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 نموذج مقترح لتنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة  
 قطاع صناعة الدواءفي  

               [16] 
 (3)نهال محمد فتحى الشحات -(2)ممدوح عبدالعزيز رفاعى -(1)خالد توفيق أحمد حمزة

 (4)محمد فتحى القاضىشيرين 

معهد الدراسات ( 3عين شمس جامعة ، كلية التجارة ( 2 مركز الخبرات اإلدارية والمحاسبية (1
 جامعة النهضة، كلية الصيدلة( 4جامعة عين شمس ، والبحوث البيئية

 

 المستخلص
ة هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج لممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية، باالضاف

 .بينهمإلى التعرف على أنشطة التنمية المستدامة فى شركات األدوية، وتوضيح العالقة 
 ةيدانيوأسةةلوا الدراسةةة الم یليالتحل یالمنهج الوصةة  على هذه الدراسةةة یف وناعتمد الباحث

وقد اسةةةتخدم الباحثون اسةةةتمارة االسةةةت صةةةاء  ،الالزمة إلتمام الدراسةةةة اناتيلجمع المعلومات والب
اسةةةةةةت صةةةةةةاء على م ردات العينة  ة( اسةةةةةةتمار 376يسةةةةةةة لجمع البيانات، وتم توزيع عدد  كأداة رئ

باسةةةةةتخدام حزمة برامج التحليل  جمعها تمتحليل بيانات الدراسةةةةةة الميدانية الت  وتم المسةةةةةتهدفة، 
اليها  ت، وكان من أهم النتائج التى توصةةةةةةةةةةةةةةلSPSSاالحصةةةةةةةةةةةةةةائى الجاهزة للعلوم االجتماعية 

 الدراسة ما يأتى:
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنمية الموارد البشرية وتح يق التنمية المستدامة، وأنه

 (.α = 0.05توجد عالقة طردية قوية ذات داللة معنوية عند مستوى  
  من  %80.2ممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية تؤثر وت سر فى المتوسط حوالى

 الشركات محل الدراسة.متطلبات تح يق التنمية المستدامة فى 
  أظهرت م ردات عينة البحث اتجاهًا عامًا نحو المواف ة على إيجابية عناصر ممارسات تنمية

الموارد البشرية التى تؤثر على عملية تح يق التنمية المستدامة داخل شركات صناعة الدواء 
 (.3.86محل الدراسة، وذلك بمتوسط حسابى قدره  

  يا هو العنصر األهم واألكثر تأثيراً فى تح يق تنمية الموارد البشرية ممارسة أنشطة إدارة التدر
 .%80.69بأهمية نسبية داخل شركات صناعة الدواء محل الدراسة و 

  أنشطة حماية البيئة هى العنصر األكثر أهمية وتأثيرًا فى متطلبات تح يق التنمية المستدامة
 .%79.78ة نسبية وذلك باهميداخل شركات صناعة الدواء محل الدراسة 
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 وكان من أهم التوصيات التى قدمها الباحثون:
  استخدام أساليا تحديد االحتياجات التدريبية الحديثة لسد االحتياجات المهارية والمعرفية

 للموارد البشرية بالشركة، كأحد ممارسات تنمية الموارد البشرية.
  من الت ييم الموضوعى للموارد البشرية تصميم نظام فعال إلدارة وت ييم األداء يمكن االدارة

 بالشركة.
  اعداد بطاقات الوصف الوظي   للموظ ين بحيث تتضمن بيانات عن المهام والمسئوليات

والشروط الواجا توافرها فى شاغل الوظي ة مثل المعارف والمهارات وال درات المطلوبة ألداء 
 العمل، وتطوير الجدارات المطلوبة.

 طات والمعايير البيئية الواردة فى التشريعات واالت اقيات البيئية المحلية االلتزام باالشترا
 والدولية حتى ال تتعرض الشركة الى الغرامات والع وبات.

  نشر م اهيم ومبادئ وتطبيق المواص ة العالميةISO26000  على مستوى الشركة، لتح يق
 متطلبات أنشطة التنمية المستدامة.

 تنمية الموارد البشرية، التنمية المستدامة، صناعة الدواء فى مصر.الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمـة
ف  ت رير بورتالنةةةد  1987بةةةدأ يظهر مصةةةةةةةةةةةةةةطلح التنميةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة ألول مرة عةةةام 

Brundtland  الذي نشةةةةةةةرته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. بعد هذا الت ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر قررت الجمعية
لتحضةةير لمؤتمر ريو الذي كان الهدف األسةةاسةة  منه تحديد ا 1989العامة لألمم المتحدة عام 

اسةةةةةةةةةةةتراتيجيات وتدابير للحد من آثار تدهور البيئة وال ضةةةةةةةةةةةاء عليها، ودعم التنمية المسةةةةةةةةةةةتدامة 
الذي انع د ف  ريو (CNUED) وتم ف  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية ، والسةةةةةةةةةةةةةةليمة بيئياً 

، اإلعالن عن سةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةلة من 1992حزيران/ يونيه  14-3دي جانيرو، البرازيل، ف  ال ترة  
المبادئ بشةةةةةأن اإلدارة ال ابلة لالسةةةةةتمرار اقتصةةةةةاديًا. ويتعلق أحد هذه المبادئ، بصةةةةة ة خاصةةةةةة، 
بحماية البيئة الت  ينبغ  أن تشكل جزءًا ال يتجزأ من عملية التنمية وه  مسألة ال يمكن تناولها 

ولتح يق التنمية المسةةةةتدامة ، (2001مة  االمم المتحدة، من ردة إذا أردنا تح يق التنمية المسةةةةتدا
ف  أى بلد يتطلا ذلك تعظيم االسةةةةتثمار ف  الموارد البشةةةةرية باعتبارها عماد أي تنمية مسةةةةت رة 
ومسةةتدامة تضةةاف إلى قوة األمم وت دمها، وكذلك تح يز العناصةةر البشةةرية المت وقة بكل الطرق 

ى المزيد من اإلنجاز، وتشةةةةةةةجيعها على اإلبداي والتميز، واألسةةةةةةةاليا المتاحة، من أجل دفعها إل
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مع الحرص على ن ةةةةةل المعرفةةةةةة والتةةةةةأهيةةةةةل النوع  واتبةةةةةاي منهج إداري متميز يتبنى ال كر 
 (.2009االستراتيج  وي وم على اإلبداي والريادة والتميز عامر، 

 العوامل من مجموعة بين تكامل إيجاد يسةةةةتلزم المسةةةةتهدفة المسةةةةتدامة التنمية تح يق إن
وهى التنمية  المسةةةةةةةةةتدامة التنمية مكونات تمثل والتى مجاالت أسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية ثالثة فى تتضةةةةةةةةةح

االقتصةةةادية والح اظ على الموارد الطبيعية والبيئية وأخيرًا التنمية االجتماعية والتى تشةةةمل تنمية 
 (.2005الموارد البشرية  عثمان، 

دوية الرئيسية خالل الع دين الماضيين ل د كانت االستدامة على شاشة الرادار لشركات األ
 ,Knoepfelوكصةةةةةةناعة تم االعتراف بشةةةةةةركات األدوية باعتبارها رائدة ف  مجال االسةةةةةةتدامة  

وبالتال   فإن دراسةةةةةةةةةةةةةةةة الموقف المتطور لهذا ال طاي قد يبرهن على الطليعة الرائدة  ،(2001
 ألداء الشركات المستدام ال عل .

 

 مشكلة البحث  
( م ردة موزعة 42ذات حجم   Pilot Studyل د قام الباحثون باجراء دراسةةةة اسةةةتطالعية 

وذلك بهدف التوصةةةل الى تحديد على شةةةركات تصةةةنيع االدوية التابعة للشةةةركة ال ابضةةةة لالدوية 
 قد أتضح من الدراسة االستطالعية عدة نتائج من أهمها ما يلى:مشكلة الدراسة وأبعادها، و 

 تنمية الموارد البشرية وانها ت تصر ف ط على م هوم التدريا. ضح لم هومهناك افت ار وا -1
 .من ممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية ال يوجد ات اق على ما تشمله -2
ن ص الموارد البشرية الماهرة وانخ اض نية الموظ ين بالب اء فى المنظمة وهجرة العمالة  -3

لعام لل طاي الخاص واالستثماري، وبالتالى ارت اي الك أة من شركات األدوية ب طاي األعمال ا
 .مم يؤثر على تح يق التنمية المستدامة معدالت دوران العمالة

 ن ص المعرفة لم هوم وأهداف ومتطلبات تح يق التنمية المستدامة. -4
األمر الذى يرى الباحثون أنه أصبح من الضرورى دراسة هذه الظواهر ومعرفة األسباا 

 ، ودورتهاوأنشط هالوضع م هوم لعملية تنمية الموارد البشرية وتحديد ممارسات االح ي ية وراءه
هذه الممارسات فى التأثير على تح يق التنمية المستدامة فى شركات تصنيع الدواء التابعة 
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وتتلخص مشكلة الدراسة فى ضعف نموذج تنمية الموارد البشرية األمر ، للشركة ال ابضة لألدوية
تح يق التنمية المستدامة فى شركات األدوية ب طاي األعمال العام، وقد تم  الذى يؤثر على

 صياغة مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية:
 

 أسئلة البحث
ما درجة التزام شةةركات تصةةنيع االدوية التابعة للشةةركة ال ابضةةة لالدوية بممارسةةات وأنشةةطة  .1

 تنمية الموارد البشرية ؟
االدوية التابعة للشةةةةركة ال ابضةةةةة لالدوية باالنشةةةةطة الالزمة  ما مدى التزام شةةةةركات تصةةةةنيع .2

 للتنمية المستدامة؟
تح يق التنمية المسةةةةتدامة فى  الت  تعمل علىممارسةةةةات وأنشةةةةطة تنمية الموارد البشةةةةرية ما  .3

 شركات تصنيع االدوية التابعة للشركة ال ابضة لالدوية؟
 

 أهداف البحث
 :إلى ما يلىمن خالل هذه الدراسة يهدف الباحثون 

 ت ديم إطار نظري لموضوي تنمية الموارد البشرية، والتعرف على م هومها وأبعادها. -1
اقتراح نموذج لممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية نظرًا للخالفات الكبيرة فى هذه النماذج  -2

 سواء فى الدراسات العربية أو األجنبية.
للتعرف على أنشطة التنمية المستدامة فى تأصيل إطار نظرى لموضوي التنمية المستدامة  -3

 شركات األدوية.
 توضيح العالقة بين ممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية لتح يق التنمية المستدامة. -4
التوصل إلى عدد من التوصيات التى يمكن أن تكون ذات فائدة إلدارة شركات صناعة  -5

 الدواء، وللباحثين والمهتمين بهذا المجال.
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 فرضيات الدراسة
 تتكون فرضيات الدراسة من فرضية رئيسة واحدة ويت ري منها أربعة فرضيات فرعية كاآلتى:

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنمية الموارد البشرية وتحقيق  :الفرضية الرئيسة
 التنمية المستدامة".

 ويشتق منها ال رضيات ال رعية التالية:
: " توجد عالقة ذات داللة إحصةةةائية بين ممارسةةةات إدارة التدريا األولىال رضةةةية ال رعية  – 1

 .ة "وأنشطة تح يق التنمية المستدام
: " توجد عالقة ذات داللة إحصةةةةةائية بين ممارسةةةةةات تطوير االداء ال رضةةةةةية ال رعية الثانية –2

 .تح يق التنمية المستدامة "وأنشطة 
قة ذات داللة إحصائية بين ممارسات تنمية الجدارات : " توجد عالال رضية ال رعية الثالثة – 3

 .تح يق التنمية المستدامة "وأنشطة 
: " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات ث افة التعلم فى رضية ال رعية الرابعةال  – 4

 .تح يق التنمية المستدامة "بيئة العمل وأنشطة 
 

 الدراسةأهمية  
 فى النقاط التالية:يمكن تحديد أهمية الدراسة 

إن العنصةةةةةةر البشةةةةةةري يظل هو العامل الحاسةةةةةةم فى نجاح أو إخ اق جهود أهمية للدولة:  - 1
 16/2017أعطةت خطةة عةام  2030التنميةة، ومن هةذا المنطلق فةإنةه فى رؤيةة مصةةةةةةةةةةةةةةر 

أولوية مطل ة لالستثمار فى رأس المال البشري من خالل التعليم والتدريا والرعاية الصحية 
 .والتطويروالبحث 

 : أهمية للصناعة – 2
تكمن أهمية الدراسةةةةة أيضةةةةا من نطاق تطبي ه على قطاي صةةةةناعة الدواء حيث يعتبر الدواء  -أ

سةةةةةةةلعة اسةةةةةةةتراتيجية هامة كذلك تحاول الدولة توفير الجزء االكبر من احتياجاتها عن طريق 
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الى يكون من االنتاج المحلى الن الدواء المسةةةةةةةةةةةةةةتورد يمثل عبئا على ميزان المدفوعات وبالت
 االهمية دراسة العوامل التى تزيد من ك اءة ونجاح شركات انتاج الدواء فى مصر.

 -تمثل الدراسةةةةةةةة أهمية خاصةةةةةةةة للشةةةةةةةركات التابعة للشةةةةةةةركة ال ابضةةةةةةةة للصةةةةةةةناعات الدوائية  -ا
حيث أنها حالة خاصة فى قطاي األعمال العام فهى مسئولة عن  -الشركات محل الدراسة 

 الحيوية فى مصر.أحد أهم ال طاعات 
 :أهمية علمية 3
تنبثق أهمية هذه الدراسةةةةةةة من أهمية موضةةةةةةوعها وهو تنمية الموارد البشةةةةةةرية لتح يق التنمية  -أ

المسةةةةتدامة والذي أصةةةةبح أسةةةةلوبا من أسةةةةاليا التنمية الت  ي رضةةةةها العصةةةةر الحاضةةةةر الذي 
 .يتصف بالتطور والتغير المتساري

م هوم تنمية الموارد البشةةةةةةرية كمصةةةةةةطلح لم يتم تنبع أهمية الدراسةةةةةةة أيضةةةةةةًا من توضةةةةةةيح  -ا
 التوافق على م هومه خالل األربعين السنة الماضية.

 اقتراح نموذج لممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية لتح يق التنمية المستدامة. -ت
 

 الدراسةمجتمع  
مركز تنقسم شركات صناعة الدواء فى جمهورية مصر العربية ): مجتمع الدراسة -1

 كالتالى: (2004التخطيط والسياسات الدوائية، 
 شركات قطاي األعمال العام –
 ركشركات ال طاي المشت –
 شركات االستثمار وال طاي الخاص  –

 وسيتم التركيز فى هذه الدراسة على شركات قطاي األعمال العام لتصنيع الدواء لسببين رئيسيين:
الذى يعد بمنزلة األمن ال ومى لمصةةر، ورغم سةةيظل صةةمام األمان لألمن الدوائى حيث أنه  -1

كثرة األسةةةباا وتعددها وتشةةةابك العوامل المؤثرة على هذه الصةةةناعة، سةةةيظل اسةةةت رار سةةةوق 
الدواء مرهونا ب درة الدولة على توفيره للمريض فى الوقت والمكان المناسةةةةةةةةةةةةةةبين من خالل 

فئات الشةةةةةةةةةةعا خصةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةًا إنتاج األدوية طب ًا للمواصةةةةةةةةةة ات العالمية إلتاحتها أمام جميع 
 .محدودى الدخل
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 سهولة إجراء الدراسة الميدانية وتجميع البيانات من خالل استمارة اإلست صاء. -2
ويوضةةةةةةةح الجدول التالى أسةةةةةةةماء شةةةةةةةركات قطاي األعمال العام لتصةةةةةةةنيع األدوية والتابعة 

إلحصائية  للشركة ال ابضة لالدوية والصناعات الكيماوية، وكذلك عدد العاملين بكل شركة وف ا
 للشركة ال ابضة لألدوية: 2016/2017

 2016/2017وعدد العاملين  شركات قطاي األعمال العام لتصنيع الدواء : (1جدول رقم )
 عدد العاملين اسم الشركة م
 2544 شركة النصر للكيماويات الدوائية 1
 1712 شركة مم يس لألدوية والصناعات الكيماوية 2
 1689 الطبية شركة مصر للمستحضرات 3
 2876 شركة تنمية الصناعات الكيماوية / سيد 4
 2339 شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 5
 2627 شركة ال اهرة لألدوية والصناعات الكيماوية  6
 1592 شركة االسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية   7
 1295 الشركة العربية لألدوية 8

 16674 العاملينإجمالى عدد 
 من إعداد الباحثين المصدر:

وقد استعان الباحثون طري ة العينة العشوائية الطب ية المتناسبة  تحديد حجم عينة الدراسة: -2
فى اختيار عينة الدراسة وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة باستخدام معادلة ستي ن ثامبسون 

 التالية:
 
 
 

 حيث أن:
N   16674: حجم مجتمع الدراسة) 
p  50: نسبة تواجد الخصائص المطلوا دراستها فى عينة الدراسة، وقد اعتبرها الباحثون% 
d /+ 5 -: نسبة الخطأ المسموح به، وقد اعبرها الباحثون% 

 
     ppzdN

ppN
n






11

1
22



 وآخرون خالد توفيق أحمد حمزة
 

 394 2019ديسمبر ، الثالثربعون، الجزء واأل الثامن المجلد

z   وبةذلةك تكون %95: الةدرجةة المعيةةاريةة الم ةةابلةةة لمعةةامةل الث ةةة الةذى تعمم بةه النتةةائج وهو )
 (1.96الدرجة المعيارية الم ابلة =  

n  حجم مجتمع الدراسة : 
تتمثل فى العاملين فى شركات  مفردة 376حجم العينة وبالتعويض فى المعادلة الساب ة يكون 

 قطاي صناعة الدواء محل الدراسة التابعة ل طاي األعمال العام المصرى.
 شركات قطاي األعمال العام لتصنيع الدواءتوزيع عينة الدراسة على  :(2جدول رقم )

عدد  اسم الشركة م
عدد مفردات  النسبة العاملين

 العينة
 56 %15 2544 شركة النصر للكيماويات الدوائية 1
 37 %10 1712 شركة مم يس لألدوية والصناعات الكيماوية 2
 37 %10 1689 شركة مصر للمستحضرات الطبية 3
 64 %17 2876 شركة تنمية الصناعات الكيماوية / سيد 4
 53 %14 2339 شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 5
 60 %16 2627 شركة ال اهرة لألدوية والصناعات الكيماوية  6
 38 %10 1592 شركة االسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية   7
 30 %8 1295 الشركة العربية لألدوية 8

 376 %100 16674 اإلجمالى
 من إعداد الباحثين المصدر:

جمع البيانات الالزمة بتصميم استمارة إست صاء بغرض  ونقام الباحث أداة الدراسة: -3
والتى احتوت على عدد من األسئلة والعبارات التى ت يس الدراسة للدراسة واختبار فروض 

وعند تصميم ال ائمة تم مراعاة السعى نحو تح يق أهداف  ،المست لة والتابعة الدراسةمتغيرات 
 Likert-5ء وف ا لم ياس ليكرت الخماسى ، ولذا ف د تم تصميم قائمة اإلست صاالدراسة

points scale :حيث تم تحديد درجات المواف ة لكل عبارة وبأوزان ترجيحية كما يلى 
موافق  الرأى

ال أوافق  ال أوافق محايد موافق تماما  
 مطلقا  

 (1) (2) (3) (4) (5) الدرجة
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فى تصميم استمارة اإلست صاء على نتائج الدراسات الساب ة وعلى  ونوقد اعتمد الباحث
 اإلطار النظرى لهذه الدراسة وفى ضوء تساؤالت وأهداف الدراسة والسعى الختبار فروض الدراسة

 محورين كالتالى: ، وقد اشتملت قائمة اإلست صاء علىوف ا للنموذج الم ترح
الموارد البشرية ست ل الرئيسى   ممارسات تنمية : تم تخصيصه ل ياس المتغير المالمحور األول

 :( وف ا للتالى
 ل ياس ممارسات إدارة التدريا كمتغير مست ل فرعى.   6 إلى  1 ناألسئلة م 

)Bassi & McMurrer, 2005(      
 ل ياس ممارسات تطوير الموظ ين كمتغير مست ل فرعى  10 إلى 7 األسئلة من 

      Ana-Maria, 2009) 
 ل ياس ممارسات تحسين جدارات الموظ ين كمتغير مست ل فرعى  18 إلى 11 األسئلة من 

  Gao, 2011) 
 ل ياس ممارسات ث افة التعلم كمتغير مست ل فرعى  21إلى  18 األسئلة من 

  Gao, 2011) 
 مية المستدامة بشركات األدوية(: تم تخصيصه ل ياس المتغير التابع   أنشطة التنالمحور الثانى

 :لىاوف ا للت
   ل ياس أنشطة اصدار ت ارير التنمية المستدامة.  24 إلى 22األسئلة من  

 (Peukert, Jürgen & Sahr, Karin, 2010 ; 2011 حسن،           
 2018 بلبع،  ل ياس أنشطة الحوكمة واستراتيجية االستدامة.  27إلى   25  ألسئلة منا) 
 ل ياس أنشطة إدارة وتنظيم المسئولية االجتماعية للشركة.  32إلى   28 ألسئلة منا 

              Schneider and Other, 2010) 
     ل ياس أنشطة التنمية المستدامة المطب ة على الموظ ين  37إلى   33األسئلة من. 

              Schneider and Other, 2010) 
     ل ياس أنشطة  حماية البيئة.  43  إلى 38األسئلة من 

 (2007، الغامدى                       
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  ل ياس أنشةةةةةةةةةطة التنمية المسةةةةةةةةةتدامة مع سةةةةةةةةةالسةةةةةةةةةل اإلمداد   45  إلى 44   األسةةةةةةةةةئلة من
 والموردين.

           Peukert, Jürgen & Sahr, Karin, 2010) 
  ل ياس أنشطة المواطنة التنظيمية.  48إلى   46    مناألسئلة 

           Peukert, Jürgen & Sahr, Karin, 2010) 

 لتنمية المستدامة.ا التعاون فى مبادراتل ياس   50إلى   49    األسئلة من 

           Peukert, Jürgen & Sahr, Karin, 2010) 
 

بعد مواف ة الجهاز المركزى قوائم اإلست صاء على م ردات العينة المستهدفة  وتم توزيع
 وكانت النتيجة كاآلتى: وف ًا لجدول توزيع عينة الدراسة العامة واالحصاءللتعبئة 

 والصالحة للتحليل عدد استمارات اإلست صاء الموزعة والمستردة :(3جدول رقم )
 الصالحةء استمارات اإلستقصا استمارات اإلستقصاء المستردة استمارات اإلستقصاء الموزعة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
376 100% 348 92.55% 341 90.7% 
 من إعداد الباحثين المصدر:

على م ردات ( استمارات إست صاء 376( أنه تم توزيع عدد   3ويتضح من الجدول رقم   
( استمارة إست صاء 348وتم استرداد عدد  العينة المستهدفة وف ًا لجدول توزيع عينة الدراسة 

( استمارات 7فرز االستمارات المستردة تم استبعاد عدد  ( وبعد %92.55بنسبة استرداد  
إست صاء منها لعدم اكتمال تعبئتها أو للعشوائية الواضحة أثناء التعبئة، وبذلك است رت عينة  

( من %90.7( م ردة بنسبة  341الدراسة على عدد استمارات اإلست صاء الصالحة للتحليل  
 زعة  عينة الدراسة( وهى تعتبر نسبة م بولة إحصائيا.العدد الكلى الستمارات اإلست صاء المو 

 :ثبات وصدق أداة الدراسة -4
ف د تم عرض اسةةةةتمارة اإلسةةةةت صةةةةاء على  Validityللتأكد من صةةةةدق األداة  صدددق األداة: -أ

 Faceعدد من المحكمين األكاديميين من ذوى االختصةةاص، للتأكد من الصةةدق الظاهرى 

Validity  الستمارة اإلست صاء، حيث كان لهم بعض وجهات النظر والمالحظات وبعض
التعديالت فى صةةةةةةةةةةةةةةياغة بعض ال  رات التى رأى المحكمون إعادة صةةةةةةةةةةةةةةياغتها حتى تزداد 
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وضةةةةةوحًا ومالئمة ل ياس ما وضةةةةةعت من أجله، وتم أخذ رأيهم بعين االعتبار والذى كان له 
ى شةةةةكلها األخير، كما تم إجراء دراسةةةةة أولية عظيم األثر فى إخراج اسةةةةتمارة اإلسةةةةت صةةةةاء ف

Pilot Study  على عدد من الشةركات محل الدراسةة للتأكد من وضةوح العبارات الواردة فى
 استمارة اإلست صاء، وأنها فعال استطاعت قياس متغيرات الدراسة.

كرونباخ ل ياس ثبات المحتوى أل ا معامل الثبات  باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام ونقام الباحث ثبات األداة: -ب
المسةةةةةةةةت لة  متغيرات الدراسةةةةةةةةةجمالى كرونباخ إل معامل ال ا أنلمتغيرات الدراسةةةةةةةةة، وقد تبين 

يدل على الثبات المرت ع لعينة الدراسةةةةة،  مما( 1/5كما بالجدول  ( 0.962والتابعة قد بلغ  
انعكس أثرة على األمر الذى ويؤكد أيضةةةةةةةةةا ثبات اسةةةةةةةةةتمارة اإلسةةةةةةةةةت صةةةةةةةةةاء ب  راتها المختل ة 

ثبات لمحتوى أبعاد الدراسةةةةة ال معدالت(، هذا وقد سةةةةجل 0.981الصةةةةدق الذاتى حيث بلغ  
ممارسةةات  أنشةةطة المسةةئولية االجتماعية،، على التوالى كما يلى، ممارسةةات تنمية الجدارات

ث افة التعلم، أنشةةةةةةةةةةةطة ح وق الموظ ين، ممارسةةةةةةةةةةةات تطوير األداء، أنشةةةةةةةةةةةطة ت ارير التنمية 
أنشةةةطة  ،دامة، أنشةةةطة الحوكمة، أنشةةةطة المواطنة التنظيمية، ممارسةةةات إدارة التدرياالمسةةةت

على الترتيا بمعامالت ثبات  بمعامالت مبادرات التنمية المسةةةةةةةتدامة، أنشةةةةةةةطة حماية البيئة
 ،(0.838(،  0.838،  (0.852،  (0.865( ،  0.867،  (0.876،  (0.904 تنةازليةًا 

(، وفى المجمةةةةل معةةةةامةةةةل الثبةةةةات 0.652(،  0.733(،  0.751(،  0.776(،  0.793 
 (: 4  الجدول رقم  هيوضح وهذا مامت ارا جدا بين كل المتغيرات 
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 لمتغيرات الدراسة كرونباخأل ا معامل الثبات : (4جدول رقم )
 معامل الصدق معامل الثبات المتغيرات م
 0.881 0.776 ممارسات إدارة التدريا 1
 0.923 0.852 ممارسات تطوير األداء 2
 0.951 0.904 ممارسات تنمية الجدارات 3
 0.931 0.867 ممارسات ث افة التعلم فى بيئة العمل 4
 0.916 0.838 ت ارير التنمية المستدامةأنشطة  5
 0.916 0.838 أنشطة الحوكمة 6
 0.936 0.876 المسئولية االجتماعيةأنشطة  7
 0.930 0.865 ح وق الموظ ينأنشطة  8
 0.856 0.733 حماية البيئةأنشطة  9
 0.808 0.652 سالسل االمداد والموردينأنشطة  10
 0.891 0.793 المواطنة التنظيميةأنشطة  11
 0.866 0.751 مبادرات التنمية المستدامةأنشطة  12
 0.981 0.962 اجمالى متغيرات الدراسة 

 الباحثينمن إعداد المصدر: 
 

 الدراسةحدود  
الدراسةةةة على أنشةةةطة وممارسةةةات تنمية الموارد البشةةةرية التى  ركزت  الحد الموضددوعى: -1

تؤثر وتعمل على تح يق التنمية المسةةةةةتدامة بالتطبيق على شةةةةةركات تصةةةةةنيع االدوية التابعة 
 للشركة ال ابضة.

 الحد البشرى: -2
 الدراسة الميدانية على شركات تصنيع االدوية التابعة للشركة ال ابضة لالدوية. اقتصرت –
 عملية جمع البيانات باالست صاء من العاملين باإلدارات المختل ة. اقتصرت –
تم اختيار الشةةةةةةةةةةةةةةركات محل الدراسةةةةةةةةةةةةةةة وف ًا للتوزيع الجغرافى فى منط ة  الحد المكانى: -3

وية التابعة للشةةةةركة ال ابضةةةةة لالدوية وذلك لسةةةةهولة ال اهرة الكبرى من شةةةةركات تصةةةةنيع االد
 الوصول الى هذه الشركات وتجميع البيانات منها.
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 2019 – 2017 ال ترةفترة تطبيق الدراسة الميدانية خالل  الحد الزمانى: -4
 

 الدراسةمنهج  
 :يتمثل منهج الدراسة فيما يلى

فروضةةها، اعتمد الباحثون ف  سةةبيل تح يق هدف الدراسةةة واختبار  :الوصددف المنهج  – 1
الدراسةةةةةةةةة المنهج الوصةةةةةةةة   التحليل  وأسةةةةةةةةلوا الدراسةةةةةةةةة الميدانية لجمع المعلومات  ف  هذه

 .إلتمام الدراسةالالزمة والبيانات 
ومن خالل هذا المنهج تم تكوين اإلطار النظرى للدراسة باالطالي على المراجع واألبحاث 

والت ارير سواء كانت العربية أواألجنبية والمتعل ة والدراسات والدوريات والمؤتمرات والندوات 
بتصميم استمارة لالست صاء لتجميع البيانات عن متغيرات  ونقام الباحث، و بموضوي الدراسة

تمهيدًا  SPSSالدراسة سواء المست لة أو التابعة تمهيدا لت ريغها فى برنامج األساليا االحصائية 
 لتحليلها.

الميدانية لشركات تصنيع الدواء محل الدراسة واالست صاء بتوزيع وتم إجراء الدراسة 
استمارات االست صاء على مجتمع الدراسة وف ا لحجم العينة للحصول على البيانات الالزمة 

 لتحليلها واختبار فرضيات الدراسة والخروج بالنتائج والتوصيات.
ائى التى تم استخدامها أساليا التحليل االحص :المنهج االحصائى ) التحليلى ( – 2

تم اختيار أساليا التحليل االحصائى الختبار فرضيات الدراسة والتى  :الختبار ال رضيات
تتناسا مع موازين ال ياس التى استخدمت فى صياغة عبارات االست صاء والتى تعبر عن 

زين مضمون ممارسات تنمية الموارد البشرية وأنشطة التنمية المستدامة والتى تضمنت موا
 :المتساوية والنسبية ال ياس االسمية وال ياسية

الميدانية أواًل على الم اييس اإلحصائية  ماعتمد الباحثون فى دراسته: المقاييس الوصفية –أ 
الوص ية وذلك لت ديم بيانات ومعلومات واضحة ودقي ة عن المشكلة قيد الدراسة، و لتحديد 
خصائص وسمات عينة الدراسة، ومن ثم ت ديم ت سيرات عن المتغيرات المرتبطة ب رضيات 

 اييس اإلحصائية الوص ية اآلتية:الدراسة، واستخدم الباحثون لتحليل إجابات أفراد العينة الم 
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 المتوسط الحسابى. -  التكرارات. -
 معامل االختالف. -  االنحراف المعيارى. -

 :اإلحصاء االستداللى لهذه الدراسة فى تمثل: اإلحصاء االستداللى -ب 
 تحليل االرتباط الذى يحدد طبيعة وقوة وجوهرية العالقة بين المتغيرات المست لة والمتغيرات -

 التابعة.
تحليل االنحدار المتعدد لدراسة تأثير ممارسات تنمية الموارد البشرية على أنشطة تح يق  -

 التنمية المستدامة.
 االختبارات اإلحصائيةة المتعل ة بتحليل االنحةدار مثل تحليل التباين. -
 .(T.test)اختبار معنوية كل متغير مست ل على حدة باستخدام اختبار  -
 .(F.test)اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار باستخدام اختبار  -
 

 مصطلحات الدراسة
مجموعة من األنشطة Human Resources development تنمية الموارد البشرية  -1

المنهجية والمخططة الت  تصممها المنظمة لتزويد أعضائها بال رص لتعلم المهارات الالزمة 
 .(Werner & DeSimone, 2012الوظائف الحالية والمست بلية  لتلبية متطلبات 

وهى تعنى باالدوات التى ت دمها  Learning Cultureثقافة التعلم فى بيئة العمل:  -2
المنظمة لمساعدة الموظ ين على التعلم فى بيئة العمل كما تشمل وسائل زري ث افة تنمية 

 .(Gao, 2011 الموارد البشرية فى المنظمة 
عبارة عن أنشطة وخطوات منظمة متتالية : Training Management: إدارة التدريب  -3

تن ذ على فترات وفى أماكن مختل ة يكتسا ويتعلم عن طري ها العاملون المهارات واالتجاهات 
 بسيونى،  ويحصلون على المعلومات التى تساعد فى تح يق أهدافهم وأهداف المنظمة

2006.) 
هو العملية المستمرة بين المشرف Performance Development داء: تطوير األ -4

وتوقعات األداء، لضمان المنصا والموظف من التواصل وتوضيح مسؤوليات وأولويات 
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 ,Ana-Maria  الت اهم المتبادل، وتعزيز ال عالية ف  تح يق مهام اإلدارات واألهداف
2009.) 

التطوير الوظي   الداخل  بما ف  ذلك إدارة شمل األنشطة التى تركز على تنمية فرص يو 
األداء وحالة المركز الوظي ى الحال  وتخطيط التنمية ال ردية ومهارات ال يادة واإلشراف 

 للمشرفين.
وتشمل كافة األنشطة التى تساعد  Competency Enhancement :تنمية الجدارات -5

العمل بطرق مختل ة مثل الموظف فى تنمية ك اءته ومساعدته فى التغلا على تحديات 
التوجيه واإلرشاد، وت ديم المشورة للموظ ين، والتدريا الت ن ، واكتساا الك اءات الجديدة (

 .(Gao, 2011 لتح يق اهداف المنظمة الحالية والمست بلية( 
تلك التنمية الت  تلب  حاجات  Sustainable Development التنمية المستدامة -6

 .(2001قدرة األجيال الم بلة ف  تلبية حاجياتهم  النيش،  الحاضر دون المساومة على
 

 الدراسات السابقة
كي ية تأثير ممارسات تنمية الموارد  بحثلغرض من هذه الدراسة هو ا :(Gao, 2011)دراسة 
 CI )Continuous( على أداء األعمال من خالل أنشطة التحسين المستمر  HRDالبشرية  

Improvement  ككل، والعالقات فيما بينها ف  سياق مستويات مختل ة من الموظ ين ومجاالت
 .بالتطبيق على قطاي موردى السيارات بامريكا الشمالية مختل ة ف  وقت واحد وظائف

( كمتغيرات 2007 جارافان، وف ًا لنموذج تنمية الموارد البشرية ممارسات تم تكييف إطار 
أربعة عوامل: ث افة التعلم، إدارة التدريا، تطوير الموظ ين، مست لة، وتم إعادة تجميعها ف  

تم استكشاف ستة عشر مؤشًرا تم تكيي ها من نموذج تحسين األداء ، و وتعزيز الك اءة
 Jorgensen ،Boer & Laugen ،2006 على أنه ثالثة متغيرات تابعة: أداء )

النشطة ى ذلك تم فحص ستة قدرات السرعة/التكل ة وأداء العالقة وأداء المؤسسة. باإلضافة إل
تم تحديد أربعة ، و  (Bessant & Caffyn, 1997)كوسيط من نموذج التحسين المستمر 

 لمستهدفين.لمستويات لمواقف الموظ ين وثالثة مجاالت وظي ية على أساس الممارسات الح ي ية 
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يجاب قوىأظهرت النتائج أن ممارسات تنمية الموارد البشرية تؤثر بشكل    على تحسين وا 
 .األداء
التح يق ف  تأثير  الغرض من هذه الدراسة هو: (Wickramasinghe, 2015  دراسة

، ( على جودة الخدمات الخارجية للشركات ف  سري النكاHRDممارسات تنمية الموارد البشرية  
الذين فرد من عينة البحث  402المستجيبين الميدانى، وكان عدد  تم استخدام منهجية المسحو 

التحليل عن اثنين من هيكل العوامل  ، وأس رت نتائجاستوفوا معايير االختيار المحددة للدراسة
المكونة لممارسات تنمية الموارد البشرية والت  تم وص ها بمشاركة المواها والتدريا على 

 الوظائف.
وتوظف قدمت الدراسة بيانات تجريبية لدعم الزعم ال ائل بأن المنظمات يجا أن تطور 

 قدرات الموظ ين لتحسين جودة الخدمة.
والتدريا على الوظائف ذات صلة بشكل ملحوظ  مشاركة المواهاوقد تبين أن كل من 

 إيجاب  على جودة الخدمة. وذات داللة احصائية ولها تأثير
تم إجراء البحث الحال  بهدف تصميم نموذج : (Tabatabaei, Other, 2017)دراسة 

البشرية ف  صناعة السيارات من منظور استراتيج  ف  شركة إيران خودرو. تم تنمية الموارد 
تم ت ديم ، تم اختيار العينة من أجل جمع البياناتو  ،الشركةفى  إجراء هذا البحث على الموظ ين

أول قائمة مرجعية ثم تم تصميم النموذج األول. تم استخدام ت نية ليكرت لت دير مؤشرات 
البشرية. أشارت نتائج البحوث إلى أن أهم العوامل الستراتيجيات الموارد  استراتيجية الموارد

البعد التنظيم ، هى   البشرية للتنمية ف  صناعة السيارات بما ف  ذلك استراتيجية الموارد البشرية
 .(وقدرة تنمية الموارد البشرية، واالستراتيجية التنافسية، والبيئة الوظي ية

والمعرفة  المهاراتم أبعاد استراتيجية الموارد البشرية للتنمية ه  كما أكدت النتائج أن أه
بداي األفراد. وأخيرا كان متوسط   التنمية البشرية أقل من المتوسط اتيجيةاستر والسلوك والبصيرة وا 

يجابية هامة عالقة وهناك العادي  .البشرية الموارد واستراتيجيات البشرية التنمية استراتيجية بين وا 
المستدامة لتح يق العدالة بين  التنميةبرز اإلهتمام بم هوم : (2017الجواد،  )عبددراسة 

رغبة األجيال الحالية ف  االست ادة ال صوى من الموارد المتاحة وح وق األجيال الالح ة ف  عدم 
التبذير ف  استخدام الموارد المستن ده. وحتى يكون اإلنسان مؤهاًل لتح يق التنمية المستدامة 
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ا عليه أن يمتلك الوع  الكاف  لذلك والذي يتأتى من خالل التعليم، من هنا تأت  ضرورة وج
 .قياس مدى تأثير التعليم على األهداف اإلنمائية لألل ية
وحتى عام  1990ًأ من عام عامًا بد 23من خالل دراسة بيانات سلسلة زمنية مكونة من 

المكونات األساسية إلنشاء مؤشر ُمركا لكل ستخدام أسلوا التحليل العامل  وتحليل ا. ب2012
هدف من األهداف اإلنمائية، وأسلوا تحليل اإلنحدار المتعدد إليجاد العالقة بين التعليم 
واألهداف اإلنمائية. اجتازت معادالت العالقة الخطية المعايير اإلقتصادية واالجتماعية 

 . %90و  %70راوح بين واختبارات المعنوية اإلحصائية ب درة ت سيرية عالية تت
للشركات وأهمية  االجتماعيةالضوء على المسئولية  يل ىهذا البحث : (2018دراسة )بلبع، 

آلياتها على الشركات ف  مصر من خالل التوعية بضرورة األخذ بعين االعتبار ال يم  تطبيق
إلى مؤسسة مستدامة الربحية التجارية، وذلك للوصول  األخالقية واالجتماعية والبيئية إلى جانا

 .ومن ثم اقتصاد مستدام
، المستدامة وأهدافها وأبعادها المختل ة التنميةالتعرف على م هوم ويهدف هذا البحث إلى 

التعرف ، وكذلك التعرف على م هوم حوكمة الشركات وأهميته بالنسبة للشركة ولالقتصاد ال وم و 
التعرف و  تح يق التنمية المستدامة ف  مصرعلى أثر تطبيق المسئولية االجتماعية للشركات على 

 على دور الشركات ف  تح يق التنمية المستدامة على المستوى االقتصادي واالجتماع  والبيئ .
 :من خالل هذه الدراسة يمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التال 

ضى، كما منتصف ثمانينيات ال رن المال   م هوم التنمية المستدامة قبواًل دولًيا واسًعا منذ  -
أسس ومؤشرات عديدة للتنمية المستدامة، ويتطلا تح ي ها وجود إرادة سياسية للدول  توجد

األفراد والمجتمعات ومنظمات األعمال لتح ي ها، والسير ف  ثالثة  لدى وكذلك استعداد
 العدالة ، تح يقاتجاهات رئيسة ه : المحافظة على البيئة، تح يق نمو اقتصادي مع ول

 .االجتماعية
تطبيق التنمية المستدامة يتطلا قيام الهيئات الرسمية والمحلية بتطوير أساليا إدارة رشيدة  -

التعامل مع المجتمع على أنه نظام متكامل ويشتمل على مجموعة من  بواسطتها متكاملة يتم
 .ا بعًضا بشكل مستمرالت  تؤثر وتتأثر ببعضه والطبيعية النظم االقتصادية واالجتماعية
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الرؤية الحديثة لحوكمة الشركات من منظور االهتمام بأصحاا المصالح المرتبطة بالشركة،  -
االجتماعية للشركات، تذها إلى أن الشركات عليها التزام  المسئولية وهو ما نتج عنه م هوم

يعمل على تحسين  بالشكل الذي وبيئيًّا اجتماع  بالعمل على نحو مسئول أخالقيًّا واجتماعيًّا
 .سمعة الشركة وفتح األبواا إلى مجتمعات جديدة ومبيعات إضافية

الشركات فى العالم وفى مصر على وجه الخصوص من أهم األسباا الت  أدت إلى فساد  -
عدم التزامها بالمسئوليات البيئية واالجتماعية، إذ أن الشركة تنمو وتتطور لصالح المجتمع 

موارده المادية والبشرية، لذا فهى مسئولة تجاهه على الصعيد الذى تعيش فيه وتستخدم 
االجتماعى والبيئى، وهذه المسئولية تح ق لها العديد من المزايا والمنافع ومنها: الت ارا بين 

وزيادة ث ة المساهمين ف  الشركة، والح اظ على البيئة، وتحسين سمعة  والجمهور،الشركة 
المال  للشركة، مما يساعد ف  النهاية على تح يق أهداف  األداء الشركة، وبالتال  تحسين

 التنمية المستدامة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة ادارة الموارد : ( 2019دراسة ) الدوسرى، 

البشرية لدى ال ادة فى المؤسسات التربوية فى الكويت ومستوى التنمية المستدامة فى المؤسسات 
من وجهة نظر ال ادة التربويين األكاديميين والتعليميين، ودراسة أثر الجنس التربوية الكويتية 

والمؤهل العلمى والخبرة والتخصص والمؤسسة وطبيعة التعليم فى المؤسسة والمنط ة، واستخدمت 
الدراسة المنهج الوص ى المسحى االرتباطى، وتم تطوير أداة الدراسة وتكونت من محورين االول 

( ف رة موزعة على المجاالت التالية  االختيار والتعيين 30البشرية وتكونت من   استبانة الموار
( ف رة موزعة على 40والتدريا وت ييم األداء والمكافآت والتعويضات( وتكون المحور الثانى من  

ة المجاالت اآلتية  النمو المهنى للعاملين والبيئة التنظيمية واالبداي التنظيمى والتنافسية والرياد
 وال اعلية التنظيمية(.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها إن درحة ممارسة إدارة الموارد البشرية 
لدى ال ادة فى المؤسسات التربوية الكويتية بدرجة متوسط وكان ترتيا المجاالت كاالتى: مجال 

جال "المكافات والتعويضات" "االختيار والتعيين" ثم مجال "ت ييم األداء" ثم مجال "التدريا" ثم م
وجميعها جاءت بدرجة متوسطة كما بينت النتائج وجود فروق معنوية تعزى إلى متغيرات المؤهل 

 العلمى وسنوات الخبرة تؤثر فى مجال الموارد البشرية.
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كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية طردية بين مجاالت إدارة الموارد 
 جاالت التنمية المستدامة لدى ال ادة التعليميين واألكاديميين فى الكويت.البشرية وم

وتوصى الباحثة بناء على نتائج دراستها بمجموعة من التوصيات من أهمها وضع البرامج 
التى تعزز من االبداي التنظيمى والتنافسية لدى ال ادة التربويين، وأن تضع المؤسسات التربوية 

 دقي ة للت ييم الدورى ألداء العاملين ومكافأة المتميزين.واألكاديمية معايير 
 

 االطار النظرى للدراسة
( يضع HRDال كر المتصاعد لتنمية الموارد البشرية  إن  :أوال : تنمية الموارد البشرية

أيضا ه  ولكن الناس  بواسطةف ط  ال تتمالتنمية ألن التنمية  محور االهتمام لعمليةالناس ف  
تحافظ والرائدة المنظمات الناجحة نجد أن لناس. ف  عالم األعمال الديناميك  الحال  هدفها ا

ف ط من  النجاح الذي تح  ه هذه المنظمات ليس وسبا ،باستمرار على النمو التنافس  المستدام
 الموارد البشرية الت  تجعل المنظمة مختل ة وتعطيها ميزة تنافسيةولكن من التكنولوجيا  تطبيق
والتكنولوجيا أن توفر  والعملياتخرى مثل المنتج األ للمواردكما يمكن و  لمنظمات األخرى،عن ا
لتح يق التنمية المستدامة للمنظمة ، ولكن مواردها البشرية أكثر حيوية لمنظمةلة تنافسي ميزة

شرية فإننا نحتاج إلى موارد ب، ولتح يق النجاح للمنظمة فى ظل  المنافسة المتزايدة بين المنظمات
 .(Sahoo, A. K., & Sahoo, C. K,2012)ذات أداء متميز لتح يق منظمات االداء 

تنمية الموارد البشرية أمر ضروري ألي منظمة ترغا ف  أن : مفهوم تنمية الموارد البشرية -1
بخالف الموارد األخرى تمتلك الموارد البشرية إمكانات محتملة ، و تكون ديناميكية ونمائية

اإلمكانات ف ط من خالل خلق مناخ يمكن أن يستخدم هذه يمكن استخدام و  محدودةغير 
لخلق مثل هذا  (HRD) الموارد البشرية تنميةنظام اليه يهدف وهذا ما  قدرات الناسوينمى 
 .(,Nadler 1970   المناخ

 أسري الماضيين الع دين مدى على البشرية الموارد تنمية نستطيع أن ن ول أنه أصبحت
 من العديد أصبحت المجال هذا ف  المهن  الدور ناحية ومن تطورا، اإلدارية التنمية مجاالت

 الكبرى المنظمات قامت كما المجال، هذا ف  رئيسية بص ة تتخصص االستشارية المنظمات
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 والجوانا المناهج على بها العاملين وتدريا البشرية الموارد لتنمية متخصصة إدارات بإنشاء
 تنمية ط رة من االست ادة على المنظمات من عدد عمل كما. المجال هذا ف  المختل ة المهنية
 إحراز إلى يسعون الذين للعمالء البشرية التنمية برامج من حزم تسويق طريق عن البشرية الموارد
 تحسين تتناول مكث ة برامج ف  العاملين تدريا طريق عن وذلك المجال، هذا ف  ملموس تحسين

 .العمل فرق بناء خالل من اإلنتاجية زيادة أو االتصاالت
وف ا لتطور نظريات تنمية الموارد البشرية،  :HRDالموارد البشرية  تنميةممارسات وأنشطة  -2

قدم و  ،تنمية الموارد البشرية إلى مجال وظي   مست لوأنشطة تم توسيع نطاق ممارسات 
 1999Brockbank,  الموارد البشرية من تنمية ( توجيهات بشأن كي ية زيادة ممارسات

 .الميزة التنافسية للمنظمة 
قبل أواخر سبعينيات ال رن العشرين: ركزت ممارسات تنمية الموارد البشرية الت اعلية على 

 التدريا والتدريا المهن .
أواخر الثمانينات: ركزت ممارسات إدارة الموارد البشرية االستباقية  -أواخر السبعينيات 

( والتعلم ROIوالعائد على االستثمار   والتكل ةييم االحتياجات وتحليل المهام عملًيا على ت 
 المستند إلى الك اءة.

: ركزت ممارسات تنمية الموارد البشرية الت اعلية على واخر التسعيناتأ –أواخر الثمانينات 
اء وخدمات التدريا والتطوير والتطوير الوظي   وتنمية المؤسسات واالستشارات المتعل ة باألد

مة اإلستراتيجية والمداخالت األكثر منهجية بما ف  ذلك التدريا متعدد المهارات ئالتعلم مع الموا
 والتدريا المت اطع والتدريا متعدد الث افات والعالم .

الموارد البشرية على التعلم التنظيم ،  تنميةاليوم: تركز ممارسات  -بداية األل ية الثانية 
والتعلم ذات  التوجه، والتعلم غير الرسم ، وخطط التعلم ال ردية الشخصية، والتطوير، والتدريا، 
ونظم إدارة المعرفة المتواف ة مع استراتيجيات العولمة بما ف  ذلك المصادر العالمية، والتدريا، 

 وأنظمة التعلم وث افة العمل. ،ي  والتطوير الوظ والتوجيه،وبناء ال ريق، 
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على الرغم من أن العديد من ممارسات تنمية الموارد البشرية تسهم ف  الميزة التنافسية 
التنظيمية على المستوى التشغيل  أو االستراتيج ، ف د قامت العديد من الدراسات باستكشاف 

 ,Gilley & Gilleyل   ذكر جيل  وجي ،ممارسات تنمية الموارد البشرية من منظور آخر
 :( أن مهني  تنمية الموارد البشرية يلعبون دورين رئيسيين هما2002

على إستراتيجية نشاط يتمثل حجر األساس فيها ف   دور تشغيل : يركز هذا الدور التشغيلى -1
 التدريا

تتمحور حول األداء دور تحويلى: يركز هذا الدور على استراتيجية قائمة على النتائج  -2
 .والتنظيم

شهد العالم خالل الع ود الثالثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج : ثانيا : التنمية المستدامة
التنمية الحال   نموذج الحداثة( لم يعد مستداما، بعد أن ارتبط نمط الحياة االستهالك  المنبثق 

ي إلى الدعوة إلى نموذج عنه بأزمات بيئية خطيرة، مما دفع بعدد من منت دي ذلك النموذج التنمو 
تنموي بديل مستدام يعمل على تح يق االنسجام بين تح يق األهداف التنموية من جهة وحماية 
البيئة واستدامتها من جهة أخرى. وف  هذا السياق يشير كل من سوزان وبيتر كال رت إلى أن 

يرا من الموارد الت  البشرية تواجه ف  الوقت الحاضر مشكلتين حادتين، تتمثل األولى ف  أن كث
نعتبر وجودها اآلن من المسلمات معرضة للن اد ف  المست بل ال ريا، أما الثانية فتتعلق بالتلوث 
المتزايد الذي تعان  منه بيئتنا ف  الوقت الحاضر والناتج عن الكم الكبير من ال ضالت الضارة 

ازدياد الوع  بالندرة ال ادمة الت  ننتجها. ونتيجة لذلك ف د أسهمت الضغوط المشتركة لكل من 
وت اقم مشكلة الّسمية ف  العالم إلى بروز مسألة الح اظ على البيئة واستدامتها كموضوي مهم 

 .( 2002على جميع المستويات   كال رت وكال رت، 
( "تلك التنمية الت  2001النيش،   :على أنها بورتالندوتم تعريف التنمية المستدامة ف  تقرير 

 تلبية حاجياتهم". حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال الم بلة ف تلب  
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 :أنشطة التنمية المستدامة فى شركات األدوية
 Schneider ونوجز فيما يلى أنشطة ومبادرات وأداء التنمية المستدامة فى شركات األدوية 

and Other, 2010:) 
 توضيح م هوم االستدامة ف  بيان الرؤية.• 
 دعم اإلدارة العليا والتوجيه. •
إشراك وتمكين أصحاا المصلحة الداخليين والخارجيين على جميع المستويات إلنتاج الشراء • 

 والمواءمة.
ال بد أن تكون هياكل األعمال وأنظمة اإلدارة داعمة لمبادرات االستدامة من خالل وضع • 

 األهداف وتعيين المسؤوليات.
 سين المستمر، لجميع العمليات.ال ياس والرقابة والتح• 

تسدداعد إدارة وقياس الرقابة على عملية االسددتدامة فى شددركات الصددناعات الدوائية ف  
 إضافة قيمة أعمالها بطريقتين رئيسيتين من خالل:

( تتبع مكان أداء الشةةةةةركة م ابل المكان الذي تريد أن تكون فيه وأين تكون المنافسةةةةةة  قياس 1 
 (. Benchmarkingاألداء 

( إظهار إدارة الموارد الت  يديرونها وال يمة الت  يولدونها من خالل الشةةةةةةةةةةةةةة افية والحوار مع 2 
 Epps andمجموعةةة متنوعةةة من األطراف الةةداخليةةة والخةةارجيةةة والت ليةةديةةة والنةةاشةةةةةةةةةةةةةةئةةة  

Solomon, 2000.) 
( بدراسة على  Peukert, Jürgen & Sahr, Karin, 2010وقام كذلك كاًل من   

شركة عالمية أخرى ف  هذا ال طاي  17كة كيميائية وصيدالنية ف  ألمانيا وحوال  شر  20
للحصول على كثافة أنشطة شركات الكيماويات الرائدة وااللتزام باالستدامة، وتم تجميع قائمة 
بالمعايير والمؤشرات الت  اعتبرتها الدراسة مهمة لن ل االنطباي بااللتزام واألنشطة الت  تكرسها 

كات المختارة لعناصر االستدامة، وتشير أنشطة التنمية المستدامة التى ت وم بها الشركات الشر 
 الصيدالنية:

 حوكمة الشركات واستراتيجية االستدامة.*    ت ارير االستدامة.* 
 التنظيم اإلداري.*     .حماية البيئة* 
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 المواطنة.*   سلسلة التوريد / المشتريات.* 
فى مجال التنمية المستدامة فإن الباحثين يروا أن أنشطة التنمية  ومن الدراسات الساب ة

 المستدامة التى تعبر عن عناصر المتغير التابع هى:
 .أنشطة الحوكمة*    .ت ارير التنمية المستدامة* 
 ح وق الموظ ين.أنشطة *   .االجتماعية المسئوليةأنشطة * 
 .والموردينسالسل االمداد *    .البيئة حمايةأنشطة * 
 .مبادرات التنمية المستدامة*    .التنظيمية المواطنةأنشطة * 

 

 الدراسة الميدانية
 تها،انطباق العالقات النظرية بين متغيرا ىمدوبحث  فروض الدراسة اختبارب ونالباحث قام

باستخدام حزمة برامج وذلك عن طريق تحليل بيانات الدراسة الميدانية الت  قام بجمعها، وذلك 
ألغراض التحليل  ونواستخدم الباحث، SPSSالتحليل اإلحصائى الجاهزة للعلوم االجتماعية 

مجموعة من أساليا التحليل اإلحصائى المناسبة ألهداف الدراسة  الدراسةواختبار فروض 
 وطبيعة البيانات المجمعة:

 معامل االختالف. - نحراف المعيارىاال -المتوسط الحسابى : المقاييس اإلحصائية الوصفية -1
 .تحليل االنحدار الخطى المتعدد -بيرسون مص وفة ارتباط  اإلحصاء االستداللى: -2
 المقاييس االحصائية الوصفية لممارسات تنمية الموارد البشرية -1

 عناصر أنشطة وممارسات تنمية الموارد البشرية   المتغير المست ل ( :(5) جدول
 N  المتوسط

 الحسابى
االنحراف 
 الترتيب معامل االختالف المعيارى

 1 14.39 0.58 4.03 341 إدارة التدريا
 4 21.39 0.82 3.82 341 تطوير األداء
 2 18.85 0.72 3.83 341 تنمية الجدارات
 3 20.41 0.77 3.77 341 ث افة التعلم

  17.27 0.67 3.86 341 تنمية الموارد البشرية
 من إعداد الباحثين المصدر:
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( أن م ردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عامًا نحو المواف ة 5يتضح من الجدول رقم  
على إيجابية عناصر ممارسات إدارة الموارد البشرية التى تؤثر على عملية تح يق التنمية 

(، %17.27( وبمعامل اختالف معيارى قدرة  3.86المستدامة، وذلك بمتوسط حسابى قدره  
وقد كان من أكثر أنشطة وممارسات تنمية الموارد البشرية أهمية ف  اإلجابة على الترتيا:  
ممارسات إدارة التدريا،  ممارسات تنمية الجدارات، ممارسات ث افة التعلم، ممارسات تطوير 

%(،  20.41%(،   18.85%(،   14.39األداء، وذلك بمعامالت اختالف معيارية م دارها  
 على التوال . (21.39 

ما هى درجة التزام شركات تصنيع االدوية التابعة  وهذا يجاوا على السؤال البحثى األول:
 للشركة ال ابضة لالدوية بممارسات وأنشطة تنمية الموارد البشرية ؟

 المقاييس االحصائية الوصفية ألنشطة تحقيق التنمية المستدامة -2
 المستدامة   المتغير التابع (عناصر أنشطة تح يق التنمية  :(6)جدول 

 N  المتوسط
 الحسابى

االنحراف 
 الترتيب معامل االختالف المعيارى

 6 22.01 0.85 3.85 341 ت ارير التنمية المستدامة

 3 19.87 0.75 3.79 341 الحوكمة

 4 20.72 0.80 3.84 341 المسئولية االجتماعية

 5 21.61 0.80 3.72 341 ح وق الموظ ين

 1 15.22 0.61 3.99 341 البيئةحماية 

 2 19.85 0.79 3.96 341 سالسل االمداد والموردين

 8 26.41 0.94 3.56 341 المواطنة التنظيمية

 7 22.35 0.84 3.78 341 مبادرات التنمية المستدامة

  17.59 0.67 3.81 341 التنمية المستدامة

 من إعداد الباحثين المصدر:
( أن م ردات عينة البحث قد أظهرت اتجاهًا عامًا نحو المواف ة 6يتضح من الجدول رقم  

على إيجابية عناصر أنشطة تح يق التنمية المستدامة التى تمثل المتغير التابع، وذلك بمتوسط 
(، وقد كان من أكثر أنشطة %17.59( وبمعامل اختالف معيارى قدرة  3.81حسابى قدره  

محل البحث أهمية ف  اإلجابة على الترتيا:  أنشطة  تح يق التنمية المستدامة فى الشركات
حماية البيئة،  أنشطة  سالسل االمداد والموردين، أنشطة الحوكمة، أنشطة المسئولية 
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االجتماعية، أنشطة ح وق الموظ ين، أنشطة ت ارير التنمية المستدامة، أنشطة مبادرات التنمية 
%(،  15.22يارية م دارها  معامالت اختالف معالمستدامة، أنشطة المواطنة التنظيمية، وذلك ب

( على 26.41(،  22.35(،  22.01(،  21.61(،  %20.72(،   19.87(،  19.85% 
 التوال .

ما مدى التزام شركات تصنيع االدوية التابعة للشركة  وهذا يجاوا على السؤال البحثى الثانى:
 ؟ال ابضة لالدوية باالنشطة الالزمة للتنمية المستدامة

ل ياس قوة واتجاه العالقة بين المتغير المست ل  تنمية الموارد  :مصفوفة ارتباط بيرسون -3
البشرية( بأبعاده المختل ة  إدارة التدريا، تطوير االداء، تنمية الجدارات، ممارسات ث افة 

 (.التنمية المستدامةالتعلم( والمتغير التابع  
 الختبار ال رضية الرئيسة للدراسةمص وفة ارتباط بيرسون  :(7جدول رقم )

التنمية  
 المستدامة

إدارة 
 التدريب

تطوير 
 األداء

تنمية 
 الجدارات

ثقافة 
 التعلم

Pearson 
Correlation 

     1.000 التنمية المستدامة

    1.000 740. إدارة التدريا

   1.000 757. 822. تطوير األداء

  1.000 849. 799. 870. تنمية الجدارات

 1.000 868. 796. 727. 841. ث افة التعلم

Sig. (1-
tailed) 

 000. 000. 000. 000. . التنمية المستدامة

 000. 000. 000. . 000. إدارة التدريا

 000. 000. . 000. 000. تطوير األداء

 000. . 000. 000. 000. تنمية الجدارات

 . 000. 000. 000. 000. ث افة التعلم

N  341 341 341 341 341 

 من إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائ  :المصدر
بين ممارسةةةةةةةةةةةات  0.740 ا( أن هناك عالقة طردية قوية قدره7ويبين الجدول السةةةةةةةةةةةابق  

وبذلك  0.001مسةةتوى معنوية أقل من وهى دالة عند إدارة التدريا وتح يق التنمية المسةةتدامة، 
هناك عالقة طردية قوية جدًا قدرها والجدول السةةةةةةةةةةةةةةابق يبين أيضةةةةةةةةةةةةةةا أن ، تعتبر العالقة معنوية

بين قياس ممارسات تطوير الموظ ين وتح يق التنمية المستدامة وهى دالة عند مستوى  0.822
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كما يبين الجدول السابق أن هناك عالقة ، وبذلك تعتبر العالقة معنوية 0.001معنوية أقل من 
بين قياس ممارسةةةةةةةةةةةةةةةات تحسةةةةةةةةةةةةةةين الجدارات وتح يق التنمية  0.870طردية قوية جدا وقدرها 

 .وبذلك تعتبر العالقة معنوية 0.001المستدامة وهى دالة عند مستوى معنوية أقل من 
بين قياس  0.870كما يبين الجدول السةةةةةةةةةةةةةةةابق أن هناك عالقة طردية قوية جدا وقدرها 

ممارسةةةةات ث افة التعلم فى بيئة العمل وتح يق التنمية المسةةةةتدامة وهى دالة عند مسةةةةتوى معنوية 
 وبذلك تعتبر العالقة معنوية. 0.001أقل من 

داء،  إدارة التدريا، تطوير األمست لة ل ياس تأثير المتغيرات ال: تحليل االنحدار المتعدد .1
 تنمية الجدارات، ممارسات ث افة التعلم( على التغير فى قيم المتغير التابع التنمية المستدامة.

نموذج االنحدار الخط  المتعدد لتحديد ممارسات تنمية الموارد البشرية األكثر تأثيرًا  :(8جدول )
 تح يق التنمية المستدامة على

المتغيرات  
 المستقلة

 المعلمات
 المقدره

i 

T.test F.test 
VIF 2R 

مستوى  القيمة
مستوى  القيمة المعنوية

 المعنوية
  ةة ***0.000 340.597 ***0.000 4.715 543. الجزء الثابت
 0.802 2.955   227. 1.209 058. إدارة التدريا
***0.000 4.630 184. تطوير األداء    3.974  
  6.366   ***0.000 6.367 362. تنمية الجدارات
  4.282   ***0.000 5.727 251. ث افة التعلم

 من إعداد الباحثين من نتائج التحليل اإلحصائ  المصدر:
 (0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من  *   
 (0.01دالة عند مستوى معنوية أقل من   **

 (0.001من   دالة عند مستوى معنوية أقل*** 
( أن المتغيرات المست لةة 8فى الجدول    )2R(تبين قيمة معامل التحديد: )2R(معامل التحديد  -أ

% ( 80.2ت سةر     إدارة التدريا، تطوير االداء، تنمية الجدارات، ممارسات ث افة التعلم(
% ( يرجع 19.8وباق  النسبة    (التنمية المستدامةمن التغير الكل  ف  المتغير التابع   

إلى عدم إدراج متغيرات مست لة أخرى كان من الم روض إدراجها ضمن النموذج أو الختالف 
 طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخط .
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فى الجدول رقم  (T.test)باستخدام اختبار : معنوية كل متغير مست ل على حدةختبار ا -ا
الخط  المتعدد ه  االنحدار  ( نجد أن المتغيرات المست لة ذات المعنوية ف  نموذج8 

(، 0.001وتنمية الجدارات، وث افة التعلم وذلك عند مستوى معنوية أقل من  تطوير األداء، 
أما المتغير ممارسات إدارة التدريا فانه ليس لديه معنوية ف  نموذج االنحدار الخط  

 المتعدد.
ختبار معنوية متغيرات ( الF- testتم استخدام اختبار   :بواقى النموذجاختبار معنوية  -ت

فى الجدول السابق تساوى  (F test)وحيث أن قيمة اختبار  ،نموذج اإلنحدار ككل
، فان ذلك يدل على أن (0.001عند مستوى معنوية أقل من  ( وه  معنوية 340.597 

 إدارة التدريا، تطوير االداء، تنمية عالقة االنحدار معنوية لكل المتغيرات المست لة 
وأنه يمكن االعتماد على النموذج للتنبؤ ب يم المتغير التابع ، ، ممارسات ث افة التعلم(الجدارات

 (.0.001باستخدام قيم المتغيرات المست لة عند مستوى معنوية أقل من  
بين  Multicollinearityلتحديد مدى وجود ازدواج خطى  (VIF) :معامل تضخم التباين  -ث

وه  اختصار  (VIF)المتغيرات المست لة وبعضها البعض تم حساا عامل تضخم التباين 
Variance Inflation Factor  ،لكل متغير مست ل على حده مع باقى المتغيرات المست لة

وقد اتضح أن المتغيرات المست لة الم بولة ضمن نموذج االنحدار الخط  المتعدد ال تعان  
( مما 10أقل من   VIFج الخط  ف  أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم من مشكلة االزدوا

 يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خط  خطير بالنموذج.
 

 نتائج الدراسةتفسير  
 :صلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةوقد تو 

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنمية الموارد البشرية وتح يق التنمية المستدامة 
 عالقة ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةائية بين ممارسةةةةةةةةةةةات إدارة التدريا وأنشةةةةةةةةةةةطة تح يق التنمية  توجد

 المستدامة.
  توجد عالقة ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةائية بين ممارسةةةةةةةةةةةات تطوير االداء وأنشةةةةةةةةةةةطة تح يق التنمية

 المستدامة.
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  توجد عالقة ذات داللة إحصةةةةةةةةةائية بين ممارسةةةةةةةةةات تنمية الجدارات وأنشةةةةةةةةةطة تح يق التنمية
 المستدامة.

  توجد عالقة ذات داللة إحصةةةائية بين ممارسةةةات ث افة التعلم فى بيئة العمل وأنشةةةطة تح يق
 التنمية المستدامة.

  من متطلبات  %80.2متطلبات تنمية الموارد البشةةةةةةةرية تؤثر وت سةةةةةةةر فى المتوسةةةةةةةط حوالى
 تح يق التنمية المستدامة فى الشركات محل الدراسة.

  عامًا نحو المواف ة على إيجابية عناصةةةةةةةةةةر ممارسةةةةةةةةةةات أظهرت م ردات عينة البحث اتجاهًا
إدارة الموارد البشةةةرية التى تؤثر على عملية تح يق التنمية المسةةةتدامةداخل شةةةركات صةةةناعة 

 (.3.86الدواء محل الدراسة، وذلك بمتوسط حسابى قدره  
  ارد ممارسةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةطة إدارة التدريا هو العنصةةةةةةةةر األهم واألكثر تأثيرًا فى تح يق تنمية المو

 .%80.69بأهمية نسبية البشرية داخل شركات صناعة الدواء محل الدراسة و 
  أنشةةةةةةةةةةةةةةطةةة حمةةايةةة البيئةةة هى العنصةةةةةةةةةةةةةةر األكثر أهميةةة وتةةأثيرًا فى متطلبةةات تح يق التنميةةة

 .%79.78همية نسبية أوذلك بالمستدامة داخل شركات صناعة الدواء محل الدراسة 
 

 التوصيات
  االحتياجات التدريبية الحديثة لسةةةةةد االحتياجات المهارية والمعرفية اسةةةةةتخدام أسةةةةةاليا تحديد

 للموارد البشرية بالشركة، كأحد ممارسات تنمية الموارد البشرية.
  تصةةةميم نظام فعال إلدارة وت ييم األداء يمكن االدارة من الت ييم الموضةةةوعى للموارد البشةةةرية

 بالشركة.
 حيث تتضةةةةمن بيانات عن المهام والمسةةةةئوليات اعداد بطاقات الوصةةةةف الوظي   للموظ ين ب

والشةةةةةةةةةةةروط الواجا توافرها فى شةةةةةةةةةةةاغل الوظي ة مثل المعارف والمهارات وال درات المطلوبة 
 ألداء العمل، وتطوير الجدارات المطلوبة.

  االلتزام باالشةةةةةةةةةةةةةتراطات والمعايير البيئية الواردة فى التشةةةةةةةةةةةةةريعات واالت اقيات البيئية المحلية
 ى ال تتعرض الشركة الى الغرامات والع وبات.والدولية حت

  نشر م اهيم ومبادئ وتطبيق المواص ة العالميةISO26000  على مستوى الشركة، لتح يق
 متطلبات أنشطة التنمية المستدامة.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 415 2019ديسمبر ، الثالثربعون، الجزء واأل الثامن المجلد

  اعطاء أولوية للموردين الحاصةةةةةةةةةةةةلين على شةةةةةةةةةةةةهادات إدارة وحماية البيئة عند ال يام باختيار
 ة أنشطة الموردين للتأكد من قيامهم بأنشطة حماية البيئة.وتأهيل الموردين، ومراقب
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ABSTRACT 

This study aimed to propose a model for human resources 

development practices and activities, in addition to identifying 

sustainable development activities in pharmaceutical companies, the 

researchers has used the analytical, descriptive method for this purpose 

and used a chick-list (Questionnaire) as a main tool for data collection. 

The researchers distributed (376) questionnaires to the targeted 

sample, and the collected data were analyzed using Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). 

The most important results of the study were as follows: 

 There is a statistically significant relationship between the 

development of human resources and achieving sustainable 

development, and that there is a strong correlation with a significant 

significance at the level (α = 0.05). 

 The requirements of human resources development affect and 

interpret on average about 80.2% of the requirements to achieve 

sustainable development in the companies under study. 

 The vocabulary of the research sample showed a general trend 

towards approving the positive elements of human resources 

management practices that affect the process. Achieving sustainable 
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development within the pharmaceutical industry companies under 

study, with an average of (3.86). 

 The practice of training management activities is the most important 

and most influential element in achieving human resources 

development within the pharmaceutical industry companies under 

study with a relative importance of 80.69%. 

 Activities of environmental protection is the most important and 

influential in the requirements for achieving sustainable development 

within the pharmaceutical industry companies in the study element 

and that the relative importance of 79.78%. 

Most important recommendations of the study, that the methods of 

identifying modern training needs should be used to meet the skills and 

knowledge needs of the company's human resources, and the design of 

an effective performance management and evaluation system that 

enables management of objective assessment of the company's human 

resources, and that the environmental requirements and standards 

contained in environmental legislation and conventions must be adhered 

to. So as not to subject the company to fines and penalties, and give 

priority to suppliers who have certificates of management and 

environmental protection. 

Keywords: Human Resource Development, Sustainable Development, 

Pharmaceutical Sector. 

 


