة  .1
(Xueming and. Bhattacharya, 2006 والتي أشارت ،)

إلى اعتبار أن الشركات التي ال تبدع في قضايا المسؤولية 
االجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها تحقق مستوى أقل 

ا االختالف إلى من رضاء المستهلكين، وربما يعود مثل هذ
طبيعة مجتمع الدراسة وعينتها، وعلى الرغم من هذا االختالف 
فإن نتائج هذه الدراسة تتناغم وتنسجم مع تطور الفكر اإلداري 
الذي شهده األردن في اآلونة األخيرة على كافة األصعدة، وفي 
كافة المجاالت، السيما في موضوع أخالقيات العمل والمسؤولية 

 االجتماعية.
م يعد االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل بالنسبة ل .6

للمنظمات خيارا، بل أصبحت تتنافس فيما بينها إلظهار 
المواطنة الصالحة وااللتزام بالمعايير األخالقية وخدمة المجتمع 
الذي تعمل فيه المنظمة، هذا إضافة إلى وجود العديد من 

ي تفرض على المنظمات عدم التشريعات والقوانين واألنظمة الت
خرق الجوانب األخالقية وااللتزام بخدمة المجتمعات التي تعمل 

 فيها.
باالستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها فإن الباحث يستنتج  .4

أن نجاح المنظمات وتميزها في العصر الحالي يقوم على 
دامتها  أساس قدرة الشركة في بناء عالقات المشاركة الفعالة وا 
مع المجتمعات التي تعمل فيها، وكذلك مقدرة الشركة على 
ظهار قيمة  االلتزام بالمعايير األخالقية السائدة في المجتمع وا 

 المواطنة الصالحة.

 التوصيات
 في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 

 كل من في ممثلة- الشركات واإلشراف على الرقابة جهات قيام .2
 األوراق المالية، وهيئة المركزي، والبنك والتجارة، الصناعة وزارة

 على تلك الشركات بتشجيع خاصا اهتماما باالهتمام-وغيرها
صدار  بالمبادئ دليل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل، وا 

 النظام. هذا تحكم التي األساسية
يات أن تولي الشركات الصناعية المزيد من االهتمام بأخالق .1

األعمال والمسؤولية االجتماعية في جميع وظائف المنظمة 
 بشكل عام، وفي إطار أنشطة اإلنتاج والعمليات بشكل خاص. 

إنشاء وحدات متخصصة في كل شركة لمتابعة مدى التزام  .6
الشركة بأخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية، وتعميم ثقافة 

 المسؤولية االجتماعية في المنظمة.
ستراتيجية عمل تشجع الموظفين على التفاعل مع وضع إ .4

 األنشطة الموجهة للمجتمع.

ضرورة امتثال الشركات لألنظمة والقوانين التي تراعي معايير  .5
السلوك األخالقي، ومراعاة قيم النزاهة والشفافية والعدالة 

 والمساواة والمساءلة.
إجراء المزيد من األبحاث للتعرف على مدى التزام الشركات  .3

موضوع البحث بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في 
 بقية أنشطة العمليات التي لم يتطرق إليها الباحث.

إجراء المزيد من األبحاث حول المسؤولية االجتماعية  .3
 وأخالقيات األعمال لتعميق وفهم أهميتها.
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 ثانيا: المراجا العربية
(، السياسات العامة لألعمال وهياكل التنظيم 2001االونكتاد ) .2

متحدة للتجارة المنهج الدولي لمؤتمر األمم الاألساسية، 
 ، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، األردن.والتنمية

(، السلوك التنظيمي في منظمات 1121جواد، شوقي ناجي، ) .1
 ـ عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن.2األعمال، ط

(، المسؤولية 1112حسين، ليث سعد اهلل، والجميل، ريم سعد، ) .6
لين وانعكاسها على أخالقيات العمل دراسة االجتماعية تجاه العام

آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل، بحث 
مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 

 .1112جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المنعقد في نيسان 
إدارة في ها وأثر لعمل (، أخالقيات ا1121السكارنه، بالل خلف، ) .4

ت كارنية على شداسة ميدراالعمال ت اماظهنية في منذلورة الصا
االقتصادية م واد للعلدمجلة كلية بغاالتصاالت األردنية، 

 . 413-636، العدد الثالث والثالثون، ص. الجامعة
، المسؤولية االجتماعية لجدارة، )1113(الصيرفي، محمد  .5

 دنيا الطباعة والنشر، مصر.الطبعة األولى، القاهرة: دار الوفاء ل
(، إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق 1113الطائي، حميد ) .3

والمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية، بحث مقدم 
إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس لكلية االقتصاد 
والعلوم اإلدارية المنعقد تحت شعار: )أخالقيات األعمال ومجتمع 

 .1113نيسان  22-23فة(، للفترة من المعر 
طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري،  .3

، الطبعة األولى، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال
 عمان: دار وائل للنشر.

( أثر ممارسة 1124عطياني، مراد و أبو سلمى، عبد اهلل، ) .8
ق رضا  أخالقيات عمل إدارات الموارد البشرية على تحقي

العاملين )دراسة ميدانية في شركات االتصاالت الخلوية في 
، ص. 1، العدد 42المجلد دراسات، العلوم اإلدارية، األردن، 

688-412. 
، إدارة اإلنتاج والعمليات(، 1111العلي، عبد الستار محمد ) .2

 األردن، عمان: دار وائل للنشر.
قطيشات،  ، عبداهلل رياض والخوالده،  قاسم القريوتي، موسى .21

( 1124) فالح، والمعايطة، محمد والحنيطي، محمد كمال، مازن
 حالة التنافسية دراسة الميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية دور
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 .55-63. ص. 2العدد  ،41المجّلد
إدارة اإلنتاج (، 1112محسن، عبد الكريم والنجار، صباح مجيد ) .22

 ، العراق، بغداد: مكتبة الذاكرة.6، طوالعمليات
(. أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على 1122المرايات، رغدة ) .21

السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في 
مدينة عمان، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية اإلدارة، 

 ردن.جامعة الشرق األوسط، عمان، األ
: األسس إدارة العمليات اإلنتاجية(. 1121المنصور، كاسر ) .26

النظرية والطرائق الكمية، األردن، عمان: دار الحامد للنشر 
 والتوزيع.

(، 1112النجار، فايز جمعة، والنجار نبيل، والزعبي ماجد، ) .24
: منظور تطبيقي. األردن، عمان: دار أساليب البحث العلمي
 الحامد للنشر والتوزيع.
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2. http://www.dos.gov.jo ( دائرة اإلحصاءات العامة

   (األردنية
3. http://www.jci.org.jo/jci/ar/tabid/89 ( غرفة

 (تجارة عمان
4. http://www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=
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 استبانة الدراسة
 ألخت الفاضلة .....األخ الفاضل..... تحية طيبة وبعد؛؛؛

 
واقع تطبيق الشركات الصناعية للمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في إطار بانة جزءا من دراسة يجريها الباحث بعنوان: تشكل هذه االست     

 )دراسة تحليلية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي(. وظيفة اإلنتاج والعمليات

ات العاملة في منطقة سحاب، فقد تم اختياركم ضمن هذه الوحدة، لذا نرجو التكرم باإلجابة وبما أن وحدة الدراسة قد انحصرت بالعاملين في الشرك    

 على فقرات االستبانة بقدر ما تستطيع من الدقة والموضوعية.

ذ أشكر لكم سلفا تعاونكم فإنني أؤكد لكم أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العل      مي فقط.وا 

 
 أشكركم على حسن تعاونكم                                                                            

 
 الباحث                                                                       

 
 : المعلومات الشخصية الجزء األول

 
 تي تنطبق عليك:في الخانة ال×  ( يرجى وضع إشارة )  

 
                   اسم الشركة:  

 
 ذكـــــــــــــر                         أنثــــــــــى           الجنعععععععععععععععس:  

 
 توجيهي فما دون               دبلوم متوسط                المؤهل العلمي: 

 بكالوريوس                     ماجستير                                         
 دكتوراه                                                  

 
 الخبرة الوظيفية في نفس الشركة:              

 سنوات 6من سنة إلى     أقل من سنة                                            
 سنوات                                                             21 – 5من                          سنوات 5- 6من                   

 سنوات   21أكثر من                   
 

 مدير عام                   مدير إنتاج            المسمى الوظيفي:   
 رئيس قسم            مدير جودة                                     

 أخرى                                              
                        

 

 الجزء الثاني: أنشطة إدارة اإلنتاج والعمليات
 ) × (  وضع إشارةالرجاء التفضل بإبداء درجة الموافقة التي تراها مناسبة بالنسبة لكل عبارة من العبارات التالية مع 
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 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة العبارة قمالر 
 أ.  تطوير المنتجات الجديدة

      تراعي الشركة إنتاج منتجات قابلة إلعادة التدوير مستقبال 2
      تراعي الشركة معايير األمن والسالمة في المنتجات الجديدة 1
      بيئةتلتزم الشركة بتطوير منتجات سليمة وصديقة لل 6
      توفر الشركة منتجات بأسعار مقبولة يستطيع الجميع الحصول عليها 4
      تستخدم الشركة مواد أولية غير ضارة في المنتج جديد 5
      تراعي الشركة التقليل من المواد الخام في تصميم المنتجات الجديدة 3

 ب.  تصميم العمليات والطاقة اإلنتاجية
      ركات تقليل الضوضاء التي تحدثها اآلالتتراعي الش 3
      تحرص الشركة على كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية 8
      تطبق الشركة معايير ترشيد الطاقة وكفاءة العمليات 2
      تلتزم الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة باالنبعاث الحراري وتلوث الهواء 21
      على التقليل من النفايات من المواد الخام لمستخدمة تعمل الشركة دائما 22
      تلتزم الشركة باستخدام المواد المعاد تدويرها 21

 ج. اختيار موقا المشروع
      يتوفر في موقع الشركة البنية التحتية المناسبة للصناعة 26
      كةموقع الشركة يقترب من الخدمات التي يحتاجها العاملون في الشر  24
      يقترب موقع الشركة من مصادر الطاقة 25
      يقترب موقع الشركة من طرق المواصالت 23
      وجود الشركة في هذا الموقع يساعد في تخفيض التكاليف الصناعية 23
      تستخدم الشركة مواقع بعيدة عن المدن المكتظة بالسكان 28

 ج والعملياتد. الترتيب الداخلي لمواقا اإلنتا
      يسهل التصميم الداخلي للمصنع حركة األفراد والمعدات 22
صابات العمليوفر التصميم الداخلي للمصنع الراحة التامة للعاملين، و  11       تقليل الحوادث وا 
      يراعي التصميم الداخلي االستغالل األمثل للمساحة 12
      يوفر التصميم الداخلي للمصنع الكلفة 11
      يحقق التصميم الداخلي للمصنع ترشيد الطاقة 16
      يراعي التصميم الداخلي للمصنع الجوانب اإلنسانية من حيث اإلضاءة والراحة والتهوية 14
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم

 إدارة سالسل التوريد ه. 
      اهة والشفافية في التعامل مع الموردينتطبق الشركة معايير النز  15
      ال تتالعب الشركة باألسعار في حالة األزمات والفرص غير الطبيعية 13
      يتم اختيار الموردين بناء على مقاييس القدرة  والكفاءة 13
      تحافظ الشركة على المعلومات السرية عن الموردين 18
      (Think_ Win _Winوم على أساس الربح للجميع )االتفاق مع الموردين يق 12
      تلتزم الشركة باتفاقيتها وتعاقداتها مع الموردين 61

 إدارة الصيانة  و. 
      يتم إجراء صيانة دورية للمعدات للمحافظة على سالمة العاملين 62
      ةتقوم الشركة بإجراء الصيانة الوقائية وتطبق قواعد السالمة العام 61
      تلتزم الشركة بعمل صيانة المعدات لتخفيف نسبة الغازات المنبعثة 66
      تشجع الشركة كافة المبادرات المتعلقة بتحسين السالمة العامة 64
      تطبق الشركة الصيانة بحسب المواصفات الفنية للمعدات 65
      ين عليهاتقوم الشركة بإعداد خطط واضحة للصيانة وتطلع العامل 63

 Human Resources and job designز.  تصميم العمل  
      تصمم الشركة عملياتها كي تتناسب مع حركة العاملين 63
      تلتزم الشركة بتصميم ظروف عمل آمنة 68
      تحترم الشركة التخصص الوظيفي وقدرات العامل 62
      ين العاملينتلتزم الشركة بقواعد العدالة واإلنصاف ب 41
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