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  دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة                      

عادة التأمين المحدودة)  (م2017للعام  دراسة حالة شركة شيكان للتأمين وا 

 د. محمد يوسف الشيخ نور الهادي :إعداد

 كلية االقتصاد–بجامعة االمام المهدي   مساعدال ادارة االعمال استاذ

  المستخلص

عادة  تناولت الدراسة دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة، دراسة حالة شركة شيكان للتأمين وا 
م، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما دور المسؤولية 2017التأمين بوالية النيل األبيض للعام 

سة والفرضيات الموضوعة تم استخدام المناهج االجتماعية في تعزيز سمعة المنظمة؟ وبناء على مشكلة الدرا
الدراسية التالية: المنهج الوصفي لوصف الظاهرة ومتغيراتها، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والتي 
لها عالقة بأدبيات البحث إضافة إلى منهج دراسة الحالة واستخدام المصادر األولية والثانوية واستخدام 

.في التحليل، حيث تم اختيار عينة شاملة لجميع العاملين SPSSحصائية للعلوم االجتماعية برنامج الحزم اإل
( فردًا، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: تلعب المسؤولية االجتماعية دورا 42الذين بلغ عددهم )

د المسؤولية كبير في تعزيز سمعة الشركة، تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع، تساع
االجتماعية على ترسيخ الصورة الذهنية للعمالء. وأوصت بعدد من التوصيات منها: تضمين المسؤولية 
االجتماعية في رسالة ورؤية الشركة بصورة واضحة، ضرورة استهداف شرائح معينة من المجتمع بصورة 

 دائمة.
Abstract 

The study dealt with the role of social responsibility in enhancing the 

reputation of the organization. The study of the case of Shikan Insurance and 

Reinsurance Company in the White Nile State in 2017. The problem of Study  was: 

What is the role of social Responsibility in enhancing the reputation of the 

Organization? Based on the problem of the Study and hypotheses Developed, the 

following methods were used: descriptive approach to describe the phenomenon 

and its variants, and the historical Methodology for tracking previous studies 

related to the literature of research as well as the case Study methodology and the 

use of primary and secondary sources and the use of the SPSS. A comprehensive 

sample was selected for all 42 employees. The study reached a number of results: 
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Social responsibility plays a major role in enhancing the company's reputation. The 

company is keen to communicate with the community. To consolidate the social 

mental image to customers. It recommended a number of recommendations, 

including: to include social responsibility in the message and vision of the 

company clearly, the need to target certain segments of society permanently.   

 Introduction : واًل: المقدمة ا  
أن المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال والمؤسسات، من المواضيع المهمة التي أثارت وال تزال 

واألكاديمي، وكذلك بالنسبة للمدراء في منظمات األعمال المختلفة، ولقد تثير جداًل كبيرًا في الوسط العلمي 
اتسعت البحوث في إطار المسؤولية االجتماعية وطرحت وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية لتعامل 
منظمات األعمال مع مجتمعاتها وعكست هذه التيارات طبيعة التطور االجتماعي. ولذا أن تحمل المسؤولية 

ماعية من الصفات التي يتحلى بها كل فرد في المجتمع الذي يريد أن  ينهض فإذا استطاع كل فرد االجت
تحمل المسؤولية ارتقى المجتمع ونهض. وقد فرضت متغيرات بيئة األعمال المعاصرة على المنظمات 

لى تحسين والمؤسسات تحمل مجموعة من األنشطة التي تفي حاجات المجتمع المحيط بها وهذا مما يؤدي إ
سمعة المنظمة التي تعتبر ثروة استراتيجية ال تقدر بثمن، حيث تمثل نجاح الشركة أو المؤسسة وأداءها  
المتميز بين الشركات, والسمعة الطيبة تعمل على تقوية الثقة بين الشركة والفئات ذات المصلحة، ومجتمعاتها 

 المختلفة.
  The problem of the studyمشكلة الدراسة 

يالحظ ضعف اهتمام كثير من الشركات السودانية نحو مسؤوليتها االجتماعية خاصة اتجاه المجتمع       
والبيئة مما ينعكس سلبيًا في تكوين سمعة سيئة عن المنظمة، وتشويه صورتها لدى أفراد المجتمع وتعتبر 

تتبلور مشكلة السوقية, لذلك  مشكلة سمعة الشركة أكثر تأثيرًا على أداء الشركات، وانعكاس ذلك على حصتها
ما دور المسئولية االجتماعية في تعزيز سمعة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي والذي تتفرع منه عدة اسئلة :

 المنظمة؟ كما يمكن إبراز هذا التساؤل في األسئلة الفرعية التالية:
سمعة شركة شيكان  هل توجد عالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز .1

عادة التأمين؟    للتأمين وا 
عادة  .2 هل توجد عالقة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 التأمين؟
هل توجد عالقة بين التزام شركة شيكان  لمسئوليتها االجتماعية وتعزيز سمعتها التجارية  .3

 وحصتها في السوق؟ 
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 :The Importance of the Studyأهمية الدراسة:
 اآلتي: من أهمّيتها الدراسة تستمد

 إثراء المعلومات وزيادة المعارف في هذا الموضوع الذي يعتبر من المواضيع الهامة للباحثين والدارسين.
المساهمة في زيادة االهتمام العلمي بالمسؤولية االجتماعية، ودورها في تعزيز سمعة وذلك من خالل 

اضافًة الى المساهمة في زيادة االهتمام العلمي بتطبيق النماذج  والمعايير الدولية للمسؤولية المنظمة، 
ومن هذا المنطلق   االجتماعية، والعمل على تعزيز سمعة المنظمات والمؤسسات وسط البئية المحيطة بها.

المعرفي عن مفهوم واهمية  تشكل اإلطارتشكل الدراسة مرجعًا للباحثين والدارسين بالمكتبة الجامعية. كما 
وفوائد المسؤولية االجتماعية، ودورها في تعزيز سمعة المنظمة، وبالتالي تقدم فوائد للشركة المبحوثة في 

 عملية اتخاذ القرار اإلداري .
 : The Objective of the Studyأهــداف الـــدراســـــــة 

 ما يلي: تحقيق إلى الدراسة هدفت
المسؤولية االجتماعية ودورها في تعزيز سمعة منظمات األعمال وبألخص شركة شيكان للتأمين إبراز أهمية 

وأعادة التأمين التعرف علي العالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز السمعة شركة 
زيز سمعة شرركة شيكان شيكان للتأمين وأعادة التأمين الكشف عن عالقة بين الرتقاء بالتنمية المستدامة وتع

للتامين وأعادة التامين والتعرف كذلك علي العالقة بين التزام شركة شيكان لمسئوليتها االجتماعية وتعزيز 
سمعتها التجارية وحصتها في سوق التأمين , أضافة إلى بيان أهمية النتائج واالستنتجات والتوصيات لشركة 

 تخاذ االجراءات الكفيلة بتطبيقها .شيكان للتأمين وأعادة التأمين ومعرفتها ال
تم بناء الفرضيات اعتمادًا على موضوع : The Hypothecs of the Study فرضيات الـــدراســـــــــة

 الدراسة، ومشكلتها وعناصرها المختلفة، وذلك وفقًا لآلتي:
 توجد عالقة ذات دالله إحصائية بين المسئولية االجتماعية وتعزيز سمعة المنظمة. اواًل: الفرضية الرئيسية:

 هي:  الفرعية ثانيًا: الفرضيات
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة  .1

عادة التأمين.   شركة شيكان للتأمين وا 
بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

عادة التامين.  للتأمين وا 
 بناءًا علي مشكلة الدراسة التي تمت صياغتها وفرضياتها تم استخدام المناهج التالية:منهجية الدراسة: 
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المنهج الوصفي: لوصف الظاهرة ومتغيراتها، وذلك من خالل جمع المعلومات و البياناتالمتوفرة   1.
 والضرورية لفهم و تفسير المشكلة.

 . المنهج التاريخي: لتأصيل الظاهرة موضوع الدراسة، وعرض الدراسات السابقة.2
خالل مالحظة الظواهر وجمع  . المنهج االستقرائي واالستنباطي: يتم االعتماد على هذا المنهج من3

البيانات، وذلك للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات كلية. باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 
 .Spssاالجتماعية 

 تم االعتماد على نوعين من المصادر:مصادر جمع البيانات: 
 ى عينة الدراسة.أواًل: المصادر األولية: ممثلة في استمارة االستبيان التي تم توزيعها عل

ثانيًا: المصادر الثانوية:ممثلة في الكتب والمراجع والمجالت والدوريات واالنترنت، باإلضافة الى المحفوظات  
 والمنشورات الخاصة بموضوع الدراسة. 

 :تتمثل حدود الدراسة فيحدود الدراسة: 
 م.2017الحد الزماني: للعام  . أ
 ة للتأمينالحد المكاني: شركة شيكان للتأمين واعاد . ب
 الحد البشري:الموظفين بالشركة. . ج

بناءًا على متغيرات الدراسة الحالية تم الحصول على الدراسات السابقة التالية، والتي تم  الدراسات السابقة:
االستفادة منها في المقارنة بينها وبين الدراسة الحالية والعمل على معالجة الفجوة الناتجة بينهما من خالل ما 

 .تم التوصل اليه من نتائج وتوصيات
 :(1) م(2008/ دراسة طارق )1

الدراسة إلى التعرف على دور المسؤولية االجتماعية والفوائد التي تجنيها منظمة األعمال جراء هدفت 
تبنيها أنشطة اجتماعية، والتي من شأنها تساعد على دعم ريادتها وتنافسها بشكل جيد وفعال، وتكمن أهمية 

ادة وتنافس المنظمات. وتعالج هذه الدراسة في الربط التصوري للعالقة بين المسؤولية االجتماعية وتدعيم ري
موضوعا ذو أهمية كبيرة في الدراسات اإلدارية الحديثة النابعة من التحديات التي تواجهها منظمات األعمال 
في هذا العصر. كما تسلط الضوء على مبادئ وأركان المسؤولية االجتماعية ومحاولة استنباط رؤية إسالمية 

وتطبيقها من قبل منظمات األعمال. وتوصل الدارس إلى نتيجة أن عن المسؤولية االجتماعية وتثبيتها 
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال حقيقًة البد من العمل بها من أجل االستمرار وتطور في الريادة  
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االقتصادية.  وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستنباطي في الوصول ألهمية المسؤولية االجتماعية 
 ظمات األعمال.لمن
سعت هذه الدراسة إلى معرفة دور المنظمات األجنبية الطوعية في مجال أداء :(2)م( 2014/ دراسة عمر )2

المسئولية االجتماعية  وخاصة في مجال التعليم ، وتمثلت مشكلة الدراسة في: ما دور المسئولية االجتماعية 
والتنمية المستدامة. حيث سعى الدارس إلى تقيم األثر للمنظمات األجنبية العاملة في السودان على التعليم 

االجتماعي لقيام المنظمات األجنبية في المجتمع المحلي وبتحديد الدور المطلوب من المنظمات بدقة، 
وتمثلت أهمية الدراسة في بيان أهمية المنظمات األجنبية بالتنمية المجتمعية ودورها في التعليم كقطاع حيوي 

النامية. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي وقد أوصى الدارس االهتمام في المجتمعات 
والتنسيق بين الحكومة والكوادر المجتمعية ومنظمات األعمال وكذلك توضيح خطط التطوير والتنمية 

ق بين الحكومة للمنظمات حتى ُيمكن من متابعتها وتقيمها وقياس نتائجها، وأوصى الدارس بـ االهتمام والتنسي
 والكوادر المجتمعية ومنظمات األعمال وكذلك توضيح الخطط التطورية للتنمية.  

جاءت الدراسة بعنوان المسؤولية االجتماعية للشركات في جنوب أفريقيا، :Shotte(3)  (2016 )/دراسة 3
ية االجتماعية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تحمل الشركات في جنوب افريقيا للمسؤول

وتمثلت مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي وهو ما مدى التزام الشركات العاملة بجنوب افريقيا بالمسؤولية 
االجتماعية؟. وحيث تم تحديد مجاالت المسؤولية االجتماعية في هذه الدراسة فيما يتعلق بالبيئة والموظفين 

في مختلف القطاعات االقتصادية في جنوب  أفريقيا. بالتطبيق على عينة عشوائية ممثلة للشركات العامة 
وخُلصت الدراسة الى نتائج من أهمها أن الشركات العامة تركز على تحمل المسؤولية االجتماعية والبيئة. 
عكس الشركات في القطاع الخاص باألخص شركات التعدين حيث وضعت أنظمة وقواعد اللتزام الشركات 

جتماعية. وأوصى الدارس بضرورة العمل من أجل تحقيق المسؤولية االجتماعية باتباع مفهوم المسؤولية اال
في الشركات وال بد من الوصول إلى دليل ثابت يساعد على تقيم المسؤولية االجتماعية في مختلف 

 المجاالت. 
 
 

 مقارنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:  
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تناولت الدراسات السابقة المسؤولية االجتماعية من خالل دور المنظمات للقيام بهذه المسؤولية في       
 المتغيرات مع الفعال التجاوب البئية والعاملين بها بينما الدراسة الحالية تناولتها بشكل اشمل من خالل

 ظمة. وكيفية تعزيز سمعة المن المستدامة بالتنمية واالرتقاء المجتمعية
يتناول االطار النظري للدراسة بعض الموضوعات التي كتبت في االدبيات عن ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 تكنولوجيا المعلومات، واتخاذ القرارات االدارية.
ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية في الدراسات النفسية االجتماعية في أواًل : مفهوم المسؤولية االجتماعية:

م حيث وضح احد الكتاب عناصرها، ثم أحذ يتوسع هذا التصور وزاد تفصيله في 1971ة العربية عام البيئ
م، وفي الدراسات االجتماعية يشير أحد الكتاب إلى أن السنوات المنصرمة من النصف الثاني من 1973عام 

ة اشتداد مواجه االنتقادات القرن العشرين ستكون فترة بداية تاريخ المسؤولية االجتماعية في المجتمعات نتيج
الموجه إلى المشروعات الصناعية وتزيد خالل تلك الفترة مما يجعل للمسؤولية االجتماعية اهتمامًا علميًا 
وعمليًا ملحوظًا من جانب الباحثين في علم النفس واالجتماع واإلدارة. ، وهنالك عديد من التعريفات لمفهوم 

 (4)ن عديد من االتجاهات النظرية سوف يعرض منها على الوجه اآلتي: المسؤولية االجتماعية التي تعبر ع
 هي وعي الفرد بأساس معرفي ضروري بسلوكه نحو المجتمع ومدى تأثيره في تحديد األحداث.       

كما هي عمل أخالقي يهدف به الفرد إلى المنفعة العامة للمجتمع وضميره يوحي له بالواجب ويشعره به. 
استعداد فطري للقدرة على أن يلزم المرء نفسه وأن يفي بالتزاماته من جهده وقدرته. وقد عرف وهي كذلك 

: التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في (4)البنك الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية على أنها
سين مستوى معيشة الناس التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي  لتح

 بأسلوب يخدم  التجارة ويخدم التنمية في آن واحد. 

 :(5)تتمثل أهداف المسؤولية االجتماعية في االتي أهداف المسؤولية االجتماعية:

حقوق اإلنسان وتتمثل في: دعم حماية حقوق اإلنسان المعنية دوليًا واحترامها، والتأكد من عدم االشتراك  .1
 ق اإلنسان. في انتهاكات حقو 

. المحافظة على البيئة وتتمثل في: تشجيع إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية، االضطالع 2
 بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.

. معايير العمل وتتمثل في: احترام حريات تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المسؤولية 3
اء على جميع أشكال العمل اإلجباري، القضاء على عمالة األطفال، والقضاء على التمييز االجتماعية، القض

 في مجال التوظيف والمهن. 
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. مكافحة الفساد وتتمثل في: مكافحة الفساد بكل أشكاله، مكافحة االبتزاز والرشاوي، ومكافحة الغش 4
 التجاري.

 :(6) االجتماعية في عدد من النقاط منهاتتمثل أهمية المسؤولية أهمية المسؤولية االجتماعية:
زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع خلق شعور عالي باالنتماء من قبل  .1

 األفراد ذوي االحتياجات. 
االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفير نوع العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو  .2

 ية لمنظمات األعمال. جوهر المسؤولية االجتماع
 تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواء من ناحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية.  .3
 تحسين سمعة الشركة مما يحسن قيمتها االجتماعية.   .4

 :(7) وهنالك مستويات اجتماعية أخرى تتمثل في اآلتي
ب العامة والسلوك اإليجابي وعدم احترام العادات والتقاليد السائد في المجتمع وعدم خرق اآلدا .1

 قبول الفساد اإلداري والرشوة وتحقيق أرباح على حساب صحة المستهلك. 
 دعم تنظيمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والتنظيمات التي تهتم بشؤون المرأة أو الطفل.  .2
 التعامل الصادق مع الصحافة واألعالم.  .3
 الصدق في نشر المعلومات الخاصة بالمنظمة.  .4

وبالتالي البد للمنظمات أن تلتزم بإطاعة القوانين واكتساب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ 
األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون واحترام الجانب البيئي ومنع االستخدام التعسفي مع 

تقيم الخدمات والمنتجات وتحقيق السالمة والعدل وخطط الضمان االجتماعي  عدم التمييز العنصري في
 (8)واحترام اللوائح التي تسنها الحكومة أو المجتمع. 

أصبح موضوع السمعة يحظى باهتمام العديد مـن المنظمـات علـى تعـدد مجـاالت ثانيًا: مفهوم سمعة المنظمة:
عة تشــكل عنــد الجمهــور صــورة  ذهنيــة راســخة بمــرور عملهــا ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة وذلــك ألن الســم

رغـــم صـــعوبة إدارة المنظمـــات لســـمعتها كونهـــا و الـــزمن  يعبـــروا عنهـــا فـــي صـــورة أراء وتقـــيم أداء المنظمـــات.  
مرتبطــة بــالجمهور الــذي يتســم آراءه بــالتطور والتغيــر المســتمر وفــق لمســتجدات األحــداث, إال أنــه يمكــن النظــر 

 .(9)لتي تساعد في الحكم على سمعة المنظمة. لمجموعة من المحددات ا
 :(10)تتمثل سمعة المنظمة في خمسة محاور وهي

 اإلدراك الحسي الذي يركز وجهات نظر أصحاب المصالح حول التصور العام للمنظمة. . 1
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 . السمعة المتمثلة في المنظور الجماعي الذي يستند على التصورات المجتمعية للمنظمة. 2
 . مقارنة سمعة المنظمة بالمنظمات األخرى. 3
 . النواحي اإليجابية والسلبية لسمعة المنظمة. 4
 . المدى الزمني الذي يمكن أن تكتسب فيه المنظمة سمعتها وشهرتها لدى الجمهور. 5

 :(10)يمكن عرض أهمية السمعة للشركة او المنظمة في اآلتيأهمية سمعة المنظمة: 
 . تساعد على توليد والء المستهلك. 2زيادة األرباح وخفض التكلفة.     .1
 . تباعد الخالفات بين أصحاب المصالح مما يساعد في دعم المنظمة. 3
. قيام المنظمة في وضع السعر الربحي على المنتجات أو الخدمات المقدمة للزبائن حيث يكون زبون 4

 يفضلون رعاية المنظمة للمنتجات والخدمات.  . الزبائن5راغب لدفع مثل هذه األسعار. 
 . إن المنظمة التي تتمتع بالسمعة لها قيمة في السوق المالية وأسهمها لها قيمة عالية. 6

تخفيض معدل دوران العمل، زيادة األرباح تتمثل اهداف سمعة المنظمة في : أهداف سمعة المنظمة:
بون، كسب الزبائن الجدد، تطوير صورة إيجابية للمنظمة، وتخفيض تكلفة رأس المال، زيادة رضا ووالء الز 

منح قيمة إضافية، سهولة الوصول ألفضل مقدمي الخدمات المهنية، تعزيز قوة المنظمة وجذب المستثمرين، 
واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة  للعمل. وتعد السمعة الجيدة أداة مؤثرة على المنظمات لتحقيق أهدافها 

ة التي تمثل بخلق القيمة ونمو الربحية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة التي تسهم في بقاءها اإلستراتيجي
 .                     (11)ونموها الشامل

تعني الصورة الذهنية للمنظمة انطباع صورة الشيء في الذهن والتعبير عن الصورة الذهنية للمنظمة:
"وتعد الصورة الذهنية ناتجًا طبعيًا لجمع خبرات األفراد التي يتلقاها الفرد التصورات التي يحملها أفراد المجتمع 

عبر تفاعالته مع المنظمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  تكتسب الصورة الذهنية تجاه المنظمات أهمية 
الصورة خاصة من خالل تأثيرها بالرأي العام السائد نحو مختلف الجوانب ذات العالقة بالمنظمة حيث تقوم 

الذهنية من خالل تأديتها لوظائف نفسية واجتماعية بدور رئيسي في تكوين الرأي العام والتوجيه، وهنالك 
 . (12)عالقة قوية بين المنظمة والصورة الذهنية للمجتمع 

عـــادة التـــأمين هـــي إحـــدى شـــركات الهيئـــة ثالثـــًا: شـــركة شـــيكان للتـــأمين المحـــدودة:  شـــركة شـــيكان للتـــأمين وا 
م وتعتبـر اكبــر شـركات التــأمين 1983االقتصـادية الوطنيـة التابعــة لـوزارة الــدفاع الـوطني، تــم تأسيسـها فـي عــام 

في السودان وتقوم الشركة بالتأمين لممتلكات القطاع العـام وتتعـدى بخـدماتها هـذا القطـاع لتشـمل كـذلك القطـاع 
ن. التـــأمين وفـــق أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية الخـــاص واألفـــراد حيـــث تمثـــل المرتبـــة األولـــى فـــي تأمينهـــا بالســـودا



69 
 

يقتضـي أن يكـون تأمينـًا تعاونيـاو وهـو أسـاس العمـل بالشـركة حيـث تعتبـر األقسـاط المدفوعـة تبرعـًا فـي المحفظـة 
التعاونيــة للشـــركة مـــن قبــل أصـــحاب الممتلكـــات المؤمنــة ويـــتم توزيـــع فــوائض التـــأمين علـــيهم كمــا أنهـــم يمثلـــون 

شركة ويتحملون جانب من الخسائر عنـد حـدوثها، تسـهم الشـركة بفعاليـة فـي مجالهـا بأعضاء في مجلس إدارة ال
المتمثــل فــي التــأمين والتعــويض عــن الخســائر االجتماعيــة ولــديها ودائــع اســتثمارية وأســهم فــي مؤسســات ماليــة 

الواليــات  معتبــرة، وتقــوم بــإجراء الدراســات والمســوحات الفنيــة لتقليــل الخســائر كمــا أن لــديها ســتة عشــر فــرع فــي
المختلفة في السودان وهي األولـى فـي مجـال التكافـل بـالبالد، وأضـافت تغطيـات تأمينيـة شـتى فـي مجـال تـأمين 

 . (13)الثروة الحيوانية والتأمين الزراعي والطبي وهي أول شركة تطرق مجال التأمين الطبي في السودان
 :ر الفرضيات رابعًا: إجراءات الدراسة الميدانية تحليل البيانات واختبا

يشتمل هذا الجانب علي اإلجراءات التي تم اتباعها في التخطيط للدراسة الميدانية موضحًة خطوات تصميم 
استمارة الدراسة ووصف المجتمع والعينة ؛ وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق الظاهري 

ستخدمة في تحليل البيانات ؛ وذلك علي واالتساق الداخلي باإلضافة إلي توضيح األساليب اإلحصائية الم
 النحو التالي :

يشـتمل مجتمـع الدراسـة علـى المـوظفين العـاملين بشـركة شـيكان للتـأمين واعـادة أوال : مجتمع وعينة الدراسـة : 
( 45( فـــردًا، حيـــث تـــم توزيـــع )45التـــأمين، وتـــم  اختبـــار عينـــة  شـــاملة لجميـــع مجتمـــع البحـــث البـــالغ عـــددهم )

 %.   94( استبانة وجميعها صالحة للدراسة، وذلك بنسبة 42ارجاع )استبانة، وتم 
وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على 

لتخصص األكاديمي، المسمى الوظيفي، الخبرة ، االنوع، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل العلميمتغيرات: 
الهدف االساسي من هذه البيانات هو االطئمنان على مدى تفهم المبحوثين لعبارات و بالشركة.العملية 

 االستبانة .وفيما يلي وصفًا مفصاًل ألفراد عينة الدراسة وفقا للخصائص والمتغيرات المذكورة اعاله :
 

 يتمثل في:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية:
تم استفسار المبحوثين عن النوع، وقد ُأعطوا متغيرين هما ذكر وأنثى. عينة حسب النوع:. توزيع أفراد ال1

غالبية أفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم أن وقد كانت إجاباتهم على هذين المتغيرين.و 
ذلك لسياسة  ( % وقد ُيعزى24( % من إجمالي عينة الدراسة بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة ) 76)

بعض الشركات في التوظيف، كما قد يكون سبب انخفاض نسبة اإلناث يعود أيضًا إلى أن بعض الشركات 
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ال يفضلون عمل النساء ألسباب خاصة بهّن، فمثاًل النساء يخضعن لظروف قد تؤدي إلى تأخير العمل 
 باإلضافة لطبيعة نشاط الشركة. )إجازات األمومة وغيرها(.

كذلك تمَّ سؤال المبحوثين عن أعمارهم، وقد أعطيت لهم خمسة فئات اد العينة حسب العمر: . توزيع أفر 2
 25، وأن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين عمرية، وقد كانت إجاباتهم على هذه المتغيرات مختلفة

 9.5سنة ) 25من %( بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم أقل  45.2سنة حيث بلغت نسبتهم ) 35وأقل من 
( % . 33.3سنة، حيث بلغت نسبتهم ) 45سنة وأقل من  35%(. بينما بلغت نسبة الذين اعمارهم ما بين 
( %. 9.5سنة . حيث بلغت نسبتهم ) 55سنة واقل من  45كما بلغت نسبة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

 %( من العينة الكلية . 2.4سنة فقد بلغت نسبتهم ) 55أما أفراد العينة والذين تزيد سنوات أعمارهم عن 
%، 45.2( سنة حيث بلغت نسبتهم 35 -25ومما سبق يتضح أن أعلى نسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بين) 

وهي تمثل سن الشباب والنضوج والخبرة والمعرفة، وقد ُيعزى ذلك إلى أن الشركة موضوع الدراسة تفضل في 
 عرفة من سن الشباب.التوظيف من لهم خبرة وم

تّم استفسار المبحوثين عن حالتهم االجتماعية وذلك .  توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية: 3
أن غالبية أفراد العينة من المتزوجين حيث بلغت بإعطائهم ثالث متغيرات هي: متزوج،غير متزوج، أخرى، و 

( % أما الحاالت 40.5غير المتزوجين في العينة ) ( % من أفراد العينة. بينما بلغت نسبة59.5نسبتهم )
وبذلك يمكن القول أن الغالبية من  ( % من العينة الكلية.0األخرى )مطلق وأرمل( فقد بلغت نسبتهم  )

 العاملين في الشركة موضوع الدراسة من المتزوجين مما يعني ان بالشركة استقرار اجتماعي للعاملين بها.
تّم سؤال المبحوثين عن المؤهل العلمي، وأعطيت لهم .  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: 4

%( من أفراد العينة بينما 7.1أن غالبية أفراد العينة من الثانوي بلغت نسبتهم )متغيرات مختلفة، وأتضح 
ق الجامعي فقد بلغت نسبتهم  %( أما حملة التعليم فو  61.9بلغت نسبة حملة التعليم الجامعي في العينة  )

وعليه يمكن القول بأن عينة الدراسة من العينات المؤهلة علميًا، وبالتالي سوف  %( من العينة الكلية . 31)
يؤدى ذلك إلى الحصول على أراء موضوعية حول موضوع الدراسة، كما تعطي هذه النسب من المستوى 

كد أن الشركة موضوع الدراسة تهتم بتوظيف حملة الجامعي وفوق الجامعي وهي نسبة عالية. مما يؤ 
الشهادات والمؤهلين علميًا مما ينعكس على أداء هذه الشركة. وقد يؤكد أيضًا عن هذه الشركة أنها تدفع 
العاملين وتحفزهم من أجل تنمية وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وقد ثبت ذلك من خالل اللقاءات التي تمت مع 

 .بعض األفراد بالشركة
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تم استفسار المبحوثين عن خبراتهم العملية، وقد أعطوا إجابات . توزيع أفراد العينة حسب االخبرة بالشركة:5
سنوات حيث بلغت نسبتهم  15 - 10أن غالبية أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين مختلفة، وأتضح 

(  أما أفراد العينة 28.6%سنة ) 10-5%( بينما بلغت نسبة الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين  47.6)
سنوات بلغت  5%( والذين خبرتهم اقل من  14.3سنة فقد بلغت نسبتهم ) 15والذين تزيد خبرتهم عن 

%( من العينة الكلية. وبذلك يمكن القول بأن الشركة تتمتع باستقرار كبير من خالل العاملين 9.5نسبتهم )
%. وهذا يعتبر بمثابة مؤشر جيد جدًا في دوران  47.6غت نسبتهم الذين يمتازون بالخبرة المتراكمة حيث بل

 العمل.
تخصصاتهم، وأتضح أن  تم استفسار المبحوثين عن. توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكاديمي:6

 59.5غالبية أفراد العينة المبحوثة تخصصاتهم ممثلة في االدارة واالقتصاد والمحاسبة. حيث بلغت نسبتهم )
%( وبذلك يمكن القول بأن الشركة تهتم في  40.5%(  بينما بلغت  نسبة التخصصات االخرى في العينة )

 لطبيعة نشاط الشركة.ملئ وظائفها بحملة المؤهالت العلمية من العلوم االنسانية، ويعزا ذلك
التكلفة مقارنة بالتلفون،  على اداة االستبانة لعدة اسباب منها ، انخفاضثانيا : اداة الدراسة : تم االعتماد 

عطاء فرصة كافية للمبحوثين للتفكير وشعور المستجيب بالحرية وعدم الرقابة في التفكير واالختبار.  وا 
تم ارفاق خطاب مع االستبانة للمبحوثين فيه تنوير وتوضيح بأهداف االستبانة وقد تم وصف االستبيان: 

 االستبانة الى قسمين :تقسيم 
النـوع، العمـر، الحالـة ويحتوي على البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسـة حسـب متغيـرات ) األول:)أ(. القسم 

 ( لتخصص األكاديمي، المسمى الوظيفي، الخبرة العملية بالشركة، ااالجتماعية، المؤهل العلمي
سـتجاباتهم عـن مـا ( عبارة طلـب مـن افـراد العينـة تحـدد ا10يحتوي هذا القسم على عدد ))ب(. القسم الثاني : 

تصفه كل عبارة وفقا لمقياس )ليكرت( الخماسي المتدرج الـذي يتكـون مـن خمسـة مسـتويات مغلقـة )أوافـق بشـدة 
( عبــارات 5، أوافــق  ، محايــد ، ال أوافــق ، ال أوافــق بشــدة( وتــم توزيــع هــذه العبــارات علــى الفرضــيات بمعــدل )

 لكل فرضية من الفرضيات.
 

الثبــات والصــدق الظــاهري : للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري . 1 تتمثــل فــي: لدراســة :ثالثــا: ثبــات وصــد  اداة ا
لالستبانة ومدى صالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح ، قـام الباحـث بعـرض االسـتبيان علـى عـدد مـن 

فيـة ( اربعـة  مـن مختلـف المواقـع الوظي4المحكمين االكاديميين والمختصين في مجـال الدراسـة والبـالغ عـددهم )
 والتخصصات العلمية ، وتم عمل التعديالت الالزمة وفقا لمقترحاتهم . 
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.الثبــات والصــدق اإلحصــائي :يقصــد بثبـــات االختبــار ان يعطــي المقيــاس نفـــس النتــائج اذا مــا تــم اســـتخدامه 2
أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة ، او اذا تم تطبيق االختبـار علـى مجموعـة مـن األفـراد ورصـدت درجـاتهم ثـم 
أعيد تطبيق نفس االختبار على المجموعة يتم الحصول على الدرجات نفسها ، ويـتم فـي هـذه الدراسـة اسـتخدام 

بــراون( ومعادلـة الفــا كرونبــاا .امـا الصــدق فهــو مقيــاس  -طريقـة التجزئــة النصــفية باسـتخدام معادلــة )ســبيرمان 
ي هـذه الدراسـة يـتم اسـتخدام أسـلوب لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقيـاس معـين ، وفـ

الجـــزر التربيعـــي لمعامـــل الثبـــات لقيـــاس الصـــدق وتتـــراوح قيمـــة كـــل مـــن معامـــل الصـــدق والثبـــات بـــين الصـــفر 
. وقــام الباحـث فــي هــذه الدراســة بحسـاب معامــل ثبــات المقيـاس المســتخدم فــي االســتبيان (14)والواحـد الصــحيح .

ســاس فصــل إجابــات افــراد عينــة الدراســة عــن العبــارات ذات األرقــام بطريقــة التجزئــة النصــفية التــي تقــوم علــى أ
الفرديــة عــن إجابــاتهم عــن العبــارات ذات األرقــام الزوجيــة ثــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بينهمــا ثــم حســاب 

 (15)براون بالصيغة اآلتية :  -معامل الثبات وفقا لمعادلة سبيرمان 
 2Rمعامل الثبات    =  

  1+R 
معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين اإلجابـــات ذات االرقـــام الفرديـــة واإلجابـــات علـــى العبـــارات ذات األرقـــام  Rحيـــث 

( فــردا مــن مجتمــع الدراســة وتــم حســاب ثبــات االســتبيان مــن 15الزوجيــة مــن خــالل عنيــة اســتطالعية بحجــم )
 (.1العينة االستطالعية حسب طريقة التجزئة وكانت النتائج كما في الجدول)

 
 
 

 ( الثبات والصدق االحصائي ألفراد العينة االستطالعية على االستبيان 1ل )الجدو 
معامل الصدق  معامل الثبات  معامل االرتباط الفرضيات

 والثبات
 0.90 0.81 0.68 الفرضية األولى
 0.88 0.77 0.63 الفرضية الثانية

 م2018؛ spssالمصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة باستخدام برنامج 
يالحـــظ مـــن الجـــدول ان جميـــع معـــامالت الصـــدق والثبـــات إلجابـــات أفـــراد العينـــة االســـتطالعية علـــى العبـــارات 

%( فــي بعضــها ممــا 100( وقريبــا مــن الدرجــة )0.50المتعلقــة بكــل فرضــية مــن الفرضــيات كانــت اكبــر مــن )
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ق أغــراض البحــث ويجعـــل يــوفر قــدرا مــن االطمئنـــان علــى ان اداة الدراســة تتصـــف بالثبــات والصــدق بمــا يحقـــ
 التحليل اإلحصائي سليما ومقبوال . 

لتحقيـق أهـداف الدراسـة واختبـار فرضـياتها تـم اسـتخدام رابعا : األساليب االحصـائية المسـتخدمة فـي التحليـل: 
 األساليب اإلحصائية التالية :

 المركزية.المنوال وذلك ألنه األنسب لقياس البيانات الوصفية وكمقياس من مقاييس النزعة  -1
 النسب العامة للموافقة وعدم الموافقة. -2
 التوزيع التكراري والنسب المئوية . -3
 براون لحساب معامل الثبات . -معامل ارتباط بيرسون  ، ومعامل ارتباط سبيرمان  -4
( حيــث كانــت الجدوليــة لكــل 0.50اختبــار كــاي تربيــع حيــث كانــت المعنويــة لقيمــة كــاي المحســوبة ) -5

 (.3.83% تساوي )5ومستوى معنوية  4حرية العبارات بدرجة 
 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار مربع كأي لعبارات االستبانةخامسًا:
(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور األول : التجاوب الفعال مع 2الجدول )

 .المتغيرات المجتمعية
 
 
 
 
 

 المتوسط العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة

 أوافق بشدة 1 69. 4.24 تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية
 أوافق 3 94. 4.02 تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع 

للشركة القدرة السريعة  في التحول الستيعاب المتغيرات المجتمعية في 
 نشاطها

3.90 .98 
 أوافق 4

 أوافق 5 1.21 3.50 لدى الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية 
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 أوافق 2 83. 4.07 يتناسب نشاط الشركة مع المجتمع المحيط بها 
 أوافق  0.93 3.95 المتوسط

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
يلي:أن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)التجاوب الفعال مع ( ما 2يتضح من الجدول )

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على 3المتغيرات المجتمعية( يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
 كل العبارات التي تعبر عن المحور األول. وأهم عبارة  من عبارات محور)التجاوب الفعال مع المتغيرات
المجتمعية(هي العبارة )تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد 

(.وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة )لدى 0.69( وبانحراف معياري )4.24العينة على العبارة )
( بانحراف معياري 3.50لعبارة )الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية( حيث بلغ متوسط ا

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع 3.95(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )1.21)
( مما يدل على 0.93العبارات التي تقيس التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية ، وبانحراف معياري )

 تمركز القيم حول وسطها الحسابي.
 تبار مربع كاي لعبارات المحور األول: التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية( اخ3الجدول )

 
 
 
 
 

قيمة مربع  العبارة
 كاي

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

 دالة 0000. 3 29.146 تعمل الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية

 دالة 0050. 2 10.429 تحرص الشركة على التواصل بينها وبين المجتمع 

للشركة القدرة السريعة  في التحول الستيعاب المتغيرات 
 المجتمعية في نشاطها

غير  0940. 3 6.381
 دالة

غير  0570. 4 9.190 لدى الشركة خطة استباقية الستيعاب المتغيرات المجتمعية 
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 دالة
 دالة 000. 3 22.571 يتناسب نشاط الشركة مع المجتمع المحيط بها 

 دالة 0.02 4 11.644 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 3يتضح من الجدول )

%(، 5( وهي أقل من )000.داللة إحصائية )( ومستوى 3( عند درجات حرية )29.146للعبارة األولى )
وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة 
على أن الشركة على االستجابة للمتغيرات المجتمعية.حيث بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق 

( 005.( ومستوى داللة إحصائية )2( عند درجات حرية )10.429ارة الثانية )بين أفراد عينة الدراسة للعب
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة 5وهي أقل من )

ولصالح الموافقين على أن الشركة تحرص على التواصل بينها وبين المجتمع. كما بلغت قيمة مربع كاى 
( ومستوى داللة 3( عند درجات حرية )6.381وبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )المحس

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أكبر من )094.إحصائية )
ين أفراد عينة الدراسة للعبارة بين إجابات أفراد العينة.كما بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق ب

%(، وعليه فإن 5( وهي أكبر من )057.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )9.190الرابعة )
ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة . وبلغت قيمة مربع كاى 

( ومستوى 3( عند درجات حرية )22.571ة للعبارة الخامسة )المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراس
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أقل من )0.000داللة إحصائية )

بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن نشاط الشركة يتناسب مع المجتمع المحيط بها. كما بلغت 
( ، وهي 0.000( ، وبمستوى داللة إحصائية )4(، عند درجات حرية )11.644للمحور )قيمة مربع كاي 

 ، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ولصالح الموافقين.0.02أقل من 
 المستدامة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثاني: االرتقاء بالتنمية 4الجدول )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة
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 أوافق 2 1.02 3.98 تعمل الشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر 
 أوافق 5 1.13 3.50 تساعد البرامج الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة 
يشارك العاملون بالشركة في وضع البرامج التي تهدف إلى االرتقاء 

 بالتنمية  المستدامة 
3.50 1.10 

 أوافق 4

 أوافق 1 93. 4.00 تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة 
 أوافق 3 1.13 3.93 تساعد خطة الشركة الموضوعة لالرتقاء بالتنمية المستدامة 

 أوافق  1.06 3.78 المتوسط

 م2018المصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)االرتقاء بالتنمية 4يتضح من الجدول )

على كل ( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة 3المستدامة( يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
العبارات التي تعبر عن المحور الثاني. أهم عبارة  من عبارات محور)االرتقاء بالتنمية المستدامة(هي العبارة 
)تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة 

ة من حيث الموافقة هي العبارة )تساعد البرامج (.وأقل عبار 0.93( وبانحراف معياري )4.00على العبارة )
( بانحراف معياري 3.50الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة( حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع 3.78(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )1.13)
( مما يدل على تمركز القيم حول 1.06بالتنمية المستدامة ، وبانحراف معياري )العبارات التي تقيس االرتقاء 

 وسطها الحسابي.
 ( اختبار مربع كاي لعبارات المحور الثاني : االرتقاء بالتنمية المستدامة5الجدول )

قيمة  العبارة
مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التفسير

 دالة 000. 4 28.238 تعمل الشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر 
 دالة 017. 4 12.048 تساعد البرامج الموجودة  بالشركة على االرتقاء بالتنمية المستدامة 

يشارك العاملون بالشركة في وضع البرامج التي تهدف إلى 
 االرتقاء بالتنمية  المستدامة 

 دالة 042. 4 9.905
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 دالة 006. 3 12.476 تعمل الشركة على مراجعة برامجها الموضوعة للتنمية المستدامة 

 دالة 000. 4 27.762 تساعد خطة الشركة الموضوعة لالرتقاء بالتنمية المستدامة 
 دالة 0.001 4 18.642 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018الميدانية، المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 5يتضح من الجدول )

%(، 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )28.238للعبارة األولى )
ات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجاب

الشركة تعمل على االرتقاء بالتنمية المستدامة بشكل مستمر. بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق 
( 017.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )12.048بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة %(، وعليه 5وهي أقل من )
ولصالح الموافقين على أن البرامج الموجودة  بالشركة تساعد على االرتقاء بالتنمية المستدامة. وبلغت قيمة 

( 4ت حرية )( عند درجا9.905مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة 5( وهي أقل من )042.ومستوى داللة إحصائية )

إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن العاملون بالشركة يشاركون في وضع البرامج 
ع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد التي تهدف إلى االرتقاء بالتنمية  المستدامة. كما بلغت قيمة مرب

( وهي أقل 006.( ومستوى داللة إحصائية )3( عند درجات حرية )12.476عينة الدراسة للعبارة الرابعة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، ولصالح الموافقين على أن الشركة 5من )

للتنمية المستدامة . وبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق  تعمل على مراجعة برامجها الموضوعة
( 000.( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )27.762بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ، ولصالح الموافقين على 5وهي أقل من )
الشركة الموضوعة تساعد لالرتقاء بالتنمية المستدامة. كما بلغت قيمة مربع كاي للمحور  أن خطة

، وعليه فإن  0.05، وهي أقل من  0.001( ، وبمستوى داللة إحصائية 4(، عند درجات حرية )18.642)
 ذلك يشير إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية ولصالح الموافقين.

 ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور الثالث: تعزيز سمعة المنظمة( المتوسطا6الجدول )
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المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 النتيجة الرتبة

 تعمل الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر
4.33 0.85 

أوافق  2
 بشدة

 تهتم الشركة بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها 
4.43 .76 

أوافق  1
 بشدة

تعمل الشركة على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب 
 الموارد البشرية 

4.12 1.01 
 أوافق 4

 تهتم الشركة بجودة األداء 
4.24 .87 

أوافق  3
 بشدة

 أوافق 3 1.17 3.93 تعمل الشركة على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة   
 المتوسط

4.21 0.93 
أوافق  

 بشدة

 م2018اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، المصدر : 
( ما يلي :جميع العبارات التي تعبر عن عبارات محور)تعزيز سمعة المنظمة( 6يتضح من الجدول )

( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل العبارات التي 3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي )
وأهم عبارة  من عبارات محور)تعزيز سمعة المنظمة(هي العبارة )تهتم الشركة  تعبر عن المحور الخامس.

( 4.43بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها(، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )
(، وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة )تعمل الشركة على ترسيخ هويتها 0.76وبانحراف معياري )

(. كما بلغ متوسط جميع العبارات 0.93( بانحراف معياري )3.93ورة ثابتة( حيث بلغ متوسط العبارة )بص
( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات التي تقيس تعزيز سمعة المنظمة ، 4.21)

 ( مما يدل على تمركز القيم حول وسطها الحسابي.0.93وبانحراف معياري )
 ( اختبار مربع كاي لعبارات المحور الثالث: تعزيز سمعة المنظمة7) الجدول

 التفسيرالداللة درجات قيمة  العبارة
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 اإلحصائية الحرية مربع كاي

 دالة 0.000 4 48.952 تعمل الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر

 دالة 0.000 3 30.571 تهتم الشركة بالمشاركة المجتمعية في تعزيز سمعتها 
تعمل الشركة على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب الموارد 

 البشرية 
 دالة 0.000 3 19.905

 دالة 0.000 4 40.857 تهتم الشركة بجودة األداء 
 دالة 0.000 4 21.095 تعمل الشركة على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة   

 غير دالة 085. 4 8.172 قيمة مربع كاي األحادية للمحور

 م2018المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة 7يتضح من الجدول ) 

%(، 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4( عند درجات حرية )48.952للعبارة األولى )
يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين بشدة  وعليه فإن ذلك

 على أن الشركة على التطوير واالبتكار بشكل مستمر.
( عند 30.571بلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود 5( وهي أقل من )0.000حصائية )( ومستوى داللة إ3درجات حرية )
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين بشدة على أن الشركة تهتم بالمشاركة 

ارة المجتمعية في تعزيز سمعتها. وبلغت قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعب
%(، وعليه 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3( عند درجات حرية )19.905الثالثة )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين على أن 
ت قيمة مربع كاى المحسوبة الشركة تعمل على تعزيز سمعتها عبر تطوير وتدريب الموارد البشرية. كما بلغ

( ومستوى داللة 4( عند درجات حرية )40.857لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )
%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 5( وهي أقل من )0.000إحصائية )

كة تهتم بجودة األداء. حيث بلغت قيمة مربع كاى إجابات أفراد العينة، ولصالح الموافقين على أن الشر 
( ومستوى 4( عند درجات حرية )21.095المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 5( وهي أقل من )0.000داللة إحصائية )
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ولصالح الموافقين بشدة على أن الشركة تعمل على ترسيخ هويتها بصورة ثابتة.   بين إجابات أفراد العينة،
، 085.( ، وبمستوى داللة إحصائية 4(، عند درجات حرية )8.172كما بلغت قيمة مربع كاي للمحور )

 ، وعليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية . 0.05وهي أكبر من 
تناواللباحث في هذا الجزء مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل فرضيات الدراسة:اختبار 

المعلومات التي أسفرت عنها جداول تحليل البيانات اإلحصائية وكذلك نتائج التحليل اإلحصائي الختبار 
باحث صياغة فروض الفروض . وفى ضوء مشكلة وأهداف الدراسة واستقراء الدراسات السابقة يمكن لل

الدراسة وهي: الفرضية الرئيسة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية وتعزيز سمعة 
 المنظمة ، وتتفرع منها الفرضيات التالية :

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة الفرضية األولى: 
عادة التأمين  شرك  ة شيكان للتأمين وا 

( نتيجة تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية 8الجدول )
عادة التأمين    .وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 
 
 

معامل  الفرضية األولى
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

( T) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب 
الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة 

عادة التأمين    شركة شيكان للتأمين وا 

 قبول 0.001 3.675 0.669 0.25 0.50

 م2018المصدر : اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، 
( ما يلي:هنالك ارتباط )وسط( بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية 8يتضح من الجدول )

(، وهي قيمة مطلقة 0.50( وقدره )Rوتعزيز سمعة المنظمة، ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )
(  مما يدل B(  )0.669نحدار)ال تحدد شكل العالقة بين المتغير التابع والمستقل وبالرجوع لقيمة معامل اال

وجود عالقة طردية موجبة بين التجاوب الفعال مع المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة المنظمة.  حيث قيمة 
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% من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( 25معامل التحديد )القوى التفسيرية( 
مع المتغيرات المجتمعية( وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة  سببها المتغير المستقل )التجاوب الفعال

ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( والمتغير المستقل )التجاوب الفعال مع 
( المحسوبة t%( حيث بلغت قيمة )5( عند مستوى معنوية )tالمتغيرات المجتمعية( وفقا" الختبار )

%. وعليه يتم رفض 5( . وهى قيمة أقل من مستوى المعنوية 0.001ستوى داللة معنوية )(، بم3.675)
فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التجاوب الفعال مع 

عادة التأمين.    المتغيرات المجتمعية وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان : الفرضية الثانية

عادة التأمين.  للتأمين وا 
( نتيجة تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة 9الجدول )

عادة التأمين  شركة شيكان للتأمين وا 

معامل  الفرضية الثانية
 االرتباط

(R) 

معامل 
 التحديد

(R2) 

معامل 
 االنحدار

(B) 

( Tقيمة )
المحسو 
 بة

مستوى 
 المعنوية

نتيجة 
 العالقة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االرتقاء 
بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة 

عادة التأمين  شيكان للتأمين وا 

 قبول 0.007 2.865 0.40 0.17 0.41

 م2018اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة الميدانية، المصدر : 
( ما يلي:هنالك ارتباط )ضعيف( بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة 9يتضح من الجدول )

(، وهي قيمة مطلقة ال تحدد شكل 0.41( وقدره )Rالمنظمة، ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )
(  مما يدل وجود عالقة B(  )0.40لتابع والمستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدار)العالقة بين المتغير ا

طردية موجبة بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة المنظمة. قيمة معامل التحديد )القوى التفسيرية( 
لمستقل )االرتقاء % من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )تعزيز سمعة المنظمة( سببها المتغير ا17

بالتنمية المستدامة( وكما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع 
( عند مستوى معنوية t)تعزيز سمعة المنظمة( والمتغير المستقل )االرتقاء بالتنمية المستدامة( وفقا" الختبار )

( . وهى قيمة أقل من 0.007بمستوى داللة معنوية ) ( ،2.865( المحسوبة )t%( حيث بلغت قيمة )5)
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%. وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات 5مستوى المعنوية 
عادة التأمين.  داللة إحصائية بين االرتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز سمعة شركة شيكان للتأمين وا 

 الخاتمة
 على النتائج والتوصيات.تحتوي الخاتمة 
 أواًل: النتائج:

 . تم التأكد من صحة الفرضيات الموضوعة.1
 تطبيقها للمسؤولية االجتماعية تتمتع الشركة بسمعة جيدة. خالل . من2
 . تعمل الشركة على االستجابة السريعة باستمرار للمتغيرات التي في المجتمع المحيط بها. 3
 لية االجتماعية أنعكس ايجابًا على تطور األداء المالي للشركة وشهرتها. . أن التوسع في تطبيق المسؤو 4
 . تعمل الشركة على بث ثقافة المسؤولية االجتماعية وسط العاملين، والعمل على تعزيزها باستمرار.5
 . تعمل الشركة على االستجابة السريعة للمتغيرات المجتمعية.6
 المنظور االسالمي.. تنطلق مناشط الشركة في تعاملها وفق 7

 ثانيًا :التوصيات:
 . على الشركة العمل على التنمية بصورة مستدامة ومتطورة.1
 . على الشركة التوسع بصورة اكبر في برامج المسؤولية االجتماعية وفق خطط مدروسة.2
 . ان تضع الشركة في برامجها تجاه المجتمع أولوية خاصة ألصحاب الحاجات الخاصة. 3
تعماللشركةعلىالتطويرواالبتكاربشكلمستمر، لمواكبة المنافسة الحادة تجاه تنفيذ برامج المسؤولية . ان 4

 االجتماعية.
 االجتماعية.  المسؤولية برامج وضع في المصلحة ذات األطراف مشاركة على الشركة . أن تحرص5
 المستدامة. بالتنمية لالرتقاء الموضوعة الشركة . مراجعة خطة6
 ل الشركة على وجود قسم خاص بالمسؤولية االجتماعية بها. . ان تعم7

 ثالثًا: مقترح لدراسات مستقبلية:
 دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز أخالقيات المهنة.  .1
 المعاير الدولية ودورها في ترسيخ المسؤولية االجتماعية.  .2

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم: 
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