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 العامة  المقدمة
لذا ترتبط بعالقة تأثري تبادلية بينها وبني البيئة اليت تعمل فيها، و ، اجملتمع يف فاعال اعضو املؤسسات  تعترب
توسيع و ، بأنشطتها األطراف املتأثرة والتحلي باملسؤولية والشفافية يف تعاملها مع  ،تحمل نتائج تصرفاهتاب فهي مطالبة

من االهتمام  واالنتقال، اجملتمعو  البيئة أي االهتمام بقضايانشاطاهتا لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية، 
، ويؤثر ويـتأثر باملؤسسة باملسامهني )أو املالك( كأصحاب املصاحل األساسيني، إىل االهتمام بكل من تربطه مصلحة

   .بقراراهتا وأهدافها

نطوي على أن وتأحد املتغريات اهلامة املؤثرة على عمل املؤسسة،  شركاتاملسؤولية االجتماعية لل تعد
قيمها، ويف االقتصادية واالجتماعية والبيئية واألخالقية يف  االهتماماتيا هي تلك اليت تدمج املؤسسة املسؤولة اجتماع

ينظر كما  ،سواء كانوا داخليني أو خارجيني نشاطاهتا واسرتاتيجياهتا، متحملة مسؤوليتها جتاه كافة أصحاب املصاحل
النموذج اجملتمعي التوجيهي للتنمية املستدامة،  لألعمال يف مسامهة طوعيةباعتبارها  لمسؤولية االجتماعية للشركاتل

 .االمتثال للقوانني حبيث تتجاوز
 ، فمنها ما هو موجه للسوقجمموعة متنوعة من األنشطة املختلفة ملسؤولية االجتماعية للشركاتاستوعب ت

ومجعيات  عمالءال) همنيمخارجيني  احلأصحاب مصيستهدف و  أي حنو سلسة التوريد وتطوير وحتسني املنتجات
 نيحل الداخلياأصحاب املصويستهدف  ، ومنها ما هو موجه ملكان العمل(املستهلكني واملوردين وشركاء األعمال

جمموعة متنوعة من تستهدف اجملتمع احمللي واجملتمع األوسع وتشمل  للمجتمع(، وأنشطة موجهة العمال) األساسيني
حتسني نوعية احلياة، وأنشطة موجهة للبيئة الطبيعية حة و صم واليمتس جوانب عديدة كالتعل أشكال املشاركة الطوعية

 ة االجتماعية على عدد من املبادئ تتمثل يفيترتكز املسؤولهذا و  واليت تركز على محاية البيئة والتنمية املستدامة.
 السلوك األخالقي.و  املساءلة والشفافيةاالستدامة و 

يق املنصب على التعامل مع ض، فانتقل من ذلك املفهوم التطور مفهوم املسؤولية االجتماعية عرب الزمن
وعلى الرغم من وجود وجهات أحداث بيئية آنية، إىل هدف اسرتاتيجي يستدعي االهتمام الكبري من قبل اإلدارة، 

مسؤولية  مؤسسةلل ترى أناليت التقليدية أبرزها احلجة مفهوم املسؤولية االجتماعية وتسرد مربرات عديدة عارض تنظر 
األخذ بعني  أن رون، إال أن املؤيدين يصحااها أو املسامهنيألحتقيق أقصى قدر من األرباح فقط تتمثل يف  ةواحد

ويعتربون املسؤولية  ،هو األساس للسلوك األخالقي واحلوكمة السليمة أصحاب املصاحلاالعتبار مصاحل ومسامهات 
الختاذ واستباق ومعاجلة قضايا مرتبطة بتفاعالهتا مع اآلخرين، ومن سرتاتيجي للمؤسسات النهج اال االجتماعية أساس

 خالل تلك التفاعالت تنجح يف مساعيها التجارية.

املمارسات الواقعية الفوائد اليت ميكن للمؤسسة أن جتنيها من وراء السلوك املسؤول اجتماعيا، واليت من  بنيوت
بفعالية يف بيئة تسويقية  (واالقتصادية وغريهاوالقانونية االجتماعية والبيئية املخاطر بأنواعها املختلفة )إدارة خماطر بينها 
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أن جناح املؤسسة  ، كماوالتنافسيةحتسني االبتكار و ، واالحتفاظ اهم العمال تعزيز القدرة على تطوير، و تزداد تعقيدا
  أصبح مرتبطا مبسؤوليتها االجتماعية.

يف مجيع أحناء العامل، وأصحاب املصاحل املرتبطني اها، على وعي متزايد باحلاجة إىل  ؤسساتأصبحت امل
، فمن خالل األداء االجتماعي والبيئي تسعى املؤسسة لتحسني نوعية العالقات السلوك املسؤول اجتماعيا وبفوائده

تدير  أصبحتفاملؤسسات  جتاههم.عن أدائها  همورضا هموالتزا ثقتهماليت تربطها بأصحاب املصاحل من خالل تعزيز 
أدركت أن أهنا وتقيم كذلك األصول غري امللموسة وال تعتمد فقط على التقارير املالية خللق قيمة للمسامهني، كما 

، هذه األصول غري امللموسة "من ضمنها الثقة وااللتزام قضايا أصحاب املصاحل باتت أساسا لتحقيق النجاح والتفوق
لألداء جنبا إىل جنب مع النتائج النهائية مثل الربح والعائد على االستثمار ومنو  ةرئيسي اتمؤشر أصبحت والرضا" 

 .  مواصلة العمل بفعاليةتساعد املؤسسة يف ، كما أهنا اإليرادات واإلنتاجية

ركيزة لتحقيق التنمية االقتصادية  اليت تقوم عليها اقتصاديات الدول، وتعترب الصغرية واملتوسطةواملؤسسات 
واالجتماعية على حد سواء، أصبحت هي األخرى هتتم بالقضايا االجتماعية والبيئية، فاخلصائص اليت تتميز اها 

يف بدايتها  كزتر  شركاتاملبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للمع أن و جتعلها أكثر مرونة جتاه تلك القضايا. 
وكذا  واألكادميينياخلرباء والباحثني االقتصاديني  إال أنت متعددة اجلنسيات واملؤسسات الكبرية، أساسا على الشركا

سبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة التأثري الكبري الذي نرجال األعمال واملستثمرين يؤكدون على أمهيتهما بال
من مالكني وعمال  نييدة من أصحاب املصاحل املختلفمتارسه هذه األخرية على البيئة واجملتمع، وارتباطها بفئات عد

نرى أن املؤسسات الصغرية ومن خالل مطالعة األدبيات يف جمال اإلدارة،  ،وعمالء وحكومة وجمتمع حملي وغريهم
الخنراط يف األداء االجتماعي واملسامهة يف رفاه اجملتمع، كغريها من املؤسسات، وهي تسعى لبناء با واملتوسطة معنية

 املرتبطني اها.قوية مع أصحاب املصاحل القات ع

 البحثإشكالية  
إن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مكانة هامة يف اقتصاديات الدول، نظرا لدورها الكبري يف حتقيق التنمية 

على الرغم من االختالف بني الدول من ناحية السياسات والتوجهات فاالقتصادية واالجتماعية يف جمتمعاهتا، 
هي من أهم ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اواملستوى االقتصادي واالجتماعي، إال أن هناك شبه إمجاع على أن 

دعمها  ، فضال عنا تتميز به من حركية ومرونة، ملالتنظيمات اليت يعتمد عليها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتتمتع هذه املؤسسات خبصائص فريدة جتعلها متميزة عن املؤسسات الكبرية، وختلق هلا ، كما للمؤسسات الكبرية

 املرتبطة باملسؤولية االجتماعية.خصوصية حيال املمارسات 

عتبارها وباوالتوجه حنو االهتمام برأس املال البشري واالجتماعي، إقليميا ودوليا،  اتغري بيئة أعماهلويف ظل 
فإن وتأثريها عليهم وتأثرها اهم، تتعامل مع أطراف متعددة مثل املالك والعمال واملوردين والعمالء واحلكومة وغريهم، 

تقوية  يفأحد األدوات اليت تسهم باعتباره املسؤولية االجتماعية مفهوم حباجة لتبين  املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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الذين هلم تأثري مباشر على أهدافها منهم  ساسينياملتعددين، وخاصة األ أصحاب املصاحلوتعزيز العالقات مع 
 .وقراراهتا

واملالك وقد يكونون خارجيني مثل واملديرين قد يكون أصحاب املصاحل باملؤسسة داخليني مثل العمال 
النظرية واملمارسات  ، وقد أوضحت الدراساتأساسينيالعمالء واملوردين واملنافسني، كما أهنم قد يكونون ثانويني أو 

أن املؤسسات تسعى لتقوية العالقات مع من هلم التأثري الكبري على أداء املؤسسة وأهدافها، وهم أصحاب  الواقعية
 ن.يومن ضمنهم العمال والعمالء واملورد ألساسينياملصاحل ا

في الجتماعية ما دور المسؤولية ا: إلجابة على السؤال الرئيس التايلوتأيت دراستنا هذه لتحاول ا
)العمال  ساسيي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )محل الدراسة( في تعزيز العالقات مع أصحاب المصالح األا

  والعمالء والموردي (؟

أي بعبارة أخرى: هل توجد عالقة تأثري إجيابية بني املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 ؟ األساسينيو)جودة( العالقة بني املؤسسة  وأصحاب املصاحل 

 األسئلة الفرعية التالية: وتنبثق عن هذا التساؤل

 ؟حمل الدراسة صغرية واملتوسطةما هو واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات ال -1
 ؟املسؤولية االجتماعيةألمهية  املؤسسات حمل الدراسة سرييمما مدى إدراك  -2
 املؤسسات حمل الدراسة لتحسني وتعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل املختلفني؟ سرييما مدى سعي م -3
 عالقة العمال باملؤسسة؟يف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه العمال املمارسات الواقعية ل هل تسهم -4
 عالقة العمالء باملؤسسة؟يف تعزيز سؤولية االجتماعية جتاه العمالء للماملمارسات الواقعية  تسهمهل  -5
 عالقة املوردين باملؤسسة؟يف تعزيز مسؤولية االجتماعية جتاه املوردين لل املمارسات الواقعية تسهمهل  -6

 الفرضيات
 هذا املوضوع، مت وضع الفرضيات التالية: من أجل دراسة

سؤولية االجتماعية جتاه العمال يف تعزيز عالقة العمال للم الواقعية مارساتاملتسهم  :ول الفرضية الرئيسية األ. 1
 .بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال وعالقة العمال باملؤسسةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية ، مبعىن باملؤسسة

  وتنبثق عنها الفرضيات التالية:

 العمال باملؤسسة  ثقةمسؤولية االجتماعية جتاه العمال يف تعزيز لل املمارسات الواقعيةتسهم . 1.1
 املؤسسةجتاه العمال  التزاملمسؤولية االجتماعية جتاه العمال يف تعزيز لاملمارسات الواقعية تسهم . 1.1
 املؤسسة عنالعمال يف تعزيز رضا لمسؤولية االجتماعية جتاه العمال  لاملمارسات الواقعية   تسهم. 1.1
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 الءيف تعزيز عالقة العم الءلمسؤولية االجتماعية جتاه العملاملمارسات الواقعية تسهم  الفرضية الرئيسية الثانية: .2
 .وعالقة العمالء باملؤسسةبني املسؤولية االجتماعية جتاه العمالء وجد تأثري ذو داللة إحصائية ي ، ويعينباملؤسسة

  وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 ثقة  العمالء باملؤسسة يف تعزيز  لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء لاملمارسات الواقعية  تسهم. 1.1
 املؤسسةالتزام  العمالء  جتاه  يف تعزيزلمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء ل املمارسات الواقعية تسهم. 1.1
 رضا  العمالء عن املؤسسةيف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء  لاملمارسات الواقعية   تسهم.  1.1
يف تعزيز العالقات مع لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين لاملمارسات الواقعية تسهم  الفرضية الرئيسية الثالثة: .3

 .بني املسؤولية االجتماعية جتاه املوردين وعالقة املوردين باملؤسسةوجد تأثري ذو داللة إحصائية املوردين، أي ي
 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 ثقة  املوردين باملؤسسة يف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين لاملمارسات الواقعية  تسهم. 1.1
 التزام  املوردين جتاه املؤسسةيف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين لاملمارسات الواقعية  تسهم. 1.1
 رضا  املوردين عن املؤسسةيف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين ل املمارسات الواقعية تسهم. 1.1

 أهمية البحث
 املسؤولية االجتماعيةاهلامة، إذ يتطرق ملوضوع اإلدارية كونه يعاجل أحد املواضيع أمهية هذا البحث يف   تربز

يف التأثري على مسعة  هاتعاظم دور و  ،يف ظل التغريات احلاصلة يف بيئة األعمالللشركات، اليت أصبحت ضرورة 
 املؤسسات م تعدمع أصحاب املصاحل املتعددين. فل وتعزيز العالقاتويف قدرهتا على حتسني  ،املؤسسة وتنافسيتها

 .يف قراراهتا واسرتاتيجياهتا القضايا البيئية واالجتماعيةلرحبية وحدها بل أصبحت تدمج تركز على ا
، هذه األخرية املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  سؤولية االجتماعيةوتكمن أمهية البحث كذلك يف تناوله للم

تعترب مستهلكا كبريا للموارد ا أهنا ، ومبتعد قطاعا حيويا يف اقتصاديات الدول نظرا ألمهيتها االقتصادية واالجتماعية
تتعامل مع أطراف متعددة مثل املالك والعمال واملوردين والعمالء و والطاقة، وتشكل ضغطا كبريا على البيئة واجملتمع، 

باملمارسات متاما معنية  فإهنا ، حىت تضمن بقاءها ومنوها معهمواحلكومة وغريهم، وهي هتدف لتقوية وتعزيز العالقات 
 وإن كانت هلا خصوصيات متيزها عن املؤسسات الكبرية. ،املسؤولة

  الدراسة أهداف

 هتدف هذه الدراسة إىل مجلة من األهداف نوجزها فيما يلي:
 حتديد مفاهيم املسؤولية االجتماعية وإبراز أمهية االلتزام بتلك املفاهيم بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -

 ؛أصحاب املصاحلعلى املسؤولية االجتماعية للشركات  تاممارس تأثريدراسة  -

 ،التعرف على واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية -
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يف املؤسسات حمل  تعزيز وتقوية العالقات مع أصحاب املصاحليف  املسؤولية االجتماعية معرفة الدور الذي تلعبه -
 .الدراسة

 المنهج المتبع
يف  اعتمدنا وعليهإن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه، 

تصنيفها وحتليلها. هذا املنهج الذي نعتربه و التحليلي الذي يهدف إىل مجع املعلومات و دراستنا على املنهج الوصفي 
عليه بشكل واضح وذلك من خالل  مت االعتمادمناسبا لطبيعة املوضوع إذ يأخذ جانبا كبريا من الدراسة، حبيث 

ويف اجلانب املتعلقة باملوضوع،  وانب النظريةحتليل اجلو وصف وتشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم اإلطار النظري 
املسؤولة املمارسات  وإسهامواقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية،  مت حتليل التطبيقي
 بعض املؤسسات الناشطة بوالية سطيف.يف  الدراسة التطبيقية جرتأصحاب املصاحل، حيث مع عالقة اليف تعزيز 

 ادر ثانوية ومصادر أولية.صم اعتمدنا يف مجع املعلومات على وقد

 املقاالتوكذلك  ،باملوضوع العالقة ذات واألجنبية العربية واملراجع الكتب يف تتمثل :الثانوية ادرالمص

 .االنرتنت باإلضافة إىل االستعانة ببعض مواقع ،احلالية الدراسة وضوعمب ذات الصلة السابقة والدراسات األحباثو 

 .للبحث رئيسية كأداة ياناتاالستب خالل من األولية البيانات مجع مت: األولية المصادر

 صعوبات البحث
اليت تعاجل  قلة املراجع باللغة العربيةيف رافق إجناز هذه الدراسة مجلة من الصعوبات ميكن حصر أمهها 

، وهو ما دفعنا لرتمجة عدد من املراجع من اللغة األجنبية، وقد تطلب ذلك الكثري بالتفصيل جوانب املوضوع املختلفة
مت االعتماد على استبيانات عديدة موجهة باإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق باجلانب التطبيقي فقد  واجلهد.من الوقت 

ن ملعرفة يسري ألصحاب املصاحل األساسيني باملؤسسة وهم العمال والعمالء واملوردين، باإلضافة إىل استبيان موجه للم
سة. هذا األمر تطلب وقتا طويال لتوزيع االستبيانات واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية باملؤسسات حمل الدرا

 واسرتجاعها مث تفريغها، وحتليلها.

 حدود الدراسة
ثالثة أطراف فقط من أصحاب املصاحل باملؤسسة )العمال والعمالء واملوردون(، يتطرق البحث  اىل دراسة 

كما أن الدراسة أجريت يف بعض املؤسسات غري أهنم يعدون من بني أهم األطراف اليت تؤثر يف املؤسسة وتتأثر اها،  
تعيش اجلزائرية اعتبار املؤسسات االقتصادية ميكن إىل حد ما تعميم نتائج البحث، على بوالية سطيف، مع ذلك 

 ظروفا بيئية وتنظيمية وتشريعية متشااهة.
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 متغيرات الدراسة
 االلتزام، الرضا()الثقة، العالقات مع أصحاب املصاحل  جودة: المتغير التابع

  املسؤولية االجتماعية : المتغير المستقل

 

   

 

 

 

 

 

البيئة، من خالل سلوك على اجملتمع و قرارهتا وأنشطتها عن أثر  مسؤولية املؤسسة: المسؤولية االجتماعية للشركات
آخذة يف احلسبان توقعات أصحاب املصاحل، ومتوافقة ، ورفاهية اجملتمعمنسجم مع التنمية املستدامة شفاف وأخالقي 

)التعريف اخلاص مبنظمة  مندجمة يف مجيع أحناء املؤسسةو مع القانون املعمول به ومنسجمة مع األعراف الدولية للسلوك 
 (10222اإليزو 

. املؤسسةيف  صاحلصاحب املصلحة هو فرد أو جمموعة لديها واحد أو أكثر من خمتلف أنواع امل: أصحاب المصالح
ون ، فقد يؤثر املؤسسةباإلجراءات أو القرارات أو السياسات أو املمارسات اخلاصة ب احلوكما قد يتأثر أصحاب املص

)تعريف لـ  تأثري متبادلهناك تفاعل حمتمل يف اجتاهني أو فعلى إجراءات املؤسسة أو قراراهتا أو سياساهتا أو ممارساهتا، 
Carroll). 

ن و وهم عادة محلة األسهم واملستثمر  ،لديهم مصاحل ترتبط مباشرة مبصري املؤسسة األساسيونأصحاب المصالح 
ن يف اجملتمعات اليت تعمل فيها املؤسسة. ميكن أيًضا إضافة البيئة الطبيعية و واملقيم نو الموردو العمالءو العمالو

 واألجيال املستقبلية إىل هذه القائمة.
هم أولئك الذين تشتمل عليهم املؤسسة، فهم جزء منها، ويسامهون يف تطويرها، وهم  أصحاب المصالح الداخليون

 واملديرون. العمالعلى سبيل املثال 
وهم على سبيل املثال شركاء األعمال  هم الذين ال يعتربون جزءا من املؤسسة، أصحاب المصالح الخارجيون

 .ئة الطبيعية نفسهاواملوردون والعمالء، واجملتمعات احمللية، فضال عن البي
 .ميكن االعتماد عليها وسيتم االلتزام اها اوقراراهت اواتفاقاهتاملؤسسة تصورات األفراد واجلماعات بأن وعود  :الثقة

 .املدى الذي يعتقد ويشعر فيه كل طرف بأن العالقة تستحق إنفاق الطاقة للحفاظ عليها وتعزيزها :االلتزام
 جتاه اآلخر بسبب تعزيز التوقعات اإلجيابية بشأن العالقة. باالرتياحاملدى الذي يشعر فيه كل طرف  :الرضا

 المسؤولية االجتماعية
 تجاه العمال-
 تجاه العمالء-
 الموردين تجاه-
 

 العالقات مع أصحاب المصالح
 األساسيين

 أصحاب المصالح الداخليون
 العمال 

 أصحاب المصالح الخارجيون -
 العمالء، الموردون

 

 

 الثقة-
 االلتزام-
 الرضا-
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 الدراسات السابقة
موضوع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات ليس جديدا، وقد متت مناقشته من قبل الكثري من         

تلف عن سابقاهتا يف كون الكثري من الدراسات السابقة الباحثني، خاصة يف هذا العقد األخري، ولكن دراستنا هذه خت
ملؤسسات الكبرية، وأمهلت املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ما عدا بعض يف اركزت على مفاهيم املسؤولية االجتماعية 

سؤولية الدراسات القليلة اليت تناولت املوضوع، واليت هدفت غالبا ملعرفة مدى إدراك مديري هذه املؤسسات ملفاهيم امل
االجتماعية، أو واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية يف تلك املؤسسات، بينما سنحاول يف حبثنا هذا إلقاء الضوء على 

 دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل.

ية اليت تربط بني املسؤولية االجتماعية من خالل اطالعنا مل جند سوى عدد قليل من الدراسات العرب
والعالقات مع أصحاب املصاحل، واليت يف الواقع تركز على أحد أصحاب املصاحل فقط مثال املستهلكني أو العمال 
)املوارد البشرية(، بينما هناك عدد البأس به من الدراسات األجنبية اليت تربط بني هذين املتغريين، وإن كانت 

وراق أعمال يف ملتقيات وندوات، وفيما يلي نستعرض أهم أعن حبوث منشورة يف جمالت، أو معظمهما عبارة 
 الدراسات السابقة اليت هلا عالقة قريبة مبوضوع دراستنا: 

 الدراسات األجنبية:
 Paramount role of corporate social responsibility  بعنوانNabeela Mushtaq (2113 )دراسة  -1

in retaining employees and corporate reputation: an extract from Pakistan’s banking sector 

هدفت إىل الرتكيز على أمهية   ، Journal of Business and Finance هي عبارة عن مقال منشور يف جملة 
املصريف يف إرضاء وإدارة أصحاب املصاحل الداخليني واخلارجيني، وحتديدا  يف التنظيم شركاتاملسؤولية االجتماعية لل

 .إجياد عالقة بني املسؤولية االجتماعية واالحتفاظ بالعاملني ومسعة املؤسسة

بنوك باكستانية هلا ارتباط باملسؤولية االجتماعية، ومت االعتماد يف مجع البيانات على االستبيان  9مت اختيار 
مسؤولية االجتماعية للشركات للالدراسة أن هناك تأثريا إجيابيا  عشوائيا. كشفتعامال اختريوا  232 حيث وزع على

 على كل من االحتفاظ باملوظفني ومسعة املؤسسة. 

أال وهم  األساسيي أحد أصحاب المصالح مع الدراسة احلالية يف أهنا ركزت على   الدراسةتلتقي هذه 
مرارهم يف العمل يف املؤسسة مرتبط بشكل ما بوجود برامج للمسؤولية االجتماعية العمال، وكيف أن بقاءهم واست

 جتاههم.
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 Linking corporate social responsibility to corporateبعنوان  (2012)آخرون وMaden C دراسة -1

reputation: a study on understanding behavioral consequences  

هدفت (. 2102، باسطنبول ) 8th International Strategic Management Conference عبارة عن ورقة حبثية يف 
املؤسسة، مث اآلثار اليت حتدثها السمعة على سلوكيات  االجتماعية على مسعة املسؤوليةمعرفة األثر الذي حتدثه إىل 

عدد من . متثل جمتمع الدراسة يف صحاب املصاحلاملستهلكني والعمال واملستثمرين كمجموعات خمتلفة من أ
( مؤسسات ناشطة يف جمال الصناعات املصرفية واالتصاالت 6، حيث اختريت ست )رائدةاملؤسسات الرتكية ال

% عبارة عن  73مستجوبا، حيث  072والطريان،  ومت االعتماد على استبيان عرب االنرتنت وزع على عينة تتكون من 
% لديهم استثمارات يف هاته  01% هم عمال اهاته املؤسسات، بينما  02للمؤسسات املعينة، ومستهلكني بالنسبة 

 .املؤسسات

وجود أثر إجيايب قوي للمسؤولية االجتماعية على مسعة املؤسسة، وكذلك أثر إجيايب قوي  خلصت الدراسة إىل
 املستهلكني والعمال واملستثمرين.كل من للسمعة على سلوكيات  

وجود أثر إيجابي بي  المسؤولية وثيقة بالدراسة احلالية، من خالل حبثها عن  الدراسة هلا عالقةهذه 
)املستهلكون والعمال واملستثمرون(، وختتلف عن الدراسة احلالية بوجود  االجتماعية وسلوكيات أصحاب المصالح

 متغري وسيط وهو السمعة.

 ,Corporate social responsibilityبعنوان Jawaria Fatima Al  (2111 )و   Imran Ali دراسة  -1

corporate reputation and employee engagement 

 العمال.الكشف عن أثر كل من املسؤولية االجتماعية ومسعة املؤسسة على التزام هدفت الدراسة إىل 

املستهدفون والذين مت مت مجع البيانات األولية من عدة منظمات باكستانية حيث عمال هاته املنظمات هم 
أكدت الدراسة على العالقة اهلامة بني املسؤولية االجتماعية ومسعة . منهم باالعتماد على االستبيان 281استجواب 

، فاملؤسسات ذات مستوى عال من العمال، ومسعة املؤسسة والتزام العمالاملؤسسة، واملسؤولية االجتماعية والتزام 
 عة ميكنها أن جتذب عماال ملتزمني يرتبطون بعملهم وكذلك مبؤسستهم.املسؤولية االجتماعية والسم

، فهي تناولت وجود عالقة إيجابية بي   المسؤولية االجتماعية والتزام العمال علىأكدت هذه الدراسة 
 جزءا مما ستتناوله الدراسة احلالية.

 The impact of corporate social responsibilityبعنوان  Tuongdung Lenguyen (1122)راسة د -4

programs on a company’s image and reputation: a case study  
عبارة عن مقال يهدف إىل تقدمي دليل جترييب جييب عن التساؤل: هل ممارسات املسؤولية االجتماعية تؤثر 

 على صورة ومسعة املؤسسة؟
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صاحب مصلحة للمؤسسة حمل  111لى استخدم الباحث االستبيان كأداة جلمع البيانات، حيث وزع ع
 .واليت تعترب رائدة يف جمال املسؤولية االجتماعية -Siam Cement Group (SCG) Thailand - الدراسة

توصل إىل أن برامج املسؤولية االجتماعية املتعلقة باجلوانب االقتصادية والقانونية واألخالقية واخلرية هلا تأثري 
 .، وأن املؤسسة اكتسبت صورة ومسعة يف اجملتمع نتيجة ممارساهتا اهلامة والبارزةمهم على صورة ومسعة املؤسسة

 The Role of بعنوانDaniel Korschun (2006)  و Bhattacharyaو .Sankar Sen,  C. Bدراسة   -5

Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Field 

Experiment 

اعتمد هذا البحث على جتربة ميدانية .  Journal of the Academy of Marketing Science جملة يف منشور مقال
واقعي لألعمال اخلريية للمؤسسات لتسليط الضوء على كل من نطاق وحدود العوائد االسرتاتيجية  التنطوي على مث

على أصحاب  شركاتهذه الدراسة تبحث تأثري مبادرة املسؤولية االجتماعية لل .شركاتللمسؤولية االجتماعية لل
ني وعمالء ومستثمرين، وعلى وجه املصاحل الذين لديهم القدرة على االنتماء إىل املؤسسة بطرق متعددة: كموظف

يؤثر على املعتقدات  وكيفية إدراكها له شركاتالتحديد، حتقق الدراسة فيما إذا كان الوعي باملسؤولية االجتماعية لل
واملواقف العامة لكل من أصحاب املصاحل جتاه املؤسسة وكذلك نواياهم يف البحث عن عمل معها واستهالك 

 .منتجاهتا وشراء أسهمها

طالبا جامعيا يف مدارس األعمال واهلندسة يف اجلامعة، حيث دعي كل  33538ألفت عينة الدراسة من ت
اجملتمع للمشاركة يف الدراسة االستقصائية عن طريق الربيد اإللكرتوين من إدارة اجلامعة. مت توفري رابط  على الواب 

 يف تصميمات لعدة شهادات كهدية مببال  للطالب خاص باالستقصاء، وكحافز للمشاركة، مت إدخال املستجيبني
 خمتلفة من الدوالرات  قابلة للتسديد من قبل حمل بيع الكتب باجلامعة.

اإلعالن عن اهلدية املقدمة من مؤسسة السلع  أسبوعني قبلأجريت الدراسة على مرحلتني، حوايل 
إىل جامعة عامة كبرية لدعم مركز التعليم والتنمية لألطفال احملرومني الذين يعيشون يف  Fortune 500االستهالكية املعبأة 
(. وأجري املسح باستخدام برنامج post-CSRوأسبوعني بعد اإلعالن ) ،(pre-CSRمن احلرم اجلامعي  ) اجملتمعات القريبة

 ستقصائية على شبكة اإلنرتنت.(، وهو برنامج رائد للدراسات االhttp://www.zoomerang.comزومريان  )

أظهرت النتائج أنه اعتمادا على الوعي باملسؤولية االجتماعية للشركات، الذي كان منخفضا إىل حد ما، 
تفاعل أصحاب املصاحل إجيابا مع جوهر املؤسسة ليس فقط يف جمال االستهالك ولكن يف جماالت العمالة واالستثمار 

 فات أصحاب املصاحل فيما يتعلق بصدق دوافع املؤسسة.أيضا، وقد أدارت هذه التأثريات ص

ذين كانوا على بينة من مبادرة املسؤولية االجتماعية ل يف هذه الدراسة كان لديهم ارتباطات إجيابية فاألفراد ال
ر يف باملؤسسة؛ وعرضوا هوية تنظيمية أكرب؛ وأشاروا إىل نية أكرب لشراء املنتجات، والبحث عن عمل، واالستثما أكثر

 املؤسسة، مقارنة  باجمليبني الذين مل يكونوا على دراية باملبادرة.
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االرتباط االيجابي بي  مباردات المسؤولية االجتماعية والعالقة مع أصحاب تؤكد هذه الدراسة على 
غري أهنا ختتلف عن الدراسة احلالية يف كوهنا استجوبت أصحاب مصاحل حمتملني، أما دراستنا فقد  المصالح،

 اعتمدت على أصحاب مصاحل حاليني مرتبطني ارتباطا وثيقا باملؤسسة.

 La Perception du Dirigeant de PME de بعنوان Delphine Gendre-egerter   (1112) دراسة -6

Responsabilité Sociale : Une Approche par La Cartographie Cognitive 

هتدف إىل معرفة وفهم تصورات  ,Fribourg جبامعة هي أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية واالجتماعية
حول املسؤولية االجتماعية، وإعادة حتديد مفهوم املسؤولية االجتماعية يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمديري 

)ويعد هذا خطوة أوىل إلعادة تعريف مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات من منظور  لصغرية واملتوسطةاملؤسسات ا
 .يف هذا املفهوم أصحاب املصاحلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة(، وكيفية دمج 

خرج الباحث من  .ؤسسة صغرية ومتوسطةم 03مت االعتماد على رسم اخلرائط املعرفية، بإجراء مسح جترييب ل
خالل دراسته بعدة توصيات، من أمهها ضرورة استخدام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة  تقنية اخلريطة املعرفية 

ونطاق تأثريهم ، وتطوير شراكة مع اجملتمع احمللي حول قضايا املسؤولية االجتماعية  أصحاب املصاحللتحديد منوذج 
، وبأن يقوم التنفيذيون الذين يريدون أن يكونوا نشطني يف األسواق الدولية للمؤسسات وحتديد قضاياها املركزية

أصحاب ضرورة استخدام ختطيط الشركة فيما يتعلق ب بإنشاء شراكة طويلة األمد مع مورد مفضل، باإلضافة إىل
، وشرح التحديات يف بيئتها إللقاء اخلطابات وإجراءات زيادة الوعي ملديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصاحل

االقتصادية للمسؤولية االجتماعية، واقرتاح أدلة تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوضيح يف هذا الدليل حدود 
 املسؤولية جتاه املوردين.

 تركيزها عل  أصحاب المصالح، وضرورة تقوية العالقات معهمتلتقي هذه الدراسة مع البحث احلايل يف 
 وخاصة املوردين.

 راسات العربيةالد
 في البشرية الموارد أداء عل  االجتماعية المسؤولية تطبيق رفيقة بعنوان أثر سالمي وسنيقرة دراسة منيرة -1

 ورقلة. بوالية غاز وليند الضياء تري ، إيالف مؤسسة بي  مقارنة دراسة ”والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

التنمية  حتقيق ومتطلبات املؤسسات حوكمـة آليات حول: األول الدويل العلمي مداخلة مقدمة يف امللتقى
 على االجتماعية املسؤولية تطبيق أثر إشكالية . تعاجل2103نوفمرب  26و 25املستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 واملتوسطة املؤسسات الصغرية يف البشرية املوارد أداء
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 من اجملمعة املعطيات ملعاجلة SPSS ال واستخدم برنامجالبيانات،  جلمع كأداة مت االعتماد على االستبيان
الثالث  املؤسسات )العليا، الوسطى،الدنيا( من الثالث اإلدارية املستويات يف عامال  66  من تتألف عشوائية عينة
 .الدراسة حمل

 ظروف التوظيف، ) البشرية املوارد وظيفة على مستوى االجتماعية املسؤولية توصلت الدراسة إىل أن أبعاد
 عامة كنتيجة السلب أو باإلجياب البشري املورد على أداء تؤثر والتطوير( التكوين واملكافآت، األجور ، العمل

 يف االجتماعية املسؤولية تبين يف النشاط وقطاع اجلنس كل من اختالف أثر مثل اجلزئية النتائج بعض إىل باإلضافة
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات

وأحد أصحاب المصالح أال وهم  المسؤولية االجتماعية للشركاتالعالقة بي  راسة تناولت هذه الد
، وهذه هي نقطة االلتقاء مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة"املوارد البشرية"، كما أن املؤسسات املختارة هي  العمال

املوارد البشرية، وليس على جودة العالقة الدراسة احلالية، أما االختالف فيكمن يف تركيز الدراسة على التأثري على أداء 
 املتمثلة يف الرضا والثقة وغريمها.

 -تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة مقدم وهيبة بعنوان -2
وهران أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري جامعة وهي ، دراسة تطبيقية عل  عينة م  مؤسسات الغرب الجزائري

2103/2101 . 

يف عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  لمسؤولية االجتماعيةاممارسة  هدفت الدراسة إىل معرفة واقع
علما (، تبانةاس 001حيث اعتمدت الباحثة على االستبيان كأداة جلمع البيانات ) .بعض الوالية يف الغرب اجلزائري(

 مؤسسات صغرية ومتوسطة. كانتاملدروسة  من املؤسسات  %81 أن

املسؤولية االجتماعية من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي غياب أي فلسفة جتاه أنشطة 
، كما أن تلك املؤسسات متارس مسؤوليتها االجتماعية بشكل متوسط عموما، حيث متارس باملؤسسات حمل الدراسة

ني والعمالء، ومبستوى متوسط جتاه البيئة والعاملني واملستهلكني، مسؤولية اجتماعية مبستوى عال جتاه كل من املسامه
أما جتاه اجملتمع فاملمارسة كانت ضعيفة. هذا وبينت الدراسة عدم وجود تأثري ملتغريات العمر واحلجم وامللكية وطبيعة 

ود عراقيل حتول دون على ممارسة املسؤولية االجتماعية من قبل املؤسسات عينة الدراسة، باإلضافة إىل وجالنشاط 
 ممارسة أنشطة املسؤولية االجتماعية متثلت أساسا يف نقص التمويل.

، ويعترب مسؤولية االجتماعيةالواقعية لل هذه الدراسة تلتقي مع الدراسة احلالية يف كوهنا ركزت على املمارسات
 هذا جزء من الدراسة احلالية، مع اختالف العينة.

 العمالء "دراسة عل  والء عل  للشركات االجتماعية المسؤولية بعنوان أثرمحمد  أحمد دراسة ناهد -1
 السودانية". الغذائية المنتجات شركات
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 مدى على التعرف الدراسة إىل هذه . هدفت2105رسالة ماجستري يف إدارة األعمال )جامعة السودان(، 
 العمالء بأبعاده والء على(  البيئة جتاه ريية، واملسؤوليةاخل األخالقية، القانونية،) بأبعادها االجتماعية املسؤولية تأثري

 بينهما. واملعريف(، والعالقة املوقفي، السلوكي، الوالء)

 جلمع البيانات  رئيسية كأداة األغذية السودانية، باالعتماد على االستبيان عمالء شركات من الدراسة عينة استهدفت

 وجود أظهرت كما والء العمالء، على االجتماعية للمسؤولية جزئيا إجيابيا أثرا هناك أن إىل الدراسة توصلت
 ووالء العمالء االجتماعية بني املسؤولية إجيابية عالقة

إذ يعد  االجتماعية ووالء العمالء، للعالقة بي  المسؤوليةتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا 
 هذا جزءا من الدراسة احلالية، على اعتبار والء العمالء بأبعاده الثالث هو نفسه التزام العمالء.

القياس المتعدد األبعاد للمسؤولية االجتماعية بعنوان " عبد الرحمان بوطيبة، و هشام مكيدراسة  -1
الة المؤسسات االقتصادية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية  المستدامة،: دراسة ح

 "الجزائرية

(، هدفت هذه الدراسة 2107، جانفي 0)العدد  )  ( AL-RIYADA For Business Economicsمقال  منشور يف جملة
خالل إجراء القياس  ، وذلكإىل حتديد طبيعة ممارسات املسؤولية االجتماعية من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

، حيث استخدم الباحثان االستبيان  تنشط يف قطاعات خمتلفة مبدينة الشلفمؤسسات اقتصادية  املتعدد األبعاد لثمان
 مستجوبا من اإلدارة الوسطى. 35كأداة جلمع البيانات والذي وزع على 

مسحت نتائج الدراسة بالوقوف على مستوى تطبيق املؤسسات حمل الدراسة ألبعاد املسؤولية االجتماعية 
، املسؤولية االجتماعيةحيث توصلت الدراسة إىل وجود تطبيق منخفض ألبعاد  ،األبعادحنو  ةومدى توجه كل مؤسس

أما التحليل متعدد األبعاد فقد كشف عن وجود ثنائيتني أساسيتني، ومها أن تطبيق البعد اخلريي متالزم والبعد 
 االقتصادي، كما أن هناك تالزما بني البعد القانوين واألخالقي.

 ؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.سيف تركيزها على ممارسات امل احلاليةلدراسة وتلتقي مع ا

 خطة البحث
 :كالتايل فصول ثالثةقسمنا هذه الدراسة إىل 

  شركاتلل ةالفصل األول: مدخل نظري للمسؤولية االجتماعي
االجتماعية للشركات: النشأة، التعريف،  دراسة األسس واملفاهيم املرتبطة باملسؤوليةيف هذا الفصل سنحاول 

 املبادئ، اجملاالت، االسرتاتيجيات، املربرات واالنتقادات.
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 أصحاب المصالح  والعالقات معلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في االفصل الثاني: المسؤولية االجتماعية 
أصحاب املصاحل، اسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظرية املسؤولية االجتماعية  فيه سندرس

، مؤشرات قياس العالقة مع املؤسسة أصحاب املصاحل، حوارات أصحاب املصاحل، حتليل أصحاب املصاحلإشراك 
 يف حتقيق النجاح للمؤسسات. أصحاب املصاحل)الثقة، االلتزام، الرضا(، ودور جودة العالقات مع 

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية في ا: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية الفصل الثالث: 
 سطيف والعالقة مع أصحاب المصالح

من  ؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةامليف  ةاملسؤولية االجتماعيمعرفة واقع يف هذا الفصل سنحاول 
الناشطة بوالية سطيف، حماولني إسقاط خمتلف  ة واملتوسطةؤسسات الصغري خالل إجراء دراسة ميدانية يف بعض امل

 اجلوانب النظرية للموضوع، والتأكد من صدق الفرضيات املطروحة.

 ويف االخري خنتم دراستنا بتقدمي النتائج اليت توصلنا إليها، والتوصيات وكذلك اآلفاق املستقبلية للبحث.
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 الفصل ألاول: مدخل نظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات

 تمهيد 

يف وجود عالقة تبادلية بينها وبني البيئة  -بغض النظر عن حجمها أو نشاطها-تشرتك مجيع املؤسسات 
البيئة واجملتمع،  ها على كل منونظرا لقوة وخطورة  تأثي اليت تعمل فيها، فاملؤسسات وليدة بيئتها وجمتمعها. 

، وجب على ...وغيها( األخالق، احلوكمة، )مثل التنمية املستدامة، العوملة،عديدة  باإلضافة إىل عوامل أخرى
اهتمام ال يكون ف ،باملسؤولية االجتماعية أي أن تتحلىاملؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها عن آثار أعماهلا، 

 إنبل  ،مصلحة املؤسسة هي املصلحة العليا وال تعترب، فقط املؤسسات منصبا أساسا  حول تعظيم األرباح
 يف املمارسات اإلدارية. أمهية  تصبح ذاتاجلوانب االجتماعية واألخالقية 

 إىل املباحث التالية: ولتسليط الضوء على هذا املفهوم قسم هذا الفصل

 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمبحث األول : مفهوم 
 شركاتالمبحث الثاني: : نظريات ومقاربات المسؤولية االجتماعية لل

 االستراتيجيات واألدوات/المبادرات – المسؤولية االجتماعية للشركاتثالث: المبحث ال

 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمبحث الرابع: مبررات وانتقادات 
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 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت : مفهوماملبحث الأول 

ذا رض عددا من التعريفات هلعونست نشأة وتطور املسؤولية االجتماعية للشركات سنناقش يف هذا املبحث
وأبعادها، وذلك  تهاوأهم مواضيعها وأنشط املسؤولية االجتماعية للشركاتاملصطلح، مث نعرج على كل من مبادئ 

  :من خالل املطالب التالية 

 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمطلب األول: نشأة وتطور 
 لشركاتالمسؤولية االجتماعية لالمطلب الثاني: تعريف 
 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمطلب الثالث: مبادئ 

 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمطلب  الرابع: مواضيع وأنشطة 
 المسؤولية االجتماعية للشركاتالمطلب الخامس: أبعاد 

 املسؤولية الاجامتعية للرشاكتالأول: نشأأة وتطور  املطلب

عالقة املؤسسة باجملتمع سنستعرض كل من  االجتماعية للشركاتمسؤولية لللفهم التطور التارخيي 
هلذا  التارخيي للتطور الرئيسية احملطات، وكذلك أهم جذورها، و شركاتعوامل ظهور املسؤولية االجتماعية للو 

 املفهوم.
 املسؤولية الاجتماعية للشركاتعوامل ظهور ع و معالقة املؤسسة باملجت أوال:

طبيعة أهدافها وأنشطتها ونوعية ملكيتها وحجمها، إال أهنا تشرتك مجيعها  رغم اختالف املؤسسات يف
 ملؤسسات ال تنشأ من فراغ، وإمنا هي وليدة بيئتها تعمل فيها، فايف وجود عالقة تبادلية بينها وبني البيئة اليت

 على غالبا ما يكونالرتكيز  فإن  ،أو البيئة اجملتمع مع عالقتها يفاملؤسسات  إىل نشي عندماو  ،وجمتمعها
 الصغية املؤسسات أن حقيقة بالنا عن يغيب أن ينبغي مع ذلك ال ،-معينة صناعات يف- الكبية املؤسسات
 ألهنا هلذه األخية بالنسبة ةاملاضي ودالعق مدى على مشاكل نشأت الواقع، يف. أيضا مهمة احلجم واملتوسطة

 من كثي يف أنه بيد. الكبية املنظمات على احلكومة تفرضها اليت نفسها واملطالب األنظمة من ختضع للعديد
 اجلبهات من العديد على املساءلة زيادة متطلبات لتلبية الالزمة املوارد الصغية املؤسسات متلك ال احلاالت

  .(لمؤسسات الصغية واملتوسطةلاملسؤولية االجتماعية سنناقش يف الفصل الثاين بالتفصيل ) 1االجتماعية

 مجاعية وأنشطة ومؤسسات وقيم تقاليد لديهم الناس من واسعة جمموعة أو أمة أو مجاعة اجملتمعب ويقصد
 األعمال إىل فنحن قد نشي واجملتمع، بني املؤسسات العالقات عناحلديث  عندوبالتايل ف. مشرتكة ومصاحل
 الناس من حمددة وجمموعة األعمال أو العاملي، واجملتمع واألعمال ككل، احمللي، واألعمال والبلد واجملتمع

 أنه على اجملتمع يف نفكر فإننا بأسره، واجملتمع املؤسسات نناقش عندما(، و واألقليات واملستثمرين املستهلكني)
                                                 
1
 .Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. 7th Edition.  South-

Western, A part of Cengage Learning, 2008/2009. P.6. 
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 كل. املؤسسات من متنوعة وجمموعة و األقل رمسية،أاألكثر  واملنظمات املصاحل، جمموعات من العديد من يتألف
 مشرتكة قضية ميثلون ألهنم توحدوا الذين الناس من هادف جتميع يه واملؤسسات واملنظمات اجملموعات هذه من
 .1معينة قضية حول املشرتكة املعتقدات من جمموعة يف يشرتكون أو

ومتثل بيئة أعمال املؤسسة كل "ما حييط باملؤسسة من عوامل هلا تأثي مباشر أو غي مباشر يف عمليات 
،  وهي"تنطوي على ثالث جمموعات رئيسة من املتغيات، تنطوي 2اتيجية واختاذ القرارات"صناعة القرارات االسرت 

اجملموعة األوىل على املتغيات على املستوى الوطين، كالعوامل االقتصادية، االجتماعية والسياسية، أما اجملموعة 
األجهزة –الثانية فتتمثل يف متغيات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط مبجموعة من أطراف التعامل معها 

، أما اجملموعة الثالثة فتتمثل يف متغيات خاصة ببيئة -والتنظيمات احلكومية واملستهلكني وجتار اجلملة والتجزئة...
 .3التعامل الداخلي باملؤسسة، واليت تتكون من العمال واملديرين وغيهم"

أفراد اجملتمع  احتياجات ورغبات هذه األخية تشبعمن جهة مبخرجات املؤسسة، فبيئة اجملتمع والتأثر ي
باإلضافة إىل ذلك فإن ، واملداخيلتوفر ألفراد اجملتمع فرصا للعمل كما أهنا )املأكل، املشرب، امللبس،...(،  

املؤسسة تؤثر على البيئة من خالل ما تقدمه من ابتكارات ومنتجات جديدة، وتسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية 
، ياسية وتدفع بالدولة إىل خلق قوانني جديدة، والتخلي عن قوانني قائمةلبلداهنا، وتؤثر أحيانا على احلياة الس

قد حتدث تأثيا سلبيا على البيئة يتمثل يف التلوث البيئي الذي تتسبب فيه نتيجة ممارستها  لكنها من جهة أخرى
ارد ومتنع األجيال اإلنتاجية وما ختلفه من نفايات وعوادم، كما قد تساهم كذلك يف زيادة ندرة بعض املو  للعملية

ن ملنتجات املؤسسة تأثيا على قيم وسلوكيات األفراد، وقد ازداد القادمة من االستفادة منها. عالوة على ذلك فإ
تفاقم هذا األثر مع العوملة، اليت فتحت األسواق على بعضها، واستطاعت املؤسسات الغربية من خالهلا أن تصدر 

واإلسالمية بعض قيمها ومظاهرها اليت غالبا ال تتناسب مع القيم العربية  مع منتجاهتا املوجهة للدول العربية
 واإلسالمية. 

ونظرا لقوة وخطورة  تأثي املؤسسات على البيئة واجملتمع، باإلضافة إىل عوامل أخرى، وجب على 
تماعية يف ورغم حداثة مفهوم املسؤولية االج يتها عن آثار أعماهلا وتصرفاهتا،املؤسسات أن تتحمل مسؤول

املمارسات اإلدارية إال أن جذوره متتد إىل ما قبل الثورة الصناعية، وقد أسهمت العديد من الظروف والعوامل يف 
 :4ما يلي وتشمل هذه العوامل ،ظهور وتطور هذا املفهوم

أكدت دراسات كثية لألمم املتحدة وغيها حقيقة أن اجلنس البشري يستخدم املوارد  التنمية المستدامة: -1
الطبيعية مبعدل أسرع من ذلك الذي ميكن استبداله. وإذا استمر هذا الوضع، فإنه لن تكون لدى األجيال القادمة 

                                                 
1.Ibid. 

2
 722(، ص.7002)عمان: دار وائل،  1، ط.اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس. .  
3 .121(، ص.7000)اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة،  . أساسيات اإلدارة وبيئة األعمالعبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص .

  
4
. Paul Hohnen. Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business. International Institute for 

Sustainable Development.2007.PP.7-8. 
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احلالية غي مستدام، وال ميكن أن املوارد اليت حتتاج إليها من أجل تنميتها. وهبذا املعىن، فإن الكثي من التنمية 
القضايا ذات الصلة تشمل احلاجة إىل إيالء اهتمام أكرب ب عملية وأخالقية على حد سواء. و يستمر هذا ألسبا

هي نقطة دخول لفهم قضايا  املسؤولية االجتماعية للشركاتللتخفيف من حدة الفقر واحرتام حقوق اإلنسان. 
 .ا يف اسرتاتيجية األعمال للمؤسسةالتنمية املستدامة واالستجابة هل

تثي  -الشركات متعددة اجلنسيات وسالسل التوريد العاملية-برتكيزها املالزم على التجارة عرب احلدود العولمة: -7
ذات الصلة مبمارسات إدارة  املسؤولية االجتماعية للشركاتبالعوملة االقتصادية باضطراد االنشغاالت اخلاصة 

املسؤولية االجتماعية أن تلعب  من بني أمور أخرى. ميكن محاية البيئة، والصحة والسالمة، املوارد البشرية،
اجملتمعات احمللية و  دورا حيويا يف الكشف عن كيفية تأثي قطاع األعمال على ظروف العمل، للشركات

فاظ على الصاحل واالقتصادات، وما هي اخلطوات اليت ميكن اختاذها لضمان أن قطاع األعمال يساعد على احل
 .ميكن أن يكون هذا مهما بشكل خاص للشركات املوجهة للتصدير يف االقتصادات الناشئة .ئهوبنا العام

وضعت احلكومات واهليئات احلكومية الدولية، مثل األمم املتحدة، ومنظمة التعاون االقتصادي  الحوكمة: -3
وغيها من  ،دئ التوجيهية/اإلرشاداتوالتنمية ومنظمة العمل الدولية عددا من االتفاقيات، واإلعالنات، واملبا

املسؤولية االجتماعية توجز معاييا ملا تعتربه سلوكا مقبوال لألعمال. وغالبا ما تعكس أدوات األدوات اليت 
 األهداف والقوانني املتفق عليها دوليا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والبيئة ومكافحة الفساد. للشركات

ظمة السياسية إن حجم وعدد املؤسسات، وقدرهتا على التأثي على األن تأثير قطاع المؤسسات: -4
واالجتماعية والبيئية اخلاصة باحلكومات واجملتمع املدين، تثي تساؤالت حول التأثي واملساءلة. فحىت املؤسسات 

، هلا تأثي كبي. إذ تعترب املؤسسات سفراء -واليت متثل جمتمعة أكرب مصدر للتوظيف-الصغية واملتوسطة منها 
 وكها أصبح مسألة يف غاية األمهية.ي وللقيم. ولذلك فإن سليعامليني للتغ

واهلواتف احملمولة، جعل أمر متابعة ومناقشة  االنرتنتم يف تكنولوجيا االتصاالت، مثل التقد االتصاالت: -2
أنشطة املؤسسات أكثر سهولة. فداخليا، ميكن هلذا االمر أن يسهل اإلدارة، وإعداد التقارير، والتغيي. وخارجيا، 

احلكومية، ووسائل اإلعالم وغيها أن تقيم بسرعة وترسم صورة ملمارسات األعمال اليت ميكن للمنظمات غي 
، توفر تكنولوجيا املسؤولية االجتماعية للشركات يف سياق problematic or exemplaryوذجيةمنعترب إما إشكالية أو ت

 االتصاالت احلديثة فرصا لتحسني احلوار والشراكات.
املمارسات املسؤولة ويطالبون مبزيد من  يبدي املستهلكون واملستثمرون اهتماما متزايدا بدعم :تمويلال -6

ة تعامل املؤسسات مع املخاطر والفرص املتعلقة بالقضايا االجتماعية والبيئية. إن هنجا سليما ياملعلومات حول كيف
وختفيض تكلفة رأس املال، وضمان ميكن أن يساعد يف بناء قيمة السهم،  مسؤولية االجتماعية للشركاتلل

 استجابة أفضل لألسواق.
واليت تؤدي إىل -هناك عدد من االنتهاكات اخلطية ورفيعة املستوى ألخالقيات املؤسسات  األخالق: -2

، سامهت يف رفع عدم الثقة العامة يف -خسارة للعاملني أواملسامهني أواجملتمعات أو البيئة، فضال عن سعر السهم
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أن يساعد يف حتسني حوكمة املؤسسات والشفافية  املسؤولية االجتماعية للشركات. وميكن لنهج املؤسسات
 .واملساءلة واملعايي األخالقية

يرى املواطنون يف العديد من البلدان أنه جيب على املؤسسات أن تتوفر على نفس  التماسك والمجتمع: -8
املسؤولية  املعايي العالية للرعاية االجتماعية والبيئية، وبغض النظر عن املكان الذي تعمل فيه. ويف سياق

وح اجلماعة والنهج ر أو  بناء اإلحساس باالنتماء للمجتمع ، ميكن للمؤسسات ان تساعد يفاالجتماعية للشركات
 املشرتكة للمشاكل املشرتكة.

هناك تزايد للوعي حبدود التشريعات احلكومية واملبادرات التنظيمية لفهم كل القضايا اليت تتناوهلا  القيادة: -9
 املرونة والتحفيز  املسؤولية االجتماعية للشركاتبفعالية. ميكن أن توفر  املسؤولية االجتماعية للشركات

    اللوائح، أو يف اجملاالت اليت تبدو فيها اللوائح مستبعدة.  باستباقللمؤسسات للتصرف 
ميكن أن يقلل  لمسؤولية االجتماعية للشركاتليدرك قطاع األعمال أن اعتماد هنج فعال  أداة لألعمال: -10

العالمة التجارية ومسعة اختالل األعمال، ويفتح فرصا جديدة، ويدفع عجلة االبتكار، ويعزز و  من خطر تعطل
املسؤولية االجتماعية سنفصل يف هذه النقطة عند التطرق ملربرات وفوائد ) .املؤسسة وحىت أنه حيسن الكفاءة

 .(للشركات
 وبوادر وإرهاصات الظهور  املسؤولية الاجتماعية للشركاتجذور ثانيا: 

وقد أشارت الكتب السماوية إىل النزاهة  جتماعية باألخالق واحلس اإلنساين،يرتبط مفهوم املسؤولية اال
والصدق يف التعامل وعدم الغش، وهناك الكثي من اآليات القرآنية الكرمية اليت دلت على ذلك. فاملسؤولية 

حىت .فعل عن ممارسات سلبية وليست رد منبثق من العقيدة والشريعةعضوي هي مفهوم  اإلسالماالجتماعية يف 
ماعية، الذي يدعي الغرب ظهوره حديثا، مع تطور الصناعة والنشاط االقتصادي، هو املسؤولية االجت فهومأن م

املسؤولية االجتماعية اىل مصطلح  أشار)اول من  Bowen (9153)يف احلقيقة مستمد من التعاليم الدينية، فكتاب 
اجمللس االحتادي تكليف من بمت . واألخالق( هو يف احلقيقة جزء من دراسة حول التعاليم املسيحية للشركات

األخالقيات املسيحية " عن ستة جملداتمكونة من كان جزءا من دراسة أكرب فيف أمريكا،  يةللكنائس املسيح
يف احلياة االقتصادية وعالقتها بالقيم الروحية  ا، وكان من املفرتض أن يكون "حتقيق"واحلياة االقتصادية

 .1واألخالقية"

ان اهتمام أي أمهية تذكر خالل الثورة الصناعية وماقبلها، إذ كمل تلق اجلوانب االجتماعية واألخالقية إن 
حول تعظيم األرباح، واعتبار مصلحة املؤسسة هي املصلحة العليا، وأن ماهو خي هلا املؤسسات منصبا أساسا 

ض املهنية وإصابات العمل الفردية هو خي للمجتمع،  وقد متيزت تلك الفرتة بطول ساعات العمل واألمرا
  واجلماعية وتشغيل األطفال والنساء يف ظروف عمل قاسية وهدر املوارد،...اخل. 

                                                 
1
. Min-Dong Paul Lee. A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road 

ahead. International Journal of Management Reviews, 2008, Volume 10 Issue 1. P. 56.  
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ظهرت خالل هذه الفرتة بعض اإلرهاصات والدعوات للحد من تلك املظاهر )القاسية(، ففي بداية 
 مبثابة آلة بشرية( مبده بأساسيات احلياة إىل االهتمام بالعامل )والذي اعترب  روبرت أوين القرن التاسع عشر دعا

ومنحه ساعات عمل حمدودة ووجبات أثناء العمل والتعليم وغيها، مث تصاعدت حركة اإلدارة العلمية إال أهنا  
الذي أشار يف  هنري جانتكانت تركز على تعظيم األرباح على حساب العوامل واألطراف األخرى، مث جاء 

يفوق ما جيين من ورائها من نفع،  ؤسساتأي وقت أن وجد اجملتمع أن مثن وجود امل إىل أنه "إذا حدث يف 9191
 . 1فإن السماح بوجودها ينتفي"

نشرت قد ف -يف االقتصاد الوضعي-نسبيا  ظاهرة حديثة املسؤولية االجتماعية للشركاتتعترب عموما، 
حول حاجة مديري املؤسسات أن يأخذوا يف ، كنتيجة للنقاش (9191)العشرينيات  هذا املوضوع يف يفالدراسات 

احلسبان ليس فقط مصاحل املسامهني ولكن أيضا مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين. وبسبب الكساد العظيم يف 
 إنتاجكان هدف املؤسسات يف هذه املرحلة إذ  ، واحلرب العاملية الثانية ظل هذا النقاش هامشيا. (9131) الثالثينات

مع إمهال مسؤولياهتا جتاه أطراف  ،املنتجات دون األخذ بعني االعتبار املستهلك ومصاحله وتسويق أكرب كمية من
متعددة، فأدى اإلفراط يف اإلنتاج إىل حدوث كساد عاملي كبي فاهنارت املؤسسات مما أدى إىل تسريح اآلالف 

ولة حلماية مصاحل وجدوا أنفسهم فجأة دون دخل. تطلبت هذه االضطرابات تدخل الدالذين من العاملني 
يف النشاط جب تدخل الدولة اليت تو العاملني وإجياد فرص عمل بديلة هلم، هنا ظهرت نظرية كينز الشهية 

فكار األأدى إىل بناء أرضية صلبة للتوجهات األوىل لتأصيل  وهو ما، لتوازنحبد معقول إلعادة ااالقتصادي 
 .2املسؤولية االجتماعية للشركاتوحتديد عناصر 

بنظم  داهلابسقوط الكثي من األنظمة العسكرية واستب (9195)بعد احلرب العاملية الثانية يزت الفرتة مت 
دميقراطية تؤمن باملشاركة السياسية، ومن مث توسع مفهوم الدميقراطية الصناعية فتعزز دور النقابات يف املطالبة 

مشاركتهم يف جمالس اإلدارة، خاصة أنه يف هذه بتحسني ظروف العمل وسن القوانني اليت حتمي العاملني وتعزز 
الفرتة ظهر النظام االشرتاكي يف اإلحتاد السوفيايت، فاملشاركة بالقرار وحتديد حد أدىن لألجور وإشراك العاملني 
باإلدارة ونظم التأمني االجتماعي والصحي وقوانني معاجلة حوادث العمل وظهور مجعيات محاية املستهلك يف 

ريب كلها أحداث انعكست بشكل كبي على املؤسسات يف العامل كله وأدت إىل نقلة نوعية حقيقية يف العامل الغ
 .3وليس طرحا نظريا فقط املسؤولية االجتماعية للشركاتتبين 

                                                 

  .192-196(،  ص.ص.7006، )عمان: الوراق للنشر والتوزيع، 1،ط.أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال. جنم عبود جنم. 1
(، 7002دار وائل،  ، )عمان:1، ط.المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال والمجتمع. صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب. 2

 .22ص.

.28املرجع نفسه، ص. .
3
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 شركاتلمسؤولية الاجتماعية للالتاريخي لتطور لل املحطات الرئيسيةثالثا: 

كال املفهومني لحىت لو كان  ،ارتباطا وثيقا حبركة االستدامة املسؤولية االجتماعية للشركات تطوريرتبط 
يف اآلونة األخية. يف حني أن مفهوم االستدامة كان نتاج  نيمتكامل اأصبحإال أهنما ، للتطور تلفةخممسارات 

أساسا يف أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي وكانت هتتم  املسؤولية االجتماعية للشركاتاحلركة البيئية، ظهرت 
بيئية القتصادية و االجتماعية و اال املكوناتعلى  املسؤولية االجتماعية للشركاتشتمل . تبالقضايا االجتماعية

من أجل فهم القضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة. هذه احلقيقة  مؤسساتوفر هنجا شامال للتو  ،لتنمية املستدامةل
ضافة إىل اإلوب ،بالنسبة للمؤسسات، وفقا ألمهيتها مؤسسيةلغة  إىل العوامل نتدعم توضيح وترمجة العديد م

، وبالتايل، من منظور ؤسساتستدامة العاملية من وجهة نظر امللال الهيكال شاماملسؤولية االجتماعية ذلك، تقدم 
 .1والتنفيذ أسهل لنفاذعملياهتا، سيكون او  الفردية األعمال

وتطوره بدقة، إال  املسؤولية االجتماعية للشركاتفهوم مالرغم من أنه ال ميكن حتديد مراحل ظهور  علىو 
 M و P Katsoulakosكل من فحسب  ، أنه ميكن الوقوف على احملطات اهلامة يف تاريخ هذا التطور

Koutsodimouو  A Matraga2  وL Williams املسؤولية لتطور  مراحل أساسية ثالثالتمييز بني ميكن
وتتمثل هذه  ،همفر منال  الذيبعض التداخل هناك  إال أن ،خصائص خمتلفةولكل منها ، االجتماعية للشركات

 :فيما يلي محطاتال املراحل أو
   ت( 9110-ت  9160)البداية : المسؤولية االجتماعية للشركات 

 (2111 –ت  0991): مرحلة البناء المسؤولية االجتماعية للشركات 

 إلى اآلن( -2111" )في التنظير والممارسة"نتشار مرحلة اال: المسؤولية االجتماعية للشركات 

 

 ت( 1661-ت  1691المسؤولية االجتماعية للشركات: البداية "محاولة ربطها باألداء" )  -1
 قضاياالمبادئ و ال -1.1

املسؤولة. املؤسسة  Goyderبـ  بدءا  ت،9191يف مستخدما  املسؤولية االجتماعية للشركات مصطلح كان
 املسامهني. من غي ؤسسةامل مالكي" أيضا لوصف احلوقد استخدم مصطلح "أصحاب املص

وكاالت الوطنية الالعديد من  مثية 91 ذ بداية التلقت القضايا البيئية مكانة بارزة طوال هذه املرحلة من
 عزى تغي املناخ واالحتباس احلراري املصاحب. ي( يف وقت مبكرUNEPحلماية البيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )

غازات الدفيئة من األنشطة البشرية مبا يف ذلك العمليات الصناعية، النبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغيه من الله 

                                                 
1. Catalina Sitnikov. Chapter 7: CSR Life-Cycle Exploration. J.O. Okpara and S.O. Idowu (eds.), Corporate Social 

Responsibility Challenges, Opportunities and Strategies for 21st Century Leaders, CSR, Sustainability, Ethics & 

Governance. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.P.113. 

2. P Katsoulakos, M Koutsodimou, A Matraga, L Williams. A historic perspective of the CSR movement. A CSR oriented 

business: management framework part a - CSR foundations. White paper sfa1d, version 1.0, 20 December 2004. Aueb  K-

Net Sa & Inlecom Ltd.PP.14-18 
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مت توضيح متطلبات كما أساسا إىل إزالة الغابات.   والراجعوحرق الوقود األحفوري والتغيات يف الغطاء األرضي 
  التنمية املستدامة بيئيا.

 ،وعدم املساواة االجتماعية ،الفقر، والضغط السكاينتتعلق ب قضاياالكانت   ت01 أوائل الـيف 
باعتباره مسة حامسة يف حسن سي النظام  به التنوع البيولوجي اعرتف ، يف حنيالتبادل التجاري شروط/معدالتو 

بدأت و ،  Brundtlandمت تأسيس مبادئ التنمية املستدامة من خالل تقرير ت  01الـ البيئي الكوكيب. يف أواخر 
بعض الكتاب  اقرتح 9109-9195رأس املال الطبيعي وقياس االستدامة يف الظهور. من برتبطة مفاهيم أساسية م

وفر مساعدات يولكنه ا مؤثر  يعترب عمله ذيال Ramanathan هممبا في ،مناذج مفاهيمية حملاسبة املسؤولية االجتماعية
 .ةاسبية االجتماعيدرج يف التقارير احملي حمدودة يف حتديد ما ينبغي أن

 وإعداد التقارير )التبني( عتماداالممارسات  -1.1
د يلعدروجت ا ت 91الـ يف  .القضايا البيئيةبعتماد واإلبالغ خالل هذه الفرتة يف املقام األول الارتبط ا

أكثر من  اليت هلا ؤسساتامل كلف( ةاالجتماعي امليزانيةجتماعية. يف فرنسا، قانون )لتقارير البيئية وااللمن البلدان 
يف الواليات املتحدة  إلدارة املؤسسات.أملانيا يف النموذج االجتماعي  واخنرطتوظف. املتقرير  بإعدادموظف  311

 ،األداء االجتماعي والبيئي نعلنا ع ملؤسساتتقييم اب األولويات االقتصادية وغيهبشأن لس اجملبدأ  ،األمريكية
دد قليل لعتوىل التدقيق اخلارجي والذي ي ،9190تدقيق االجتماعي احملدود يف عام ال إنشاءمت ويف اململكة املتحدة 

يف التدقيق االجتماعي يف عام  القطاع اخلاصيف  املندجمةللصلب  مؤسسةأكرب  اخنرطت يف اهلند، .ؤسساتمن امل
9191. 

نظم اإلدارة ن مثة مأنه من الضروري إدخال نظم اجلودة و  ؤسساتاعتربت العديد من املت  01يف الـ 
ة. كانت هناك بعض اجلهود بشد قد انتقدتو  ؤسساتأداء املبمل تكن التقارير غي املالية مرتبطة أساساالبيئية. 

الواليات املتحدة األمريكية( يف عام  اأحباث واستشارات مقرهمؤسسة ) Abt & Associatesعزولة، مثل املاملؤسسية 
، ولكن مفهومها للمسؤولية ارائد Abt. وكان تقرير ابيئي اية السنوية تقرير لبياناهتا املالاليت أضافت ، 9199

مل يتم  هأية مسؤولية عن البيانات على أساس أن نكردقق املايل املو  ،لوث اهلواء واملاءبتحصرا  ارتبطاالجتماعية 
  .هذا التدقيقمعايي ملثل  إدخال أي

)توحيد  مع االنتباه إىل قياس أثر التوحيد نيوظفمع امل العالقات هوهذه الفرتة  يفكان الرتكيز األورويب 
بيانات ، استجابة لتزايد حجم يف النموبدأت التقارير  9101يف الواليات املتحدة خالل أواخر عام املعايي(. 
الذي أنشأ  ،9109 لواليات املتحدة عامل"احلق يف املعرفة"  تشريع وضعت يف امللكية العامة من قبل  ،االنبعاثات

 . 9111تلوث القانون منع قبل وسع من و  "،جرد االنبعاثات السامة"
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 SRIاالستثمار المسؤول اجتماعيا  -3.1
تطورات مبكرة لالستثمار املسؤول اجتماعيا، وخاصة من الكنيسة املسيحية  كذلك  هذه الفرتةعرفت 
: "جيب على املستثمرين السعي ؤسساتمسؤولية امل معززةسياسات لالستثمار املايل  9191عام  نذاليت اعتمدت م

 ؤسساتارسات املممتعديل لللحصول على أفضل الفرص االستثمارية على أسس مالية ومن مث العمل من الداخل 
االجتماعية للكنيسة". وكان اهلدف هو أن "االقناع املؤسسي" من املرجح أن  االهتماماتمع  هي يف خالفاليت 

االستثمار. هذا بمنظمة الكنيسة  تقوم أين مؤسسةح األكثر فعالية لتحسني األثر االجتماعي لليكون اخليار املتا 
اجلهود اجلماعية اليت ميكن  - shareholder activism سامهنياملهو املبدأ الكامن وراء ما يشار إليه اآلن بنشاط 

  ؤسسة.امل وتصرفاتللمستثمرين استخدامها للتأثي على سلوك 

، يف السبعينيات، أول منظمة غي حكومية كربى لتبين "Greenpeace "السالم االخضرورمبا كانت منظمة 
. ؤسساتقطاع املب فيما يتعلقالرتكيز بعيدا عن احلكومات وأكثر من ذلك حنو العمل املباشر  حولتسياسات 

الفصل العنصري بشأن ومحالت  "Shell "ضد شل "Brent Spar "ومن األمثلة البارزة على ذلك محلة برنت سبار
قرار هام من قبل هيئة األوراق  أيد يف السبعينياتضد البنوك األمريكية واألوروبية الكربى. يف الواليات املتحدة 

ت، االستئناف من قبل جمموعات املسامهني أن القضايا "السياسية"، ؤسسااملباملالية، اليت حتكم القوانني املتعلقة 
مسامهوها. وأدى ذلك إىل موجة  طلبهاإذا  من قبل املؤسساتنظر فيها يوليس فقط "قضايا األعمال" ينبغي أن 

ضد املصارف األوروبية واألمريكية الكربى بشأن مسألة تلك اليت شنت أكربها  كانتمن محالت محلة األسهم،  
الفصل العنصري ودور املؤسسات املالية الرئيسية يف متويل النظام يف بريتوريا. واضطرت بنوك مثل بنك الكيماويات 

Chemical Bank  والباركليزBarclays  وتشيسChase  تحالف مع اجلماعات ب ضاغطني -من قبل مسامهيها
 جنوب أفريقيا. بشأنلتغيي سياساهتا  -املدنية املعنية

 2111-1661 المسؤولية االجتماعية للشركاتء زخم مرحلة بنا -2
مؤتمر ، بعد التسعينياتخالل النصف الثاين من  مسؤولية االجتماعية للشركاتللظهر املفهوم احلايل 

( الشركات متعددة اجلنسيات إىل UN، حيث دعت األمم املتحدة )9119بشأن البيئة والتنمية املستدامة لعام  ريو
حتمل التزام جتاه اجملتمع والبيئة بتضمني اتفاقياهتم التجارية أحكاما حلماية حقوق اإلنسان األساسية، وحقوق 

 ارتباطا وثيقا مبفهوم التنمية املستدامة الذي للمسؤولية االجتماعية للشركاتالعمال والبيئة. ويرتبط هذا املفهوم 
على النحو  9109( يف عام Brundtland Commission للبيئة والتنمية )جلنة برونتالند/نة العاملية عرف من قبل اللج

وقد  ".ال املقبلة على تلبية احتياجاهتاالتايل: "... التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجي
ألجنيب املباشر وظهور التدفقات املالية الضخمة العابرة أدى التحرير املتزايد للتجارة الدولية والتوسع يف االستثمار ا

للحدود يف العقدين املاضيني إىل تغييات كبية يف الطريقة اليت يتم هبا تنظيم االقتصاد العاملي والتحكم فيه. يف 
السابق  هذا السياق للعوملة، بدأ القطاع اخلاص بلعب دور متزايد األمهية يف جماالت العمل اليت كانت تعترب يف
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حكرا على اجلهات الفاعلة يف القطاع العام واجملتمع املدين مثل السياسة االجتماعية والبيئة، وبالتايل املسامهة يف 
  .انتشار ممارسات التنظيم الذاتية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

إىل مكانة ال مثيل هلا يف احلوار السياسي  املسؤولية االجتماعية للشركاتشهدت التسعينات صعود لقد 
املسؤولية االجتماعية والتوقعات املوجهة حنو  االهتماماتواالقتصادي وبناء الزخم. وميكن أن يعزى ذلك إىل 

وقد كانت زيادة شفافية أنشطة  ،ة واملستثمرينمومياملواطنني واملستهلكني والسلطات الع قبل من للشركات
  القوى. تلكعالم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة عامال هاما يف فعالية من خالل اإل عمالاأل

 المبادئ والقضايا -1.2
مفاهيم االستدامة اليت اكتسبت شعبية، وخاصة بعد يف التطور املستمر  ةيمنهبالتسعينيات متيزت فرتة 

ستدامة هي أهم قضية يف عصرنا، به أن التنمية امل عرتفومن امل .يف ريو دي جانيو 9119" عام األرض"قمة 
ذات الصلة )األهداف اإلمنائية لأللفية( من واملبادئ األهداف  املؤسساتولذلك ينبغي أن تعاجل احلكومات و 

وقد حددت مبادئ األعمال املسؤولة بوضوح من خالل االتفاق . خالل اسرتاتيجيات متماسكة ومتكاملة
عرب الوطنية وغيها من مؤسسات األعمال فيما  ؤسساتوليات املالعاملي، و"قواعد األمم املتحدة بشأن مسؤ 

سوليفان مبادئ يتعلق حبقوق اإلنسان"، واللجنة العاملية املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة، ومبادرات من قبيل "
، من األساتذةوأقرت اجلامعات بأمهية التعليم لتدريب صانعي القرار و  .كسالعاملية" ومبادئ املائدة املستديرة كو 

يف  تثلمتومثة مسألة حامسة طوال العقد  .أجل حتقيق التنمية املستدامة، وبدأت يف تعزيز املواقف الواعية بيئيا
 .غازات الدفيئةالالتحديات اليت طرحها بروتوكول كيوتو والصعوبات اليت تعرتض إحراز تقدم يف خفض انبعاثات 

 ممارسات التبني واإلبالغ -1.1
 ؤسساتقامت العديد من املو ، ؤسساتمكانة كبية يف جمالس إدارة امل ؤسساتاملاكتسبت استدامة 

مت  .يف الظهور بدأت "تقارير االستدامة"تدرجييا لتشمل قضايا أوسع مثل اجملتمع، و القائمة تقاريرها البيئية  وسيعبت
اململكة املتحدة "األعمال  سأسا متبعةتأسيس العديد من املنظمات العضوية يف كل من أوروبا والواليات املتحدة 

املسؤولية هذه املنظمات، وال سيما "األعمال من أجل املسؤولية االجتماعية"، و" ولدتيف اجملتمع". وقد 
 للتبين املبكر القوة الدافعةيف أوروبا"، واجمللس العاملي لألعمال من أجل التنمية املستدامة،  االجتماعية للشركات

   .املسؤولية االجتماعية للشركاتبادئ وممارسات مل

بودي شوب، شل كندا وبن  من قبل بدأت املسؤولية االجتماعية للشركات اإلبالغ عناملرحلة الثانية من 
 9101" يف عام ااجتماعي ا"مدقق تكلف  هذه األخية. ( Body Shop, Shell Canada and Ben & Jerry's (B&J)) جييو 

. أعطي املدقق املؤسسة خطوة غي عادية من قبل ت. وكان9100رير يغطي عام على تق B & Jللعمل مع موظفي 
ومتكن  .كل املصانع فزار .هنارا وأة ملدة أسبوعني، يف أي نوبة ليال ؤسسجتماعي حرية مقابلة أي شخص يف املالا

 .األلبان، ومع ممثلي القطاعني العام واخلاص من اجملتمع معملمصنعي التحدث مع املوردين مثل  من
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املسؤولة اجتماعيا لتنفيذ التدقيق االجتماعي  ؤسساتهناك عدد من اجلهود الرائدة من جانب امل
وهو بنك  (،يف الثمانينيات) Danish Bank Sbnالبنك الدامنركي سنب  تلك اليت اظطلع هبا من بينها واألخالقي.

يف نشر تقارير اجتماعية سنوية عن النتائج مقارنة باألهداف االجتماعية واألداء فرتة بدأ منذ  ،تعاوين إقليمي
مثل بودي شوب يف  مؤسساتجمموعات أصحاب املصاحل. السابق يف عدد من اجملاالت اليت تعترب هامة لكل 

يف هذه  ةرائد هيل عام، و نشر تقارير اجتماعية مدققة كتاململكة املتحدة وبن و جيي يف الواليات املتحدة 
  اجلهود.

 احلتستند هذه النهج املبتكرة إىل جهود متطورة نسبيا لتحديد ما يعترب مهما بالنسبة لكل أصحاب املص
وتقيم التقارير االجتماعية السنوية ، وحتديد أهداف وبرامج عمل حمددة للمجاالت ذات األولوية لتحسني األداء

كما تظهر التقارير املالية السنوية نتائج مالية مقارنة بالسنوات السابقة وأحيانا   األداء مقابل هذه اخلطط متاما
  األهداف.

 :اإلبالغ، وهي تشملقد مت وضع عدد من مبادرات ل
  المبادرة العالمية إلعداد التقارير(GRI) - ومؤسسة مستقلة احل وهي عملية متعددة أصحاب املص

 .عاملية بشأن اإلبالغ عن االستدامةتتمثل مهمتها يف وضع ونشر إرشادات 
  المؤسسي منالتأثير إطار إعداد تقارير BITC والتواصل الرئيسية  اآثاره قياس مع أعضائها لدعم

 معها.
  إطار عملAA1000   املساءلة واألداء من خالل التعلم من خالل إشراك أصحاب  نيتحسل صممالذي

واإلبالغ. وهو ال يصف  والتدقيق. وتتمثل اللبنات األساسية إلطار العملية يف التخطيط واحملاسبة احلاملص
اخلاصة  لالبالغ توجيهيةاملبادئ ال مليكل فقد صمم قة،الطري هبذهما ينبغي اإلبالغ عنه بل "كيف". 

 لالبالغ. ةيباملبادرة العامل
كما  املسؤولية االجتماعية للشركاتالتقارير املتعلقة ب مهيمنة على ويف هناية الفرتة، ظلت التقارير البيئية

البيئية  تقاريرللنرتنت االدليل على )وهي corporateregister.com  ستقصاء اليت نشرهتااالهو مبني يف تقارير 
مستوى  يف االجتماعية للشركاتسؤولية امل، كانت تقارير 9111عام  اللوخ ،(ؤسساتملا ستدامةاجتماعية و االو 

 .51تقارير االستدامة يف مستوى و  91

 االستثمار المسؤول اجتماعيا  -2.1
الرائدة اليت  مؤسساتانت مؤشرات داو جونز لالستدامة أول املؤشرات العاملية اليت تتبع األداء املايل للك

وضوعية إلدارة حمافظ توفر ملديري األصول معايي موثوقة وم هيو  ،تعتمد على االستدامة يف مجيع أحناء العامل
توجيه  اللمن خ ،للمسامهني األمدهنجا جتاريا حيقق قيمة طويلة ة االستدامة. وتعترب استدامة املؤسس
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ستدامة، ويف الوقت نفسه تقليل االسرتاتيجيات والعمليات لتسخي إمكانيات السوق ملنتجات وخدمات اال
 .ستدامة بنجاحالوجتنب تكاليف وخماطر ا

 (وما بعدها 2111 ) واالنتشار تعميممرحلة ال  -3
يف النضج كما  املسؤولية االجتماعية للشركاتيف األساس خالل السنوات القليلة املاضية استمرت حركة 

بشأن التنمية  91هو متوقع. وقد أمكن التفكي مرة أخرى يف اإلجنازات اليت حتققت من خالل مؤمتر قمة ريو + 
 .قد حتول الرتكيز إىل التعميمف. 9119فريقيا يف عام إغ نجنوب املستدامة الذي عقد يف جوهانسرب 

 المبادئ والقضايا -1.2
تأيت من لتطورات يف التنفيذ امن املرجح أن و ، للمسؤولية االجتماعية للشركات وضعت املبادئ األساسية

 االسرتاتيجية العامة وأطر اإلدارة.ب املسؤولية االجتماعية للشركاتربط 

جزئيا استجابة وكان ذلك تقريرا عن مسامهتها يف تأمني املنافع االجتماعية للعوملة،  األروبية نشرت اللجنة
الصادرة عن منظمة العمل الدولية يف  ،البعد االجتماعي للعوملة بشأنللنتائج اليت توصلت إليها اللجنة العاملية 

ة فعالة يف تسخي العوملة خلدمة األهداف سامهمب. والغرض من ذلك هو ضمان قيام االحتاد األورويب 9119فرباير 
 االجتماعية واالقتصادية.

 التبني واإلبالغ -1.2
ورقة خضراء بعنوان "تعزيز إطار من خالل ما يعرف باتصاالت اللجنة اآلروبية  االحتاد األرويب نشر

. وكانت أهداف هذه الوثيقة هي إطالق نقاش عام 9119 جويلية" يف شركاتأورويب للمسؤولية االجتماعية لل
وحتديد كيفية بناء شراكة من أجل تطوير اإلطار األورويب لتعزيز  املسؤولية االجتماعية للشركاتحول مفهوم 

 ردا على هذه الورقة، جاء نصفها من املؤسسات األوروبية. 951وورد أكثر من  ،املسؤولية االجتماعية للشركات
املسؤولية األساس لالسرتاتيجية األوروبية بشأن  9119 جويليةالصادرة يف األروبية اللجنة  اتصاالتتشكل 

يف التنمية املستدامة"، تقوم  عمالاأل: مسامهة املسؤولية االجتماعية للشركات. حتت عنوان "االجتماعية للشركات
، الستخدامه  االجتماعية للشركات املسؤوليةاملتعددين حول احل االتصاالت بإنشاء منتدى أورويب ألصحاب املص

املنتدى، الذي بدأ يف  هذا. املسؤولية االجتماعية للشركاتكمنصة لتعزيز الشفافية والتقارب يف ممارسات وأدوات 
إىل اللجنة يتضمن نتائج وتوصيات الختاذ مزيد  اقدم تقرير و ، 9119حىت منتصف عام استمر ، 9119أكتوبر  99

 من اإلجراءات.

أملانيا واململكة  يف ،9113و 9119خالل العامني  بشأن األعمالتشي العديد من الدراسات االستقصائية 
أن املمارسات املسؤولة هي ب ؤمنالعامة ت ؤسساتإىل أن غالبية امل ،املتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى

 تلكزيادة التقارير غي املالية اليت صدرت خالل  هوالدليل على ذلك و  ة على املدى الطويل.ؤسسلنجاح امل املفتاح
بشأن اإلبالغ عن   9119يف  KPMGالفرتة. وتبني الدراسة االستقصائية الدولية اليت أعدهتا كي يب إم جي 
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من  % 95 حيثالكربى، مؤسسات أن التقارير غي املالية أصبحت سائدة بالنسبة لل ،االستدامة املؤسسية
نشرت  "Global Fortune Top 250 companies" األفضل يف النصيب العاملي ةمؤسس 951املؤسسات يف 

تقارير بيئية واجتماعية واقتصادية إدراج وينتقل تركيز هذه التقارير ببطء من إدراج األداء البيئي فقط إىل  ا.تقرير 
خارجيا. وتشي الدراسات االستقصائية اليت التقارير  فحص بشكل متزايدجممعة )أي تقارير االستدامة(، وجيري 

 9111بني عامي  951إىل  51من  ارتفعتإىل أن تقارير االستدامة   corporateregister .comمؤسسة  أجرهتا 
 يف الفرتة نفسها. 91إىل  91من  مسؤولية الشركاتتقارير  ارتفعت، كما 9119و 

يف مشاركة   امتزايد اهناك اهتمام أن للشركاتالمسؤولية االجتماعية التطورات الحالية في  ومن
يف اجملتمعات الغربية بشكل عام واألوروبية بشكل خاص. ويفسر هذا االهتمام  املسؤولية االجتماعية للشركات

 :1ساتخمتلف االجتاهات االجتماعية واجتاهات املؤسخالل من 
الصورة االجتماعية للمؤسسة ففاليوم، بدأ املستهلكون يف جتنب ما يرونه غي مسؤول اجتماعيا من املنتجات.   -

 عامل "مهم جدا" عند اختاذ قرار شراء منتج أو خدمة. 
أصحاب املصاحل يف تغيي لتوقعاهتم بشأن قطاع األعمال اخلاص، الذي يتوقع منه وعلى حنو متزايد أن يساعد  -

 املسؤولية االجتماعية للشركاتاع العام على التعامل مع القضايا االجتماعية واالقتصادية. ويشي استطالع القط
من األوروبيني يؤكدون بأن املشاركة يف القضايا االجتماعية هي مسؤولية متنامية يف  ٪99أن حوايل  ورويباأل

 مؤسسات القطاع اخلاص )وخاصة الكبية منها(.
أكرب للعمالء واملوردين، والذي إىل جانب وجود حتسن يف االتصاالت، يزيد يف حتسني مسعة هناك حراك  -

 املؤسسات وشفافيتها.
أداء  مورديها  عن ، ولكن  اخلاص  أدائهاعن تعترب املؤسسات الكبية مسؤولة وعلى حنو متزايد ليس فقط  -

وريد بأكملها، مشجعا املوردين العتماد ممارسات كذلك،  هذا الواقع ينتج "تأثيا متتاليا" على طول سلسلة الت
 األعمال املسؤولة اجتماعيا.

هناك حتول ال رجعة فيه من اقتصاد صناعي إىل اقتصاد قائم على املعرفة واملعلومات، حيث رأس املال البشري  -
 واملهارات أصبحت املورد االسرتاتيجي األكثر أمهية.

ها، أصبحت على بينة من أمهية الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من ت نفسها، وخاصة الكبية منؤسساامل -
 .سؤولية االجتماعية للشركاتخالل االخنراط يف أنشطة امل

. ففي اململكة املتحدة )حيث هذه املسألة متطورة أكثر بكثي لالستثمار المسؤول اجتماعياهناك منو ملحوظ  -
من االستثمارات املدارة باحرتاف ترتبط باالستثمار املسؤول  ٪5مما هي عليه يف بقية أوروبا( جند أن حوايل 

 ٪(. 93اجتماعيا، وهذا الرقم يبدو أصغر مما هوعليه يف الواليات املتحدة )حوايل 

                                                 
1. Observatory of European SMEs 2002/ n° 4. European SMEs and Social and Environmental Responsibility. P.13.  
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ليس غريبا أن جمموعات أصحاب املصاحل تطلب من املؤسسات تزويدها مبعلومات تفصيلية عن أدائها 
 ثالثية: ردة فعللاالجتماعي، وقد أعطى هذا االجتاه طريقة 

  هناك عدد متزايد من املنظمات اليت تساعد املستهلكني وقطاع األعمال يف اختاذ قراراهتم الشرائية من
 ،ملؤسسات واملنتجات استنادا إىل معايي اجتماعيةخالل تصنيف )ترتيب( ا

  ،املؤسسات نفسها )وخصوصا الكبية منها والرائدة( تستجيب مبجموعة متنوعة من األدوات )التقارير
 التدقيق االجتماعي، واملواقع اإللكرتونية(، 

  )العديد من املنظمات الدولية )األمم املتحدة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  منظمة العمل الدولية
 .النقاشو  باعتبارها موضوعا للمداوالت املسؤولية االجتماعية للشركاتتدمج مفهوم 

 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت تعريف املطلب الثاين:

تعين شيئا، ولكن ليس دائما الشيء نفسه  االجتماعية للشركات املسؤوليةأن  Votaw  (9199)الحظ 
هو حقل انتقائي مع  املسؤولية االجتماعية للشركاتهذا الوضع بالقول إن جمال  (9119)أكد كارول و للجميع. 
وعلى نطاق واسع بدال من الرتكيز، هو متعدد  ،وجهات نظر خمتلفةضفاضة، وعضوية متعددة، و حدود ف

  Okoyeقال وع النطاق؛ جيمع يف جمموعة واسعة من األدبيات. وفيما بني التخصصات. التخصصات، واس
، غي واضح ومتنازع تلقى يف بعض األحيان كمفهوم غامضكمفهوم، ي  املسؤولية االجتماعية للشركاتأن ( 9111)

  .1عليه

 39حليلـ بت A. Dahlsrud، وقد قام املسؤولية االجتماعية للشركاتكل هذا يعين أن هناك غموضا يف فهم 
 ،لألدبيات واسعة مراجعة اعتمادا على 9113 عام إىل 9101 عام للفرتة من لمسؤولية االجتماعية للشركاتلتعريفا 

)بعد أصحاب املصاحل، البعد االجتماعي، البعد  للمسؤولية االجتماعيةعلى مخسة أبعاد  اريفتلك التعاعتمدت 
 فإن خمتلفة، عبارات تطبق أهنا من الرغم وعلىه إىل أنالباحث توصل و طوعي(، االقتصادي، البعد البيئي، البعد الت

 عامليا مقبول تعريف وجود عدم جيعل مما ،متقاربة )أو متطابقة على حد تعبي الباحث( الغالب يف هي اريفالتع
 بشأن توجيهات أي تقدم ال ولكنها ظاهرة، ريفاتتعتلك ال وتصف ،األوىل للوهلة يبدو قد مما إشكالية أقل

 تعريف كثيا ليس األعمال يواجه الذي التحدي فإن ولذلك،. الظاهرة هذه ظل يف التحديات إدارة كيفية
 وكيفية معني سياق يف اجتماعيا تلك املسؤوليةبناء  يتم كيف فهم هو ، بقدر مااملسؤولية االجتماعية للشركات

 .2األعمال اسرتاتيجيات وضع عند االعتبار يف ذلك أخذ

                                                 
1
. André Martinuzzi, Barbara Krumay and Umberto Pisano. ESDN Quarterly Report 23 – December 2011 Focus CSR: 

The New Communication of the EU Commission on CSR and National CSR Strategies and Action Plans. European 

Sustainable Development Network (ESDN) 2012. P. 7. 
2
. Alexander Dahlsrud. How Corporate Social Responsibility is defined: an Analysis of 37 Definitions. 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management (in press). Published online in Wiley 

InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/csr.132. 2006 John Wiley & Sons, Ltd and ERP 

Environment. P.7. 
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إال أنه ليس هناك تعريف متفق عليه، كما  مسؤولية االجتماعية للشركاتللرغم التعاريف العديدة عموما 
أحيانا/أو غالبا  امساواهتربطها أو ، يتم هبذا املفهومجمموعة متنوعة من املصطلحات األخرى ذات الصلة  أن هناك

استدامة املؤسسات أو االستدامة املؤسسية، حوكمة املؤسسات،  :أمثلتهاومن  املسؤولية االجتماعية للشركاتب
بطريقة أو بأخرى  ترتبط املصطلحات هذه   ،مواطنة املؤسسات، أخالقيات األعمال، األداء االجتماعي للمؤسسة

السياسات  جمموعةكما أهنا تشي إىل ،  مواضيع أساسية مثل اجملتمع، واألخالق، واملساءلة يف تشرتك كوهنا
يف السعي لتحقيق مصاحل  املؤسسةمارسات واالستثمارات والنتائج امللموسة اليت مت نشرها وحتقيقها من قبل وامل

 احل املتعددين. أصحاب املص

". فاملؤسسات على سبيل املثال تقدم فعل الخيربأهنا " املسؤولية االجتماعية للشركاتغالبا ما ينظر إىل 
يئية، وتشرع يف شراكات وترعى مشاريع يف البلدان النامية، وتبين وحدات تربعات للمجتمع املدين واملنظمات الب

الطاقة الشمسية وحمركات الرياح، وتنفق املال على منافع طوعية للموظفني أو اجليان. وميكن أيضا أن ينظر إىل 
متنوع  شركاتلمسؤولية االجتماعية لللهذا النهج و  ،"عدم فعل السيئبأهنا " املسؤولية االجتماعية للشركات
فإذا ثبت أن منتجات مؤسسة منتجة باستخدام عمالة األطفال، أو أهنا مسؤولة  ،وحيمل بعض الدالالت العاطفية

والء العمالء على احملك. يف حاالت سيكون عن الكوارث البيئية أو أهنا تتجاهل احلقوق الدميقراطية األساسية، ف
عندما يتم دمج االهتمامات االجتماعية ، عامل جناح اسرتاتيجيك  لمسؤولية االجتماعية للشركاتلنادرة، ينظر 

هذا النهج يتم تناوله من خالل  ،والبيئية يف مجيع القرارات األساسية لألعمال ويتم تطوير مناذج أعمال جديدة
 .1مفاهيم املشاريع )املقاوالتية( االجتماعية والقيم املشرتكة

 ورة" لباحثني وهيئات دولية:وفيما يلي استعراض لبعض التعاريف "املشه
  شركاتللمسؤولية الاجتماعية لل تعريف الاقتصاديين والباحثين أوال:

( على أن 9191) Carroll ينص ،باحثنيمن قبل األكادمييني وال ةعروفاملريف اتعالمن يعترب تعريف كارول 
"املسؤولية االجتماعية لألعمال تشمل التوقعات االقتصادية والقانونية واألخالقية والتقديرية ]يشار إليها الحًقا 

 . 2نظمات يف مرحلة زمنية معينة"امل عن[ اليت لدى اجملتمع باخليية
إذ ، 3"اجملتمع الذي تعمل فيهالتزام منظمة األعمال جتاه "هي املسؤولية االجتماعية للشركاتأن  Drucker يرى -

 يعتقدان واالقتصاد اجملتمع كان طاملا فقط توجد يف اجملتمع، وتوجد فاملؤسسة للبقاء، بعدا االجتماعي يعترب البعد
 .4وضحاها عشية بني الوجود خارج مؤسسة أي ميكن أن يضع فاجملتمع  ،بعمل ضروري ومفيد ومنتج تقوم أهنا

                                                 
1
. André Martinuzzi, Barbara Krumay and Umberto Pisano. Op. Cit,.P.6 

2
 Archie B. Carroll and Kareem M. Shabana. The Business Case for Corporate Social Responsibility: A 

Review of Concepts, Research and Practice. Inter-national Journal of Management Reviews (2010). 

Blackwell Publishing Ltd and British Academy of Management.  P.89. 
 49، ص.7002 ، مرجع سابق،مهدي حمسن  صاحلالعامري، و  ، طاهر حمسن منصور،الغاليب.  3

4. Peter F. Drucker.  Management tasks, responsibilities, practices. Truman Talley books / e.p. Dutton / New York 

1986.P.83. 
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 إما من ،جمالني يف تنشأ - جامعة أو مستشفى أو ملؤسسة اقتصادية أكانت سواء -واملسؤوليات االجتماعية
 للمجتمع أو كمشاكل ،منها مفر مشتقة ال ولكنها منتجات ،عرضية للمؤسسة، وهي آثار االجتماعية اآلثار

 املؤسسة تفعله مع ما اجملال األول إذ يتعامل ،اإلدارة يهم وكالمها ،اجملتمع يف اختالالت نفسه، واليت هي
 .1اجملتمع أجل من املؤسسة تفعله أن ميكن مبا الثاين ويتعلق ،للمجتمع

ن هذا االلتزام يكون عن طريق املسامهة يف جمموعة كبية من األنشطة االجتماعية، مثل فإ Holmes حسبو  -
واملواصالت حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان 

 .2وغيها
أصحاب املصاحل يف مع التعامل ب املسؤولية االجتماعية للشركاتختتص  كما يلي:فيعرفها   Hopkins وأما -

بطريقة تعترب  احلأصحاب املص"يعين التعامل مع لةمسؤو  بطريقة أخالقيا أو بطريقة مسؤولة. "أخالقيا أواملؤسسة 
داخل  ونجداو يتاالقتصادية والبيئية. أصحاب املصاحل  ةسؤولياملشمل ت اجتماعيةمقبولة يف اجملتمعات املتحضرة. 

، داخل األفراد لمسؤولية االجتماعية هو خلق معايي أعلى وأعلى ملعيشةلوسع األاهلدف و  وخارجها. ؤسسةامل
  .3ؤسسةمع احلفاظ على رحبية امل ،على حد سواءؤسسة وخارج امل

فهوم امل" :بأهنااالسرتاتيجية، املسؤولية االجتماعية  عنكتاهبما   يف David Chandlerو   William Werther وعرفها -
 فادةإل تأيضا التزامافإن لديها ، من مثة، و لربحكيانات تسعى ل  جمردأن تكون هي أكثر من  ؤسساتواسع أن املال

 .4"اجملتمع
حنو صنع القرار االسرتاتيجي، فعند شعور املؤسسة بااللتزام " :حسب هل وجونز وتعين املسؤولية االجتماعية -

قيامها بتقييم قرارها من الوجهة األخالقية يتعني أن يكون هناك تسليم باختاذ ما هو يف صاحل رفاهية اجملتمع  
 .5"ككل

لتجارة ل كومة اململكة املتحدةحدائرة بتعريف  مستشهدا Tim Clement-Jones قدمه مثياتعريفا  أن هناك كما  -
 مجايلتأثي اإلالإدارة  :هي املسؤولية االجتماعية للشركاتأن وهو  الشركاتسؤولية جمموعة موالصناعة اليت ترعاها 

ليست  املسؤولية االجتماعية للشركاتفاجملتمع الذي تعمل فيه. و  يناملباشر  احلعلى كل من أصحاب املص للمنظمة
ستثمار يف اجملتمعات للمساعدة يف حل املشاكل االجتماعية، اللاخلربة ببساطة حول اختيار الصناديق ومؤسسات 

 ،احلتشارك مع أصحاب املصوالقيمها، بعيش والهتا، اهممب والوفاءنفسها، ة يف نظمامل يف حتكم النزاهةبل هو حول 
  .6عن أنشطتها ا واإلبالغآثاره وقياس

                                                 
1
.  Ibid. P.228. 

 49، ص.7002 ، مرجع سابق،مهدي حمسن  صاحلالعامري، و  ، طاهر حمسن منصور،الغاليب.  2
3. Michael Hopkins .Corporate Social Responsibility and international Development Is Business the Solution?. London: 

Earthscan, 2007. PP.15-16. 
4
. Ibid. P.28. 

5
، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد أمحد عبد املتعال، )الرياض: دار املريخ للنشر، 1، ج.اإلدارة اإلستراتيجية: مدخل متكامل .جونز جاريث،هل شارلز.  

 118ص. (.7001
6. Michael Hopkins. 2007. Op. cit. P.24. 
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هبدف اإلسهام يف بناء جمتمع أفضل وبيئة  املؤسساتقرار طوعي تتخذه بأهنا  1و احلمامأبوعرفها جرادات و  -
أنظف، ويتمثل هذا املفهوم يف دمج االهتمامات االجتماعية والبيئية يف أعمال املؤسسات ويف تعاملها مع 

 أصحاب املصاحل.
 الهيئاتلدى بعض  املسؤولية الاجتماعية للشركاتتعريف ثانيا: 

 (  WBCSD) المستدامةتعريف مجلس األعمال العالمي للتنمية  -

: مفاده، مسؤولية االجتماعية للشركاتللتعريفا بارزا  جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامةاقرتح 
حتسني نوعية احلياة و  ،لتصرف بشكل أخالقي واملسامهة يف التنمية االقتصاديةلاألعمال  استمرار االلتزام من قبل"

 احلأصحاب املص لتضمنيوهنا نرى حماولة  .2"الواسعلمجتمع احمللي واجملتمع لللقوى العاملة وعائالهتم، وكذلك 
 (.)القوى العاملة واألسر واجملتمع احمللي واجملتمع ككل

بأهنا مسامهة قطاع  املسؤولية االجتماعية للشركاتوصف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة لقد 
املسؤولية وبناء على قاعدة االمتثال للتشريعات واللوائح، تشمل  ،األعمال يف التنمية االقتصادية املستدامة

احلوكمة واألخالقيات، الصحة   :بـعادة التزامات "ما وراء القانون" وأنشطة متعلقة  االجتماعية للشركات
وف ظر  ،التنمية املستدامة ،حقوق اإلنسان )مبا يف ذلك حقوق العمل األساسية( ،املسؤولية البيئية ،والسالمة

ة اجملتمعية والتنمية املشارك ،قات الصناعيةالعال ،والسالمة وساعات العمل واألجور( العمل )تشمل الصحة
العمل اخليي للمؤسسات والعمل التطوعي  ،قافات املتنوعة والشعوب احملرومةإشراك واحرتام الث ،واالستثمار

املساءلة  ،ي مكافحة الرشوة ومكافحة الفسادللعمال، رضا العمالء وااللتزام مببادئ املنافسة العادلة، تداب
هذه العناصر  والشفافية وتقارير األداء، والعالقات مع املوردين، سواء بالنسبة لسالسل التوريد احمللية أو الدولية.

كثيا ما تكون مرتابطة ومتداخلة، وتنطبق على كافة املؤسسات يف مجيع أحناء   ولية االجتماعية للشركاتاملسؤ من 
 .3العامل

"مسؤولية بأهنا  املسؤولية االجتماعية للشركاتتعترب   :ISO 26000تقييس المنظمة العالمية لل تعريف -2
منسجم مع التنمية البيئة، من خالل سلوك شفاف وأخالقي على اجملتمع و قرارهتا وأنشطتها عن أثر  املؤسسة

آخذة يف احلسبان توقعات أصحاب املصاحل، ومتوافقة مع القانون املعمول به ومنسجمة ، ورفاهية اجملتمعاملستدامة 
 .4مندجمة يف مجيع أحناء املؤسسة"و مع األعراف الدولية للسلوك 

املسؤولية االجتماعية فإهنا تعرف من وجهة نظر منظمة أصحاب األعمال : منظمة أصحاب العمل تعريف -2
االجتماعية والبيئية يف عملياهتا التجارية االهتمامات دمج طوعا ت مؤسساتمبادرات من قبل : "بأهنا للشركات

                                                 
1
 .30(، ص.7013، )عمان: إثراء للنشر والتوزيع، للمنظماتالمسؤولية األخالقية واالجتماعية ناصر جرادات، عزام أبو احلمام.  . 

2. Ibid. P.25. 
3. Paul Hohnen.Op. Cit. P. 4. 
4. ISO 26000. Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business. P.4 
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مل طوعي عهي  املسؤولية االجتماعية للشركات. أوال، يقر هذا التعريف بأن 1" احلتفاعلها مع أصحاب املصيف و 
 املسؤولية االجتماعية للشركاتمن قبل املؤسسة وهو "عمل" يتجاوز االمتثال البسيط للقانون. ثانيا، يرى 

باعتبارها  سؤولية االجتماعيةوينظر  للم ،عمال يف مجيع أحناء املؤسسةدارة األإباعتبارها جانبا أساسيا من أنشطة 
 املؤسسة. فيها وسيلة لالخنراط مع أصحاب املصاحل يف خمتلف األسواق اليت تعمل

لقضايا االجتماعية والبيئية املؤسسات لدمج "أنه: بـ 7001ملصطلح يف عام فعرفت ا المفوضية األوروبيةأما  -4
فاملؤسسات  هدفها جتاري لكن ، 2"على أساس طوعي احلتفاعالهتا مع أصحاب املصيف يف عملياهتا التجارية و 

مع ذلك هي حمفزة لالضطالع بالقضايا االجتماعية والبيئية خالل قيامها بعملياهتا وتعاملها مع العمال والعمالء 
: ليصبح 7011أعادت النظر يف هذا التعريف يف  املفوضية األوروبية إال أنوغيهم من أصحاب املصاحل اآلخرين، 

واحرتام التشريعات املعمول هبا، واالتفاقات اجلماعية املربمة بني  .رها على اجملتمعمسؤولية املؤسسات عن آثا"
، ينبغي اء الكامل مبسؤوليتها االجتماعيةالشركاء االجتماعيني، شرط مسبق للوفاء بتلك املسؤولية. ومن أجل الوف

االجتماعية والبيئية واألخالقية وحقوق اإلنسان واملستهلك يف  هتماماتللمؤسسات أن تضع عملية إلدماج اال
 مشرتكة قيمة تعظيم خلق، هبدف احلعملياهتا التجارية واسرتاتيجيتها األساسية بالتعاون الوثيق مع أصحاب املص

وف يعتمد وس، احملتملةآثارها السلبية حتديد ومنع واحلد من ككل، و   اجملتمعرين و اآلخ املصاحلوألصحاب  ملالكيها
فبالنسبة ملعظم املؤسسات الصغية واملتوسطة  ا،وطبيعة عملياهت ؤسسةتعقيد هذه العملية على عوامل مثل حجم امل

من املرجح أن تبق عملية املسؤولية االجتماعية غي رمسية وتعتمد على ، املؤسسات الصغية خاصة، واحلجم
هذه حيث تصبح  ،لمسؤولية االجتماعية للشركاتلعن فهم حديث تعلن االسرتاتيجية اجلديدة  هذه .3"احلدس

حتقيق أقصى قدر من خلق القيمة هو  املسؤولية االجتماعية للشركاتدف ه، و ةمؤسساهلدف األساسي للخية األ
 املصاحل وللمجتمع الواسع. املشرتكة ألصحاب

 "؟للشركاتاملسؤولية الاجتماعية ما الذي يفهم من خصائص التعريف "ثالثا: 

قائمة  ، ومع ذلك فهناك، طبق الباحثون مقاربات منهجية خمتلفةاملسؤولية االجتماعية للشركات لتعريف
 : املشرتكة بني تلك التعاريف وتتمثل يف أنمن العناصر الرئيسية 

 للعمل وفقا لألهداف العامة للمجتمع، وبالتايل املؤسساتهي مسؤولية  املسؤولية االجتماعية للشركات 
 فهي ترتبط بالتنمية املستدامة بوصفها رؤية توجيهية،

 تعتمد على السياق السياسي واملؤسسي والثقايف، وعلى البيئة، كما أهنا  املسؤولية االجتماعية للشركات
 تعتمد على العالقة بني قطاع األعمال واجملتمع،

                                                 
1. International Organisation of Employers. Corporate social responsibility: an IOE approach. Adopted by the 

Management Board on 21 March 2003  .P.2. 
2. Ramon Mullerat. Corporate Social Responsibility: A European Perspective. Miami-Florida European Union Center of 

Excellence. Vol. 13 No.6 June 2013. P.15. 
3. IOE.Handbook on Corporate Social Responsibility (CSR) for Employers’ Organizations, April 2014. EU-funded 

Project CSR for All implemented by TISK, IOE, BCM, HUP/CEA, MEF/UPCG and CNIPMMR .P.6.  
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 هي أبعد من االمتثال )للقوانني(: فالتوافق مع القوانني أو اللوائح هي  املسؤولية االجتماعية للشركات
 شروط مسبقة للسلوك التنظيمي املسؤول.

 طوعية )وإال فإهنا ستكون جزءا من االمتثال للقوانني(، ولكن ال يزال ينظر  املسؤولية االجتماعية للشركات
ل. ومع ذلك، فإن العديد من املنظمات غي إليها على أهنا واجب معنوي أو أخالقي أو خيي من األعما

 كمفهوم طوعي.  املسؤولية االجتماعية للشركاتاحلكومية واالحتادات العمالية متيل إىل التشكيك يف فكرة 
  هناك نقاش مطول حول ما إذا كانت التدابي املؤسسية اليت املسؤولية االجتماعية للشركاتحتقيق الربح من :

)على سبيل املثال "هل من األخالقي كسب اجتماعية سؤولية مهنا أتؤدي إىل الربح ميكن أن ينظر إليها على 
إذا كانت التدابي اليت ال تؤدي إىل ربح غي مباشر  -على العكس  -املؤسسة أخالقية؟"( أو  ناملال من كو 

املسؤولية )أي ما إذا كان العمل اخليي هو جزء من مسؤولية اجتماعية الطالق، ميكن تصنيفها على أهنا على ا
  أم ال(. االجتماعية للشركات

 مساهمة طوعيةباعتبارها  لمسؤولية االجتماعية للشركاتلميكن أن ينظر  بتلخيص هذه العناصر،و 
لألعمال يف النموذج اجملتمعي التوجيهي للتنمية املستدامة، ومشاركة فعالة للمؤسسات اليت تتجاوز االلتزام 

 .1القانوين

 :فيما يلي المسؤولية االجتماعية للشركاتالعناصر التي تميز  وعموما ميكن استخالص
، مع ذلك فهذا ال مينع من أن التزاماهتا القانونيةجاوز تتتلتزم املؤسسة باملسؤولية االجتماعية طواعية، حبيث  -

  لك من خالل االلتزام بقوانني محاية البيئة واملستهلك وقوانني العمل مثال.احلاالت، وذيف بعض تكون إلزامية 
، وعليه فهي تدمج يف وظائف املؤسسة ويف جزء ال يتجزأ من إدارة املؤسسة تعترب املسؤولية االجتماعية -

 اهتا اإلدارية.اسرتاتيجي
 .هي منهجية وليست عرضية املسؤولية االجتماعية للشركاتإجراءات  -
 .مبفهوم التنمية املستدامة وطيدة للمسؤولية االجتماعية صلة -
 اهتمام املؤسسات باملسؤولية االجتماعية، ال يلغي دور احلكومة وضرورة قيامها مبا خيدم مصاحل اجملتمع واألفراد. -

، عرف مفهوم رور الوقتمب أنه منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(يبني خمطط مقتبس من و 
، كان هذا املفهوم ضيقاً وحمصوراً يف كونه عماًل من أعمال اخلي البدايةفي فاملسؤولية االجتماعية للشركات تطوراً. 

، بدأ هذا املفهوم يف يف وقت الحقو  ،اجملتمع الذي تعمل فيه طواعيًة حنو ؤسساتواملبادرة اخليية اليت تقوم هبا امل
 ، والشكل املوايل يبني هذا التطور.والتوسع ليصبح أعمق وأكثر مشوالالتطور 

 

 

                                                 
1
.  André Martinuzzi, Barbara Krumay. Ibid. P. 7 



اتــــــــــــــــــــل األول مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للشركـــــــــــــالفص  

 

20 

(: تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات في عالقته بالتنمية المستدامة11-1شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 
Source: John Aston, and Cristiana Anca, Socially Responsible Small and Medium Enterprises (SMEs): 

Guide on Integrating Social Responsibility into Core Business, The road to competitive and sustainable 

development, the National Association of Romanian Exporters and Importers (ANEIR) 2011, P.11. 
 

من الرتكيز على الربح واالهتمام مبصاحل املسامهني فقط إىل يوضح الشكل كيف انتقلت املؤسسات 
العمل اخليي من خالل تقدمي تربعات "سلبية" للمؤسسات اخليية، وبعدها إىل االهتمام بشؤون اجملتمع أين 
إسهامات املؤسسة وعطاءاهتا للمجتمع ارتبطت مبا حتققه من مصاحل، مث إىل االستثمار يف اجملتمع، وهنا أصبحت 

ملسؤولية االجتماعية مبثابة استثمار تبادر به املؤسسات وأصحاب املصاحل من خالل الدخول يف شراكات ا
اسرتاتيجية، وأخيا إىل األعمال املستدامة، ويف هذه املرحلة تصبح املسؤولية االجتماعية جزء من املؤسسة، حيث 

كل هذا من أجل جعل املؤسسة أكثر قوة  وأكثر تدمج يف وظائفها وأهدافها واسرتاتيجياهتا ورؤيتها وثقافتها، و 
 قدرة على االستجابة ملتطلبات البيئة اليت تعمل فيها.

املسؤولية االجتماعية للشركات وعالقته بالتنمية  وخصائها وكذا تطور مفهوممن خالل التعاريف 
الراهن اليوجد له تعريف  هو مفهوم متطور وأنه يف الوقت املسؤولية االجتماعية للشركاتنالحظ أن  املستدامة

كون أو ماذا جيب أن ت -يتعلق مبا هي  للمسؤولية االجتماعية للشركات اواسع اتعريفإذ أن هناك مقبول عامليا. 
باجملتمع املؤسسة  يركز على عالقة ةأكثر حمليتعريفا  كما عرفت،  واجملتمع الواسع العالقة بني املؤسسات -عليه 

 بالعالقة بني املؤسسة وأصحاب املصاحل اهتمت إضافة إىل تعاريف أخرى ،فيهاحمللي الذي تقيم أو تعمل 
املرتبطني هبا، وأشارت تلك التعاريف إىل أبعاد املسؤولية االجتماعية للشركات وضرورة دجمها يف اسرتاتيجيات 

الهتمامات تقوم على دمج ا المسؤولية االجتماعية للشركات ميكن القول أن ،وعموما املؤسسة وعملياهتا. 
ها واستراتيجياتها، مع اقيم المؤسسة وثقافتها وفي عمليت االقتصادية واالجتماعية واألخالقية والبيئية في

من خاللها إلى إدارة وتحسين  المؤسسة ، وبحيث تسعىوااللتزام األخالقي مراعاة الشفافية والمساءلة
االهتمامات االجتماعية الرئيسية رفاهية تشمل حيث  ،عالقاتها مع كافة أصحاب المصالح المرتبطين بها

من التركيز على 

 الربح
المؤسسة موجودة 

لتحقيق االرباح في 

المدى القصير 

 للمساهمين

 إلى العمل الخيري

 تقديم تبرعات 

للمؤسسات  سلبية

 الخيرية عند الطلب

ون ؤشإلى 

 المجتمع
ارتبط العطاء   

االستراتيجي 

ل بمصالح األعما

في ذلك )بما 

التسويق المرتبط 

(بقضية  

 في الستثمارإلى ا

مجتمعال  
ت / لمؤسساا

المصالح أصحاب 

 يبادرون 

الشراكات ب

 االستراتيجية
  

 إلى األعمال

 المستدامة
المسؤولية  دمج

في وظائف  االجتماعية

األعمال ، األهداف ، 

االستراتيجية ، الرؤية، 

ةالثقاف  

 ألجل مؤسسات قوية  
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هلكين والموردين والمجتمع خارجيين )المستأو ( عمال)المدراء وال مصالح سواء داخليينأصحاب ال
 وغيرهم( المحلي

 domains CSR رشاكتلل  أأبعاد املسؤوليات الاجامتعية: املطلب الثالث
كانت هناك حماوالت عديدة من قبل األكادميني وعلماء االقتصاد لبناء منوذج يوضح أبعاد      

 .املسؤولية االجتماعية للشركاتوجماالت 

من خالل  املسؤولية االجتماعية للشركاتكن للمؤسسات أن تسهم يف تفعيل مي 1حسب السحيباينف  
يتمثل يف دعم التطور الثقايف ونشر  فالجانب الثقافيية، : ثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية وبيئأبعادعدة 

ثقافة االلتزام باألنظمة والقوانني يف اجملتمع وتعزيز الثقافة الوطنية والتارخيية وكذا التواصل الثقايف العاملي، ويتمثل 
يف احرتام األنظمة والقوانني والثقافات املختلفة، وتعزيز القيم األخالقية والتكافل االجتماعي  الجانب االجتماعي

دعم األنشطة  الجانب االقتصادي ومواجهة الكوارث واألزمات ودعم األنشطة الرياضية والصحية، ويشمل
تصادية "اجلانب األخالقي"، واالهتمام االقتصادية االجتماعية، وااللتزام باألنظمة والقوانني يف ممارسة العملية االق

الجانب باملوظفني من خالل تدريبهم وتطويرهم والتعامل معهم من خالل مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة، ويتمثل 
يف االلتزام بالقوانني احمللية والوطنية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي، ومراعاة القوانني العاملية، والتزام  القانوني
ة يف نشر األنظمة والقوانني الدولية حىت يتسىن جلميع املوظفني واجلهات القانونية األخرى االطالع عليها، الشفافي
فيتمثل يف االلتزام باملمارسات البيئية الصحيحة يف العملية اإلنتاجية وتطوير بيئة العمل  الجانب البيئيوأما 

 .99111شهادة اإليزو  وااللتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي، كحيازة

تى أفقد ،  املسؤولية االجتماعية للشركاتبعاد األكادميني الذين اقرتحوا مناذج ألأبرز  منكارول يعترب  و 
"، املسؤولية االجتماعية للشركات، أو "هرم لمسؤولية االجتماعية للشركاتليسمى بالنموذج ذو األربعة أجزاء  مبا

، وفيما يلي استعراض هلذين لمسؤولية االجتماعية للشركاتلاالت الثالثة مث يف وقت الحق عدله إىل منوذج اجمل
 النموذجني.

املسؤولية الاجتماعية هرم " شركاتلمسؤولية الاجتماعية للالنموذج ذو ألاربعة أجزاء لأوال:

 "للشركات

مقبولة من قبل رجل أعمال واع، جيب أن توضع بطريقة  املسؤولية االجتماعية للشركاتحىت تكون  
تتشكل من أربعة أنواع من  املسؤولية االجتماعية للشركاتف ،تكون فيها مجيع مسؤوليات قطاع األعمال متبناة

املسؤوليات االجتماعية: االقتصادية والقانونية واألخالقية، واخليية. وعالوة على ذلك، هذه الفئات أو املكونات 

                                                 
املؤمتر الدويل حول . "المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية: حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية" السحيباين.صاحل  .1

 . 8-2، ص.ص.، بيوت7009مارس  72-73 القطاع اخلاص يف التنمية: تقييم واستشراف،
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ومن املؤكد أن كل  (.19-9انظر الشكل رقم ) 1ميكن أن توصف كهرملمسؤولية االجتماعية للشركات لربعة األ
هذه األنواع من املسؤوليات كانت دائما موجودة إىل حد ما، ولكن فقط يف السنوات األخية أخذت الوظائف 

 ت األربع تستحق دراسة فاحصة.كل واحدة من هذه الفئا  ،مكانا هاما (اخليية)أو  األخالقية واإلنسانية
 المسؤولية االجتماعية للشركات:هرم (11-1رقم )الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Archie B. Carroll.The Pyramid of Corporate Social Responsibiiity: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons .July-August 1991. P.42. 

تارخييا، مت إنشاء منظمات األعمال باعتبارها كيانات اقتصادية هتدف إىل توفي : المسؤوليات االقتصادية .0
السلع واخلدمات ألفراد اجملتمع. تقرر دافع الربح كحافز أساسي لريادة األعمال.كانت املنظمة الوحدة االقتصادية 

ت اليت حيتاجها املستهلكون واخلدما إنتاج السلعوعلى هذا النحو، كان الدور الرئيسي هو  ،تمعاجملاألساسية يف 
يف مرحلة ما حتولت فكرة دافع الربح إىل فكرة احلد األقصى ، و وحتقيق ربح مقبول يف هذه العمليةويريدوهنا 

لألرباح، وقد كان هلذا قيمة دائمة منذ ذلك احلني. وتعتمد مجيع مسؤوليات قطاع االعمال األخرى على 
 دوهنا تصبح املسؤوليات األخرى حمال للجدل. املسؤولية االقتصادية للمؤسسة، ألنه من 

لألعمال بأن تعمل فقط وفقا لدافع الربح ففي الوقت نفسه من  اجملتمع مل يسمح: المسؤوليات القانونية. 1
 املتوقع أن متتثل األعمال للقوانني واللوائح الصادرة عن احلكومات الفيدرالية والوطنية واحمللية، باعتبارها األرضية

اليت جيب على األعمال أن تعمل حتتها . وكوفاء جزئي للـ "العقد االجتماعي" بني قطاع األعمال واجملتمع، من 
املتوقع أن تواصل املؤسسات مهامها االقتصادية يف إطار القانون. واملسؤوليات القانونية تعكس وجهة نظر 

عادلة على النحو املنصوص عليه من قبل "أخالق مقننة" يف معىن أهنا جتسد املفاهيم األساسية لعمليات 
                                                 
1
. Archie B. Carroll.The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders. Business Horizons /July-August 1991, PP.40-42. 

 المسؤوليات الخيرية
 كن مؤسسة مواطنة صالحة
 تبرع بمواردك للمجتمع

 حسن نوعية الحياة
 المسؤوليات األخالقية 

 كن أخالقيا
 اإلضرار باآلخرينبفعل ما هو حق، عادل ومنصف. تجنب  التزم

 

 المسؤوليات القانونية
 أطع القانون

 القانون هو تقنين لما يراه المجتمع صحيحا أو خاطئا
 العب وفقا لقواعد اللعبة

 المسؤوليات االقتصادية 
 كن ربحيا

 عليه باقي المتطلباتاألساس الذي تقوم 
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 نهاعلى أهنا الطبقة التالية على اهلرم وذلك لتصوير تطورها التارخيي، ولكهذه املسؤوليات املشرعني. وصفت 
 تتعايش مع املسؤوليات االقتصادية كمبادئ أساسية لنظام املؤسسة احلر.

قتصادية والقانونية جتسد املعايي األخالقية عن على الرغم من أن املسؤوليات اال: المسؤوليات األخالقية. 2
العدالة واإلنصاف، حتتضن املسؤوليات األخالقية تلك األنشطة واملمارسات املتوقعة أو احملظورة من قبل أفراد 
اجملتمع على الرغم من أهنا ليست مقننة يف القانون. فاملسؤوليات األخالقية جتسد تلك املعايي والقواعد، أو 

عات اليت تعكس احلرص على ما يراه املستهلكون واملوظفون واملسامهون واجملتمع منصفا وعادال، أو متاشيا مع التوق
 احرتام أو محاية احلقوق املعنوية ألصحاب املصاحل.

إن تغيي األخالق أو القيم يسبق وضع القانون ألن األخالق تصبح القوة الدافعة وراء إنشاء القوانني أو 
لى سبيل املثال، البيئة واحلقوق املدنية وحركات املستهلك تعكس التعديالت األساسية يف القيم فع ،اللوائح

اجملتمعية، وبالتايل ميكن أن ينظر إليها على أهنا أداة أخالقية رائدة تنتج يف التشريع يف وقت الحق. مبعىن آخر، 
ناشئة حديثا والقواعد اليت يتوقعها اجملتمع من ميكن أن ينظر إىل املسؤوليات األخالقية أهنا تشتمل على القيم ال

قطاع األعمال، على الرغم من أن هذه القيم واملعايي قد تعكس مستوى من األداء أعلى مما هو مطلوب حاليا 
من قبل القانون. املسؤوليات األخالقية يف هذا املعىن هي غالبا ما تكون غي حمددة أو باستمرار قيد املناقشة 

 عيتها، وبالتايل فبالنسبة لقطاع األعمال هذا األمر صعب التعامل معه للغاية.العامة لشر 

لمسؤولية للقد أنشأت حركة أخالقيات العمل يف العقد املاضي وبقوة املسؤولية األخالقية كمكون شرعي 
. وعلى الرغم من أن املسؤولية األخالقية وصفت بأهنا الطبقة التالية )للمسؤولية القانونية( االجتماعية للشركات

، ال بد من االعرتاف بأهنا يف تفاعل ديناميكي مع فئة املسؤولية القانونية. املسؤولية االجتماعية للشركاتمن هرم 
 الوقت نفسه تضع توقعات أعلى من أي وقت وهذا يعين أهنا تدفع  باستمرار فئة املسؤولية القانونية لتتسع ويف

 مضى على رجال األعمال للعمل يف مستويات تفوق ماهو مطلوب مبوجب القانون. 

يشمل العمل اخليي أعمال املؤسسة اليت هي استجابة لتوقعات اجملتمع أن تكون : المسؤوليات الخيرية.4
مال أو برامج لتعزيز رفاه اإلنسان أو الشهرة. ومن وهذا يشمل املشاركة بنشاط يف أع ،املؤسسات مواطنا صاحلا

، مثل املسامهات يف املديرين التنفيذينياألمثلة على األعمال اخليية تربعات األعمال باملوارد املالية أو بوقت 
 .الفنون، والتعليم، أو اجملتمع

باملعىن األخالقي أو املعنوي. السمة املميزة بني املسؤوليات اخليية واألخالقية هو أن األوىل غي متوقعة 
فاجملتمعات ترغب يف مسامهة املؤسسات بأمواهلا، ومرافقها، ووقت موظفيها يف الربامج أو األغراض اإلنسانية، 
لكنها ال تعترب املؤسسات غي أخالقية إذا مل توفر املستوى املرغوب. لذلك، فالعمل اخليي هو أكثر تقديرية أو 

 على الرغم من أن هناك دائما توقعات جمتمعية توفرها املؤسسات. طوعية من جانب املؤسسات
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أحد األسباب البارزة للتمييز بني املسؤوليات اخليية واألخالقية هي أن بعض املؤسسات تشعر بأهنا 
املسؤولية االجتماعية أن  يشي إىلهذا التمييز  ،تكون مسؤولة اجتماعيا إذا كانت جمرد مواطن  صاحل يف اجملتمع

ميكن القول هنا أن العمل اخليي هو  إذنتشمل التربعات اخليية ولكن على سبيل املثال ال احلصر.  للشركات
 .أقل أمهية من الفئات الثالث األخرى للمسؤولية االجتماعيةهو مرغوب للغاية وحيظى بالتقدير ولكن يف الواقع 

املسؤولية يصور العناصر األربعة من  أعالهالشكل بني يف امل املسؤولية االجتماعية للشركاتهرم 
يف الوقت و  ،أن األداء االقتصادي  يربط )ويضمن( كل شيءاللبنة األساسية ، بدءا بفكرة  االجتماعية للشركات

نفسه، من املتوقع من األعمال طاعة القانون ألنه يقنن السلوك املقبول وغي املقبول من قبل اجملتمع. والتايل هو 
أن تكون أخالقية ، أي واجبها للقيام مبا هو حق وعادل ومنصف، وجتنب أو تقليل اإلضرار مسؤولية األعمال 

 ،وأخيا، من املتوقع أن تكون املؤسسة مواطنا صاحلا ،بأصحاب املصاحل )املوظفني واملستهلكني، والبيئة، وغيها(
سة مبواردها املالية والبشرية للمجتمع وهذا ما ميكن إجياده يف املسؤولية اخليية أين من املتوقع أن تتربع املؤس

تستلزم الوفاء اآلين للمؤسسة  املسؤولية االجتماعية للشركاتولتحسني نوعية احلياة. باختصار، فإن إمجايل 
باملسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية واخليية. وبعبارات أكثر واقعية وإدارية، ينبغي للمؤسسة املسؤولة 

 تسعى إىل حتقيق الربح، طاعة القانون، أن تكون أخالقية، وأن تكون مواطنا صاحلا.اجتماعيا أن 

يزودنا بالفئات اليت يتم من خالهلا  "ذو األربعة أجزاء" مسؤولية االجتماعية للشركاتللكارول تعريف   إن
 .ل املوايل يوضح لنا ذلكدو واجل ،وضع خمتلف توقعات اجملتمع عن األعمال

 شركاتفهم المكونات األربعة للمسؤولية االجتماعية لل: (11-1) ل رقمجدو ال
 التوضيح توقعات المجتمع نوع المسؤولية

 اقتصادية
 
 

 ألعمالااجملتمع من قطاع  يطلبها
 

 قرارات تتخذ ،التكاليف تقللاملبيعات،  ، تعظمهتدف املؤسسة لتحقيق األرباح
عائدات  توفر للمستثمرين ،كون منتبهة لسياسة توزيع األرباحت، سليمة اسرتاتيجية

 على استثماراهتم مناسبة وجذابة
القوانني اليت ، القوانني وااللتزام نجميع اللوائح: قوانني البيئة واملستهلك كافةطاعة  جيب  ألعمالااجملتمع من قطاع  يطلبها قانونية

الوفاء نجميع االلتزامات  ،" Sarbanes-Oxley رسوماالمتثال مل" ،حتمي املوظفني
  والضمانات.الوفاء بالكفاالت  ، التعاقدية

 
 أخالقية

 

 
 اجملتمع من األعمال يتوقعها

السلوك، العمل  األرضية فيما خيصالقانون هو  االفرتاض بأن ،جتنب املمارسات املريبة
ما هو حق  ، فعلروح وكذلك خطاب القانونل االستجابة ،فوق احلد األدىن املطلوب

 القيادة األخالقية. إثبات عادل،، و منصفو 
 
 

 خيية 

 
 

 اجملتمع من األعمال  يرغب فيها/يتوقعها
 

توفر برامج  مؤسسية،تقدم مسامهات  ،رد اجلميلت ،مواطنا صاحلااملؤسسة كون تأن 
الربامج التعليم والصحة / اخلدمات اإلنسانية، والثقافة، والفنون، و  -تدعم اجملتمع 

 يف العمل التطوعي.تنخرط ، تحسني اجملتمعباألعباء ل تنهض ،ةاملدني

Source: Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. 7th 
Edition.  South-Western, a part of Cengage Learning. 2008/2009. P.44. 
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 نموذج املجاالت الثالثة ثانيا:

من قبل  "لكارول املسؤولية االجتماعية للشركاتالفئات أو اجملاالت األربع " النموذج السابق استخدم
 ،العديد من نصوص األعمال واجملتمع وأخالقيات األعمال يف كما أدرج،  والباحثني التجريبيني العديد من املنظرين

وانتقادات،  اذلك النموذج حدودلغي أن ، لقضايا االجتماعية يف اإلدارة"تمتع بشعبية واسعة بني علماء "افهو ي
 املسؤولية االجتماعية للشركات جماالت لتصوير هرمي إلطار استخدامه إال أن كبية، قيمة له أن من الرغم فعلى

جملاالت  هرمي تسلسل إىل اهلرم إطار يشي للبعض، فبالنسبة ،التطبيقات لبعض مناسب غي أو يكون غامضا قد
 أو أمهية األكثر اجملال هو اخليية" اهلرم "املسؤوليات أعلى يف اجملال أن استنتاج إىل املرء يقود أن وميكن ،االج م
 األقل هو اجملال اهلرم قاعدة يف االقتصادي اجملال أن حني يف املؤسسات، إليه مجيع تسعى أن ينبغي والذي قيمة،
املسؤولية وعلى الرغم من أن كارول مل يقصد ذلك إال أن اهلرم قد يؤدي إىل سوء فهم أولويات جماالت  ،قيمة

املسؤولية االجتماعية  جملاالت املتداخلة الطبيعة ال يصور اهلرمي اإلطار باإلضافة إىل أن ،االجتماعية للشركات
" تقديري/  خيي" لفئة كارول استخدام عالوة على أن ،نفسه كارول قبل من به معرتف نقص وهو ،للشركات

 مثل تلك وصف فقد يكون من اخلطأ ،بالنسبة للبعض ضروري وغي غامضا يكون أن كفئة منفصلة، ميكن
 ميكن ال اخليي العمل أن على آخرون ويتفق ،التقديرية أو الطوعية طبيعتها بسبب" مسؤوليات"بأهنا األنشطة

 .1ذاته حد يف مسؤولية اعتباره

 و Schwartzوبناء على ذلك قام 
2
Carroll املسؤولية االجتماعية يتكون من ثالث جماالت  بتطوير منوذج

 منوذج مع تتفق بطريقة هذه اجملاالت فئات تعريف يتم عام، بشكل. واألخالقي والقانوين االقتصادي: للشركات
 االقتصادية، أو/ و األخالقية اجملاالت ضمن تندرج اخليية الفئة أن باستثناء أجزاء، أربعة من املكون كارول

 أحيانا الصعب من أنه يف املوضع هلذا الرئيسية األسباب وتتمثل. اخليية لألنشطة احملتملة املختلفة عاكسة الدوافع
 األنشطة تستند أن ميكن وثانيا، والعملي، النظري املستويني على" األخالقية"و" اخليية" األنشطة بني التمييز
  .*"Venn diagram" فني  خمطط شكل يف الثالثة اجملاالت تصوير ويتم .االقتصادية املصاحل إىل ببساطة اخليية

 املقام ليس يف لمسؤولية االجتماعية للشركاتل الثالثة اجملاالت من هذا املخطط فإن أيا وباستخدام
 للمجاالت املتداخلة الطبيعة على الضوء كما أن هذا املخطط يسلط ،لآلخرين بالنسبة أمهية أو أنه أكثر األول

 ويكمن ،املسؤولية االجتماعية للشركات وحتليل وتوضيح تصور فيها ميكن فئات سبع إنشاء من عنها ينتج وما
 واحد، آن يف واألخالقية والقانونية االقتصادية باملسؤوليات الوفاء يتم حيث النموذج مركز يف املثايل التداخل

                                                 
1. Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll. Corporate social responsibility: A three-domain approach. 2003. Business 

Ethics Quarterly, Volume 13, Issue 4. ISSN 1052-150X. PP. 504-505. 
2. Ibid. P.507. 

املرتابطة بناء على  عناصريتألف من سلسلة من الدوائر املرتابطة لعرض كيفية ارتباط عناصر معينة ببعضها البعض. وعادة ما يتم حتديد العالقة بني ال تفصيليرسم .  *
 .، ومن مثة مسي بامسه 1881ه عام جون فني الذي اقرتح من قبل  املنطقي أو الرياضي. وقد صمم هذا املفهوم تفكيال

diagram.html-on/Vennhttp://www.businessdictionary.com/definiti. 29/05/2017.  

http://www.businessdictionary.com/definition/Venn-diagram.html
http://www.businessdictionary.com/definition/Venn-diagram.html
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 متثل ألهنا وتوضيحها استكشافها أيضا جيب حاالت ختلق النموذج من ومتداخلة حمضة أخرى أجزاء هناك ولكن
 :1وتتمثل اجملاالت فيما يلي هذا النموذج. 13 الشكل ويعرض ،األعمال عامل يف القرار صناع يواجهها قد حاالت

 اقتصادي أثر هلا يكون أن هبا يقصد اليت األنشطة االقتصادي اجملال يرسم: المحض المجال االقتصادي -1
 ويستند. املكون هلذا كارول صياغة يشبه فإنه املعىن، هذا يف. املعنية املؤسسة على مباشر غي أو مباشر إجيايب
 األمثلة وتشمل. السهم قيمة تعظيم أو/ و األرباح تعظيمومها  مرتبطني ولكن متميزين معيارين إىل اإلجيايب األثر
 على األمثلة ومن. التقاضي جتنب أو املبيعات زيادة إىل الرامية اإلجراءات املباشرة االقتصادية األنشطة على

العامة  الصورة أو املوظفني معنويات لتحسني املصممة األنشطة احملتملة املباشرة غي االقتصادية األنشطة
فَّزا أو قيمة السهم يعترب/  و األرباح باعتباره حيسن إليه السعي يتم نشاط وأي. للمؤسسة   .اقتصاديا حمح

 :االقتصادي اجملال خارج املؤسسات أعمال تقع
  رحبية، أكثر بديل يتوفر عندما( اخلسارة تقليل أو) الربح من قدر أقصى حتقيق إىل هتدف مل إذا  -
 حيث من. للمؤسسة احملتملة االقتصادية للعواقب حقيقي اعتبار أي )يف املؤسسة( دون منخرطة إذا كانت أو -

 مؤشرا يكون قد فإن هذا األسهم، قيمة أو األرباح يف اخنفاض إىل يؤدي النشاط كان إذا النتائج، أو املخرجات
 اجملال ضمن دائما التصرف يقع وسوف) معيبا جتاريا قرارا ميثل فقط قد ولكن اقتصادية، غي دوافع على

 (.االقتصادي

 مباشرة، غي أو مباشرة اقتصادية فائدة ذات تكون أن جيب احملضة االقتصادية الطبيعة ذات إن األنشطة
 األنا، إىل أهنا تستند خبالف) أخالقية غي وتعترب سليب، بشكل للقانون متتثل أو( مدنيا أو جنائيا) قانونية غي أو
 سبيل على. انتقادا األكثر التجارية األنشطة من العديد الفئة هذه يف ويندرج(. للمؤسسة الفضلى املصاحل أي

 فشلت القدمية، السينية األشعة أفالم من الفضة استخراج يف تعمل واليت ، Film Recovery Systems مؤسسة املثال،
 إذ تويف ،الثمانينيات أوائل يف املوظفني أحد وفاة متنع أن شأهنا كان من اليت املطلوبة القانونية اخلطوات اختاذ يف

 سالمة ملعايي اجلسيمة انتهاكاهتا من سابقا حذرت قد املؤسسة أن من الرغم على السيانيد، مسية بسبب املوظف
 العمال.

 

 

 

 

 

                                                 
1.  Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll. Op. Cit. PP. 513-219. 
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 شركاتلل االجتماعية للمسؤولية ثثالالمجاالت ال نموذج:(12-1) الشكل رقم

 
Source: Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll. Corporate social responsibility: A three-domain approach. 

2003. Business Ethics Quarterly, Volume 13, Issue 4. ISSN 1052-150X. P.509 

 املؤسسة باستجابة املسؤولية االجتماعية للشركات القانونية الفئة تتعلق: المحض المجال القانوني  -1
 االمتثال، :عامة فئات ثالث حيث من الشرعية إىل النظر وميكن ،اجملتمع ويتوقعها يفوضها اليت القانونية للتوقعات

 .القانون وتوقع املدين، التقاضي جتنبو 

 سلبية طبيعة ذو االمتثال من األول النوع. واالنتهازي التقييدي، السليب،: أنواع ثالثة ويقسم االمتثال إىل
التقييدي  االمتثال وحيدث .ذلك امتثاال للقانونيكون  فقط أن وحيدث تريد ما تفعل فاملؤسسة - عرضية أو

تفعله. أما االمتثال االنتهازي، فهو عندما تقوم  أن تريد ال شيئا تفعل بأن قانونا ملزمة املؤسسة تكون عندما
 يف اإلقليم أو البلد الذي تعمل فيه، أين تكون القوانني أقل صرامة. القانون املؤسسة بفعل ما يسمح به

 املستقبلي أو احلايل املدين التقاضي جتنب يف الرغبة حتركها اليت املؤسسات بأنشطة "التجنب"ويتعلق 
 املنتجات بصناعة االرتباط بفك املؤسسات مثال تقوم قد املخاوف، هذه على وردا ،اإلمهال لسلوك احملتمل
 باع اسرتاتيجية دفاعية(.للبيئة )ات الصديقة غي األنشطة وقف أو طواعية، املنتجات استدعاء أو اخلطرة،

 وقد طبيعتها، يف بطيئة تكون ما كثيا القانونية لكون العملية التشريعات، فذلك يف تغييات وأما توقع
فوقوع ، للسن النهائي للتشريع الفوري االمتثال إىل تؤدي أن شأهنا من أنشطة يف االخنراط يف املؤسسات ترغب

 . باملؤسسة اخلاصة الوالية يف مماثل تشريع على ما قد يكون مؤشراتغييات يف التشريعات يف منطقة/والية 

 الوعيو   للقانون، االمتثال بعدم الوعي  من الرغم على حتدث عندما القانوين النطاق خارج األنشطة تقع وسوف
 .للقانون السليب االمتثال جمرد أو احملتمل، أو الفعلي املدين باإلمهال

 أو مباشرة اقتصادية منفعة هلا وليس أخالقية تعترب ال اليت األعمال احملضة القانونية الفئة وتندرج ضمن
 من جدا قليل عدد وهناك، منه الرغم على وليس القانوين النظام بسبب النشاط يقع أن جيب. مباشرة غي

أخالقي محض( 3)  

قانوني( 2)    

 محض
  اقتصادي( 1)

 محض

أخالقي /اقتصادي  
أخالقي /قانوني  

 اقتصادي/قانوني
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 إىل وباإلضافة ،أخالقية أيضا تعترب قانونية تعترب اليت األنشطة معظم ألن حبتة قانونية اعتبارها ميكن اليت األنشطة
 منتجاهتا عن حتذيرات تضع اليت فاملؤسسات. اقتصاديا حافزا متتلك قانونيا املطلوبة األنشطة معظم فإن ذلك،

 تصور أن ميكن املالية، اخلسائر من الرغم على العطالت بإجازة املتعلقة بالتشريعات تلتزم أو ،(التبغ مصنعي مثل)
 .الفئة هذه يف

 يسمح  االنرتنت شبكة على موقعا Napsterمؤسس  Shawn Fanning  املثال، أنشأفعلى سبيل 
 خارج للمؤسسة تقع األولية األعمال فإن وبالتايل جمانيا،  الربنامج كان ،موسيقية ملفات بتبادل للمستخدمني

 قد أنه يبدو الصدد هذا ويف ،"قانوين غي شيء أي تكن تفعل مل" املؤسسة أن املؤسس وقال ،االقتصادي اجملال
 ،(القانونية الناحية من هلا إشكالية  أن الحق وقت يف أعلن اخلدمة أن من الرغم على) القانون من انتهازا استفاد

 توفر كانت اخلدمة إذ أن األخالقية، باالنشغاالت وعي من الرغم على يتصرف كان Fanning أن وبدا
 ومؤسسات موسيقينيلل اليت تعود( املعنوية احلقوق انتهاك) والنشر الطبع حقوق انتهاك فرصة للمستخدمني

 املوسيقى.

 هو كما لألعمال األخالقية اجملال األخالقي إىل املسؤوليات يشي: المحض المجال األخالقي -3
 والعاملية احمللية األخالقية لالحتياجات ويشمل االستجابة ،املعنيني املصاحل وأصحاب السكان عامة من متوقع
 للمجال كارول مفهوم وينقح يوسع الثالثة اجملاالت منوذج فإن العام، التعريف هذا إىل واستنادا ،سواء حد على

التبعية ومعيار conventional  التقليدياملعيار  :هي فقط عامة أخالقية معايي ثالثة إدراج خالل من األخالقي
consequentialist  وآداب املهنة وأخالقياهتا  deontological       

 مباالة عدم أو وعي عدم مبعىن) بطبيعتها أخالقية تكون غي عندما األخالقي اجملال خارج األنشطة تقع
أي أهنا غي ) معينة أخالقية مبادئ مع يتعارض العمل أن إدراك من الرغم حتدث علىأو  ،(العمل بأخالق

 تكون أن )أي املصاحل املتأثرين أصحاب لصاحل وليس للمؤسسة صافية منفعة حتقيق فقط هبا يقصد أخالقية(، أو
 األنا(. قبل من فقط مدعومة

 يتم تأدية. مباشرة غي أو مباشرة قانونية أو اقتصادية آثار أي له بأنه ليس احملض األخالقي يتسم النشاط
 أخالقيات املهنة، التقاليدي، مثال) األقل على واحد أخالقي مبدأ استنادا إىل أخالقية تعترب ألهنا األنشطة هذه

 على تقوم ال اليت للمؤسسات اخليية األنشطة وخبالف ،إجيايب اقتصادي أثر إىل افتقارها من الرغم على( والتبعي
 أن هو الرئيسي والسبب ،الفئة هذه ضمن حاليا تندرج املؤسسات أنشطة من قليال عددا فإن االقتصادية، املصاحل
 الطويلة املباشرة غي االقتصادية بالفوائد بأخرى أو بطريقة ربطها ميكن أخالقية تعترب اليت األنشطة من العديد
 .األجل

 بل قانونية، اعتبارات إىل املؤسسي النشاط يستند ال الفئة هذه يف: األخالقي/ المجال االقتصادي -4
القول  حيفزها اليت املؤسسية األنشطة من العديد الفئة هذه وتشمل ،الوقت نفسه يف واقتصادي أخالقي هو
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 االنشغاالت يتجاوز أن جيب أخالقيا، النشاط يعترب ولكي ،"جيد عمل هي اجليدة األخالقيات" املأثور:
 األنشطة ويف الواقع مجيع ،أخالقيات املهنة أو التبعية أو التقليدية املبادئ إىل يستند وأن العقالنية األخالقية

 أما ،أخالقية غي تعترب تقريبا املشروعة غي األنشطة مجيع ألن للقانون السليب االمتثالستشمل  الفئة هذه يف تقريبا
 يف املؤسسات ،الفئة هذه ضمن فستندرج وأخالقية اقتصادية ألسباب اخليية للجمعيات تربعت اليت املؤسسات

 املنتجات بيع يف اليت تشاركتلك  أو ،"البيئية" أو" االجتماعية" املشرتك االستثمار وصناديق البيئي، القطاع
  .أخالقية نفسه الوقت ويف مباشرة اقتصادية اعتبارها ميكن ، Body Shop مثل ،"اخلضراء"

 يفMalden Mills ميلز مالدن للنسيج املصنعة ومن األمثلة على هذه املؤسسة ما حدث مع املؤسسة

Massachusettsاألجور دفع املؤسسة يف املصنع، استمرت مباين من العديد دمر الذي الشديد احلريق ، حيث عقب 
 أن ويبدو ،بذلك قانوين التزام وجود عدم من الرغم على املصانع، بناء أعيد أن لعماهلا إىل والفوائد الصحية

 واألسباب( أخالقيات املهنة أي) األخالقية األسباب من كل أساس على تصرف ميلز ملالدن التنفيذي الرئيس
 واإلنتاجية(.  املعنوية الروح وحتسني مبوظفيني أكفاء، االحتفاظ مثل) املباشرة غي االقتصادية

 وتعترب املؤسسات هبا تقوم اليت األنشطة من جدا قليل عدد هناك: القانوني/  المجال االقتصادي -5
 االنشغال أساس على تقوم اليت األنشطة أن هو والسبب ،أخالقية غي أيضا تعترب حني يف وقانونية، اقتصادية
 أنشطة تعترب أن املرجح من( القانون توقع أو املدين، التقاضي جتنب أو التقييدي، االمتثال أي) القانوين بالنظام
 التشريعية الثغرات عن وتبحث للقانون انتهازا، متتثل اليت املؤسسات تلك هو االستثناء يكون وقد ،أيضا أخالقية
 سبيل على ،أخالقية غي االنتهازية األنشطة هذه تعترب ما وكثيا ،اقتصادية مكاسب لتحقيق وتستخدمها واإلدارية

 إىل أحيانا يؤدي أن وميكن ذاته، حد يف غي أخالقي ال يعد اإلفالس قوانني استخدام أن من الرغم على املثال،
 غي اعتبارها ميكن انتهازية بطريقة القوانني هذه مثل استخدام املؤسسات بعض حتاول قد العمل، فرص توفي

 محاية استخدام بسبب التجزئة لتجارة العمالقة الكندية Eaton إيتون انتقدت مؤسسة وقد ،أخالقيا مالئمة
املعايي  اخنفاض بسبب الثالث العامل بلدان يف تعمل أخرى مؤسسات وهناك ،مل تكن أخالقية بطريقة اإلفالس

 سالمة معايي أو ،"(االجتماعي اإلغراق" أي) العمال سالمةومعايي  ،"(اإليكولوجي اإلغراق" أي) البيئية
 .املنتجات

 Union تصرفت املثال، سبيل علىف ،انتهازي بشكل القانون من تستفيد املؤسسات هذه فإن وبذلك، 

Carbide الضعيفة القانونية السالمة ملعايي وفقا اهلند،ب هبوبال يف مبيدات األفات مصنع تشغيل طريق عن بانتهازية 
 ونتيجة ،بكثي صرامة أكثر ملعايي وفقا املتحدة الواليات يف مماثل مصنع تشغيل من الرغم على اهلند، يف نسبيا

 آخرين.  311.111وإصابة   شخص 9511 من أكثر وفاة إىل 9109 عام يف سام تسرب أدى لذلك،
 ألهنا بل اقتصادية، منافع أي بسبب ليس املؤسسات أنشطة بعض حتدث: األخالقي/  القانونيالمجال  -6

 عددا أن يعين مما مباشرة، غي اقتصادية فوائد والقانونية األخالقية األنشطة توفر ما وكثيا ،وأخالقيا قانونيا مطلوبة
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 قانونا مطلوب ألنه جهاز ضد التلوث تركيب نشاط إن ،الفئة هذه ضمن سيندرج املؤسسية األنشطة من قليال
 .الفئة هذه يف األجل طويلة اقتصادية منفعة هناك يكن مل لو حىت أخالقيا يعترب( التقييدي االمتثال أي)

 الفينيل ثنائي ملركبات هدسون هنر حفر تكلفة لدعم  General Electric إلكرتيك جنرال مؤسسة قرارو 
ميكن أن   تقوم بذلك( قانونيا أن فيه كان الذي الوقت يف عقود ) منذ املؤسسة انبعثت عن اليت املتعدد الكلور

 بسبب تستجيب املؤسسة أن يبدو ،األخالقي/  القانوين اجملال إىل البحت االقتصادي اجملال من حتول يشي إىل
 من اعرتافا أيضا القرار يعكس وقد ،املدنية القضايا عن فضال األمريكية، احلكومة من كل من القانونية، الضغوط
 املطلوبة. اإلضافية التكلفة عن النظر بغض سابق، ظلم إىل استنادا القياأخ مطلوب اإلجراء هذا بأن املؤسسة

الوقت نفسه  يف حمفز  أي نشاط الفئة هذه ضمن يندرج: األخالقي/القانوني/ االقتصاديالمجال  -7
 من ريلي حفائظ بسحب Procter & Gamble مؤسسة قرار إن ،األخالقية واملبادئ القانوين والنظام القاعدي باخلط

املسؤولية االجتماعية  الثالثة اجملاالت من بدافع يكون قد السامة الصدمة مبتالزمة احملتمل االرتباط بسبب الرفوف
 .للشركات

 بشواغل مدفوعا كان الكندية متاجرها يف السجائر بيع بوقف Wal-Mart مارت وول قرار أن ويبدو
 اإلدارة مع الفئة هذه وتتفق ،األخالقية والشواغل التشريعات، يف تغييات وتوقع ،(العامة العالقات مثل) اقتصادية

 مراعاة ومع القانون طاعة حدود ضمن فقط ولكن الرحبية،"يف اإلدارة حسبها ترغب واليت األخالقية لكارول،
 . "األخالقية املعايي

 لالقتصاد املتداخلة الشرائح من العديد يف احلذر توخي إىل حاجة هناك أن Buchholtz و Carroll ويرى
 اليت هي األخالقية(/ القانونية/االقتصادية املركزية) الشرحية هذه فإن املعيارية، النظر وجهة ومن واألخالق، والقانون

 أن األخالقية  )طاملا/االقتصادية الشرحية يف أو ذلك، أمكن فيها كلما العمل إىل تسعى املؤسسات أن ينبغي
 للقانون(. سليب بشكل متتثل املؤسسة
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 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت مواضيعو   أأنشطة : املطلب الرابع

ال  هجمموعة متنوعة من األنشطة املختلفة، مما أدى إىل حقيقة أن املسؤولية االجتماعية للشركاتستوعب ت
ومع  ،نشطةاملؤسسات كل األمن غي الواقعي أن تغطي ف ، لمسؤولية االجتماعية للشركاتلواحد نهج لوجود 

 املسؤولية االجتماعية للشركاتفإنه من املفيد وصف أنشطة  يةبهم أكثر ملموساملفهوم املذلك، من أجل جعل 
 .اليت ميكن تصورها من خالل تصنيفها إىل فئات خمتلفة

 ألانشطة متبوعة بالشروع في  الدافع / ألاهداف حسب املسؤولية الاجتماعية للشركات  أنشطة تصنيف أوال:

 املعنية
Kramer et al,2005حسب  الفئات األربع التاليةمتييز ميكن  ومبوجبها

1: 

 ، التوافق مع املعايي القانونيةبإدارة العمليات التجارية خللق منافع اجتماعية ويشمل  التوافق:/االمتثال -
ويرجع ذلك إىل ، إدارة العمليات التجارية خللق منافع اجتماعية إضافيةوتشمل  أفضل الممارسات: -

 ،املالك أو توقعات اجملتمع /حافزدافع
 عرضمن  عيناتطوير منتجات أو خدمات جديدة تقدم فوائد جمتمعية باعتبارها جزء مويتمثل يف : االبتكار -
 ،لعمالءلقيمة ال
 اليت املال والوقت أو املنتجات أو اخلدمات)أو االسهامات الطوعية( بالتربعات ويتمثل يف : الدعم الطوعي -

  :إما أن تكون
 املنافسة، سياق ال تعاجل عناصر  ،مواطنة صاحلة تصرفات  )أ(

 .صناعةالأو  مؤسسةأو )ب( استثمارات سياقية تعزز القدرة التنافسية املستقبلية لل
  29111حسب املنظمة العاملية للتقييس إيزو  املسؤولية الاجتماعية للشركات  أنشطة تصنيف ثانيا:

األنشطة إىل سبعة مواضيع أو قضايا أساسية، ينقسم كل موضوع بدوره إىل قضايا فرعية، تقسم تلك 
 وهي موضحة يف اجلدول املوايل:

 

 

 

 

 

                                                 
1
. Irene Mandl and Andrea Dorr. CSR and Competitiveness - European SMEs’ Good Practice - Consolidated European 

Report. European commission and KMU Forschung Austria: Austrian institute for SME research. Vienna 2007. P. 15. 
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 16111الفرعية حسب منظمة االيزو  والقضايا شركاتللمسؤولية االجتماعية للالموضوعات األساسية : (11-1)جدول رقم 

 األساسي: ممارسات التشغيل العادلةالموضوع  ية والقضاياالموضوعات األسا
 : مكافحة الفساد1القضية  الموضوع األساسي: الحوكمة التنظيمية

 : املشاركة السياسية املسؤولة2القضية  الموضوع األساسي: حقوق اإلنسان
 : املنافسة العادلة3القضية  : العناية الواجبة1القضية 
 : تعزيز املسؤولية االجتماعية يف سلسلة القيمة4القضية  : حاالت خطر حقوق اإلنسان2القضية 
 : احرتام حقوق امللكية5القضية  : جتنب التواطؤ3القضية 
 الموضوع األساسي: قضايا المستهلك : حل املظامل4القضية 
واملمارسات : التسويق العادل، واملعلومات الواقعية وغي املنحازة 1القضية  : التمييز والفئات الضعيفة5القضية 

 التعاقدية العادلة
 : محاية صحة املستهلكني وسالمتهم2القضية  : احلقوق املدنية والسياسية6القضية 
 : االستهالك املستدام3القضية  : احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية7القضية 
 والدعم وحل الشكاوى والنزاعات: خدمة املستهلك 4القضية  : املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل8القضية 

 : محاية بيانات املستهلك واخلصوصية5القضية  الموضوع األساسي: ممارسات العمل
 : احلصول على اخلدمات األساسية6القضية  : عالقات العمل والتوظيف1القضية 
 : التعليم والتوعية7القضية  : ظروف العمل واحلماية االجتماعية2القضية 
 الموضوع األساسي: مشاركة وتنمية المجتمع المحلي احلوار االجتماعي: 3القضية 
 : مشاركة اجملتمع1القضية  : الصحة والسالمة يف العمل4القضية 
 : التعليم والثقافة2القضية  : التنمية البشرية والتدريب يف مكان العمل5القضية 

 املهارات: خلق فرص العمل وتنمية 3القضية  الموضوع األساسي: البيئة
 : تطوير التكنولوجيا والوصول إليها4القضية  : منع التلوث1القضية 
 : الثروة وخلق الدخل5القضية  : استخدام املوارد املستدامة2القضية
 : الصحة6القضية  : التخفيف من آثار تغي املناخ والتكيف معه3القضية 
املواطن : محاية البيئة والتنوع البيولوجي واستعادة 4القضية 
 الطبيعية

 : االستثمار االجتماعي7القضية 

Source : Discovering ISO 26000. 2010. PP.6-7 
  املجموعة املستهدفةحسب  املسؤولية الاجتماعية للشركات  أنشطة تصنيف ثالثا:

اجملموعة "هو ذلك الذي يعتمد على  املسؤولية االجتماعية للشركاتألنشطة  كثر شيوعاإن التصنيف األ
أو املنظمات. يف حني أن بعض املؤلفني  ؤسسات، أي املستفيدين من هذه املبادرة اليت وضعتها امل"املستهدفة

/  املالكواملسامهني و  العمال)مثل  نيداخليأصحاب املصاحل الفقط بني  ميزوا( European Communities, 2002:)مثال
  ،ء األعمال واملوردين والعمالء واجملتمعات احمللية والبيئة الطبيعية(اخلارجيني )مثل شركا احلدراء( وأصحاب املصامل

 : 1التالية املسؤولية االجتماعية حتديد جماالتميكن كان مؤلفون آخرون أكثر تفصيال. وباختصار 

                                                 
1. Ibid.  PP. 15-16. 
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أنشطة لتحسني جودة وسالمة و تشمل هذه األنشطة إدارة سلسلة التوريد املسؤولة،  لسوق:أنشطة موجهة ل -1
عمالء الهم  همنياخلارجيني امل احلاألخالقية. وأصحاب املص اتواالبتكار والتسعي العادل أو اإلعالن، املنتجات

دفع دون ال من خالل مثال، عادال )يكون العميل أو الشريكومجعيات املستهلكني واملوردين وشركاء األعمال 
خالل سلسلة التوريد(، وكذلك املستثمرين أو املسامهني.  الشركاء احملليني، وقيادة املعايي منمع تأخي، والتعاقد 

 اسرتاتيجية منافسة أخالقية. ضرورة تتبعاملنافسني من حيث تشمل مبعىن أوسع، ميكن أيضا أن و 
على  املسؤولية االجتماعية للشركاتتركز العديد من أنشطة  :أنشطة موجهة للعمال )مكان العمل( -1

والتعامل مع حتسني ظروف العمل، واألجور والفوائد أو خلق  - العمال-ني الرئيسي نيحل الداخلياأصحاب املص
فرص عمل. القضايا األخرى يف هذا اجملال هي التوازن بني العمل / احلياة وتكافؤ الفرص والتنوع، والرضا الوظيفي 

شي تقد ، . ومع ذلكوالتدريب وتنمية قدرات املوظفني، وأجر مسؤول ونزيه والصحة وحقوق السالمة والعمل
مكانية والتمكني الإب تزويدهمكان العمل  أيضا إىل اتصاالت / معلومات املوظفني أو ململبادرات املوجهة ا

يف سياسة  املسؤولية االجتماعية للشركاتقوي إىل جتسيد ؤدي تللمشاركة يف عمليات صنع القرار، وغالبا ما 
 .ؤسسةامل

التكامل االجتماعي، يف اجلوانب الرئيسية ملشاركة اجملتمع احمللي  تتمثل :أنشطة موجهة للمجتمع -3
تجديد االقتصادي والعمالة، والبنية التحتية احمللية، الوالتعليم، والرعاية الصحية، ونوعية احلياة )رياضة / ثقافة(، و 

أو العينية، خدمات  ةيجمموعة متنوعة من أشكال املشاركة الطوعية )مثل التربعات النقد شاملة ،فضال عن األمن
اجملتمع احمللي مثل  أو مؤسسات عين العمل جنبا إىل جنب مع منظماتتغالبا ما و ، جمانا أو التطوع(مقدمة 

أيضا مع و الرياضية وما إىل ذلك، و الرتفيهية األندية املدارس واملستشفيات، واجلماعات البيئية واملنظمات الثقافية و 
 جمتمعي للمؤسسة استثمار بأنهويشار إىل هذا أيضا يف بعض األحيان . حلكوميةالسلطات العامة واملنظمات غي ا
Corporate Community Investment، (النامية)مثل البلدان  وسعاألأنشطة لصاحل اجملتمع  و يتضمن كذلك. 

يف جمال محاية البيئة والتنمية املستدامة على  املسؤولية االجتماعية للشركاتأنشطة تركز  لبيئة:أنشطة موجهة ل -4
التصميم االستخدام الفعال للموارد واحلد من النفايات والتلوث باستخدام أدوات مثل نظم اإلدارة البيئية، وأدوات 

 .اإلنتاج األنظف وتكنولوجيات وامللصقات البيئية أو تقنيات االيكولوجي
املؤسسات الصغية يف  املسؤولية االجتماعية للشركاتبأنشطة ذات صلة أيضا  هيهذه الفئات العريضة 

الكبية والصغية. لذلك،  ملؤسساتتلف بني اخيالفردية قد  للمقاييستميز امل تصميمالعلى الرغم من أن  واملتوسطة
ة الكبي  املؤسساتوعلى النقيض من  -يف جمال السوق املؤسسات الصغية واملتوسطة على سبيل املثال، أنشطة 

   االئتمان أو السلطات العامة، فضال عن املنافسني.  مؤسسات تأخذ باالعتبارال  -
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 حسب املوضوع املسؤولية الاجتماعية للشركاتأنشطة تصنيف  رابعا:

، بيئية، موضوعات اقتصاديةحسب املوضوع إىل  املسؤولية االجتماعية للشركاتميكن تصنيف أنشطة 
 املوايل. لدو اجلاجتماعية، وعاملية، كما هو موضح يف 

 مؤسساتلمسؤولية االجتماعية لللوضوعات العامة المقائمة  :(12-1ل رقم )جدو 
 االقتصادية: اضيعالمو 

 ؤسساتمتابعة املمارسات السليمة حلوكمة امل -
 ضمان الشفافية من خالل التقارير االقتصادية واالجتماعية والبيئية  -
 املشاركة يف املنافسة العادلة -
 تشجيع االبتكار -
 مكافحة الرشوة والفساد -
 توظيف االستثمار املسؤول اجتماعيا -
 محاية حقوق امللكية الفكرية -
 نتجات / خدمات آمنة وذات جودة عالية م تقدمي  -
 االستهالك واإلنتاج املستدام تشجيع -
  تنفيذ نظم إدارة خماطر سليمة -

 المواضيع البيئية
 دعم محاية اهلواء واملاء والتنوع البيولوجي لألراضي -
 تقليل كمية املواد السامة، واالنبعاثات والصرف الصحي والنفايات -
احلفاظ على املوارد الطبيعية، وتطبيق الطاقة املتجددة وجتنب  -

 استخدام املواد اخلام
 املشاركة يف محاية املناخ -
 كفاءةالاالبتكار لتحسني دعم  -
النظر يف كامل دورة حياة املنتج ، وتسهيل إعادة استخدام وإعادة  -

 تدوير املنتجات

 المواضيع االجتماعية
 املشاركة يف إدارة موارد بشرية عادلة وفعالة -
 واألمن  املهنية سالمة والصحةالضمان  -
 /التجمعاحرتام حرية تكوين اجلمعيات -
 التخلي عن التمييز وتشجيع التنوع -
 احرتام مصاحل املستهلك -

 المواضيع العالمية
 ملواضيع االجتماعية والبيئيةبا احلأصحاب املص زيادة وعي -
  احلصاملدارة أصحاب إل سليمةممارسة  -
 تسهيل سالسل التوريد املستدامة -
 احرتام حقوق اإلنسان -
 املشاركة يف احلد من الفقر -
 املشاركة يف وضع السياسات العامة -

Source : André Martinuzzi, Barbara Krumay, and Umberto Pisano. ESDN Quarterly Report 23 – December 
2011 Focus CSR: The New Communication of the EU Commission on CSR and National CSR 
Strategies and Action Plans. European Sustainable Development Network (ESDN) 2012.P.8 

تبين ل وتفتح اجملال واسعا أمام املؤسسات تبني هذه التصنيفات تعدد أنشطة املسؤولية االجتماعية وتنوعها
 من تلك االنشطة ما يتانسب وامكانيتها وحجمها وطبيعة نشاطها واجملتمع الذي تعمل فيه.
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 املسؤولية الاجامتعية للرشاكتمبادئ  املطلب اخلامس:

مت اقرتاح مبادئ فإنه  املسؤولية االجتماعية للشركاتبسبب الغموض الذي يلف طبيعة نشاط  
لمسؤولية االجتماعية لمبدأين أساسيني يقرتح   1على سبيل املثال  Bowen (9153)فـ .حتكم تلك األنشطة

 ومها: للشركات

بقاء املؤسسات مرتبط بتحقيق رضا اجملتمع، وعليه فإن املؤسسات البد أن تعمل على املسامهة أن  -9
  يف حتقيق هذا الرضا،

 اجليدة.  املؤسسات رمز لألخالق يف اجملتمع لذا جيب أن تعمل كل ما يعكس األخالق -9و

من قبل منظمات  املسؤولية االجتماعية للشركاتكانت هناك حماوالت عديدة لوضع إطار ملبادئ   وقد
دولية غي حكومية مثل منظمة األمم املتحدة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدويل واملنظمة الدولية 

 :2وتتمثل يف سؤولية االجتماعية للشركاتللم مبادئ سبعة 99111زو منظمة اإلي حتدد، فمثال 99111ايزو  للتقييس

 .والبيئة واالقتصاد اجملتمع على وآثارها واألنشطة القرارات عن مسؤولةاملؤسسة  تكون أن: املساءلة -
 .والبيئة اجملتمع على تؤثر اليت واألنشطة القرارات بشأن االنفتاح: الشفافية -
 .السلوك حسن أو للحقوق املقبولة للمبادئ وفقا: األخالقي السلوك -
 .هلا واالستجابة فيها والنظر املصاحل أصحاب مصاحل احرتام: املصاحل أصحاب مصاحل/اهتمامات احرتام -
 .إلزامية: القانون سيادة احرتام  -
 .للسلوك الدولية املعايي احرتام -
                    .اإلنسان حقوق واحرتام -

 لمؤسساتاملصلحة الذاتية املتنورة لإىل املسائلة العامة والشفافية و يستند  الذي األمم املتحدةوأما ميثاق 
 :3يقرتح املبادئ التاليةف، العمل منظماتو 

 :قوق اإلنسانح -
 ، يتعني على املؤسسات التجارية دعم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً واحرتامها -9
 .حقوق اإلنسانيتعني عليها التأكد من أهنا ليست ضالعة يف انتهاكات  -9
 : معايير العمل -
 ، اجلماعي يتعني على املؤسسات التجارية احرتام حرية تكوين اجلمعيات واالعرتاف الفعلي باحلق يف التفاوض -3

                                                 
1
 .77، ص.(7012عمان: اليازوري،)، للشركات نحو التنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية .عايد عبد اهلل العصيمي.  

2. TÜV Rheinland (India). ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. 2012. P. 4. 
3.  https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles. 4/02/2018. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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 .يتعني عليها القضاء على مجيع أشكال السخرة والعمل اجلربي -9
 ، يتعني عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال -5
 .القضاء على التمييز يف جمال االستخدام واملهنيتعني عليها  -9
 : البيئة -
 ، يتعني على املؤسسات التجارية التشجيع على اتباع هنج احرتازي إزاء مجيع التحديات البيئية -9
 .تعني عليها االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئةي -0
 .يتعني عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غي الضارة بالبيئة ونشرها  -1

 : مكافحة الفساد -

 .ةيتعني على املؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز والرشو  -91

، االستدامة التالية:ساسية األبادئ امل يف املسؤولية االجتماعية للشركاتميكن تلخيص مبادئ  بشكل عامو              
 .2السلوك األخالقيو ، 1)احلوكمة( املساءلة والشفافيةو 

 الاستدامة أوال: 

اخليارات املتاحة يف املستقبل. ارد يف الوقت احلاضر ال يقض على ختتص االستدامة بكون استخدام املو 
فإذا مت استخدام املوارد يف الوقت احلاضر فهذا يعين أهنا لن تكون متاحة لالستخدام يف املستقبل خاصة إذا كانت 
حمدودة الكمية، وبالتايل فاملواد اخلام ذات الطابع االستخراجي، مثل الفحم واحلديد أو النفط، حمدودة الكمية 

 ن تكون متاحة  يف املستقبل. ومبجرد استخدامها ل
يف مرحلة ما يف املستقبل سوف تكون هناك حاجة لبدائل تقوم بنفس الوظائف اليت تقوم هبا  

هذه املوارد حاليا. قد يكون هذا يف وقت ما يف املستقبل البعيد نسبيا، ولكن أكثر ما يقلق يف ذلك حقيقة أن 
زيادة، وبالتايل متيل التكاليف التشغيلية الد املتبقية متيل إىل تصبح املوارد ناضبة  وتكلفة احلصول على املوار 

 .أيضا للمنظمات للزيادة

اجملتمع جيب أن ال يستخدم بكثرة موارد ال ميكن جتديدها. هذا إذن تتضمن أن  فاالستدامة 
الستهالك خمرجات  –وميكن تعريفها من حيث القدرة االستيعابية للنظام اإليكولوجي ووصفها بنماذج مدخالت 

املوارد. وبالتايل فإن صناعة الورق على سبيل املثال لديها سياسة إعادة زراعة األشجار لتحل حمل تلك اليت حتصد 
 وهذا له تأثي يف االحتفاظ بالتكاليف يف الوقت احلاضر بدال من إخراجها مؤقتا.

                                                 
1
. David Growther, Guler Aras . Corporate Social Responsibility. ventus publishing ApS, 2008. Bookboon.co.uk. PP.11-

13.          
2
 .90 .، ص(7013 ،اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة)، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنميةخبابة عبد اهلل. .  
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أن هذه اآلثار جيب أن  بالنظر إىل املؤسسة باعتبارها جزء من نظام اجتماعي واقتصادي أوسع يعين
تؤخذ بعني االعتبار، وهذا ليس فقط لقياس التكاليف والقيمة املنشأة يف الوقت احلاضر ولكن أيضا بالنسبة 

 ملستقبل املؤسسة نفسها. 

إن مقاييس االستدامة تنظر يف املعدل الذي تكون فيه املوارد مستهلكة من قبل املؤسسة وربطه باملعدل 
ارد متجددة، ميكن للعمليات غي املستدامة أن تكيف إما من خالل تطوير عمليات مستدامة الذي تكون فيه املو 

أو من خالل التخطيط لنقص مستقبلي يف املوارد الالزمة. يف املمارسة الواقعية، متيل املؤسسات  يف الغالب إىل 
ا املوارد، على سبيل املثال برنامج  ستدامة من خالل زيادة الكفاءة يف الطريقة اليت تستخدم فيهاالتقليل من الال 

 كفاءة الطاقة.

هذا املفهوم ينطوي على االعرتاف بأن املؤسسة هي جزء من شبكة اجتماعية أوسع وتتحمل مسؤوليات   
جتاه كل أطراف تلك الشبكة وليس فقط جتاه املالكني، إىل جانب هذا القبول باملسؤولية فإن املؤسسة جيب أن 

اخلارجيني  لديهم القدرة على التأثي على الطريقة اليت يتم هبا اختاذ تلك اإلجراءات  احلاملصتعرتف بأن أصحاب 
واالفعال من قبل املؤسسة، كما ان هلم دورا يف تقرير  ماإذا كان يف اإلمكان تربير  تلك التصرفات أم ال، وإذا  

 آلخرين.كان األمر كذلك فما هي التكلفة بالنسبة للمؤسسة وألصحاب املصاحل ا
 املساءلة ثانيا:

التزام الفرد أو املنظمة مبراعاة أنشطتها، وقبول املسؤولية عنها، واإلفصاح عن النتائج يقصد باملساءلة "
1"شمل أيضا املسؤولية عن املال أو أي ممتلكات أخرىتبطريقة شفافة. و 

. 

بأن أفعاهلا تؤثر على البيئة اخلارجية،  بأن تعرتف املؤسسةختتص املساءلة فالبنسبة للمؤسسة  
هذا املفهوم يعين احتسابا لآلثار املرتتبة سواء الداخلية أو اخلارجية،   إذن وبالتايل تتحمل مسؤولية نتيجة أفعاهلا،

  اخلارجيني عن تلك اآلثار والنتائج. احلكما ينطوي على اإلبالغ وتقدمي التقارير إىل أصحاب املص
لة إذا  تطوير املقاييس املناسبة لألداء البيئي واإلبالغ عن تصرفات املؤسسة،  وهذا تستوجب املساء   

يتطلب حتمل املؤسسة تكاليف تطوير وتسجيل واإلبالغ عن هذا األداء، وحىت تكون ذات قيمة البد للفوائد أن 
قرار وتبعا للطريقة اليت تسهل تتجاوز التكاليف،  جيب حتديد الفوائد تبعا جلدوى املقاييس املختارة لعملية صنع ال

اآلخرين، حيتاج هذا اإلفصاح أن يستند  احلهبا ختصيص املوارد، وذلك داخل املؤسسة وبينها وبني أصحاب املص
 إىل اخلصائص التالية:

 تفهم جلميع األطراف املعنية؛ 
 وثاقة الصلة  مبستخدمي املعلومات املقدمة؛ 

                                                 
1
. http://www.businessdictionary.com/definition/accountability.html visited 26/04/2017. 

http://www.businessdictionary.com/definition/accountability.html
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  ثر)تصوير/توضيح(  والتحرر من التحيزاملوثوقية من حيث دقة القياس ومتثيل األ 
   مر الزمن وبني مؤسسات خمتلفة. االتساق علىاملقارنة واليت تتضمن 

كما تتضمن تقديرات    الكن حتما هذه التقارير سوف تشمل حقائق نوعية )وصفية( وأحكام 
إىل أ ن تعين أن هذه  كمية كذلك،  وهذه النوعية )يف التقدير( سوف متنع املقارنة مع مرور الوقت وسوف متيل

 ي معلومات خمتلفني، عاكسة قيمهم الفردية وأولوياهتم.ماآلثار مقيمة  بشكل خمتلف من قبل مستخد

، يعين وجود عدد قليل رورة طبيعة احلكم لآلثار النسبيةنقص الفهم الدقيق لآلثار)النتائج(، إىل جانب ض  
( هلذه inter-organisationاملؤسسة  الداخلية )وسطمن املعايي القياسية. وهذا حبد ذاته حيد من املقارنة 

املعلومات. على الرغم من كون هذا القيد مشكلة  بالنسبة لتنمية احملاسبة البيئية، إال أنه يف الواقع مفيد ملديري 
 .مقارنة ينفي احلاجة إىل إظهار أداء جيدهذا احلد لل املؤسسات باعتبار

 الشفافية ثالثا:

عدم وجود أجندات وظروف خفية، يرافقها توافر املعلومات الكاملة املطلوبة للتعاون، تعين الشفافية "
1"، وصنع القرار اجلماعيملوالتعا

االتفاقات  الذي يسمح بأن تكوناحلد األدىن من اإلفصاح كما تشي إىل "  .
 2."ت واملمارسات واملعامالت مفتوحة للجميع للتحققواملعامال

اليت تقارير ال ه من خاللالشفافية، كمبدأ، تعين أن التأثي اخلارجي لتصرفات املؤسسة ميكن التحقق منو 
املؤسسة والوقائع ذات الصلة غي متخفية ضمن تلك التقارير. وهكذا فإن مجيع اآلثار املرتتبة على أعمال تعدها 

وتصرفات املؤسسة مبا يف ذلك التأثيات اخلارجية ينبغي أن تكون واضحة للجميع من خالل استخدام املعلومات 
للمستخدمني اخلارجيني لتلك  املعلومات  املزودة من طرف آليات اإلفصاح يف املؤسسة، فالشفافية مهمة خاصة

 حيث يفتقر هؤالء املستخدمني للتفاصيل واملعرفة املتاحة للمستخدمني الداخليني هلا. 
الشفافية هي ذات أمهية خاصة بالنسبة للمستخدمني اخلارجيني هلذه املعلومات كوهنم  يفتقرون 

ني هلذه املعلومات،  فالشفافية بالتايل ميكن اعتبارها تابعة للتفاصيل اخللفية واملعرفة املتاحة للمستخدمني الداخلي
للمبدأين السابقني،  وعلى قدم املساواة ميكن اعتبارها جزء من عملية اعرتاف املؤسسة باملسؤولية عن التأثيات 

 .اخلارجيني احلاخلارجية ألعماهلا وكذلك جزءا من عملية نقل السلطة إىل أصحاب املص
   خالييالسلوك الا رابعا: 

ما يؤكد على الربط مبفهوم أخالقيات األعمال و القيم وهذا  املسؤولية االجتماعية للشركاتارتبط مفهوم 
عاجلة إشكالية موهذا ما يفرض على املؤسسة  ،شرعا للمجتمع امدين اجمتمعي ااجملتمع ألهنا متثل كيانبني املؤسسة و 

للمسؤولية   Gendronهذا ما ينطبق مع تعريف  ،أدائهاكرهان اسرتاتيجي لتحسني االجتماعية  املسؤولية 
                                                 
1
. http://www.businessdictionary.com/definition/transparency.html. 26/04/2017. 

2
. Ibid. 

http://www.businessdictionary.com/definition/transparency.html
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أي أن تيار أخالقيات   ،االجتماعية فهي: "تيار مؤسسايت يتعلق حبكمة و فطنة و توازن بيئات األعمال"
فعلى مستوى ، غياب ربط بني اجملتمع و املؤسسةاألعمال عرض مقاربة أخالقية تتمحور حول القيم وهذا ال

ألخالق يف جمال العمل ليس فقط لنتعلم الفرق بني الصواب و اخلطأ ولكن لتسليح األفراد املؤسسة، الغرض من ا
إن مفهوم املسؤولية االجتماعية هو وليد املصلحة الذاتية تعامل مع تعقد السلوك األخالقي. باألدوات الالزمة لل

ون استثمارا حبد ذاته إذن األخالق اجتماعية باألصل فالقواعد األخالقية ستك -وليس نتاجا مباشرا لرؤية أخالقية
ليست مسألة هامشية يف االقتصاد بل هي مكون أساسي لألسواق واملنظمات والعالقات التجارية واالقتصادية،  

القانون حلرية اليت متثل نقطة االنطالق و كما أهنا تعرب عن طموح أكثر توسعا يتجلى يف تكوين الوساطة بني ا
 حتدد طاقتها وأحد  تكون املؤسسة متخلقة عليها أن تنمي جمموع القيم  اليتالذي ميثل نقطة الرجوع، فحىت

 توسيع حتليالهتا إىل هنايات نظيفة.مسؤولياهتا و 
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 املسؤولية الاجامتعية للرشاكتومقارابت نظرايت :  الثاين املبحث

، وقد حاول عدد من الباحثني للشركاتاملسؤولية االجتماعية هناك العديد من النظريات اخلاصة ب
Dome`nec Meleو Elisabet Garrigaاقرتحه كل منتصنيفها يف جمموعات، ولعلى أبرز تلك التصنيفات ما 

اللذان  ،1
 لمسؤولية االجتماعية للشركاتلالنظريات الرئيسية  فصنفت، منظور التفاعل بني املؤسسة واجملتمعاعتمدا 

 هي: أربع مجموعاتاملقاربات املرتبطة هبا يف و 
اليت ينظر فيها للمؤسسة باعتبارها فقط أداة خللق الثروة، واألنشطة االجتماعية  النظريات الوسيلية/الذرائعية( 1

 ليست سوى وسيلة لتحقيق النتائج االقتصادية؛ 
ام املسؤول هلذه القوة يف الساحة اليت هتتم بقوة املؤسسات يف اجملتمع واالستخد النظريات السياسية( 2

 السياسية. 
 اليت تركز فيها املؤسسة على إرضاء املطالب االجتماعية.  النظريات التكاملية( 3
 .تستند إىل  املسؤوليات األخالقية للمؤسسات جتاه اجملتمع. يف املمارسة العملية اليت النظريات األخالقيةو( 4

أربعة أبعاد تتعلق باألرباح، واألداء السياسي واملطالب  االجتماعية للشركاتمسؤولية للتقدم كل نظرية  
  .االجتماعية والقيم األخالقية

مسؤولية للسيتم يف هذا املبحث عرض هذه النظريات باإلضافة إىل التطرق للمنظور االسالمي 
 ، وذلك حسب املطالب التالية:االجتماعية للشركات

 الوسيليةالنظريات المطلب األول: 
 النظريات السياسية المطلب الثاني
 النظريات التكاملية المطلب الثالث
 النظريات األخالقيةالمطلب الرابع 

 شركاتالمطلب الخامس: المنظور االسالمي للمسؤولية االجتماعية لل
 النظرايت الوس يلية املطلب الأول:

عتبارها أداة اسرتاتيجية لتحقيق األهداف اب املسؤولية االجتماعية للشركاتيف هذه اجملموعة ينظر 
"  واليت مفادها أن Friedmanاالقتصادية، وحتديدا خلق الثروة، ممثل هذه املقاربة هي وجهة النظر املعروفة لفريدمان 

" املسؤولية الوحيدة لألعمال جتاه اجملتمع هي تعظيم األرباح للمسامهني يف اإلطار القانوين والعرف األخالقي للبلد
 Windsorهذه النظريات الوسيلية هلا تقليد طويل وقد لقيت قبوال واسعا من قبل األعمال، فقد بني  . (9191)

. إن االهتمام باألرباح ال للمسؤوليةاملفهوم  اإلداري على مؤخرا أن دافع خلق الثروة يهمني باضطراد  (2001)
                                                 
1
.  Elisabet Garriga, Domenec Mele´. Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal of 

Business Ethics 53, 2004.P.51. 
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ينة إرضاء هذه املصاحل ميكن أن يسهم يف يقصي األخذ يف االعتبار مصاحل أصحاب املصاحل. ففي ظروف مع
تعظيم قيمة املسامهني. كما أن مستوى مالئما من االستثمار يف األنشطة اخليية واالجتماعية مقبول ملصلحة 

  .األرباح

، اعتمادا على اهلدف االقتصادي املقرتح. اهلدف يف ثالث جمموعات للنظريات الوسيلية ميكن حتديد
قصي. الاملدى على  لألرباحمقاسة بسعر السهم. هذا يقود إىل توجه  تعظيم القيمة للمسامهنياجملموعة األوىل هو 

 املسؤولية االجتماعية للشركات. ويف احلالتني تعترب ةهدف حتقيق مزايا تنافسية اسرتاتيجيوتركز اجملموعة الثانية على 
هي جمرد وسيلة لألرباح. وأما  الجتماعية للشركاتاملسؤولية افقط قضية املصلحة الذاتية املستنية على اعتبار أن 

وهي قريبة جدا من اجملموعة الثانية. وفيما يلي شرح لفلسفة هذه  ، بالتسويق  املرتبط بقضيةاجملموعة الثالثة فرتتبط 
 :1النظريات وبعض متغياهتا

 Maximizing the shareholder valueأوال: تعظيم القيمة للمساهمين 

لتقييم نشاط اجتماعي  أعلىلتعظيم قيمة املسامهني كمعيار  البسيطةسامهة امليأخذ  جدا معروفهنج هو 
أي استثمار يف املطالب االجتماعية اليت من شأهنا أن تنتج زيادة يف قيمة القيام بينبغي مؤسسات. حمدد لل

ة تفرض فقط تكلفة على يف املقابل، إذا كانت املطالب االجتماعيو واحتيال. أدون خداع  بالتصرفاملسامهني، 
 ''عن االستثمار يف اجملتمع احمللي:  مثاال ا حني أعطىواضح Friedman (9191)كان يجب رفضها.  ف ؤسسةامل

تخصيص املوارد لتوفي يقوم برب عمل رئيسي يف جمتمع صغي  أناملدى الطويل املؤسسة على سيكون يف مصلحة 
 فضقد خيو ، ممرغوب فيه عمالسهل جذب وهذا جيعل من األ ."وسائل الراحة هلذا اجملتمع أو لتحسني حكومته

اخلسائر النامجة عن السرقة والتخريب أو لديه آثار أخرى جديرة باالهتمام. لذا، فإن  يقللمن فاتورة األجور أو 
يعترب حاليا، هذا النهج عادة ما  االقتصادية. عن األهدافاالقتصادية منفصلة متاما  -األهداف االجتماعية 

للتعبي عن  هرةهي الطريقة األكثر ش نظرية الوكالة .مؤسسةلصنع القرار لل علىرجع األاملتعظيم القيمة للمسامهني 
عارض مع تلبية مصاحل تتأن تعظيم قيمة املسامهني ال  متاما ودون ترددهذا املرجع. ولكن اليوم من املتفق عليه 

". حيدد هذا املفهوم ةقيمة املستني الما يسميه "تعظيم  Jensen (9111)ويف هذا الصدد، اقرتح  حل.اأصحاب املص
. ويف الوقت نفسه، يعمل هذا اهلدف كمعيار مؤسسةقيمة كهدف للالتعظيم القيمة طويلة األجل أو التماس 

 حل.الصنع املفاضالت الالزمة بني أصحاب املص
 Strategies for achieving competitive  استراتيجيات لتحقيق املزايا التنافسيةثانيا: 

advantages 

كيفية ختصيص املوارد من أجل حتقيق أهداف اجتماعية على املدى الطويل وخلق   علىموعة هذه اجملتركز 
واملنظور املستند  ،االستثمارات االجتماعية يف السياق التنافسي: قاربات هي م ميكن إدراج ثالثو  .ميزة تنافسية
 اهلرم االقتصادي. لقاعدةاسرتاتيجيات ، و وقدراهتا الديناميكية للمؤسسة ةالطبيعيعلى املوارد 

                                                 
1. Ibid, PP.53-54. 



اتــــــــــــــــــــل األول مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للشركـــــــــــــالفص  

 

42 

عروف ملا   Porterمنوذج Porter and Kramer (2002)طبق مؤخرا  :االستثمارات االجتماعية في سياق تنافسي  -9
أن  Mele و Garriga ويرى املؤلفان ،بالسياق التنافسيتنافسية للنظر يف االستثمار يف مناطق ما يسمونه اليزة امل بشأن

وعادة ما خيلق  ،مؤسسةاالستثمار يف األنشطة اخليية قد يكون السبيل الوحيد لتحسني إطار امليزة التنافسية لل
معاكس  موقف -املقدم والسبب  أو احلكومة. فراداأل املاحنون تلك اليت ميكن أن خيلقها قيمة اجتماعية أكرب من

لديها املعرفة واملوارد من أجل فهم أفضل لكيفية حل بعض املشاكل املتعلقة  ؤسسةهو أن امل -Freidman لـ 
ختلق  فإهنا املؤسسة،األنشطة اخليية أقرب إىل مهمة تكون عندما  Lodgson (1996) و  Burke همتها. كما أشارمب

 تقوم مؤسسةأنواع التربعات. هذا هو ما حيدث، على سبيل املثال، عندما من املزيد من الثروات أكثر من غيها 
اخليية من  االستثمارات" Kramerو  Porterخيتم  تعليم طالب من اجملتمع احمللي إدارة شبكة الكمبيوتر.باتصاالت 

وأداء  للعنقود، إما بشكل فردي أو مجاعي، ميكن أن يكون هلا تأثي قوي على القدرة التنافسية العنقودقبل أعضاء 
."له املكونة املؤسساتمجيع 

القائمة  املؤسسة وجهة نظرتؤكد  :وقدراتها الديناميكية للمؤسسة ةالطبيعيالمنظور القائم على الموارد  -2
 موارد البشرية والتنظيميةللفريد التفاعل الداء أفضل من منافسيها تعتمد على األعلى  ؤسسةعلى املوارد أن قدرة امل

إىل ميزة تنافسية هي تلك اليت تليب أربعة تقودن ألاملوارد األكثر احتماال كانت املادية على مر الزمن. تقليديا،  و 
لنشر هذه املوارد على  منظمةنظمة تكون امل، وجيب أن ال تضاهىنادرة، و و ذات قيمة، معايي: ينبغي أن تكون 

وراء إنشاء من  الدوافعركز على ي فهولموارد؛ ليعرض هنج 'قدرات ديناميكية "اجلوانب الديناميكية  .حنو فعال
تنظيمية  رتابةديناميكية هي القدرات فإن اللذا  .ة مصادر جديدة للميزة التنافسيركيب املوارد إىلتوإعادة  يروتطو 

لتوليد ، ويعيدون تركيبها/ اوجتميعها، اوهندجملوهنا، ويعديو ، على املوارد، حيصل املديرون من خالهلا سرتاتيجيةاو 
وبناء على هذا املنظور، حدد بعض املؤلفني املوارد والقدرات االجتماعية  قيمة.الاسرتاتيجيات جديدة خللق 

، وعملية اإلدراك ملية صنع القرار األخالقيأن تكون مصدرا للميزة التنافسية، مثل عواألخالقية اليت ميكن 
حل األساسيني: املوظفني اوتطوير عالقات سليمة مع أصحاب املص،  يفالتكيعلى قدرة الواملداولة واالستجابة أو 

 .والعمالء واملوردين واجملتمعات

 ،البيئة اخلارجيةب وربطديناميكية القدرات الويشمل جوانب  ،اكتماال أكثر امنوذج Hart (9115)قدم 
أن أهم الدوافع لتنمية املوارد والقدرات اجلديدة ستكون املعوقات والتحديات اليت تفرضها البيئة  Hartويقول 

وث، املفاهيمي مع ثالث قدرات اسرتاتيجية مرتابطة هي: منع التل هالفيزيائية احليوية الطبيعية. وقد وضع إطار 
وارد حيوية التحسني املستمر، وتكامل أصحاب املصاحل والرؤية كمالتنمية املستدامة. وهو يرى  املنتجات و وإدارة 

 املشرتكة.

ترتكز معظم اسرتاتيجيات العمل على استهداف املنتجات تقليديا،  :الهرم االقتصادي قاعدةاستراتيجيات ل -3
 قاعدةيف هم فقراء أو من الطبقة املتوسطة الدنيا. الوسطى، ولكن معظم سكان العامل و  االعلي صحاب الطبقةأل

أن ، ميكن السرتاتيجيات معينة عميق تفكيبعد مليون شخص.  9111اهلرم االقتصادي قد يكون هناك حوايل 
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عقلية الجتربة اهلند، بعض التغييات حملال ، Prahalad (9119) اقرتح. اختدم الفقراء، ويف الوقت نفسه حتقق أرباح
وسيلة معينة هناك و  ،فرصة لالبتكار وليس كمشكلة الفقيهي رؤية  هاأوال ،نيلتحويل الفقراء إىل مستهلكني نشط

هي  للنظم القائمة ةاملعطِّل /االبتكارات التخريبية ، حيثاالبتكار التخرييب ياهلرم االقتصادي ه قاعدة لتعامل معل
اخلدمات اليت ليس لديها نفس القدرات والظروف مثل تلك املستخدمة من قبل العمالء يف األسواق  املنتجات أو

، مع نيتقليديالغي  العمالءتطبيقات جديدة أو أقل طلبا بني ألجل نتيجة لذلك ميكن إدخاهلا فقط  ،الرئيسية
نظام هاتف  خترتعاتصاالت وفقا لضرورات السكان. على سبيل املثال شركة  مكيفإنتاج منخفض التكلفة و 

البتكارات لميكن  ،مع قاعدة اهلرم االقتصادي مكيفةأقل  خبدمةولكن أيضا بتكاليف منخفضة خلوي صغي 
، ويف الوقت نفسه ختلق ميزة تنافسية "قاعدة اهلرم"حتسن الظروف االجتماعية واالقتصادية يف أن  التخريبية

وإنتاج الطاقة والعديد من الصناعات األخرى، وخاصة يف  املستهلكيف جمال االتصاالت والكرتونيات  مؤسساتلل
 .البلدان النامية

   Cause-related marketing  قضيةب املرتبطالتسويق  ثالثا:

عملية صياغة وتنفيذ األنشطة " بأنهVaradarajan and Menon (9100 )حسب عرف التسويق املتعلق بقضية 
العمالء يف تبادالت  ينخرط حنيدد لقضية معينة حمبلغ مبللمسامهة  املؤسسةعرض من بالتسويقية اليت تتميز 

على الصعيدين النظري و  "،األهداف التنظيمية والفردية ترضياليت   revenue-providing exchanges اإليرادات-توفي
منتجاهتا بقضية اجتماعية ما و  مؤسسةوالعملي يحعّرف بأنه املوقف االسرتاتيجي والنظرية التسويقية اللذان يربطان 

هبدف إقامة عالقات مع األطراف املعنية الرئيسية، وتعزيز قيمة العالمة التجارية، وزيادة املبيعات، والتمييز بني 
واملنتجات املماثلة يف إطار السوق التنافسية، وتقدمي النفع إلحدى القضايا أو املسائل يف الوقت  ؤسسةمنتجات امل

 .تسويق خيّصص جزء من أرباحه هلدف معنّي ظام ن، فهو 1نفسه

واملبيعات أو العالقات مع العمالء من خالل بناء العالمة التجارية  ؤسسةتعزيز إيرادات امل ه إذن هوهدف
متايز إىل سعى ي هو، بطريقة ماو  ،واالرتباط معه البعد األخالقي أو بعد املسؤولية االجتماعية اكتسابمن خالل 

 . ؤسسةسؤولة اجتماعيا تؤثر على مسعة اململق مسات املنتجات من خالل خ

احلفالت املوسيقية الكالسيكية تتمثل يف قضية، املرتبط ب التسويقيف عادة  تثمراليت تس ومن األنشطة
واملعارض الفنية وبطوالت اجلولف أو محالت حمو األمية. كل هذه هي شكل من أشكال املصلحة الذاتية املستنية 

حد سواء حيصالن وعلى يية القضية اخل وكل من املؤسسة  ذلك ان،  win–win situationجانبني مربح لل يةووضع
يف الوقت و  ،كوسيلة لتأمني ميزة تنافسية املستهلكنيب انشغاالتمدير العالمة التجارية يستخدم ف ،على منافع

 .يية فوائد مالية كبيةالقضية اخلتلقى ت هنفس

                                                 
1
. https://glosbe.com/en/ar/cause%20marketing 73.07.07012. 

https://glosbe.com/en/ar/cause%20marketing
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   الس ياس يةالنظرايت  املطلب الثاين:

 املسؤولية االجتماعية للشركاتجمموعة من نظريات ومناهج هي  Political theories  النظريات السياسية
وهي . املتأصلة تهاسؤوليمو  عمالتركز على التفاعالت والعالقات بني األعمال واجملتمع، وعلى قوة ومكانة األاليت 

على . و املسؤولية االجتماعية للشركاتحول تشمل كل من االعتبارات السياسية والتحليل السياسي يف النقاش 
ومواطنة  املؤسسات: دستورية مها رئيسيتني تنينظريميكن متييز ، املناهجالرغم من أن هناك جمموعة متنوعة من 

 .1ؤسساتامل
 Corporate constitutionalism لمؤسسات ة لدستوريال املبادئأوال:

ت يف اجملتمع واألثر االجتماعي املؤسسا قوةدور  فواستكشالذين ال ائو األواحدا من  Davis (9191)كان 
قد و  ،املسؤولية االجتماعية للشركات حولكعنصر جديد يف النقاش   عمالقيام بذلك، يدخل قوة األلل. القوةهلذه 
أشار إىل أن األسباب  كمااستخدام القوة بشكل مسؤول.  ا عليهاجتماعية وجيب  اتمؤسس يه األعمالن أقال 

 رجية. خاأيضا  هاليست داخلية فقط ولكن مؤسسةاليت تولد قوة اجتماعية لل

اليت  "perfect competitionاملنافسة الكاملة " بشأنافرتاض النظرية االقتصادية الكالسيكية  Davisهاجم 
لديها القدرة على التأثي على توازن املؤسسة ف ،يف اجملتمع إىل جانب خلق الثروة ملؤسسةحتول دون مشاركة ا

تعكس اإلرادة احلرة للمشاركني مع اليت  Pareto  (Pareto optimum ) يةوبالتايل فإن السعر ليس أمثل  السوق،
 املعرفة الكاملة للسوق.

 "معادلة القوة االجتماعية"جتماعية:االقوة ال جيب أن تدار كيفعن   انعرب يمبدأين  Davis صاغوقد 
يتمثل مبدأ .  ’’the social power equation’’ and ‘‘the iron law of responsibility‘‘"ون احلديدي للمسؤوليةالقان"و

جال األعمال تنشأ من كمية الطاقة االجتماعية اليت لر املسؤولية االجتماعية " يف أنمعادلة القوة االجتماعية 
من ال ": ومما قاله ،العواقب السلبية لغياب استخدام القوةإىل يشي القانون احلديدي للمسؤولية و "، ميتلكون

بطريقة  القوةعلى املدى الطويل أولئك الذين ال يستخدمون ف ،يفقدهااالجتماعية مبسؤولية سوف  قوتهستخدم ي
سوف تتدخل مجاعات أخرى لتحمل تلك يف هناية املطاف  هألن مييلون إىل خسارهتا ةيعتربها اجملتمع مسؤول

موعات ألن جمسوف تفقد مكانتها يف اجملتمع  االجتماعية، هتاقو املؤسسة تستخدم  مللذلك إذا "، املسؤوليات
 .املسؤولية بتحمل ، وخصوصا عندما يطالب اجملتمع األعمالستشغلهاأخرى 

من خالل الدور الوظيفي لألعمال واملديرين. ويف  تفهماالجتماعية جيب أن  القوةعادلة مسؤولية م إن
اليت ال رفض أيديولوجية السوق احلرة الراديكالية  كماألعمال  لفكرة املسؤولية الكاملة  Davisهذا الصدد، يرفض 

حيد من " وهو ماماعات االنتخابية املختلفة. اجلألعمال. حدود القوة الوظيفية تأيت من ضغوط لأية مسؤولية ترى 

                                                 
1.  Elisabet Garriga, Domenec Mele. Op. cit. PP.55-56. 
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تقوم بل  ،القوةاجملموعات االنتخابية ال تدمر  ".دستور احلكومينفسها اليت يفعلها ال الطريقةب وة التنظيميةالق
 مقابلالتنظيمية بطريقة داعمة وحلماية مصاحل أخرى  السلطةفهي توجه  ،سؤولها املشروط الستخدامالتحديد ب

 .العقالنيةالسلطة التنظيمية غي 
 Integrative social contract theory  كامليةالت الاجتماعينظرية العقد  ثانيا:

 بشكل رئيسيتقاليد العقد االجتماعي، و  وجهة واجملتمع من عمالعالقة األإىل Donaldson (9109 ) نظر
الضمين بني قطاع األعمال نوع من العقد االجتماعي وجود فرتض وقد ا. Locke لـالفكر الفلسفي  وجهة نظر من

بعد ذلك،  .1ألعمال جتاه اجملتمعللتزامات غي املباشرة من اال. هذا العقد االجتماعي ينطوي على قدر عواجملتم
من أجل  "نظرية العقد االجتماعي التكاملية" اهذا النهج، واقرتح بتمديد Dunfee  (9119 ،9111)و Donaldsonقام 
وانب التجريبية واملعيارية لإلدارة. املسؤوليات خذ يف االعتبار السياق االجتماعي الثقايف وأيضا إدماج اجلاأل

يروق  أوال عقد اجتماعي نظري كلي ،. افرتض هؤالء العلماء مستويني من املوافقةاملوافقةاالجتماعية تأيت من 
من قبل أعضاء العديد من اجملتمعات احمللية.  جزئي، وثانيا، عقد اجتماعي حقيقي نيجلميع املقاولني العقالني

والنظم  /األقسامالعقود بني الصناعات والدوائرتكون فيها ؤالء الكتاب، تقدم هذه النظرية عملية ووفقا هل
. يف هذه العملية سوف يوافق املشاركون على القواعد األساسية اليت حتدد أسس االقتصاد اليت ةاالقتصادية مشروع

 ستكون مقبولة هلم.

املعايي "وتسمى هذه القواعد  ،اجتماعيتعاقد قواعد ألي االجتماعي الكلي  العقد وفروي
 قاعديةأساسية جدا و  ةفرطامل. هذه املعايي خرىاأل جيب أن تأخذ األولوية على العقودو ؛ ’hyper-norms‘‘"ةفرطامل
اتفاقيات  االجتماعية اجلزئيةتظهر العقود . يف التقارب بني الفكر الديين والسياسي والفلسفي ةواضح  يث أهناحب

اقتصادية. أو نظم  مؤسساتقد يكون: الصناعة،  ،، أيا كان هذاحمددمنية ملزمة داخل جمتمع صرحية أو ض
من أجل و ، للمعايي املولد، اليت تولد "املعايي األصيلة"، على مواقف وسلوكيات أفراد اجملتمع وتستند هذه العقود

  .ةاملفرط-أن تكون مشروعة، جيب أن تتفق مع املعايي
   Corporate citizenship  ؤسساتمواطنة امل ثالثا:

بني  ظهرذا املفهوم هب ا متجددااهتمامإال أن كمواطن ليست جديدة   ؤسسةعلى الرغم من أن فكرة امل
ومن بني  واجملتمع. بني األعمالعالقة الاملمارسني يف اآلونة األخية بسبب بعض العوامل اليت كان هلا تأثي على 

عملية رفع القيود وخفض التكاليف مع  باإلضافة إىل ،وظاهرة العوملة رفاههي أزمة دولة الهذه العوامل، 
قوة اقتصادية واجتماعية  لديهاالكبية متعددة اجلنسيات  ؤسساتأن بعض املما بني التحسينات التكنولوجية، 

                                                 
1

املطبقة على األعمال. وهي  الغائية رس األخالقيات املهنية( و )فلسفة تد الديونتولوجيةومن شأن هذا النهج التغلب على بعض القيود املفروضة على نظريات   . 
و سوء النتائج املرتتبة الدراسة األخالقية لألخالقيات والواجبات وااللتزامات واحلقوق ، مع اتباع هنج يركز على صواب أو خطأ التصرفات نفسها وليس على صالح أ

 .https://glosbe.com/en/ar/deontology.   28/02/2017(source: Olson) على تلك التصرفات

 

https://glosbe.com/en/ar/deontology.%20%20%2028/02/2017
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 األعمالبني عالقة اليف ؤسسات" مواطنة امل"  مصطلحالثمانينيات مت إدخال يف من بعض احلكومات. أكرب 
أصبح هذا  99وأوائل القرن ال ((9111التسعينات )منذ أواخر و  .بشكل رئيسي من خالل املمارسنيو واجملتمع 

على الرغم من أن ة حوله. األكادمي العديد من األعمالاملصطلح أكثر وأكثر شعبية يف جمال األعمال، وأجريت 
 the business ةمماثل يسمى " األعمال املواطن م آخرومفهو ، "املؤسساتواطنة م"مفهوم  بشأنالتفكي األكادميي 

citizen"لديه رمبا هلذا السبب كان و دائما الشعور باالنتماء إىل اجملتمع.  املفهوم اتضمن هذ ا،حديث جد و، ه
أخذ بعني تأن  حتتاج شعبية كبية بني املديرين ورجال األعمال، ألنه من الواضح بشكل متزايد أن األعمال

 اجملتمع الذي تعمل فيه. االعتبار

 (9113)وآخرون  Mattenميز جلميع. دى ال هاملعىن نفسله ال ميكن أن يكون  "ؤسساتمواطنة امل"مصطلح 
 املسؤولية االجتماعية للشركاتتعادل وجهة نظر و حمدودة،  وجهة نظر: ؤسسات"مواطنة امللـ"ثالث وجهات نظر 

مواطنة تستخدم "دودة احمل وجهة النظر. يف موا بوضعها بأنفسهمواليت قا ،ؤسساتواطنة اململجهة نظر موسعة و و 
 مت حتملهاواالستثمار االجتماعي أو مسؤوليات معينة  مؤسساتقريب جدا من العمل اخليي لل املؤسسات" مبعىن

أن  Carroll (9111)يعتقد جدا.  ةشائع يه املسؤولية االجتماعية للشركات وجهة النظر املعادلة جتاه اجملتمع احمللي.
عرف تتوقف على الطريقة اليت وتوضع تصور جديد لدور قطاع األعمال يف اجملتمع، كبدو  ت "مواطنة املؤسسات"

وجهة مسؤولية األعمال يف اجملتمع. وأخيا، يف  حولتداخل إىل حد كبي مع نظريات أخرى يفهوم امل، هذا هبا
املواطنة عند نقطة فشل احلكومة يف محاية املواطنة. هذا  ةاملؤسسات منطق، تدخل ؤسساتواطنة اململوسعة امل النظر

تدرجييا حمل املؤسسة األقوى يف املفهوم التقليدي للمواطنة، أي  حلت ؤسساتالرأي ينبع من حقيقة أن بعض امل
تركز على احلقوق واملسؤوليات والشراكات املمكنة  ؤسسات"مواطنة امل" بشأنلنظريات واملناهج ا احلكومة.

 ل يف اجملتمع.اعملأل

 من قبل على نظرية العقد اإلجتماعي كما وضعت ؤسساتتقوم بعض النظريات حول مواطنة امل
Donaldson and Dunfee  ،يف  اجلديرة بالذكرعلى الرغم من بعض االختالفات . هج أخرى ممكنةانذلك هناك م ومع

قوي مبسؤولية األعمال ال احلسبعض النقاط، مثل  يفعموما  يتالقونمعظم املؤلفني  املؤسسات،نظريات مواطنة 
 حتسني اجملتمع احمللي، إرادةجتاه اجملتمع احمللي، والشراكات، واليت هي أساليب حمددة إلضفاء الطابع الرمسي على 

 لنظر يف البيئة.او 

جاجات يف جانب كبي منه بسبب االحت اعاملي انشغاال ليصبحجملتمع احمللي تدرجييا با االنشغال اتسع
 للمؤسسات . وقد أدى هذا الشعور باملواطنة العامليةتسعيناتالعوملة، ال سيما منذ هناية لل املناهضةالشديدة جدا 

، الذي وقعه اإلدارة" حتدي القيادة للمديرين التنفيذيني وجمالس - مؤسساتللواطنة العاملية "املشرتك املبيان ال إىل
 /جانفيمتعددة اجلنسيات يف العامل خالل املنتدى االقتصادي العاملي يف نيويورك يف يناير  املؤسساتمن أكرب  39

 . 9119عام 
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  النظرايت التاكملية املطلب الثالث:

أن ب حمتجةمطالب االجتماعية، لليف كيفية دمج األعمال  Integrative theories النظريات التكامليةتنظر 
طريقة اليت الأجل وجودها واستمراريتها ومنوها. تعترب املطالب االجتماعية عموما عتمد على اجملتمع من تل اعماأل

ل يقتصر اعملذا، فإن مضمون مسؤولية اال. االحرتامو شرعية بعض الاجملتمع مع األعمال ويعطيها فيها يتفاعل 
 ،مؤسسةاألدوار الوظيفية للأيت من خالل يعلى املكان والزمان لكل حالة تبعا لقيم اجملتمع يف تلك اللحظة، و 

داء طوال الوقت ويف كل صناعة. يف األساس، األأن اإلدارة مسؤولة عن بحمدد تصرف وبعبارة أخرى، ليس هناك 
لمطالب االجتماعية اليت حتقق الشرعية ل وعة على الكشف واملسح واالستجابةتركز نظريات هذه اجملم

 :1وتشمل هذه النظريات ما يلينة.االجتماعية، وزيادة القبول االجتماعي واملكا
  Issues management دارة القضاياإ أوال:

إدارهتا  ألجلانت االستجابة االجتماعية، أو االستجابة يف مواجهة القضايا االجتماعية، والعمليات ك
من  املعينر هو توقعه اجلمي. يف هذا النهج ال بد من النظر يف الفجوة بني ما السبعيناتنشأ يف  اداخل املنظمة هنج

نطقة م" Ackerman يسميها عادة يف املنطقة اليت  الفجواتنظمة واألداء الفعلي للمنظمة. وتقع هذه أداء امل
واضحة غي الشارات اإلبعض  ؤسسة علىحتصل امل أين ،هلا امرخصوال غي شرعية وال  يةتنظيم ليست) "تقديرال
 .(لسدهااستجابة  ارختتالفجوة و  املؤسسة دركتجيب أن إذ ن البيئة. م

بني غيه من العلماء، العوامل ذات الصلة بشأن اهلياكل الداخلية من Ackerman (9193 ،)حلل 
اهلدف هبا الطريقة اليت ينتشر  ومسىلتعامل مع القضايا االجتماعية داخل املنظمة. لللمنظمات وآليات التكامل 

"ال ينبغي يف معظم احلاالت Jones  (1980) لـ وفقا و أسسة. املعملية " بـ يف مجيع أحناء املنظمة دمجياالجتماعي و 
العملية اليت مت  من خاللولكن  إليها حالياتوصل مت المن خالل القرارات اليت  ؤسساتسلوك املعلى أن حيكم 
لنهج باعتبارها ا. وبناء على ذلك، شدد على فكرة العملية بدال من املبادئ "إىل تلك القراراتهبا التوصل 

 .املسؤولية االجتماعية للشركاتناسب لقضايا امل

املسؤولية االجتماعية العملية املناسبة مفرتضا بأن العملية السياسية  من خالل analogy تناظرا  Jonesيرسم 
املعيار إىل  حول Jonesإذن . ألن يسمع هلافرصة لديها صاحل املكل أين  كون عملية عادلة تجيب أن  للشركات

 املسؤولية االجتماعية للشركاتاملدخالت يف عملية صنع القرار بدال من النتائج، وركز على عملية تنفيذ أنشطة 
 .املفاهيمي أكثر من عملية التصور

على  رة القضايا ''. ويشمل األخيمفهوم '' إدا " إىلاالستجابة االجتماعية" مفهومسرعان ما اتسع 
من لقضايا االجتماعية. وقد مت تعريف إدارة القضايا ل املؤسساتاستجابة ى العملية لصنع علؤكد يولكن األول 

                                                 
1. Ibid. PP 57.  
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لتلك القضايا  وتستجيبمن خالهلا أن حتدد املؤسسة وتقيم العمليات اليت ميكن " اهنا:ب Rude (1986) و Wartickقبل 
من تقليل للتلك ". ويضيفون حماوالت إدارة القضايا عليهااالجتماعية والسياسية اليت قد تؤثر بشكل كبي 

نظاما لإلنذار املبكر عن التهديدات والفرص  االيت تصاحب التغيي االجتماعي والسياسي بوصفه "فاجتت"امل
 البيئية احملتملة.

 قوةك  خالل العملفعالة لقضايا معينة من النهجية و املزيد من الردود مبطالب ت اوعالوة على ذلك، فإهن
 نظر إليه على أنهالمت  إذسرتاتيجي، االاحلقل بإدارة القضايا يف أثر البحث ت. وقد ؤسسةدمج داخل املالتنسيق و لل

تعلقة موأدى ذلك إىل دراسة موضوعات  .ةأو جزء من دراسات دولي، جمموعة خاصة من القضايا االسرتاتيجية
 لقضيةي على مراحل القضايا االجتماعية واالستجابة بقضايا )التحديد والتقييم والتصنيف(، إضفاء الطابع الرمس
ضغوط و التعرض لوسائل اإلعالم،  على فعل املؤسسات إدارية. وتشمل العوامل األخرى، اليت مت النظر فيها، ردود

 أخرى.تنظيمية وعوامل العليا ، فضال عن حجم املنظمة، التزام اإلدارة التجاريةمجاعات املصاحل واألزمات 
 The principle of public responsibility مبدأ املسؤولية العامة ثانيا:

وضع عن طريق  املؤسسةسؤولية م ساعدة وتوجيهمل اناسبم اضمونمتوى و حمحاول بعض الكتاب إعطاء 
. يةغي كافعلى أهنا بحتة العملية الهنج االستجابة وهنج  Post و Preston. انتقد ؤسساتنطاق مسؤولية املل حدود

، للتأكيد "االجتماعية"بدال من  "اجلمهورالعامة/" مصطلح امبدأ املسؤولية العامة". اختار "بدال من ذلك  حوااقرت و 
أو مجاعات املصاحل  يةاألخالق-، بدال من وجهات النظر الشخصية/عملية اجلمهورعملية العامةالعلى أمهية 

 .الضيقة

 ،سة العامة ذات الصلةيف إطار السياموجود لسلوك إداري شرعي  امناسب ياتوجيهدليال  فإنهلما فقا و و 
جتاه لالواسع النمط الالسياسة العامة تشمل ليس فقط النص احلريف للقانون والنظام ولكن أيضا "أن اوأضاف

. لتنفيذأو ا طبيقارسات التمميف الرأي العام، والقضايا الناشئة، واملتطلبات القانونية الرمسية و  منعكسااالجتماعي 
  هذا هو جوهر مبدأ املسؤولية العامة.

يف  مؤسسةلل "الثانوي"و" االبتدائي" االخنراطنطاق املسؤولية اإلدارية من حيث  Post و Preston حلل
، ها، مثل حتديد وإنشاء مرافقمؤسسةاملهمة االقتصادية األساسية لل ةشاركة االبتدائياملتضمن تاالجتماعية.  تهابيئ

شمل أيضا املتطلبات القانونية. تاملوردين، وإشراك املوظفني، وتنفيذ دوال اإلنتاج وتسويق املنتجات. و وشراء 
الكسب لبعض  فرصاملسار املهين و فهي، على سبيل املثال،  ،للمشاركة األوليةنتيجة كالثانوية تأيت   املشاركة

 ظفني.املو باألفراد، واليت تأيت من النشاط األساسي لالختيار والنهوض 
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تدخل األعمال يف عملية وضع السياسات العامة وخاصة فيما  يؤيدونويف الوقت نفسه، هؤالء الكتاب 
من " يف مرحلة انتقالية: اهنأبشكل واضح أو  قائمة غي معينةسياسات عامة تكون فيها يتعلق باجملاالت اليت 

 ."علنا يف تشكيل السياسة /املتأثرةاملتضررة ملؤسساتأن تشارك ا -يضرور ال منورمبا  -املشروع 

 ايف املمارسة العملية، اكتشاف حمتوى مبدأ املسؤولية العامة هي مهمة معقدة وصعبة وتتطلب اهتمام
 أو سهل امضمون السياسة العامة واضحأن يكون ليس بالضرورة  "Post و Prestonكما اعرتف و . اكبي يا  إدار 
مبعايي األداء يف القانون  التزمت األعمال. ووفقا هلذا الرأي، إذا "الوقت مع مرور اثابتأن يكون كتشاف، وال اال 

 فيما يتعلق هنا على حنو مقبول سريعة االستجابةاعليها بوعملية السياسة العامة القائمة، فإنه سوف حيكم 
 التوقعات االجتماعية.ب

هذه الدراسات  .حلكومةعمال وابني األنطاق بشأن العالقة اللدراسة  اموازيكان ن تطوير هذا النهج  إ
للتأثي على هذه  ؤسساتاسرتاتيجيات املعلى وكذلك  -صياغتها وتنفيذها  -احلكومية  القواننيعلى  ركزت

القاعدة  منظمةوبناء التحالفات، و  ،وكسب التأييد ،مالت االنتخابيةاحلربعات ت مشتملة على، القوانني/اللوائح
 ودور املصلحة العامة واجلماعات املناصرة األخرى. مؤسساتوالشؤون العامة لل ،الشعبية
 Stakeholder managementالح دارة أصحاب املصإ ثالثا:

النهج  يتوجهبدال من الرتكيز على االستجابة العامة، وقضايا حمددة أو على مبدأ املسؤولية العامة، 
سياسات ب يتأثرونأو  يف ونؤثر يأو األشخاص الذين  احلأصحاب املص حنو احل"إدارة أصحاب املص"سمى امل

تطورها إال أن ، منذ أمد بعيد راسخة احلعلى الرغم من أن ممارسة إدارة أصحاب املصو  ،ؤسساتوممارسات امل
 .السبعيناتفقط يف هناية بدأ األكادميي 

 ،حلاأصحاب املصا إدارة ممبدأين أساسيني تقوم عليه -عمل أصيلة يف ورقة- Freeman و Emshoffقدم 
 احلموعات أصحاب املصجملاألول هو أن اهلدف املركزي هو حتقيق أقصى تعاون شامل بني النظام بأكمله 

اجلهود  تتضمن أصحاب املصاحل أن االسرتاتيجيات األكثر كفاءة إلدارة عالقات يبني الثاينو ، ؤسسةوأهداف امل
 .احلاليت تتعامل يف وقت واحد مع القضايا اليت تؤثر على العديد من أصحاب املص

عملية صنع القرار اإلداري.  يف ؤسسةيف امل ممن هلم مصلحةدمج جمموعة  حلاحتاول إدارة أصحاب املص
مارسات يف جمال قدر كبي من البحوث التجريبية، وهي تشمل مواضيع مثل كيفية حتديد أفضل امل إجراء  وقد مت

األداء  على احل، أثر إدارة أصحاب املصنمديريلل احل، وبروز أصحاب املصواملؤسسة أصحاب املصاحلعالقات 
بنجاح املطالب  أن يوازنوا نلمديريلوكيف ميكن احل، صحاب املصأل الشبكيةاملايل، وتأثي العالقات اهليكلية 

 موعات أصحاب املصاحل املختلفة.جملاملتنافسة 
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لضغوط من قبل املنظمات غي احلكومية والنشطاء واجملتمعات املؤسسات يف اآلونة األخية، تعرضت 
سؤولة. مارسات مؤسسية مم ا تعتربههذه اجملموعات م تطلب ،واحلكومات ووسائل اإلعالم وقوى مؤسسية أخرى

حوار مع طائفة واسعة  ؤسسية للمطالب االجتماعية من خالل إقامةمستجابات التسعى  ؤسساتاآلن بعض امل
إلشارات غي ليساعد على معاجلة مسألة االستجابة  احلاحلوار مع أصحاب املص ، حيثحلامن أصحاب املص

بيئة ولكن أيضا ؤسسة للحساسية املفقط ال يعزز "وباإلضافة إىل ذلك، هذا احلوار  ،واضحة الواردة من البيئةال
 ".املنظمةعضالت اليت تواجه للميزيد من فهم البيئات 

 Corporate social performanceمؤسسات داء الاجتماعي للرابعا:ألا 

اقرتح فقد ، ( CSP) لمؤسساتاألداء االجتماعي ل هذا منوذج لأدخ هو من Carroll (9191)يعترب عموما 
 Carroll ويتعلق أحد أبعاد هذا النموذج بكل ما هو مدرج يف تعريف ،19 رقموضح يف الشكل امل النموذج

املكونات االقتصادية والقانونية واألخالقية والتقديرية )اخليية(. وثانيا، هناك الستجابة  -للمسؤولية االجتماعية 
وعلى الرغم من أن بعض الكتاب قد اقرتحوا أن هذا هو التوجه املفضل عندما ينظر املرء يف املسؤولية  ة،االجتماعي

األداء جابة هي جانب إضايف فقط جيب معاجلته إذا ما أريد حتقيق االجتماعية، فإن النموذج يشي إىل أن االست
 التكيفاالستجابة: رد الفعل والدفاع و سلسلة وقد اقرتحت أربعة مواقف على  ،االجتماعي للمؤسسة

)على  احلأما البعد الثالث من النموذج فيتعلق بنطاق القضايا االجتماعية أو أصحاب املص ،التنبؤاالستشراف/و 
   ثال، االستهالكية، والبيئة، وسالمة املنتجات، والتمييز( اليت جيب على اإلدارة معاجلتها.سبيل امل

بالنسبة لألكادمييني، هو يف ف ،نموذج إىل أن يكون مفيدا لكل من األكادمييني واملديرينهذا اليهدف 
اليت ظهرت يف األدب:  للشركاتاملسؤولية االجتماعية املقام األول مساعدة مفاهيمية لفهم الفروق بني مفاهيم 

تنظيم املفاهيم اهلامة اليت جيب تدريسها  أي. احلاملسؤولية، واالستجابة، والقضايا االجتماعية / أصحاب املص
على فهم أن فهو يساعد لمديرين ل وبالنسبة ،املسؤولية االجتماعية للشركاتوفهمها يف حماولة لتوضيح مفهوم 

االقتصادية يف  االهتماماتيدمج النموذج إذ  ،نفصلة ومتميزة عن األداء االقتصادياملسؤولية االجتماعية ليست م
 ،وباإلضافة إىل ذلك، يضع التوقعات األخالقية واخليية يف إطار اقتصادي وقانوين رشيد ،إطار األداء االجتماعي

وعلى  ،احلصحاب املصأل ةقضايا الرئيسيالميكن أن يساعد النموذج املدير على التفكي بشكل منهجي من خالل 
وفر إطارا ميكن أن يؤدي إىل ي إال أنهالرغم من أنه ال يقدم إجابة عن املدى الذي ينبغي أن تذهب إليه املنظمة، 

 لمشاكللكأداة للتخطيط وكأداة تشخيصية   هوعالوة على ذلك، ميكن استخدام ،حتسني األداء االجتماعي
بسبب و  .1فيها املنظمة تتموقعحتديد الفئات اليت ميكن أن  من خالل . وميكن للنموذج أن يساعد املديرواحللول

                                                 
1
. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit. PP.57-59. 
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ركز على العالقة  بدال من ذلكو مناقشة العالقة اجملردة بني قطاع األعمال واجملتمع،  Carrollالعملية، جتنب  هأهداف
1املباشرةاحمليطة  تهاوبيئ املؤسسةبني 

.   
 اتلألداء االجتماعي للمؤسس Carrollنموذج :  (10-1)الشكل رقم 

 
من قبل  9105نموذج يف عام يف ال التفصيل تمف ،CSPكان هناك عدة متديدات أو إعادة صياغة لنموذج 

Wartick و 
2
Cochran كان البعد األخي و أبعاد املبادئ والعمليات والسياسات.  ليشملنموذج ال عدال، حيث

أشار فقد ، توقف عند جمرد حتديد القضايا ذي، الCarrollقضايا( تطورا كبيا من منوذج إدارة الللسياسات )أو 
Wartich وCochran  املسؤولية االجتماعية، وعملية قوم على مبادئ ت مؤسسات أن املشاركة االجتماعية للإىل

 يتال Wood (9119) يف هذا النهج من قبل ديدجتطور  حدثاعية وسياسة إدارة القضايا. و االستجابة االجتم
يات ، عملاملسؤولية االجتماعية للشركاتادئ تكون من مبي مؤسساتمنوذجا لألداء االجتماعي لل تقدم

بأن  املسؤولية االجتماعية للشركاتادئ فهم مبؤسسات. تاملوك ونتائج سل مؤسساتاالستجابة االجتماعية لل
املسؤولية االجتماعية ادئ . وهي تشمل: مبشغيلهيتم ت القيمي الذيتوى باحململيئة لتكون  حتليلية  أشكاال تكون

، تمؤسسايات االستجابة االجتماعية للعلى املستويات املؤسسية والتنظيمية والفردية، وعملعنها  معرب، للشركات
 االجتماعياألثر  ؤسسات شاملةارة القضايا، ونتائج سلوك املوإد احلييم البيئي، وإدارة أصحاب املصمثل التق

 والربامج االجتماعية والسياسات االجتماعية.

                                                 
1. Paul Lee Min-Dong. A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road 

ahead. (International Journal of Management Reviews, 2008), Volume 10 Issue 1 P 61.  
2.Ibid. 
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Source:Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit. P.57 



اتــــــــــــــــــــل األول مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للشركـــــــــــــالفص  

 
52 

 الأخالقية النظرايت  املطلب الرابع:

د العالقة بني اليت توط لى املتطلبات األخالقيةع اليت تركز قارباتاملهناك جمموعة رابعة من النظريات أو 
وهي تستند إىل املبادئ اليت تعرب عن  ،Ethical theories، تتمثل يف النظريات األخالقية قطاع األعمال واجملتمع

 التالية: الرئيسية  /النظرياتمتييز املقاربات نميك، و لصحيح الذي ينبغي عمله أو ضرورة حتقيق جمتمع جيدالشيء ا
 Normative stakeholder theory املعيارية حالصنظرية أصحاب امل أوال:

بعض الكتاب يعتربون أن هذا ن ضمن جمموعة النظريات التكاملية أل احلقد أدرجت إدارة أصحاب املصل
منذ  احلومع ذلك، فقد أصبحت إدارة أصحاب املص، الشكل من اإلدارة هو وسيلة لدمج املطالب االجتماعية

اإلدارة االسرتاتيجية: هنج أصحاب " كتابه  Freemanعندما كتب  خالقياأل إىل األساسنظرية تستند  9109عام 
أن عليهم ، بدال من صاحلصحاب املجتاه أعالقة ائتمانية  ونحمليت نو دير امل" بداية كنقطة  تناول حيث ،"احلاملص

احل حاب املصفهم أص قدو  ،مؤسسةوجهة النظر التقليدية لل تراه مثلما، املسامهنيواجبات ائتمانية حصرا حنو 
 العمالن والعمالء و و )املورد مطالباملطالبة أو املؤسسة أو لديها صلحة يف ها ملدي يتتلك اجلماعات ال بأهنم

 ن واجملتمع احمللي(.و واملسامه

ىل إاستنادا  امعياري صاحل جوهراامل نظرية أصحابلدى أن   Prestonو   Donaldsonرأى بطريقة أكثر دقة، 
  :تنيرئيسيفكرتني 

وضوعية مأو /وجوانب إجرائية مصاحل مشروعة يف  مهم أشخاص أو مجاعات هل احل( أصحاب املص9
أي  للمؤسسةكن يأو مل  ، سواء كانؤسسةمصاحلهم يف امل حسب احل)يتم حتديد أصحاب املصاملؤسسة لنشاط 

 ( مطابقةمصلحة وظيفية 

احل تتميز كل جمموعة من أصحاب املص  )أي أن ذاتيةقيمة  احلمصاحل مجيع أصحاب املصلدى ( 9و
على هذه النظرية،  متبعة مصاحل جمموعة أخرى، مثل محلة األسهم(. دعمعلى  اوليس جملرد قدرهت اذاهتل باعتبار

أن توازن ، و املعنيني احلاحل املشروعة جلميع أصحاب املصمصلل نفسهوقت اليف  أن تنتبهسؤولة اجتماعيا املؤسسة امل
 .يس فقط مصاحل املسامهنيملصاحل ولايف تعدد ال هذا

 حتكم املؤسساتجيب أن  كيفمن أجل توضيح  فنظرية أصحاب املصاحل ليست كافية. لصيغة عامة إن 
للمبادئ األخالقية مطلوب. حتقيقا هلذه الغاية، اقرتح علماء  معياريا فإن أساسادراء، أن يتصرف املوكيف جيب 

 Rawlsianرولسيان"مبادئ Evan (9111 ) و Freemanقدم فقد . ةخمتلف نظريات أخالقية معيارية فونخمتل

principles".  

عقود ال مذهبFreeman (9119 )واقرتح  الراولزينية،و  يةكانطاألرضية المن جتميعا Bowie (9110 )اقرتح 
مبدأ بشأن  ستة من خصائص راولز استنادا إىل( األخذ مببدأ اإلنصاف 9119 ،9113) Phillipsاقرتح و  عادلةال
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إمكانية و : املنفعة املتبادلة والعدالة والتعاون والتضحية "the principle of fair play العادل( اللعباملعاملة العادلة )
( ستة مبادئ لتوجيه 9119) Philipsو    Freemanقدم و فوائد املشاريع التعاونية. لالقبول الطوعي و املنتفع اجملاين 

 ,Burton and Dunn)من خالل اجلمع بني املفاهيم التحررية ومبدأ اإلنصاف. بعض العلماء  احلنظرية أصحاب املص

1996; Wicks et al., 1994)  ومتسك ''.هنج" األخالق النسويةبدال من ذلك استخدام  وااقرتح Donaldson وDunfee 
 Wijnbergالصاحل العام واقرتح فهوم مArgandon~a (9110 )اقرتح و نظرية العقد االجتماعي التكاملية ". "ـب (9111)
هو إدارة املخاطر، وقد نشر مركز   لكل منها وهر املعيارياجلنهج األرسطي. من منظور عملي، ال (9111)

 .احلجمموعة من املبادئ إلدارة أصحاب املص (9111)كالركسون ألخالقيات العمل 

اول حياليت و ، خاطئة (ودية)شوهات خطية وتفسيات تمن املعيارية احل نظرية أصحاب املص نتلقد عا
Freeman مل، . يف املمارسة العملية، مت تطبيق هذه النظرية على جمموعة متنوعة من جماالت العهاتوضيحؤه وزمال

قد مت ، و يف عدد من الكتب املدرسيةو واجملتمع،  عمالاألبني عالقة المن أجل  احلمبا يف ذلك إدارة أصحاب املص
ات يف النظريات األخالقية ويعرض وجه متأصل احلباختصار، هنج أصحاب املص. عدة مرات بعضها نشر إعادة

 .1األخالق هي املركز أين، املسؤولية االجتماعية للشركات بشأن نظر خمتلفة
 Universal rights ة  الحقوق العاملي ثانيا:

يف السنوات  .، وخاصة يف السوق العامليةللشركاتاملسؤولية االجتماعية قوق اإلنسان كأساس حبخذ األمت 
امليثاق العاملي لألمم مثل ، ؤسساتعلى حقوق اإلنسان ملسؤولية امل ةالقائم املقارباتبعض  احاقرت  متاألخية، 

 ، مبادئ سوليفان العاملية، وغيمها.املتحدة

من أهم ، اإلنسان والعمل والبيئةضم مبادئ يف جماالت حقوق الذي ي امليثاق العاملي لألمم املتحدةيعد 
وإرساء ثقافة  سرتاتيجيات والسياسات واإلجراءاتيف اال خالل دمج املبادئ العشرة للميثاقفمن تلك املقاربات، 

، ولكن أيضا متهد األساسية جتاه الناس وكوكب األرضال حتافظ فقط على مسؤولياهتا  ؤسسات، فإن املالنزاهة
اإلعالن العاملي حلقوق  منمستمدة املبادئ العشرة للميثاق  وتلك ،املدى الطويلالطريق لتحقيق النجاح على 

وإعالن ريو بشأن البيئة ، بادئ واحلقوق األساسية يف العمل، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املاإلنسان
امليثاق  قدم ملبادئ(.املبحث األول لتلك ا )سبق االشارة يف2، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادوالتنمية
مام املنتدى االقتصادي العاملي يف عام أألول مرة من قبل األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف خطاب  العاملي
منذ و  ،ألمم املتحدة يف نيويوركالرئيسي لقر املة لالتفاق العاملي يف شغيليمت إطالق املرحلة الت 9111يف عام و  ،9111

 .املؤسساتالعديد من  هتبنتذلك احلني 

                                                 
1. Garriga, Elisabet and Mele, Domenec. Op. cit. PP.60-61.  

2. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
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دف إىل دعم العدالة االقتصادية واالجتماعية هت يتمبادئ سوليفان العاملية، ال يوه، مقاربة أخرىهناك 
زعيم احلقوق املدنية يف  9199، اليت أطلقها يف عام متثل مبادئ سوليفان العاملية .ؤسساتامل جتاهوالسياسية 

، واحدة من أقوى حماوالت القرن العشرين لتحقيق العدالة االجتماعية من (9119-9199)فيالدلفيا ليون سوليفان 
 فقد طورت تلك املبادئ، وثيقة ثابتةأكثر من كوهنا حركة مستدامة تعترب هذه املبادئ خالل النفوذ االقتصادي. 

اللتزامات من خالل حتديد ا ،لتطبيق الضغط االقتصادي على جنوب أفريقيا احتجاجا على نظام الفصل العنصري
ا بني عا واسييف هناية املطاف اكتسبت املبادئ تبنو  األساسية للعدالة والتمكني كشروط للعمل يف البالد.

 هلا.ا اليت تتخذ من الواليات املتحدة مقر  ؤسساتامل

أحناء العامل ، واليت أصبحت معروفة يف مجيع 9199ريل فأ 9يف  الن عن مبادئ املساواة يف احلقوقمت اإلع
، كشف سوليفان واألمني العام لألمم  9111، يف عام استمرارا لتطور املبادئو ، مبادئ سوليفان، عالنية باسم

، وهي صيغة موسعة ملبادئ مواطنة ن العاملية للمسؤولية االجتماعيةاملتحدة آنذاك ، كويف عنان، عن مبادئ سوليفا
  ليستخدم سرتاتيجياتاليف امطلوبا إرث مبادئ سوليفان العاملية  بقييف القرن احلادي والعشرين، ، و اتاملؤسس

 .1ملعاجلة جمموعة واسعة من القضايا االجتماعية

من املعتمد لها تستند إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فكخمتلفة، مقاربات على الرغم من استخدام 
نات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان وحقوق العمال وعلى اإلعال 9190قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

  ومحاية البيئة.

 Sustainable development ستدامةاملتنمية ال ثالثا:

هذا على الرغم من أن و  كبية،  شعبية ذو أصبح والذيز على القيم، يرتكمفهوم آخر  التنمية املستدامة
 ذات الصلة. املؤسسات، فإنه يتطلب مسامهة املؤسسايتستوى املاملستوى الكلي بدال من  النهج تطور على 

لعقد قمة األرض يف ريو دي األساس  ،9109" الذي نشر عام Brutland Report بروتالند تقرير"وضع 
خطوة كبية ، ومثلت يئي مت تنظيمه على اإلطالقأكرب مؤمتر بكانت ف، 9119 /جواناليت عقدت يف يونيو ،جانيو

القمة  ومن بني نتائج مؤمتر ،، والتنوع البيولوجياتفاقات دولية بشأن تغي املناخ، والغابات إبرام، مع إىل األمام
وإعالن ريو بشأن البيئة ، تفاقية اإلطارية بشأن تغي املناخ، ومبادئ إدارة الغاباواالت اتفاقية التنوع البيولوجي

كما أدت   ،ع اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة، الذي تطلب من البلدان وض99والتنمية، وجدول أعمال القرن 
أدى مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام و  ،القمة إىل تأسيس جلنة األمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة

                                                 
1
. Molly Roth. Sullivan Principles: 

https://globalphiladelphia.org/sites/globalphiladelphia.org/files/Resource9ASullivanPrinciples.pdf.  

https://globalphiladelphia.org/sites/globalphiladelphia.org/files/Resource9ASullivanPrinciples.pdf
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ل يف جوهانسربغ إىل املزيد من االلتزامات احلكومية وساعد يف توسيع نطاق املفهوم ليشمل جماالت األعما 9119
 .1واحلكومات احمللية واجملتمع املدين

ال القادمة تنمية تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجي هيجلنة حسب إن التنمية املستدامة 
، نائب األمني Desaiيقول . ق املعتمدة على أعلى مستوى سياسيقد مت تكريسها يف الوثائ ، وعلى تلبية احتياجاهتا
جسر مبثابة  هوالتنمية املستدامة مفهوم : "إن 9119، واألمني العام لقمة جوهانسربج عام 9119العام لقمة ريو عام 

"التحدي هو ربط ودمج السياسات القطاعية املختلفة مثل الزراعة ، ويربط بني االقتصاد، والبيئة، واألخالق"
دامة إىل لكية مفهوم التنمية املست، جيب أن متتد م"للحصول على عمل حقيقيو "، التجارة أو االستثمارو الطاقة و 

 .2الرئيسيني يف القطاع اخلاص" احل، إىل أصحاب املصمجيع الوكاالت القطاعية، واألهم من ذلك

توسع منذ ذلك احلني إال أنه و سوى العامل البيئي،  مشل وبدايته يف أصلهعلى الرغم من أن هذا التقرير 
د االجتماعي باعتباره جزء ال يتجزأ من التنمية. على حد تعبي جملس شمل مراعاة البعيمفهوم التنمية املستدامة  ل

التنمية املستدامة حتقيق التكامل بني االعتبارات االجتماعية والبيئية "تتطلب العاملي للتنمية املستدامة  األعمال
 .3"واالقتصادية إلصدار أحكام متوازنة على املدى الطويل

سرتاتيجيات ملواجهة التحدي املؤسسي االفذ نالعمليات وتجيب أن تطور املؤسسة وتأيت املشكلة عندما 
ات. مؤسسلل /االيكولوجيةمت اقرتاح بعض املقرتحات لتحقيق االستدامة البيئية. مؤسساتللتنمية املستدامة لل

"خط فية اإلمجالية، إىل الرحبية الصا واليت تظهر، خط القاعدة" التقليدية " اسبةحمعملي هو توسيع القرتاح فكان اال
شمل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية يأن ه من شأن ذيال "The triple bottom line ثي الثال القاعدة

أن االستدامة املؤسسية هي عملية حسب الطلب، وينبغي لكل  Werre(9113)و Van Marrewijkويؤكد . مؤسسةلل
أهداف املنظمة  يرضيهذا ينبغي أن  .املؤسساتستدامة ابشأن  نيعينوهنجها امل هاطموح أن ختتارمنظمة 

 .4، بوصفه استجابة مالئمة للظروف اليت تعمل فيها املنظمةتهامع اسرتاتيجي اشياكون متمي، و ومقاصدها

 The common good approach نهج الصالح العام رابعا:

 تعترب أن حاب املصاحل ولكن مع إمكاناتهذه اجملموعة الثالثة من النهج، هي أقل احتادا من هنج أص 
سيكي متجذر الصاحل العام هو مفهوم كال .سؤولية االجتماعية للشركاتللمالصاحل العام للمجتمع كقيمة مرجعية 

كما هو احلال مع أي ،هذا النهج أن األعمال يؤكد. فلسفيا تطورو  ،يف التقاليد األرسطية، يف القرون الوسطى
ويف هذا  ،جزء من اجملتمع ايف الصاحل العام ألهن جيب أن تسهمجمموعة اجتماعية أخرى أو فرد يف اجملتمع، 

                                                 
1
. United Nations. Framing Sustainable Development: The Brundtland Report – 20 Years On. 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf 
2
.Ibid.  

3
. Garriga, Elisabet and Mele, Domenec. Op. cit. P.61. 

4
. Ibid. P.62. 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf
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، ولكن باجملتمع وأن ال تتطفل عليهاألعمال ال تضر جيب أن  ،ةالصدد، فقد قيل أن العمل هو مؤسسة وسيط
 .تمعيف رفاهية اجمل أن تكون مسامها إجيابيا ببساطةو 

األعمال يف الصاحل العام بطرق خمتلفة، مثل خلق الثروة، وتوفي السلع واخلدمات بطريقة فعالة  تسهم
تسهم  اغي القابلة للتصرف. وعالوة على ذلك، فإهنه األساسية و وحقوقالفرد كرامة حترتم  ونزيهة، يف الوقت نفسه 
، سواء يف احلاضر أو يف وف عادلة وسلمية ووديةللعيش معا يف ظر  املنسجمةطريقة اليف الرفاه االجتماعي و 

والتنمية احل إىل حد ما، فإن هذا النهج لديه الكثي من القواسم املشرتكة مع كل من هنج أصحاب املص. املستقبل
، ن الطرق لفهم مفهوم الصاحل العامعلى الرغم من أن هناك العديد مو  ،فلسفية خمتلفةالقاعدة الاملستدامة، ولكن 

النسبية الثقافية،  باالحبار يفيسمح هو للغاية.  استند إىل معرفة طبيعة اإلنسان وحتقيقها يبدو مقنعاملتفسي لفإن ا
 يف بعض التعاريف للتنمية املستدامة. تتجسداليت كثيا ما 

العيش " هفهم على أن، وي Kyoseiكيوسي   لـفهوم الياباين املهي أيضا قريبة جدا من  الصاحل العامفكرة 
واحد من املبادئ املؤسسة  هوجنبا إىل جنب مع مبدأ كرامة اإلنسان،  ذيالو ، "معا من أجل الصاحل العاموالعمل 

1" الشهيةألعمالجل األ لكوكس للمبادئ املائدة املستديرةلـ "
.  

ا هو كل النظريات واملقاربات اليت ذكرت هنا حاولت بطريقة ما الربط بني املؤسسة واجملتمع، وهي كم
النظريات  عن خمتلفوعميقة ، وقد أسهم تصنيفها هبذا الشكل يف إعطاء نظرة شاملة واضح متداخلة فيما بينها

 .املسؤولية االجتماعية للشركاتاملفسرة 
 الاجامتعية لمسؤوليةل  املنظور الإساليم املطلب اخلامس:

 هي مفهوم غريب حبت االجتماعية للشركاتاملسؤولية يبدو للوهلة األوىل وعند مراجعة األدبيات، أن 
بالدول الغربية اليت رأت ضرورة وجود شراكة بني مؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املختلفة فقط يرتبط 

عدد قليل جداً  سوىهذا املفهوم  تنبيم فل)اإلسالمية(  الدول العربيةيف ، أما لتأمني التنمية اجملتمعية املستدامة
 سؤوليةاململفهوم حقا أنه ليس هذا هل يعين ف، حكرا على الدولة عتربيسؤولية هذا النوع من املال ال ز و ها، من

 جذور من املنظور اإلسالمي؟. االجتماعية

 ابتغاء االجتماعية واملسؤولية اخليي للعملأمهية  أعطى اإلسالم أنوالسنية  القرآنية الدالئل من الكثي تبني

 يعترب كما  ،بثمن تقدر ال روحية وسعادة نفسية وسكينة بركة من احلياة يف املتطوع يناله أن ميكن عما فضال، اهلل رضاةمل

 واملال والعقل والنسل النفسو   الدين على احملافظة :وهي الضرورات أو الشرعية املقاصد من وتثبيته وإشاعته اخلي عمل

                                                 
1
.Ibid. 
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فراد اجملتمع أ، واملؤسسات هي جممعات بشرية تتكون من 1اجتماعية كلها مسؤوليات املسلم فحقوق العرض،و 
 وتعمل على خدمة اجملتمع، وبالتايل تتحمل مسؤولية جتاه اجملتمع.

 اليت الكثية واألحاديث اآليات خالل من االقتصادي للنشاط االجتماعي البعد على اإلسالم ركز لقد

ومن  ت،املخلوقا هذه عليها حتيا اليت بالبيئة أو احليوان أو باإلنسان سواء واإلضرار الضرر عن على االبتعاد أكدت
 :2القواعد اليت ارتكزت عليها املسؤولية االجتماعية يف التشريع اإلسالمي ما يلي

  يف فرد فكل البعض بعضهما مصاحل رعاية واجلماعة الفرد من كل اإلسالم أمر ة:والرعاي المسؤولية 
 أو قيادة أو جاه ذي كل تشمل حىت تتسع مسؤولية وهي يده حتت هم ومن رعيته مأمور برعاية اجملتمع

 عن مسؤول وكلكم راع كلكم" :والسالم الصالة علية النيب الكرمي حديث وجيسدها مصلحة أو إدارة

 .املادي الربح حتصيل عند فقط وال يتوقف املسؤولية هذه إطار يف يدخل ؤسساتامل دور فان لذا ؛"رعيته
 :تمع ويدخل يف إطار هذه الصورة جملأمر اإلسالم احلنيف بالتعاون بني أفراد ا التكافل والتعاون

تضطلع  كما  ؤسساتموضوع التكافل االجتماعي والضمان االجتماعي الذي جيب أن تضطلع به امل
 . به الدولة واألفراد

 بالضعفاء بالرمحة اإلسالم أمر حيث العظيمة اإلسالمية والقيم احليوية العناصر من هي :والعطف الرحمة 

 هي وإغناءهم أمواهلم، وحفظ وصيانتها، مصاحلهم ورعاية الضعفاء محاية إن واألرامل. واأليتام واملساكني

  .لألفراد هي كما للمؤسسات اهلامة واألدوار املسؤوليات من
 هي البيئة، أو تمعجملا على تعود منفعة وكل هلا، حملتاج مساعدة كل بل فقط، املال بذل يف اإلحسان حيصر ومل

  .عليها يؤجر اليت الصدقة من نوع

 اهلل أمام نو مسؤول هم كما بعضا بعضهم أمام مسئولني املسلمني جيعل األخوة مفهوم إن :خوةاأل. 

 لذا احلكم العدل هو سبحانه اهلل الن باحلق العدل على وشرعه السالم دين قام لقد :االجتماعية العدالة 

 .باحلرام القيام عن نو املسلم يرتدع به و اإلسالم، عليه يقوم الذي األساس هو االجتماعية العدالة مبدأ فان
 جلهاأ من اليت الرئيسية مهمته الكون وإعمار األرض هذه على األوىل اإلنسان وظيفة هو :االستخالف 

 مسؤولياته، خالهلا من وتتحدد ودوره املسلم مكانة حتدد فاخلالفة الكون يف شيء كل له اهلل سخر

 فمستخل أنه على املال إىل ينظر املسلم أن ذلك به، يقوم عما ولؤ مس فرد كل أن على يدل والتكليف
 يأيت من فيه وسيستخلف وكرمه، بفضله سبقه عمن فيه استخلفه وجلَّ، عز احلقيقي مالكه قبل من فيه

                                                 
1
الملتقى الوطني حول سلوك المؤسسات االقتصادية في مواجهة . اإلسالمي املنظور من االجتماعية واملسؤولية . التنمية املستدامةعاقلي حيياوي وفضيلة نعيمة.  

 .172ص..7017نوفمرب  70،71كلية العلوم االقتصادية والتسيي والعلوم التجارية، جامعة ورقلة، التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، 
-748األردن. ص.ص. البشري،  املوارد لتنمية ريبعال الكندي . املعهدإسالمي اقتصاد منظور من للمؤسسة االجتماعي الدورطشطوش.  إبراهيم املوىل هايل عبد.  2

749. 
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 وجيب أداؤها جيب أمانة هو فاالستخالف به، املنوط االستخالف هذا حبق القيام عليه فإن مثَّ  ومن بعده،

 .كلها لألمة املنفعة حيقق مبا األمانة هذه إدارة
 قدو  ،املسؤولية االجتماعية للشركات نطاق يف داخلة استحبابا أو جياباالشرع إ عليها حث اليت املصاحل كل

 الدين شجاع الدكتور حاول
1
 إىل فتوصل ،االجتماعية للشركاتاملسؤولية  برامجو   لنشاطات الفقهي التكييف وضع 

 :تعد ، فاملسؤولية االجتماعيةفقهي تكييف من ألكثر ختضعاملسؤولية االجتماعية  مظاهر أن

 .واملصحات واملساجد املدارس كبناء: الرب على التعاونمن قبيل  -
 .االجتماعي التكافل من قبيل -
 .املنكر عن النهي و باملعروف األمر من قبيل -
 .اهلل سبيل يف اإلنفاق أبواب من هي باب -
 إىل يؤدي كان إذا األصل يف مباحا كان إن و فعل كل عن النهي هو الذرائع سد :الذرائع سد إطار يف تندرج -

 ذلك. إىل يؤدي أن منه خيشى أو حمظور
 املكلف يقوم أن فاألوىل املنفعة مع اجتمعت إذا املفسدة أن أي :النعم جلب من أوىل املفاسد درء قاعدة  -

 األشخاص بعض حرمان على ذلك ترتب ولو املفاسد درء فاألوىل تستفحل، و تنتشر املفاسد الن املفسدة، بدرء
 تدرأ املفسدة هذه نإف مفسدة، يهوغ باملستهلك أو بالبيئة اإلضرار كان فإذا عليها، احلصول تأخي أو املنافع من
 .األرباح بعض من ةؤسسامل حرمان ذلك على ترتب وإن
 وقوعه قبل الضرر دفع وجوب عن تعرب القاعدة هذه :اإلمكان بقدر يدفع الضرر قاعدةو   االجتماعية املسؤولية -

 التدابي على القاعدة هذه تنطبق ،"ضرار وال ضرر ال" :اهلل رسول قول يف القاعدة هذه ووردت الوسائل، بكل
 .تلويثها أو بالبيئة اإلضرار دون للحيلولة ؤسساتامل تتخذها اليت الوقائية

 .وقوعه بعد الضرر رفع وجوب أي :يزال الضرر قاعدة  االجتماعية املسؤولية -
 اخلاص الضرر نطاق أن القاعدة هذه تعين :العام الضرر لدفع اخلاص الضرر حتمل وقاعدة االجتماعية املسؤولية -

 كان إذا الضرر هذا حتمل تؤسساامل هذه على لذلك  تؤسساامل أو األشخاص من جمموعة يتعدى ال ضيق
 .عام ضرر لدفع ذلك

 يتحمل أن عليه فان ما، نشاط من األرباح جيين من أن تعين: و  بالغنم الغرم قاعدةو  االجتماعية املسؤولية -
 .كسبه يف سببا كان الذي اجملتمع فضل ينسى أالو  التصرف، ذلك جراء من حتدث اليت األضرار تعويض

 اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا" :تعاىل اهلل قال :األمر يلو   ةطاع أشكال من شكل االجتماعية املسؤولية -
 .29 اآلية/النساء سورة"منكم األمر وأويل الرسول وأطيعوا

                                                 
1
 .13-8. ص ص.7008، صنعاء  والقانون الفقه كات بينر للش االجتماعية المسئوليةالدين.  شجاع املؤمن عبد . 
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 إىل الوصول ميكن اإلسالمي التشريع عليها نص اليت االجتماعية باملسؤولية احلريف وااللتزام السليم بالتطبيقو 

 هو االجتماعية العدالة حتويهم، فمبدأ اليت البيئة أو تمعجملا أو األفراد يف سواء اآلفات من ومزدهر خال متقدم جمتمع

 املسلمني جيعل األخوة مفهوم أن كما باحلرام، القيام عن نو يرتدع املسلم وبه اإلسالم، عليه يقوم الذي األساس

 .1بعضا بعضهم أمام ولنيؤ مس

 .مفهوم متأصل يف الشريعةإذن مفهوم املسؤولية االجتماعية ليس دخيال على املنهج اإلسالمي، بل هو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .178. نعيمة حيياوي و فضيلة عاقلي، املرجع السابق، ص. 1
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 ملبادرات /االأدواتالاسرتاتيجيات و  – املسؤولية الاجامتعية للرشاكت :لثاملبحث الثا

، فهناك مؤسسات تتبىن املفهوم املسؤولية االجتماعية للشركاتختتلف املؤسسات يف درجة تبنيها ملفهوم 
و املبادرات أدوات عدد من األخرى تتبىن املفهوم بشكل سطحي، هذا ويوجد أمؤسسات  بينمابشكل جلي، 

، مثل مدونات قواعد السلوك واملعايي واليت تعترب مبثابة التزام من قبل املسؤولية االجتماعية للشركاتاخلاصة ب
سنحاول يف هذا املبحث التفصيل يف هذه  .خالقية عند ممارسة أعماهلااعية واألاملؤسسات باحرتام اجلوانب االجتم

 من خالل املطالب التالية:نقاط ال

  المسؤولية االجتماعية للشركاتاستراتيجيات ومناهج التعامل مع المطلب األول: 
  المسؤولية االجتماعية للشركاتأدوات ومبادرات المطلب الثاني: 

المسؤولية االجتماعية لمحة عن مبادرات الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية بشأن المطلب الثالث: 
 للشركات

 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت مع التعاملومناجه اسرتاتيجيات : ولاملطلب الأ 

 أوال: الاستراتيجيات

ة واحدة يف تعاملها على اسرتاتيجياملؤسسات ، ال تعتمد املسؤولية االجتماعية للشركاتيف تبنيها ألبعاد 
املؤسسات، بينما يكون ضعيفا مع دورها االجتماعي )املرتقب(، فاألداء االجتماعي قد يكون متميزا لدى بعض 

 إىل أربع 1وقد أشار العامري والغاليبأخرى أو رمبا يكون شبه معدوم يف بعض املؤسسات، لدى مؤسسات 
  وهي: للشركاتاملسؤولية االجتماعية مع  للتعاملاسرتاتيجيات 

 Obstructionist strategyستراتيجية الممانعة/عدم التبني ا -1
من خالل هذه االسرتاتيجية تتجنب املؤسسة االلتزام بأي دور اجتماعي وتتحاشى اإلنفاق على 
األنشطة االجتماعية، حيث تركز على األولويات االقتصادية، ذلك أن الدور الرئيسي من وجود املؤسسات هو 

ق العوائد واألرباح من خالل ممارسات اقتصادية فاعلة وكفؤة، حيث يعد هذا الدور املسؤولية الوحيدة اليت حتقي
 تتحملها املؤسسات.

تعترب اإلدارة اإلنفاق على األنشطة االجتماعية تكاليف ال يفرتض للمؤسسة حتملها، لذلك يتم فحص 
 معطيات األرباح والعوائد وإن كان جيدا من الناحية القرارات املتخذة اقتصاديا، ويتم رفض أي قرار ال يليب

االجتماعية، وباالستناد إىل هرم املسؤولية االجتماعية فإن املؤسسات اليت تتبىن اسرتاتيجية املمانعة توجد يف 
 ت.املستوى األول أي املسؤولية االقتصادية، وحتاول ان تتحاشى حىت املسؤولية القانونية بشىت الوسائل والتربيرا

                                                 

 .92-96(، ص. ص. 7008، )عمان:دار وائل، 7، ط.اإلدارة واألعمالصاحل مهدي حمسن العامري، طاهر حمسن منصور الغاليب. .  1
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 Defensive strategyاالستراتيجية الدفاعية  -1
مبوجب هذه االسرتاتيجية، تتبىن املؤسسة القيام باحلد األدىن القانوين املفروض كدور اجتماعي، بالقدر 
الذي حيميها من االنتقادات أو الوقوع يف املسائل القانونية، يف هذه احلالة تركز املؤسسة على اجلوانب املرتبطة 

ت املنافسة وحاالت تغيي سلوك الزبائن لتحقيق أداء مايل عال، كما ميكن أن تستجيب للضغوط الناشئة مبتطلبا
من قبل مجاعات الضغط ومحاية البيئة وفق معايي قانونية معتمدة فقط. وتقع هذه االسرتاتيجية املتبناة من قبل 

املستوى الثاين من هرم املسؤولية االجتماعية  املؤسسات اليت ترى أن الدور االجتماعي كلفة ال يفرتض حتملها يف
 أي املسؤولية القانونية.

 Accommodative strategyاستراتيجية التكيف  -2
تبادر املؤسسة إىل تبين دور اجتماعي يتجاوز املتطلبات القانونية املفروضة ويف إطار منظور أخالقي 

ل اإلنفاق على اجلوانب املرتبطة باحلس األخالقي. مسؤول، حيث تساهم املؤسسة باألنشطة االجتماعية من خال
إن املؤسسة اليت تتبىن هذه االسرتاتيجية تراعي املسؤوليات األخالقية، من خالل االهتمام بالقيم واألعراف 
والسلوكيات املقبولة اجتماعيا، إن هذا النمط من املسؤولية االجتماعية ميثل املستوى الثالث من هرم املسؤولية 

 ماعية أي املسؤولية األخالقية.االجت

 Proactive strategy/االستشرافاستراتيجية المبادرة التطوعية -4
مبوجب هذه االسرتاتيجية تتبىن املؤسسة دورا اجتماعيا واسعا جدا، حيث تأخذ مصاحل اجملتمع وتطلعاته 

االجتماعية، وتبادر اإلدارة إىل املسامهة يف يف مجيع قراراهتا، فاملؤسسة تأخذ زمام املبادرة يف الفعاليات واألنشطة 
االرتقاء بنوعية احلياة يف اجملتمع، حيث ترى الدور االجتماعي ضرورة للنجاح يف بيئة األعمال املعاصرة، وهذا 
النمط ميثل باألخص املستوى الرابع من هرم املسؤولية االجتماعية أي املسؤولية اخلية، كما يشمل مجيع مستويات 

 لية.املسؤو 

يف كتابه "املؤسسة املدنية" أربع طرق تستجيب فيها " Simon Zadek"حدد سيمون زاديك بينما 
 :1وتتمثل يف املناهج التالية، املسؤولية االجتماعية للشركاتلضغوط  ؤسساتامل

 نهج دفاعي Defensive approach:  ستقوم مبا جيب فاملؤسسات الضرر.  نهج يهدف إىل ختفيفالهذا
 .به لتجنب الضغط الذي جيعلها تتكبد تكاليفالقيام 

  ةالفائد–نهج التكلفة Cost–benefit approach:  ؤسساتأن املعلى وينطوي هذا النهج التقليدي 
 .األنشطة إذا متكنت من حتديد الفوائد املباشرة اليت تتجاوز التكاليف تلكستضطلع ب

                                                 
1. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit. P.52. 
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  نهج استراتيجي Strategic approach : بالبيئة املتغية وتتعامل مع  املؤسساتويف هذا النهج، ستعرتف
  .كجزء من اسرتاتيجية طارئة متعمدة  املسؤولية االجتماعية للشركات

 نهج االبتكار والتعلم Innovation and learning approach :  ،يف النشط  خنراطالفإن ايف هذا النهج
يوفر فرصا جديدة لفهم السوق ويعزز التعلم التنظيمي، األمر الذي يؤدي إىل  املسؤولية االجتماعية للشركات

  .ميزة تنافسية
ا حججفهي تعترب  ، املسؤولية االجتماعية للشركاتلتبين  أو املربر جمتمعة اجلدوىتشكل هذه النهج، 

 وية للسعي لتحقيق األعمال املسؤولة اجتماعيا.ق
 الاجتماعية للشركاتاملسؤولية مراحل تبني ثانيا: 

متر بعدة مراحل من التعلم  املسؤولية االجتماعية للشركاتأن املؤسسة يف تعاملها مع  Zadek أكد  
يف حني أن كل مؤسسة تتعلم بطرق فريدة من نوعها، فإن  فإنه  Nikeيف مؤسسة  1تهجتربالتنظيمي، فحسب 

. وعالوة على املسؤولية االجتماعية للشركاتمل مع معظم املؤسسات متر عرب مخس مراحل ملحوظة يف كيفية التعا
ذلك، فكما وجهات نظر املنظمات حول قضية ما تنمو وتنضج، فكذلك األمر بالنسبة لوجهة نظر اجملتمع. 

إن رحلة  حتتاج املؤسسات إىل البقاء على اطالع على أفكار اجلمهور املتطورة حول أدوار ومسؤوليات املؤسسات.
"التعلم  Zadekيسميه ما إىل االخنراط فييؤدي  -التنظيمي واجملتمعي -هذين البعدين للتعلم املؤسسة من خالل 

 ، وتتمثل هذه املراحل فيما يلي:املدين"

غي  اقدن ؤسسةتواجه املغالبا ما  هذه املرحلةيف  :"انها ليست وظيفتنا إلصالح ذلك "المرحلة الدفاعية. 1
املباشرة مثل  احلمتوقع، عادة من نشطاء اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم ولكن يف بعض األحيان من أصحاب املص

اتصاالت ومتيل إىل فرق من قبل فرق قانونية و  ؤسسة مصممة ومنفذةالعمالء واملوظفني واملستثمرين. استجابات امل
والنتائج السلبية  ؤسسة( أو نفي الروابط بني ممارسات املمزاعم )"هذا مل حيدث"للإما الرفض الصريح  أن تشمل

اجلدل حول انبعاثات الكربون. مع  Royal Dutch/Shellتعامل التفكي يف ميكن  املزعومة )"مل يكن خطأنا"(.
إنتاج وتوزيع  هامسؤوليتها عن االنبعاثات اليت أنشأ تنف  -مع بقية قطاع الطاقة متاشيا -ؤسسةلسنوات، فإن امل

تستمر هذه بعض املساءلة. ولكن على عكس بعض منافسيها، املؤسسة بعرتف ت. اليوم، ويةالطاق امنتجاهت
 املسؤولية عن االنبعاثات من منتجاهتا بعد بيعها. تتحمليف مقاومة مطالب خرباء البيئة بأن عليها أن  املؤسسة

 جيب وضع همن الواضح أن هذه املرحلةيف  :"فعلن أنعلينا "اننا سوف نفعل بقدر ما  مرحلة االمتثال. 2
فعل ما اتفقنا نعلينا أن نضمن أننا ال للنقاد )" /واضحةطرق مرئيةما تكون ب، عادة ومالحظتهاسياسة مؤسسية 
خيلق القيمة من خالل احلفاظ على  وهو ،األعمالب للقيام اره تكلفة باالمتثال باعت يفهم"(. بهعلى عدم القيام 

                                                 
1
. Zadek, Simon.The Path to Corporate Responsibility-BEST PRACTICE .Harvard business review. December 2004. 

Purchased by Simon Zadek on February 07, 2012 . PP.36-37. 
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حىت وقت قريب، على سبيل املثال، فإن الكثي من الصناعات الغذائية . واحلد من خماطر التقاضي ؤسسةمسعة امل
 Nestléانتقدت عندما ف"، يصح غي مقبول من الناحية القانونية "غيما هو جتنب  باهنا"الصحة"  تقد فهم

 سحوقامللط خلادعى نشطاء أن األمهات يف البلدان النامية سوف تنتهي  ،رضعصيغة اللبسبب املخاطر الصحية 
ل يو حت كانلسنوات عديدة  استجابتها هلذا األمر  ن،أطفاهل متس بصحة، وبالتايل  contaminated water لوثةمياه مب

التسويقية جلعل هذه املخاطر واضحة لألمهات اجلدد بدال من، على سبيل املثال، حماولة  املؤسسة سياسات
ربز البدانة ي حولالنقاش العام احلايل  طفاهلن.ألضمان التغذية الشاملة ب الكفيلة سبلالبشكل عام حول  نتثقيفه

ني أن اجلمهور يريد بوضوح هلدف االمتثال، يف ح هي ببساطةالغذاء مؤسسات غريزة ف ،هانفسالقوى احملركة 
 من قبل تلك املؤسسات.أكرب بكثي  االتزام

اليت ال و اهنا تواجه مشكلة طويلة األمد املؤسسة تدرك  هذه املرحلة يف :"...،انها األعمال " المرحلة اإلدارية. 3
ن ديرياملإعطاء  ؤسسةامل سيكون علىالمتثال أو اسرتاتيجية العالقات العامة. لحماوالت يف بعيدا  صدهاميكن 

الرائدة يف صناعة املالبس  ؤسساتوغيها من امل Nikeفمثال، املشكلة وحلها.  عنمسؤولية األعمال  االساسيني
صعب إن  هوالعاملية  هميف سالسل توريدعليها تفق امل العمل على حنو متزايد أن االمتثال ملعاييو فهم تواألحذية 

 يديروناملبيعات، و يتنبؤون ب حوافز املشرتيات و يضعون هبادون تغييات على الطريقة اليت من  كن مستحياليمل 
 املخزون.

تنظيم اسرتاتيجيتها  أن إعادةتعلم كيف ت ؤسسةامل هنا :"اتنافسيإنها تعطينا هامشا " مرحلة االستراتيجيةال. 4
يف جناح املنظمة على املدى  يسهمعلى املنافسة و  دعامة هاعطيياملسؤولة ميكن أن  عمالارسات األمم لتناول

يعتمد على قدرهتا على تطوير أشكال أكثر  اأن مستقبله تعلم ، على سبيل املثال،السيارات مؤسساتالطويل. 
على األغذية من أجل تطوير وعي خمتلف عن الكيفية اليت تؤثر هبا منتجاهتا  مؤسسات تكافحو أمانا بيئيا للتنقل. 

انب تركيزها نج اعماهلأكيفية دمج احملافظة على الصحة يف مناذج   تستكشفاألدوية  مؤسساتا. و عمالئه صحة
  التقليدي على عالج األمراض.

 تعزز املؤسسات هذه املرحلة يف :نحن بحاجة للتأكد من أن الجميع يفعل ذلك"" النهائية المدنية المرحلة. 5
الطاقة  مؤسساتفهم ت، فمثالاالسرتاتيجية. بأحيانا ارتباطا مباشرا  اهذ العمل اجلماعي ملعاجلة مهوم اجملتمع. يرتبط

 تستخدم احلكومات اإلتاوات املفاجئة أينخالقية األغي  الطرقلتعامل يف بعض األحيان مع ا اصناعتهعلى أن 
the windfall royalties هنا تدعم مبادرة الشفافية يف فا وبالتايل،، من استخراج النفط والغاز هاكسباليت ت
الصناعات االستخراجية، اليت حتث احلكومات على تقرير اإليرادات اإلمجالية اليت  اململكة املتحدة يف جمال 

-meta يف اسرتاتيجية فوقية تفكرحىت إىل أبعد من ذلك و  ملؤسساتبعض ا نظرتستمدها من استخراج املوارد. ت

strategy :نفتاح اجملتمع العاملي ذاته.استقرار و اال يف اجملتمع و دور املستقبلي لألعمال  
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 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت ومبادرات أأدوات :ثايناملطلب ال 

 املسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات أوال: التعريف بأدوات

 الوسم ،مدونات قواعد السلوك وهي املسؤولية االجتماعية للشركاتأدوات ميكن حتديد ثالثة أنواع من 
كمل ت وأ تشي إىل بعضها البعض أينيف نظام  ترتبط فيما بينهايف كثي من األحيان  األدواتوالشهادات. هذه 

   .1تتنافس مع بعضها البعض على الرغم من أهنا قد تكون ذات طبيعة خمتلفة أينأو  بعضها البعض

هي االلتزامات اليت تعهدت هبا املنظمات أو اليت تفرضها على شركائها  :مدونات قواعد السلوك -1
 االقتصاديني. 

دمة وفقا ملعايي معينة، سواء كانت بيئية أو بيولوجية خهي عالمات هتدف إىل التعرف على منتج أو  :الوسم -1
تكون مرتبطة أن ذه الطريقة أو اجتماعية. وهي تستند إىل الصفات اجلوهرية للمنتج أو عملية التصنيع وميكن هب

 مع قواعد السلوك.
هذا  مت التحقق منيكون قد عيار معني، وعندما مل متتثلعندما  هيئةشهادة على منتج أو النح مت الشهادة: -2
 . متثالاال

هي  هالتصديق، ولكن العديد منل موضعهي  /امللصقاتالعديد من مدونات قواعد السلوك والعالمات
ق من يختتلف عملية التحق أن . وعالوة على ذلك، ميكنالتحقيقبسيطة ال ختضع لعملية  تصرحياتأو  إعالنات

لبعض اآلخر يطلب ا(، ISO 14 001)كما هو احلال مع تصريح ذايت ببعض يسمح الشهادة إىل أخرى، وبينما 
 يف شراكة مع املنظمات غي احلكومية. اقيحتق

 تصنيف ألادواتثانيا: 

 :2وفقا ملا يلي املسؤولية االجتماعية للشركاتميكن تصنيف أدوات  
 المعايير اإلجرائية والمعايير الموضوعية -1
 وفقا لقسمني رئيسيني: يكون ول األتصنيف ال
 ( املنتج أو املنظمة؛ 1
 إجرائية.  -( موضوعية2

على هذا و ملنظمات. با اخلاصةملنتجات وتلك اخلاصة باول حيدد مبادرات املسؤولية االجتماعية القسم األ
تعامل ت، اشهادات من جانبهالاملنتجات. بعموما  العالمات املنظمات بينما ترتبطبقواعد السلوك  رتبطالنحو، ت
إليها الثاين يتناول طبيعة معايي األداء االجتماعي والبيئي اليت تستند القسم املنظمات واملنتجات. و من مع كل 
  األدوات.

                                                 
1
. Emmanuelle Champion and Corinne Gendron. Corporate Social Responsibility Tools Synopsis for the attention of the 

CSR Workshop.  Les cahiers de la Chaire – collection recherché No 17-2003. P.4. 
2.  Ibid. 2003. PP.5-7.  
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ليهما معا يف إىل معايي موضوعية أو إجرائية، أو إقواعد السلوك، والعالمات والشهادات ميكن أن تستند 
 .هنفس الوقت

 التحقيقوفقا ألساليب  -1
بادرة املسؤولية االجتماعية، ويفرق بني املبادرات مبق املرتبط ييستند التصنيف الثاين على نوع التحق

أقل بمبادرة املسؤولية االجتماعية  واملؤسسي أو االجتماعي.أاالعرتاف املهين تلك اليت تستفيد من " و املعلنة ذاتيا"
اليت من و ، إعالن المبادئعلى  تلك اليت تأسستاالقتصادية الفاعلة هي، بطبيعة احلال،  اهاهتجلعدد من القيود 

 ؤسسةأن املب ق الذاتييالتحق يصرح فس الفئة،يف نو دارة علنا باحرتام سلسلة من املبادئ. اإللتزم هيئة تخالهلا 
 الشكلني من كال  وصف. ميكن أو ال بالتزاماهتات تفي الالزمة لتحديد ما إذا كان بالفحوصات قامتنفسها قد 

  تتفق مع املتطلبات احملددة. ؤسسةؤكد أن املي خارجيتدقيق  أي يتضمنانا ال مق ذايت ألهنيحتقبأهنما ق يالتحق

 من قبل املتخصصني ينفذ ذي، الالتدقيق الخارجيتنطوي على فأما الفئة الثانية من املبادرات 
اص اخلستقل و املق يصف التحقياملستقلني وموظفي اخلدمة املدنية أو املنظمات غي احلكومية.  االحرتافيني

لفيات خل ممثلنياسبني، ولكن أيضا تتكون يف معظمها من احملو عمليات التدقيق اليت تقوم هبا اهليئات االستشارية، 
ق العام إىل عمليات التدقيق اليت تقوم هبا السلطات العامة أو يشي التحقي رباء يف جمال البيئة.اخلمهنية أوسع مثل 

ق، ولكن هناك أيضا أشكال يذا النوع من التحقهلالتنظيم هو أنقى شكل أن الواضح و اهليئات اخلاضعة لسيطرهتا. 
 العام واخلاص.ق يلتحقلهجينة 
املسؤولية الاجتماعية رموز/مدونات ومعايير  بشأنغير الحكومية أمثلة عن املبادرات  ثالثا:

 للشركات

 :واألكثر استخداما دوليا املعرتف هبا املسؤولية االجتماعية للشركات ومبادرات بعض أدوات فيما يلي

مبادئ هتدف إىل توفي أساس لتحسني مرتكزة على هي معايي : - AA10001 سلسلة - معايير المساءلة -1
يف أي قطاع، مبا يف ذلك القطاع العام  املؤسساتو  وهي تنطبق على املنظمات ،للمنظماتأداء االستدامة 
ومعيار ، معيار الضمان، اإلطار :AA1000من أي حجم ويف أي منطقة. تضم سلسلة و واجملتمع املدين، 

 .مشاركة أصحاب المصالح
تضمن أقساما عن الغرض واملبادئ، إطار للتكامل، وهو يوثيقة قائمة بذاهتا. كنشر   "AA1000 1999إطار "

 إشراكمعيار  بنشر. وأعقب ذلك AA1000ضمان المت نشر معيار  9113. يف عام احلوضمان وإشراك أصحاب املص
األصلي  1999 إطارمعيار املعلومات يف  تستبدل. هذه املعايي 7002يف عام  AA1000 احل أصحاب املص

 حول هذه املوضوعات.

                                                 
1
.  http://www.accountability21.net 

http://www.accountability21.net/
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الكامنة  عملياهتاتقارير استدامة املنظمات و  وإعالن صحةهو معيار لتقييم،  AA1000ASمعيار ضمان 
واألداء من خالل تعزيز التعلم من  مصمم لتحسني املساءلة ووه هتا،وجود تهاوتعزيز مصداقي والنظم والكفاءات

   .GRI يعمل بشكل جيد مع املبادئ التوجيهيةو  ،نشطة اليوميةيف األ احلخالل إشراك أصحاب املص

 1المبادئ التوجيهية لإلبالغ عن االستدامة-( GRIمبادرة اإلبالغ العالمية ) -2
ة عامليا. هذه املبادئ االستدامة املطبقعن نشر املبادئ التوجيهية لإلبالغ تتطور مبادرة اإلبالغ العاملية و 

األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية ألنشطتها  نعتقاريرا املنظمات  تعدالستخدام الطوعي. ل التوجيهية
مثلي ملاملشاركة النشطة  GRI تضمنت. توجيهية لقطاعات حمددةالبادئ امل ، حيث مت تطويرادماهتخو منتجاهتا و 

وقد منظمات األعمال واحملاسبة واالستثمار والبيئة، وحقوق اإلنسان، والبحث والعمل من مجيع أحناء العامل. 
ا مركز  فهي تعترب .9119من قبل حكومات العامل يف مؤمتر قمة جوهانسربغ عام هبا  مت االعرتافو ، 9119بدأت عام 

  عمل يف تعاون وثيق مع امليثاق العاملي. تو  (UNEP) لربنامج األمم املتحدة للبيئة للتعاون رمسيا

   2ISO 26000 معيار المسؤولية االجتماعية  -3

على معيار دويل جديد بشأن  (ISO) املنظمة العاملية للتقييس، بدأت املفاوضات يف إطار 9115يف مارس 
حلصول على ا يقصد به ، والاإلرشادو  لتوجيهلكون وثيقة وي، ISO 26000يعرف باسم  ،املسؤولية االجتماعية

 أنصطلح "املسؤولية االجتماعية"، وكيف ميكن للمنظمات من مجيع األنواع مليقدم تعريفا فهو  ،شهادات
                 .9191 املعيار أصبح متاحا منذ. هالقضايا املسؤولية االجتماعية وفرص تستجيب

  المساءلة االجتماعيةمعيار  -4
3
SA8000 

مكرسة لوضع وتنفيذ  ،االجتماعية الدولية هي منظمة غي رحبية مقرها الواليات املتحدةاملساءلة 
معيارا لظروف العمل  طورت هذه املنظمةقابلة للتحقق. الواإلشراف على معايي املسؤولية االجتماعية الطوعية و 

من اسرتاتيجيات األعمال  يقيالتحق هونظام SA8000املعيار يستمد  ،االمتثال بشكل مستقلمن للتحقق  اونظام
خرباء اليت حددها وتشمل عدة عناصر (  ISO 9000قبلمن اليت أنشئت لضمان اجلودة )مثل تلك املستخدمة 

على مبادئ املعايي الدولية حلقوق  هذا املعيار ويستند ،بأهنا ضرورية للتدقيق االجتماعي دوليونال حقوق اإلنسان
منظمة العمل الدولية، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، واإلعالن العاملي اإلنسان كما هو حمدد يف اتفاقيات 

 .حلقوق اإلنسان

 

 

                                                 
1. http://www.globalreporting.org/Home  
2 . http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/archives/2005/Ref972.html  
3. http://www.sa-intl.org/                                        

http://www.globalreporting.org/Home
http://www.iso.org/iso/en/commcentre/pressreleases/archives/2005/Ref972.html
http://www.sa-intl.org/
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  معيار اإلدارة البيئية -5
1
ISO 14001  

 ISO 14001 نظام اإلدارة البيئية أو  هو املعيار الذي يوفر هيكال(EMS ملساعدة املؤسسات على إدارة )
تركز على  ISO 14006: 2011ومعاييه الداعمة مثل  ، هذا املعيارالتحسني املستمروتقليل آثارها البيئية وحتقيق 

األنظمة البيئية لتحقيق ذلك. تركز املعايي األخرى يف األسرة على مناهج حمددة مثل املراجعات واالتصاالت 
 والتوسيم وحتليل دورة احلياة ، باإلضافة إىل التحديات البيئية مثل تغي املناخ.

قوم بتحديد إطار عمل تمعايي نظام اإلدارة البيئية وميكن اعتمادها. و  ISO 14001: 2015 املواصفة حتدد
ميكن استخدامه من قبل أي منظمة بغض النظر عن  ،ميكن لشركة أو منظمة اتباعه إلنشاء نظام فعال إلدارة البيئة

ة واملوظفني وكذلك ؤسست إلدارة املميكن توفي الضمانا ISO 14001: 2015باستخدام ، و نشاطها أو قطاعها
 اخلارجيني أن األثر البيئي يتم قياسه وحتسينه. احلأصحاب املص

تبنيها  لسيطرة على كل أثر هلا على البيئة. كما أنمن املؤسسة انظام اإلدارة البيئية، ال يتوقع  بتبين وتطوير
عين أن املنظمة ولكنها ت ،نبعاثاالتسرب أو الأخرى، مثل  ابيئي اتشهد أبدا حتدي لن اال يعين أهن   ISO 14001  لـ

  .لديها إجراءات معمول هبا إلدارة األمور اليت هلا تأثيات كبية على البيئة
 املسؤولية الاجامتعية للرشاكتاملنظامت احلكومية ادلولية بشأأن و لهيئات امبادرات حملة عن : لثاملطلب الثا

 جاهزامصدرا  ، إذ تعترب القائمة املسؤولية االجتماعية للشركاتدوات من أ ميكن للمؤسسات أن تستفيد
تفق معايي دولية مإىل  تستنددخالت حكومية، و مباليت مت تطويرها  -األدوات تلك  توفر .من احلكمة واخلربة

 :األكثر استخداما األدوات بعض فيما يلي إشارة إىل و ،من الشرعية واالعرتاف امستوى إضافي-عليها
 العاملي لألمم املتحدة الاتفاقأوال:  

بادرة من األمني العام لألمم املتحدة  مأول  9111سنة االتفاق العاملي لألمم املتحدة الذي أطلق يعترب 
القطاع اخلاص إىل تبين جمموعة أساسية من عشرة مبادئ تتعلق حبقوق اإلنسان والعمل فيها يدعو  ،كويف عنان

املبادئ من القانون الدويل القائم. بدعم من أمانة دولية صغية  تلكد استمدت والبيئة ومكافحة الفساد. وق
منتدى للتعلم لتسهيل تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة. كاالتفاق العاملي   عملوشبكة من املنظمات احمللية، ي

املسؤولية االجتماعية  مببادرة فيما يتعلق ر شعبية يف العاملثاألكاستنادا إىل مستوى استخدامه، هو حاليا و 
 . 2املتعددة احلصحاب املصأل للشركات

                                                 
1
. https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html.  

 . http://www.unglobalcompact.org  ملزيد من املعلومات انظر:. 2 

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
http://www.unglobalcompact.org/
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 (OECDاملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية للشركات متعددة الجنسيات )ثانيا: 

أصدرت منظمة التعاون والتنمية املبادئ التوجيهية للشركات املتعددة اجلنسيات "املنقحة" يف جوان 
مبادئ ومعايي غي ملزمة لسلوك األعمال املسؤول هبدف تعزيز التقدم االقتصادي . ترسي املبادئ التوجيهية 9111

كد أن الشركات متعددة اجلنسيات تعمل يف تناغم مع سياسات االقتصادات املضيفة. ؤ والبيئي واالجتماعي. كما ت
 اإلفصاح،مثل  دعومة من احلكومة، وتغطي جماالت متنوعةم املسؤولية االجتماعية للشركات مدونةأهم  إهنا

 كافحة الرشوة، والضرائب ومصاحل املستهلكني.موالعالقات الصناعية، وحقوق اإلنسان، والبيئة، وتدابي  العملو 

املبادئ التوجيهية املنقحة، برمسيا التزموا  31الة صناعيال انبلدالكل أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف 
بتعيني  املنضمة زم احلكوماتتاألرجنتني، الربازيل، شيلي(. تلمن بينها دول غي األعضاء )من السع إضافة إىل ت

أداة تعترب وللمساعدة يف حل املشاكل اليت قد تنشأ عند التنفيذ. أيضا  نقطة اتصال وطنية لتعزيز املبادئ التوجيهية
اطق احلكم الضعيفة ذات خاطر يف منامللشركات متعددة اجلنسيات من اتوعية ل االقتصادية منظمة التعاون والتنمية

    .1صلة يف هذا السياق
 (ILOمنظمة العمل الدولية )ثالثا: 

كومات ومنظمات أصحاب العمل حتضم ، ة هي وكالة متخصصة لألمم املتحدةمنظمة العمل الدولي
معايي  -ثالثيةاستنادا إىل أسس –منظمة العمل الدولية  تبنت، 9191العمال. منذ إنشائها يف عام منظمات و 

. هذه األدوات األهايل( اليت تغطي جمموعة واسعة من احلقوق يف العمل، مبا يف ذلك حقوق ILS)الدولية  العمل
فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية حمتوى العمل فعلى سبيل املثال، هي أساس معظم املبادرات االجتماعية األخرى. 

منظمة العمل الدولية اهتماما خاصا للشركات متعددة  ولتأ. ILSعلى  املنقحة ملنظمة التعاون والتنمية يقوم
 اجلنسيات والسياسةاإلعالن الثالثي للمبادئ املتعلقة باملؤسسات املتعددة  اجلنسيات من خالل اعتماد

  . 9199االجتماعية

توجيه احلكومات وأصحاب العمل والعمال يف جماالت ل صممهذا اإلعالن املنقح مؤخرا هو التزام عاملي 
التوظيف والتدريب وظروف العمل والعالقات الصناعية. ويف اآلونة األخية، اعتمدت منظمة العمل الدولية 

، الذي يركز االهتمام على حقوق العمال األساسية اليت المبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن إلعالن ا
عيات واملفاوضة اجلماعية. وقد أصبحت تتناول عمل األطفال والعمل القسري، وعدم التمييز وحرية تكوين اجلم

امليثاق العاملي لألمم  يفهذه الوثيقة األساسية األساس لغالبية املبادرات االجتماعية، مبا يف ذلك مبادئ العمل 
 .2املتحدة

                                                 

 http://www.oecd.org ىلإ. ملزيد من املعلومات اذهب 1 
2
 http://www.ilo.orgلمزيد من المعلومات اذهب إلى .  

http://www.oecd.org/


اتــــــــــــــــــــل األول مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للشركـــــــــــــالفص  

 
69 

 (IFCمؤسسة التمويل الدولية )رابعا: 

وتتمثل مهمتها يف ة. الدولي ةاحلكومي لبنك الدويلا جمموعة منظماتمؤسسة التمويل الدولية عضو يف 
املعايي البيئية واالجتماعية اجلديدة ملؤسسة  دخلتتعزيز استثمارات القطاع اخلاص املستدامة يف البلدان النامية. 

ديدة حتدد أدوار اجلعايي امل، لتحل حمل املبادئ التوجيهية السابقة. 9119يل فر التمويل الدولية حيز التنفيذ يف أ
االستدامة االجتماعية  بشأناملتعاملة معها. وهي تشمل: سياسة  املؤسساتة التمويل الدولية و ومسؤوليات مؤسس

سياسة و  ،مؤسسة التمويل الدولية يف دعم أداء املشروع يف شراكة مع العمالءومسؤولية دور ب فيما يتعلقوالبيئية 
 أنشطتها؛ وإجراءعن و  افسهن عنإفصاح حتدد التزامات مؤسسة التمويل الدولية يف الكشف عن معلومات 

بشأن سياسة التنفيذ ب ما يتعلقمؤسسة التمويل الدولية في مديريإىل توجيها واجتماعي يعطي  يمراجعة بيئ
  .1البيئية ومراجعة االمتثال والتنفيذ من قبل مشاريع القطاع اخلاصو االجتماعية  الستدامةا

 Equator Principles مبادئ خط الاستواءخامسا: 

، وهي مبادرة من املؤسسات "خط االستواء"عن كثب يف خلق مبادئ شاركت مؤسسة التمويل الدولية 
بادئ املنقحة حديثا أدرجت اآلن املمبادئ اجتماعية وبيئية مشرتكة إلدارة متويل املشاريع.  لوضعاملالية اخلاصة 

تضمن أن يكون  هذه املعايي .تسق معها متاما، وهي ت"معايي األداء" البيئية واالجتماعية ملؤسسة التمويل الدولية
 .2امللتزمةهناك معيار واحد ثابت لتمويل مشاريع القطاع اخلاص جلميع البنوك واملؤسسات 

 مبادئ الاستثمار املسؤولسادسا: 

( ESG)احلوكمة البيئية واالجتماعية و  القضاياأن ب، واستجابة لرأي خرباء االستثمار 9119-9115بني عامي 
(، وامليثاق العاملي لألمم UNEPبرنامج األمم املتحدة للبيئة )طور ميكن أن تؤثر على أداء احملافظ االستثمارية، 

وممثلي قطاع األعمال واملنظمات غي احلكومية جمموعة من املبادئ اليت من شأهنا أن توفر للمستثمرين  ،املتحدة
مبادئ االستثمار املسؤول للمساعدة يف دمج القضايا هتدف يا. إطارا ألداء واجباهتم االئتمانية حول هذه القضا

لكية من قبل املستثمرين امل( يف عملية اختاذ القرارات االستثمارية وممارسات ESGالبيئية واالجتماعية واحلوكمة )
  .3للمستفيدين "املدى الطويل "يفاملؤسساتيني، وبالتايل حتسني العوائد 

تعمل كلها لدمج القضايا البيئية واالجتماعية يف املمارسات االدارية، وهناك مبادرات أخرى عديدة 
 .املسؤولية االجتماعية للشركاتوتنشر الوعي بأمهية تبين مفهم 

                                                 
1
 http://www.ifc.org ملزيد من املعلومات انظر.  

2
 http://www.equator-principles.com ملزيد من املعلومات اذهب اىل.  

3
   http://www.unpri.org ملزيد من املعلومات زر.  
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 والانتقادات رربرات: املاملسؤولية الاجامتعية للرشاكت :رابعاملبحث ال

ابياهتا ويسرد مربرات إجيبني من يرى  املسؤولية االجتماعية للشركاتختتلف وجهات النظر حول مفهوم 
 مربراته كذلك.و وحجج تدعم زعمه، ومن يعارض ذلك ولديه حججه 

 لقاء الضوء على وجهات النظر تلك وذلك من خالل املطالب التالية:إمن خالل هذا املبحث سنحاول 

 المطلب االول: المبررات والفوائد
 االنتقاداتالمطلب الثاني: 

 المسؤولية االجتماعية للشركاتة عن تكاليف المطلب الثالث: لمح
 والفوائد املرربرات املطلب الاول: 

إىل أخرى، وهذا يتوقف على عدد من  مؤسسةمن  املسؤولية االجتماعية للشركاتختتلف مربرات 
 هنج إضافة إىلحجم املؤسسة واملنتجات واألنشطة، واملوقع، واملوردين، والقيادة والسمعة.  ، وتتمثل يفالعوامل

بشأن  اوتدرجيي ااسرتاتيجيهنجا تلف من كونه خيميكن أن  ذي، والاملسؤولية االجتماعية للشركاتاملؤسسة جتاه 
املسؤولية االجتماعية يدور مربر و . موجها حنو مهمة املسؤولية االجتماعية للشركاتصبح قائدا يقضايا معينة ل

بأنشطتها ميكن أن تضع قدرهتا  راك األطراف املتأثرة أيضا حول حقيقة أن املؤسسات اليت تفشل يف إش للشركات
األخذ بعني إذ أن على خلق الثروة هلا وللمجتمع على احملك، وتزيد من خطر ردود الفعل القانونية أو غيها. 

املسؤولية ف ،االعتبار مصاحل ومسامهات تلك األطراف املؤثرة هو األساس للسلوك األخالقي واحلوكمة السليمة
هي يف األساس هنج اسرتاتيجي للمؤسسات الختاذ واستباق ومعاجلة قضايا مرتبطة  جتماعية للشركاتاال

 بتفاعالهتا مع اآلخرين، ومن خالل تلك التفاعالت تنجح يف مساعيها التجارية.

وقد الحظ جملس  ،وجناح األعمال املسؤولية االجتماعية للشركاتهناك اتفاق متزايد حول العالقة بني 
متماسكة تقوم على  املسؤولية االجتماعية للشركات( أن اسرتاتيجية WBCSDمال العاملي للتنمية املستدامة )األع

  .1النزاهة والقيم السليمة وهنج طويل املدى تقدم فوائد واضحة للمؤسسات وتسهم يف رفاه اجملتمع

شكل عام أربع حجج وا باستخدم املسؤولية االجتماعية للشركاتأنصار إىل أن  Kramerو  Porterويشي 
على أن مربرات  carroll، بينما يؤكد 2ةسمعالرخصة للعمل، و الو  خالقي، واالستدامة،األتزام لاال للتربير وهي:

املوارد متاحة، االستشراف مقابل  ،درء احلكومةتتمثل يف املصلحة الذاتية املستنية،  املسؤولية االجتماعية للشركات

                                                 
1. Paul Hohnen. Op.cit. P.9. 

2. Michael E. Porter and Mark R. Kramer.Strategy and society: The Link between Competitive Advantage and 

Corporate Social Responsibility. Harvard business review, 2006. PP. 81-83. 
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 املسؤولية االجتماعية للشركاتهذا وأشار عدد من الباحثني واألكادميني إىل فوائد  ، 1العامرد الفعل، والدعم 
 :املسؤولية االجتماعية للشركاتوفوائد وفيما يلي شرح ملربرات بناء على دراسات وحبوث جتريبية وميدانية. 

 أوال: مبررات املسؤولية الاجتماعية للشركات

رائدة يف الواليات ال املسؤولية االجتماعية للشركاترحبية المجعية األعمال غي حسب  :خالقياألنداء ال -1
و"تفعل الشيء الصحيح"  هو بارز يف  اصاحل امواطن بأن تكون لديها واجبالقول بأن املؤسسات فإن  املتحدة
بطرق حترتم  اجتاري اجناح حيققونأن أعضاءها " تلتمس يوه ،"األعمال من أجل املسؤولية االجتماعية"هدف 

 رتم الناس واجملتمعات والبيئة الطبيعية."حتالقيم األخالقية و 
، مثل االتخالقي. يف بعض اجملاألواجب بالال يزال مشبعا بقوة  املسؤولية االجتماعية للشركاتجمال 

من و تطبيق. اللفهم و اسهلة ة االعتبارات املعنويتكون  ،عمل يف إطار القانونالالصدق يف تقدمي البيانات املالية و 
معظم اخليارات االجتماعية  ضمن، ومع ذلك، تتامطلقأمرا ملزما تكون أن طبيعة االلتزامات األخالقية 

يف اآلونة األخية إىل  " Google"دخول  ،على سبيل املثالو  والتكاليف. واملصاحلالتنافسية  موازنة القيم مؤسساتلل
والقيود القانونية اليت  ""الرقابة للـالواليات املتحدة يف  ئهاعمال اراستنكبني  التوفيق عصيا على اصراع أنشأ الصني

 تفرضها احلكومة الصينية. 

التكاليف  مقابل، أو أخرى مقابللوزن فائدة اجتماعية واحدة  الالزمحساب التفاضل والتكامل املعنوي 
كيف ختصص عائداهتا بني دعم رعاية -مثال–أدوية  ملؤسسة املبادئ األخالقية ال تقولف ،بعدمل يتطور املالية، 

 .امن أجل املستقبل، وتقدمي العوائد ملستثمريه عالجات املعوزين اليوم، وتطوير

لمصلحة الذاتية لاالستدامة  دعواتمبدأ احملافظة على البيئة واجملتمع. على  االستدامةتؤكد  االستدامة: -9
ثالثي لألداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي. وبعبارة أخرى، ال دةط القاعخبيسمى مبا املستنية، غالبا ما يستشهد 

ملدى اتجنب السلوك قصي وذلك باألداء االقتصادي طويل املدى  تؤمنأن تعمل بطرق  ملؤسساتيتعني على ا
مع املصاحل االقتصادية  وافقالقضايا اليت تت معبدأ بشكل أفضل هذا امليعمل  .يابيئ املدمرضر اجتماعيا أو امل
تخفيضات يف استخدام المن  دوالرا مليار 9أكثر من  DuPontوفرت   على سبيل املثال. مؤسسةلتنظيمية للوا

خفضت نفاياهتا الصلبة  لتغليف األطعمةاكدونالدز مل تغييات على استخدامات املوادالو  ،9111الطاقة منذ عام 
 جماالتويف  ،ومع ذلك ،عن فوائدها البيئيةهذه قرارات جتارية ذكية متاما بصرف النظر لقد كانت  .٪31بنسبة 
أن تكون ميكن الشفافية ف ،له معىن لدرجة أن ال يكون ا للغايةصبح مفهوم االستدامة غامضيميكن أن  أخرى

قد ، و ستدامة" من املصانع املستغلة للعمالااجليدة هي أكثر " التوظيفممارسات و  ،أكثر "استدامة" من الفساد
لتحقيق  ضئيال اأهنا توفر أساسإال ، زاعمهذه امل ةصحعلى الرغم من جملتمع. اسهم العمل اخليي يف "استدامة" ي

 املدى القصي. يف  التوازن بني األهداف طويلة األجل مقابل التكاليف اليت تتكبدها
                                                 
1
. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit.PP.50- 52. 
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دون تفهم  نديرو ها. امللإلجابة عندون أن تقدم إطارا  فاضالتامل تلكمدرسة االستدامة تثي أسئلة حول إن 
التكاليف، اليت ميكن أن تؤدي إىل تكاليف أكرب  عرضة لتأجيل هذه املسؤولية االجتماعية للشركاتاسرتاتيجي 

 االجتماعي. الواجب اكانتهبيف وقت الحق  املؤسسةبكثي عند احلكم على 
من احلكومات  اأو صرحي اضمني احتتاج إذن مؤسسة فهوم مستمد من حقيقة أن كل: هذا املرخصة للعمل -3

 ا.لقيام بأعماهللاآلخرين  احلواجملتمعات احمللية، والعديد من أصحاب املص
يقدم وسيلة فهو هو أكثر واقعية بكثي.  لعملل رخصةهنج فإن  مبدأ االستدامة،على النقيض من 

ت بشأهنا. يعزز هذا النهج ، واختاذ قرارااحلالقضايا االجتماعية اليت هتم أصحاب املص تحديدألعمال للملموسة 
اليت  ؤسساتهو السائد خصوصا بني امل أحد األسباب ، واملواطنني احملليني، والنشطاءبناء مع املنظمني اأيضا حوار 

 االستخراجية عالية التنظيم. يف التعدين وغيها من الصناعات اليت تعملتعتمد على موافقة احلكومة، مثل تلك 
تكون ، مثل تلك اليت االيت تعتمد على صمود جياهن ؤسساتشائع أيضا يف املالنهج هو هذا  ألجل ذلك

احل من خالل السعي إلرضاء أصحاب املص، مع ذلك، ، مثل الصناعات الكيميائيةو خطرة بيئياضارة أ اعملياهت
 أمام الغرباء املسؤولية االجتماعية للشركاتب ا اخلاصةداول أعماهلجلاالبتدائية  مراقبتهاعن  تتخلى املؤسسات

فهم متاما قدرات ت أنميكن هلذه اجلماعات  ال واضح، ولكنبشكل حل مهمة اأصحاب املص آراء. ()املنافسني
جمموعة أصحاب قوة/كثافة  بالضرورة تدلجيب القيام هبا. وال اليت  املفاضالتالتنافسي، أو  متوقعها، املؤسسة

 امل.أو للع مؤسسةسواء لل - قضية ماأمهية  على احلاملص

د أن جتاليت تعترب املسؤولية االجتماعية وسيلة السرتضاء مجاعات الضغط يف كثي من األحيان ؤسسة وامل
 ألعمال.لاسرتاتيجية  فائدةدون حتقيق املدى القصي  يفهنجها يؤول إىل سلسلة من ردود الفعل الدفاعية 

 املسؤولية االجتماعية للشركاتلتربير مبادرات  ؤسساتالعديد من املمن قبل  سمعةال يتم استخدام :سمعةال -4
رفع قيمة أهنا تالروح املعنوية، وحىت وإحياء عالمتها التجارية،  ،ؤسسةعلى أساس أهنا ستعمل على حتسني صورة امل

 أسهمها. 
 تركزسمعة، ألمور املتعلقة بالا. هااالسرتاتيجية ولكن نادرا ما جتد لتلك الفائدةسمعة تسعى الحجة  إن

ملف رفيع املستوى ؤدي إىل تاملوجهة حنو املستهلك، غالبا ما  ؤسساتفي املف ،اجلمهور اخلارجيإرضاء لى ع
(highprofileل )مثل الكيماويات اليت مسعتها معرضة للتشويه تيف الصناعا ابقضايرتبطة امل قيةالتسويت اللحم ،

أشكال التأمني،  ناالجتماعية باعتبارها شكال مبادرات املسؤولية مل املؤسسةوالطاقة، بدال من ذلك قد تسعى 
هذا املنطق  .االجتماعي سوف تعمل على هتدئة االنتقادات العلنية يف حال وقوع أزمة هاوعيلعلى أمل أن مسعتها 

  تجارية.الجتماعية و النتائج اوالالعالقات العامة باخللط بني  خياطر

ميزت ، Ben & Jerry’s ، Newman’s Ow  ،Patagonia ،Body Shop مؤسسة، مثل ؤسساتعدد قليل من امل
، ؤسساتولكن حىت بالنسبة هلذه امل، من خالل التزام غي عادي على املدى الطويل باملسؤولية االجتماعية نفسها
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سمعة التأثي حول دراسات ال .مها، من الصعب حتديدالفائدة التجاريةعن  ناهيك، احملقق األثر االجتماعيفإن 
يف كانت  (األسهماملالية )سوق سوق التفضيالت الشرائية للمستهلك أو على أداء العلى  مؤسسةلل ةاالجتماعي

األفعال العالقة بني فإن تأمني، كأدة  املسؤولية االجتماعية للشركاتبالنسبة ملفهوم ف. غي مقنعةأحسن األحوال 
عدم وجود وسيلة لتحديد إن . هااساملستحيل قي قد يكون من لدرجةومواقف املستهلكني غي مباشر  احلسنة
على أرضية  املسؤولية االجتماعية للشركاتب اخلاصة االستفادة من هذه االستثمارات تضع مثل هذه الربامج مدى

 .يف دورة األعمال تأرجحتغيي اإلدارة أو  من شأهنا أن جتعلها عرضة لالقصاء من خاللمهزوزة، 

هي تركز على ف ،هتشرتك يف الضعف نفس هااألربعة مجيعاملدارس الفكرية أن  Kramer  و  Porterويرى  
لق مربرات عامة ال ترتبط واحدة ختكل و  ،امالتوتر بني قطاع األعمال واجملتمع بدال من الرتكيز على ترابطه

كفي تمعينة أو األماكن اليت تعمل فيها. ونتيجة لذلك، فإن أيا منها ال مؤسسة سرتاتيجية وعمليات أي با
 ،املتأثرين بأنشطتها أكثر على حتديد وترتيب أولوياهتا، ومعاجلة القضايا االجتماعية اليت هتم مؤسسة ماملساعدة 

، غي ييةل اخلولألعما لمسؤولية االجتماعيةلغي منسقة أنشطة والنتيجة هي يف كثي من األحيان خليط من 
على  مؤسسةاليت ال حتدث أي أثر إجتماعي هادف وال تعزز القدرة التنافسية للو  ؤسسة،اسرتاتيجية املب متصلة

وحدات ال عن معزولة املسؤولية االجتماعية للشركاتممارسات ومبادرات تكون داخليا غالبا ما فاملدى الطويل. 
 مشتتا مؤسسةخارجيا، يصبح األثر االجتماعي للو  ،مؤسسةي للالعمل اخلي  عن ةفصلأهنا منوحىت  - يةالتشغيل

نقطة ضغط لأو  احلخمتلفة من أصحاب املص لفئة يستجيب منها ، وكلاملرتابطةبني العديد من اجلهود غي 
 وكذلك، تتبدد خلق منفعة اجتماعيةاملؤسسات على قوة ف ،ضائعة هائلة فرصة يذا التشرذم هه ونتيجة، للمؤسسة

  .هاوأهدافا جمتمعاهتمن على اختاذ إجراءات من شأهنا أن تدعم كال  اهتاقدر 

 : األخذ باالعتبار انن تستحقان أساسيتابالنسبة للمبتدئني، هناك نقطت: الذاتية المستنيرة لحةمصال  -5
 ؤسساتامل ارتفاع عدد عننامجة إىل حد كبي جدية اجتماعية و  إنسانية شاكلماجملتمع الصناعي يواجه  (1

 ، الكربى
   ل أو على األقل ختفيف هذه املشاكل.حب ؤسسة بسبل كفيلةشؤون امل يديرواجيب على املديرين أن   (7

حجة من ما حد فعال يقرتب إىل وهو  ا،جذابيعترب  سؤولية االجتماعية للشركاتللمهذا التربير املعمم 
توفر هاتني النقطتني بعدا إضافيا من خالل تكون مسؤولة اجتماعيا. ن بأ ألعمالل املدى ةاملصلحة الذاتية طويل

تضطلع  أنديد من املشاكل االجتماعية اليوم، وبالتايل، جيب كان خطأ االعمال جزئيا أن نشأت الع  هاإلحياء بأن
االجتماعية جيب أن يتوقف  الظروفتدهور  االستنتاج من هذا أنبدور يف معاجلة هذه املشاكل. ميكن األعمال 

   يف املستقبل. البقاء واالزدهارل اعماألأرادت إذا 

 ملحت "،اليت يشار إليها أحيانا باسم "املصلحة الذاتية املستنيةو وجهة نظر املصلحة الذاتية بعيدة املدى، 
وجود يف املستقبل، فإنه جيب يكون هلا  حبيثمناخ صحي  لديهااألعمال أن يكون كان هدف انه اذا   يف طياهتا
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وراء هذا املنطقي ولعل السبب  ،على املدى الطويل تهان من شأهنا أن تضمن استمرارياختاذ إجراءات اآلعليها 
 دورها يف اجملتمع ميكن تعديلهفإن من تلقاء نفسها، االعمال  ستجبت ملإذا  أنهالرأي هو أن توقعات اجملتمع هي 

صادية بديلة إلنتاج وتوزيع ، من خالل نظم اقتمثيمن خالل التنظيم احلكومي، أو بشكل  مثال ،اجلمهورمن قبل 
  السلع واخلدمات.

اجملتمع أن  تقديراملدى  توجه قصيلديهم يف بعض األحيان من الصعب للمديرين الذين كثيا ما يكون 
توقعات اجملتمع  متجاوبة معل اعمكون األتحقوقهم وأدوارهم يف النظام االقتصادي. جيب أن هو الذي حيدد 

البقاء يف شكلها احلايل أو يف شكل أقل حتفظا. هذا احلرص من اجملتمع على  أرادتإذا على املدى الطويل 
املسؤولية ستدامة، اليت بدأت تصبح مرادفا العلى ااحلايل  احلرص يف ولعلى املدى الطويل هو احملرك األ ستمراراال

  .االجتماعية للشركات

 تدخلالاجتماعيا هو لدرء  ةمسؤول لتكونلألعمال واحدة من أكثر األسباب العملية : درء الحكومة -6
مفصل  تنظيمينجهاز احلكومة فيها . اليوم، هناك العديد من اجملاالت اليت تتدخل مستقبالكومي احلتنظيم الو 

النضباط لبادئ توجيهية منفسها مع معايي و  األعمالسياسات  .تقاعس األعمالتركه مللء فراغ  باهظ الثمن
  . مستقبالالتدخل احلكومي  ن حتبطأميكن إىل حد ما  ،الذايت

 عمالمعا: "األ الذكر انتستحق املسؤولية االجتماعية للشركات اندعمت تانن إضافياحجت: الموارد متاحة -7
من املواهب اإلدارية واخلربة الفنية، ورأس  األعمال خزانلدى ا مبا أن  أي ،اول"األعمال حت "دعو موارد" الديه

 ألعمال.لحاول وفشل يف حل املشاكل االجتماعية العامة، ينبغي إعطاء فرصة  هااملال، وألن الكثي من
من قبل  فقطبعض املزايا، ألن هناك بعض املشاكل االجتماعية اليت ميكن التعامل معها،  نيهلاته احلجت

، وإنتاج منتجات آمنة، واالخنراط يف إعالن عادل. منصفعمل مكان . ومن األمثلة على ذلك األعمال
اختاذ  عمالاأل على دور يف هذه اجملاالت، ولكن جيب أن يكون هلافرتض ويوباعرتاف اجلميع، تستطيع احلكومة 

 .القرارات النهائية

املسؤولية االجتماعية أخرى تدعم حجة : (Reacting)الفعل مقابل رد ( proacting)االستشراف  -8
املبادرة( و  ل يف طياته أن االستشراف )التوقعهذا املوقف حيم "،هي أن "االستشراف أفضل من رد الفعل للشركات

هو أكثر عملية وأقل تكلفة من جمرد رد فعل للمشاكل بعد أن تكون قد وقعت. التلوث البيئي هو مثال جيد، 
، حماولة لتنظيف األهنار والبحيات، وغيها من املمرات املائية اليت أمهلت لسنوات يف خربة األعمالوخصوصا 

 ستكون على املدى الطويل أكثر حكمة وأقل تكلفة أن حالت دون التدهور البيئي من احلدوث.
في ف ،بشدة هاهي أن اجلمهور يؤيدو  املسؤولية االجتماعية للشركاتلصاحل أخرى وهناك حجة : الدعم العام -6

 15"بأغلبية مذهلة و أن اجلمهور  BusinessWeek/Harrisمن قبل ، كشف استطالع للرأي ةاملاضي سنواتال غضون
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 ةكون مسؤولتأيضا أن عليها ملسامهني ولكن اأن تركز على أرباح  على املؤسساتليس فقط  هيعتقد أن "يف املئة
 تضحية ببعض األرباح.ال االمر من املؤسسة، حىت لو تطلب اوجمتمعاهت عماهلا على

 ثانيا: فوائد املسؤولية الاجتماعية للشركات

تتمثل يف الفوائد اليت ميكن أن جتنيها  فإن هناك دوافع وأسباب عديدةباإلضافة إىل تلك املربرات 
تبين السلوك املسؤول لمؤسسات لل ومربرا تكون حمفزاميكن ان وبالتايل سؤولة اجتماعيا، إذا كانت ماملؤسسات 

 :1ما يليفياليت غالبا ما يتم ذكرها من قبل مديري املؤسسة  فوائداجتماعيا، وتتضمن تلك ال

إدارة خماطر احلوكمة واملخاطر االجتماعية أي  :أفضل ترقب وإدارة لسلسلة المخاطر اآلخذة في التوسع -1
إن قدرا أكرب من رقابة ومتحيص  .والبيئية والقانونية واالقتصادية وغيها بفعالية يف بيئة تسويقية تزداد تعقيدا

أصحاب املصاحل ألنشطة املؤسسات ميكن أن حيسن من أمن اإلمدادات واستقرار السوق بشكل عام. النظر يف 
 مصاحل األطراف املعنية هي واحدة من الطرق ألفضل تنبؤ وإدارة للمخاطر. 

النتيجة املباشرة لالعتزاز  كن أن يكونهذا مي :تعزيز القدرة على توظيف وتطوير الموظفين واالحتفاظ بهم -2
ارساهتا، أو إلدخال  حتسينات على ممارسات املوارد البشرية، مثل سياسات "صديقة يف منتجات املؤسسة ومم

 ،لألسرة". وميكن أيضا أن تكون نتيجة غي مباشرة للربامج واألنشطة اليت حتسن معنويات املوظفني ووالئهم
ر الوحيد  لألفكار لتحسني األداء، ولكنهم أبطال املؤسسة اليت هم فخورون للعمل واملوظفون ليسوا فقط املصد

 هبا. 
اغتنام الفرص بقدر ما هي   حولاملسؤولية االجتماعية هي  :تحسين االبتكار والتنافسية ووضع السوق -3

جتنب املخاطر.  التغذية العكسية من خمتلف أصحاب املصاحل ميكن أن تكون مصدرا غنيا لألفكار ملنتجات  حول
وعمليات وأسواق جديدة، مما يؤدى إىل حتقيق مزايا تنافسية. على سبيل املثال، قد تصبح مؤسسة ما معتمدة 

صبح موردا لتجار جتزئة معينني. كان تاريخ )حائزة على شهادات( على معايي بيئية واجتماعية وبالتايل ميكن أن ت
العمل اجليد دائما  يف حالة تأهب لالجتاهات، واالبتكار، واالستجابة لألسواق. وعلى حنو متزايد، متيز وسائل 
اإلعالن الرئيسية الفوائد البيئية أو االجتماعية للمنتجات )مثل السيارات اهلجينة، البنزين اخلايل من الرصاص، 

 حمركات الرياح، وما إىل ذلك(./نتجة أخالقيا، وتوربيناتقهوة املال
هذه األمور حتدث على وجه اخلصوص من الكفاءات  :تعزيز الكفاءات التشغيلية ووفورات في التكاليف -0

احملسنة واحملددة من خالل هنج منظم لإلدارة والذي يتضمن التحسني املستمر. على سبيل املثال، تقييم اجلوانب 
والطاقوية لعملية ما ميكن أن يكشف عن فرص لتحويل جماري النفايات إىل روافد للدخل )مثال حتويل رقائق البيئية 

 اخلشب إىل جسيمات لوحية( وختفيضات على نطاق املنظومة يف استخدام الطاقة، ويف التكاليف.

                                                 
1
. Paul Hohnen. Op.cit. PP.10-13. 
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 عرضة للحلقةاملؤسسة هي  :تحسين القدرة على جذب وبناء عالقات سلسلة توريد فعالة وكفؤة -5
للمؤسسات املتماثلة التفكي أن تكون عالقات جتارية طويلة األجل ومرحبة من ميكن  األضعف يف سلسلة التوريد.

خالل حتسني املعايي، وبالتايل التقليل من املخاطر. واملؤسسات الكبية ميكن ان حتفز املؤسسات الصغية اليت 
. على سبيل املثال، بعض كبار جتار جتزئة املالبس  تطلب عية للشركاتاملسؤولية االجتماتتعمال معها لتنفيذ هنج 

 من مورديها االمتثال  للقواعد واملعايي بشأن العمال.

من خالل حوار منتظم مع أصحاب  ببقائها متيقظة عما يدور حوهلا :ريتعزيز القدرة على مواجهة التغي -9
املؤسسة يف وضع أفضل الستباق واالستجابة للتغيات التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية  املصاحل تكون

كـ "كاشوف/رادار"   املسؤولية االجتماعية للشركاتوعلى حنو متزايد، تستخدم املؤسسات  ،اليت قد حتدث
 للكشف عن االجتاهات املتغية يف السوق. 

ؤسسات املالية على حنو متزايد املعايي االجتماعية والبيئية يف تقييمها تدمج امل :النفاذ إلى رأس المال -7
املسؤولية  عند اختاذ قرارات بشأن أين يضعون أمواهلم، يبحث املستثمرون عن مؤشرات إلدارة فعالةف ،للمشاريع

باعتبارها   للشركاتاملسؤولية االجتماعية . وغالبا ما ينظر اىل خطة عمل تتضمن هنجا جيدا االجتماعية للشركات
  وكيال لإلدارة اجليدة.

بعمليات املوافقة  يف عدد من السلطات القضائية، عجلت احلكومات :تحسين العالقات مع المنظمين -8
للمؤسسات اليت قامت بأنشطة اجتماعية وبيئية تتجاوز تلك املطلوبة من قبل التنظيم. ويف بعض البلدان، 

يف اختاذ قرار بشأن عقود  املسؤولية االجتماعية للشركاتستخدام( مؤشرات تستخدم احلكومات )أو تفكر يف ا
وذلك ألن احلكومات تعرتف أنه من دون زيادة يف إشراك قطاع األعمال، فإن  ،مساعدة التوريد أو التصدير

 أهداف استدامة  احلكومة ال ميكن أن يتم التوصل إليها.
تغيي األمناط غي املستدامة لالستهالك ينظر إليه على نطاق واسع  :العامل المحفز لالستهالك المسؤول -6

باعتباره دافعا هاما لتحقيق التنمية املستدامة. تلعب املؤسسات دورا رئيسيا يف تسهيل أمناط االستهالك املستدامة 
ة املسؤولة" ليست وأمناط احلياة من خالل السلع واخلدمات اليت تقدمها والطريقة اليت تقدمها هبا. "االستهالكي

بل هي أيضا حول ما يتم توفيه من السلع يف السوق، وعالقتها حبقوق  ،حصرا حول تغيي تفضيالت املستهلك
 .املستهلك وقضايا االستدامة، وكيف تتوسط السلطات التنظيمية العالقة بني املنتجني واملستهلكني

Synnestvedt (9119)  و Schaltegger حسب تصنيف 
 اإلجيابية لآلثار جديد منظم هنج اقرتاح ميكن 1

 فئات مخس حتديد ميكننا وبالتايل،. األعمال منظمات قبل من والبيئية االجتماعية االهتمام بالقضايا عن الناجتة
( ذلك إىل وما املال، رأس والنفاذ إىل العقوبات، وجتنب اجلبائية، االلتزامات ختفيض مثل) المالية اآلثار: رئيسية

                                                 
1
. Lect. Diana Corina Gligor , Valentin Partenie Munteanu. CSR benefits and costs in a strategic approach. A work 

supported from the European Social Fund through Sectorial Operational Programme Human Resources Development 2007 – 

2013, project number POSDRU/159/1.5/S/134197, project title “Performance and Excellence in Postdoctoral Research in 

Romanian Economics Science Domain”.PP. 5-6. 
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 احلد أو التوريد سلسلة وحتسني احلاليني، العمالء ووالء جدد عمالء اكتساب مثل) السوقية أو االقتصادية اآلثار
 واآلثار ،(اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج، تكاليف ختفيض) العملية أو التشغيلية اآلثارو ،( التجارية العالمة خماطر من

 خالل من االبتكار على القدرة وزيادة املوظفني، أداء على واحلفاظ املوظفني، حتفيز مثل) التنظيمي التطوير على
 اآلثار، هذه قياس منظور ومن (. احمللية اجملتمعات يف حمسنة صورة) العام التصور وآثار( املمارسات أفضل نقل

 املباشرة واالقتصادية املالية اآلثار النقدية اآلثار فئة النقدية. وتشمل غي/  النقدية اآلثار مثل تصنيفات هناك عدة
 املخاطر تقليل) املباشرة وغي( اإلنتاجية وحتسني التمويل، إىل والنفاذ التكاليف، واخنفاض األرباح، زيادة)

 النقدية، غي باآلثار واملتعلقة الثانية، الفئة ويف(. السوقية احلصة وزيادة التجارية، العالمة قيمة وزيادة التشغيلية،
 االبتكار وحتفيز املوظفني توظيف جمال زيادة مثل تشمل جوانب التنافسية، القدرة على رمباش تأثي هلا ولكن

 اآلثار) بالسمعة يتعلق فيما التجاريني الشركاء خبالف املصاحل أصحاب مع جيدة عالقات أو( الكمية اآلثار)
 .1(النوعية

في كثي ف ،ألكثر من جمرد أسباب اقتصادية املسؤولية االجتماعية للشركاتهتتم املؤسسات عادة بنهج 
من احلاالت، فإن ذلك يرجع  كذلك إىل املبادئ األخالقية، اعتقادا منها بأهنا هي"الشيء الصحيح الذي ينبغي 

وأخيا، من املهم  عمله" وحرصا على رفاهية األجيال احلالية واملستقبلية اليت حتفز املؤسسة للنظر يف مسؤولياهتا.
دعم العالقات اإلجيابية أو احملايدة بني املسؤولية االجتماعية والبيئية  بشكل عامعرتف أنه بينما مت أيضا أن ن

اليت وهناك العديد من الدراسات  ،واألداء املايل العايل  باألدلة، فإنه مل يتم بعد الوصول إىل روابط سببية قطعية
من املفاتيح لضمان أن آثار اعتماد  اواحدالتخطيط والرصد املناسب ، وعموما يعترب جتري، مع استنتاجات خمتلفة

 مؤسسة. بالنسبة للإجيابية  املسؤولية االجتماعية للشركات

 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت انتقادات املطلب الثاين:

 :يف النقاط التالية املسؤولية االجتماعية للشركاتتنصب حجج املعارضني ملفهوم 

 ةالكالسيكيحجة الأوال: 

احلجة  هاكان أبرز م  للم.االج. املناهظة  الفكرية احلجج اليت ظهرت على مر السنني من املدرسة
: حتقيق أقصى قدر من األرباح ةدارة مسؤولية واحدلإلأن تقول باالقتصادية الكالسيكية. هذه النظرة التقليدية 

ادل بأن القضايا جت، ميلتون فريدمان بقيادةصحاهبا أو املسامهني. هذه املدرسة االقتصادية الكالسيكية، أل
 .نظام السوق احلرلعمل غي املقيد بالوأنه ينبغي حل هذه املشاكل رجال األعمال،  اهتمام مناالجتماعية ليست 

قع يجتماعية، فإنه الشكلة ااملل حيالسوق احلر أن  مل يستطعأنه إذا  يف طياته وعالوة على ذلك، حيمل هذا الرأي
 لقيام هبذه املهمة.ااحلكومة والتشريعات عاتق على 

                                                 
1
. Ibid. P.6. 



اتــــــــــــــــــــل األول مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للشركـــــــــــــالفص  

 
78 

قدر الكثي من املال على  للحصول" هي تأكيده أن اإلدارة عندحجته إىل حد ما  يضعففريدمان 
وتلك اليت جتسدها أالقانون مع القواعد األساسية للمجتمع، سواء تلك املنصوص عليها يف  االتفاق مع املستطاع

من الفئات األربع عناصر ثالثة بيقبل  فريدمان ، يبدو أنابأكمله تؤخذ هذه املقولةالعادات األخالقية".  عندما 
وجه على  مل يتبناهاالفئة الوحيدة اليت وتبقى . ة"واألخالقي ةوالقانوني ةاالقتصادي"ربعة أجزاء ذو األ كارول  نموذجل

املسؤولية أي حال، من الواضح أن احلجة االقتصادية تنظر  وعلىالتحديد هي الفئة الطوعية أو اخليية. 
 .1منوذج كاروليف  هو موضحعلى نطاق أضيق مما  االجتماعية للشركات

 فعلى ،املسؤولية االجتماعية للشركات املباشرة معارضته عن مل يكن الوحيد الذي أعرب فريدمان ميلتون
 املؤسسات أن افرتاض يف املشكلة. املسؤولية االجتماعية للشركات أسطورة" ته، يف مقالDeborah Doane املثال بيلس

 يف واليت نشرت" الطريقة بتلك حقا تعمل ال األسواق أن هو أيضا خيا أهنا تفعل حني يف جيدا تفعل أن ميكن
 بأن شعر جيل" لـ" للرأمسالية الودي الوجه" إلظهار حماولة بأهنا املسؤولية االجتماعية للشركات ، تعترب9115 عام

 الذي قدم Joel Bakan عمل إىل يشي دوان ." والبيئة الناس حساب على العامل، على استولت قد الكربى األعمال
املسؤولية  أنشطة وباعتناق" نفسيني رضىم" هي املؤسسات أن يشي الذي" املؤسسة" الوثائقي والفيلم كتاب يف

املسؤولية  أن إىل دوان وخيلص". ساحرا وفاتنا يكون أن لمريض ذهنيال نسمح حنن" االجتماعية للشركات
 تشريعية تدابي اختاذ إىل حاجة هناك وأن ،"باألمن زائف بشعور يسكننا ،"عالج ومهي هي" االجتماعية للشركات

 .2العمل سلوك تنظيم أجل من
 ألاعمال غير مجهزةحجة أن  ثانيا:

أن األعمال ليست جمهزة للتعامل مع األنشطة  املسؤولية االجتماعية للشركاتكان االعرتاض الثاين على 
حنو التمويل والعمليات وليس لديهم اخلربة الالزمة  نيتمسك بأن املديرين موجهيوقف املهذا  ،االجتماعية

يف حقبة زمنية على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحا و ، )املهارات االجتماعية( الختاذ القرارات االجتماعية
 أقل صحة اليوم. إال أنه، معينة
 غرض ألاعمال تضعفحجة أنها  ثالثا:

ألنشطة االجتماعية: إذا كان لقيام بال غي جمهزة لاعمفكرة أن األبيرتبط االعرتاض الثالث عن كثب 
يل إىل إضعاف الغرض األساسي من مي هذا ، فإنيويةحب املسؤولية االجتماعية للشركات يقومون مبتابعةن و املدير 

من ضع األعمال يف جماالت تأن  امن شأهن املسؤولية االجتماعية للشركاتاالعمال. االعرتاض هنا هو أن 
هذا االعرتاض قد على أن  أي دليل عملي ، واقعيا ال يوجد" مع ذلكصلي"اهلدف األبـ ال عالقة هلا  يعااملس

  حتقق.

                                                 
1. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit. P.49.  
2. Lect. Diana Corina Gligor, Valentin Partenie Munteanu. Op. cit. P.7. 
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   Too Much Power Already قوة لكثير من الا اك فعال هن رابعا:

هي أن األعمال لديها بالفعل ما يكفي من القوة  املسؤولية االجتماعية للشركاترابعة ضد الجة احل
ويف الواقع، اليوم،  ضع يف يدها الفرصة لتمارس قوة إضافية؟نملاذا جيب أن إذن  - القتصادية والبيئية والتكنولوجيةا

وعالوة على ذلك، مييل هذا الرأي إىل جتاهل  ،دالاجلاألعمال هذه القوة االجتماعية، بغض النظر عن لدى 
 العمال من أجل الصاحل العام.لاحتمال استخدام القوة االجتماعية 

 التنافسية العامليةحجة  خامسا:

 ناهاقد وضعكون نومن احلجج األخرى أنه من خالل تشجيع األعمال لتحمل املسؤوليات االجتماعية، 
ا مسؤولة اجتماعيا هي أهنكون املؤسسة  ائجنت ة مناملنافسة العاملية. واحد يف موقف حمفوف باملخاطر من حيث

 لمجتمع يف شكل هواء قذر، منتجات غي آمنة، نتائج التمييزلالتكاليف اليت مرت سابقا  تستوعبجيب أن 
االعتبارات االجتماعية يف هيكل  فيها تضمنيتسبب ياليت  ، وهلم جرا. الزيادة يف تكاليف املنتجات)العنصري(

قد يستلزم رفع أسعار املنتجات، مما جيعلها أقل قدرة على املنافسة يف األسواق العاملية. قد يكون األثر  ،األسعار
من خالل التقدم التكنولوجي. هذه احلجة تضعف إىل حد ما عندما  املكتسبة سابقامزايا البالد  دتبديهو الصايف 

 ؤسساتقتصر على املت هي ال، و اعامليانشغاال ننظر يف حقيقة أن املسؤولية االجتماعية سرعان ما أصبحت 
 .1والعمليات االمريكية

 مكلفة املسؤولية الاجتماعية للشركات سادسا:

املسؤولية ، غالبا ما تنظر املؤسسات إىل الجتماعية للشركاتاملسؤولية ابسبب نقص املعرفة حول فوائد 
2هنا مكلفة جدا وترتدد يف االستثمار يف حتسني األداء االجتماعي والبيئيأب االجتماعية للشركات

.   

املسؤولية الذين يعارضون مفهوم  أولئكالرئيسية اليت أدىل هبا  زاعماحلجج املقدمة تشكل املكل هذه 
العديد من األسباب وعلى الرغم من أن  ،مفهوما على نطاق ضيقعندما كان سابقا  للشركاتاالجتماعية 

 وزن.الكثيا من اليوم  حتمل  إال أهنا ال، يف زمن ماصالحية  اكون هلتقد ، و ةبدو منطقيأعطيت تاليت االعرتاضات و 
 املسؤولية الاجامتعية للرشاكت تاكليفحملة عن  املطلب الثالث:

 إضافيا هامشيا دورا هلا أن على األحيان من كثي يف املسؤولية االجتماعية للشركات إىل ينظر يزال ال
فوائدها املزدوجة املتعددة لكل من  االستثنائية اليت حتدد إلمكاناهتا وبتجاهل جلوهرها، فهم دون األعمال ملنظمات

 غالبا التحليل فإن ،سؤولية االجتماعية للشركاتامل فوائد حتديد مت لو حىت كما أنه. احمللية واجملتمعات املؤسسات
 واملخاطر التكاليف أيضا االعتبار يف ويأخذ يعرتف واقعي هنج إىل تفتقر متفائلة، نظر وجهة على يقتصر ما

                                                 
1. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op. cit. P.50. 
2. Lect. Diana Corina Gligor, Valentin Partenie Munteanu. Op. cit. P.7. 
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 كحجة مناقشتها يتم املسؤولية االجتماعية للشركات بتنفيذ املرتبطة العديدة الفوائد أن حني يفو  هبا. املرتبطة
التكاليف أو  هتمل ما غالبا التقليدي النهج يف ،املؤسسات داخل املسؤولية االجتماعية للشركات برامج ألمهية

املسؤولية االجتماعية  اسرتاتيجي بنهج اخلاص لتكاليفا -منظور الفوائد إىل الفتقار هذا األخي يقلل من شأهنا،
  .1للشركات

، فإن اخلطوة األوىل هي حتديد املسؤولية االجتماعية للشركاتإلعطاء حملة عامة عن التكاليف املرتبطة بو 
اليت مت االضطالع هبا، يف حني أن اخلطوة الثانية هي تقدير  املسؤولية االجتماعية للشركاتاألنشطة ذات الصلة ب

 .2التكاليف املرتبطة هبذه األنشطة

 التكرارو  الدورية حيث من للشركاتاملسؤولية االجتماعية ب املرتبطة للتكاليف تصنيف حتديد ميكننا
 اليت ،مسؤولية االجتماعية للشركاتلل )غي متكررة( تدفع مرة واحدة تكاليف حتديد ناميكن وبالتايل ،واالستمرارية

 واملعدات البناء تكاليف )مثل رئيسية استثمارية تكاليف أو ،(خاصة حلاالت) التربعات املثال سبيل على تشمل
 طول )على المستمرة االجتماعية المسؤولية تكاليفوذلك(  إىل وما األراضي، وحيازة اجلديدة، والتكنولوجيات

 املنح )مثل الدائمة واملسامهات لقضية، املستمر الدعم تشمل بأكمله( واليت املسؤولية االجتماعية للشركات برنامج
 (.الربنامج لتنفيذ األخرى التشغيلية والتكاليف املرافق وتكاليف املادية، والتكاليف ، املوظفني وتكاليف الدراسية

ميكن فصل التكاليف إىل تكاليف الفرصة البديلة، التكاليف الثابتة والتكاليف املتكررة. وتشمل كما 
ة من القيام هبا بسبب االخنراط ؤسساألنشطة اليت مل تتمكن امل أي،  opportunity costs تكاليف الفرصة البديلة

املشاريع اليت مل يكن من املمكن االضطالع هبا ألنه مت استثمار  مبعىن ،3ية االجتماعية للشركاتاملسؤوليف أنشطة 
والذي قد املقيد الفائدة على االستثمار معدل أو  املسؤولية االجتماعية للشركاتالعمالة ورأس املال يف أنشطة 

 إىل زيادة نفقات النقدباالالج م ميكن أن تؤدي األنشطة املرتبطة إذ  ،يؤدي إىل خسائر يف اإليرادات
االستثمارات األولية يف املعدات تشمل ف Sunk costs التكاليف الثابتة أما،والتخفيضات يف التدفقات النقدية

 ( واملباين والبنية التحتيةلبيئية، وأنظمة مياه الصرف الصحياجلديدة )على سبيل املثال، نظام الصحة والسالمة ا
ليس فقط املبلغ الفعلي  ،اخل املسؤولية االجتماعية للشركاتتكاليف تطوير سياسة و ، واخلدمات االستشارية

 لألموال املستثمرة، ولكن أيضا جيب أن تؤخذ تكلفة الفرصة البديلة لالستثمار )سعر الفائدة على االستثمار
املقيد( بعني االعتبار. يف حني أن استثمار رأس املال عادة هو تكلفة ثابتة )أي أن رامسال املستثمر مرة  ال ميكن 

  التكاليف المتكررةالكثي من  املسؤولية االجتماعية للشركاتبسهولة سحبه واستثماره يف مشاريع أخرى(، ختلق 
recurrent costsإدارة الوقت )أي من أجل و األجور ومدفوعات العمل اإلضايف،  : مثل تكاليف اليد العاملة لزيادة

                                                 
1.Ibid.P.1.   
2. Ibid.P.8. 
3. Geoffrey B. Sprinkle, Laureen A. Maines.The benefits and costs of corporate social Responsibility. Kelley School of 

Business, Indiana University . Business Horizons,2010. P.248 
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(، ومجيع أشكال التأمني االجتماعي، والدورات التدريبية، املسؤولية االجتماعية للشركاتلقاءات التوجيه بشأن 
1عداتواملزايا للعمال )أي الوجبات اجملانية واملهاجع، والنفقات الطبية( والرصد واإلبالغ، وحتديث وصيانة امل

. 

تبعا للموضوع. وبصفة عامة، تسبب أنشطة  املسؤولية االجتماعية للشركاتختتلف تكاليف القيام ب
ذات الصلة بالبيئة بشكل رئيسي التكاليف من حيث رأس املال )مثل معدات  املسؤولية االجتماعية للشركات

ديث وصيانة املعدات(. يف املقابل، جديدة، وحتسني استخدام الطاقة اخل( والتكاليف املتكررة البسيطة )مثل حت
اليت هتدف إىل حتسني اجلوانب  املسؤولية االجتماعية للشركاتغالبا ما تتجاوز التكاليف املتكررة ألنشطة 

 االجتماعية للعمليات التجارية التكاليف الرأمسالية.

ر أدلة موثوقا هبا عن أداء ، فإن إظهااملسؤولية االجتماعية للشركاتباإلضافة إىل تكاليف التنفيذ  احلايل 
من خالل التدقيق والشهادات  -جتاه املستهلكني أو الشركاء التجاريني  املسؤولية االجتماعية للشركاتجيد 

ميكن أيضا أن  -استنادا إىل مدونات قواعد سلوك املؤسسات املشرتية أو معايي طوعية لالستدامة معرتف هبا دوليا
 . 2وردين أو املؤسسات املوجهة حنو التصديريتسبب يف تكاليف كبية على امل

ختتلف تكاليف إصدار الشهادات والتدقيق اختالفا كبيا، وهذا يتوقف على مجلة من األمور، احلجم 
، يكلف تدقيق مبادرة -مثال–الفعلي للمرفق/املنشأة، وعدد املوظفني، ونوع التصديق أو التدقيق. ففي الصني 

( واإلنتاج املفوض املسؤول عامليا EICC(، وحتالف مواطنة الصناعة االلكرتونية )BSCI) االلتزام االجتماعي لألعمال
(WRAP حوايل ،)يف حالة  -لكل يوم عمل، على الرغم من ذلك اأمريكي ادوالر  051-951WRAP -  جيب دفع

الدويل لربنامج  دوالرا أمريكيا. معدالت عمليات التدقيق يف إطار اجمللس 9.915رسوم تطبيق إضافية تقدر بـ 
من  ملزيد. 3دوالر أمريكي لكل يوم عمل ألعضاء الربنامج 595هو ثابت عند  Toy Industryالتصنيع األخالقي لـ 

 األمثلة عن تكاليف التصديق استنادا إىل خمتلف معايي االستدامة الطوعية ميكن الرجوع إىل اجلدول  أدناه. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1. Sino-German Corporate Social Responsibility Project .Costs and Benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) A 

company level analysis of three sectors: Mining industry, chemical industry and light industry. February 2012.P.9.  
2. Ibid. P.8. 
3. Ibid. 
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 (: تكاليف التصديق )في الصين (14-1)جدول 
 ةالتكاليف المقدرة للشهاد نوع الشهادة 

  ISO14001: 2004  نظام اإلدارة البيئية (ISO14001) 
 الصحة والسالمة املهنية (OHSAS18001)  

 2.444-6.544  يوم عمل لكليوان 
 عضواموظفا  644مع  لمؤسسةعمل ل يوم 13 على األقل 

  8444املساءلة االجتماعية (SA8000)  754- 854 دوالر أمريكي لكل يوم عمل 
  دوالر أمريكي  854الطلب حوايل  تقدميرسم

 (SAI)  لمساءلة االجتماعية الدوليةل
  دوالر  14.244-9.144تكلفة إمجالية تبلغ حوايل

 أمريكي
 جملس اإلشراف البحري  (MSC) 
  الوصاية /ضانةاحلسلسلة (CoC) Chain of Custody 

 7.444-8.444  يوم عمل لكليوان 
 1-3 أيام عمل 

Source :Sino-German Corporate Social Responsibility Project .Costs and Benefits of Corporate Social 

Responsibility (CSR) A company level analysis of three sectors: Mining industry, chemical industry and 

light industry. February 2012.P.9 

، غالبا ما تنظر املؤسسات إىل املسؤولية االجتماعية للشركاتبسبب نقص املعرفة حول فوائد إنه و 
 منلذا ، باهنا مكلفة جدا وترتدد يف االستثمار يف حتسني األداء االجتماعي والبيئي املسؤولية االجتماعية للشركات

 واملخاطر والفوائد املسؤولية االجتماعية للشركات تكون فرص أن يةاالجتماع لمشاركةل اسرتاتيجية وضع عند املهم
 برنامج من الصحيح النوع ختتار أن للمؤسسات ميكن حبيث مناسبة بطريقة تقييمها ليتم معروفة، والتكاليف
 وأهم تغطيتها ينبغي اليت الفوائد أهم مراعاة مع املتاحة، واملوارداملرجوة  األهداف أساس على االجتماعية املسؤولية
 يف املشاركة تربر اليت لألسباب أفضل فهم لتحقيق كوسيلة أيضا ولكن مواجهتها، يتعني اليت والتكاليف املخاطر
 .االجتماعية املسؤولية
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 ألاول  الفصل خالصة

توصلنا من خالل هذا الفصل إىل أن املؤسسات ال تعمل يف فراغ، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة واجملتمع، 
تتمثل يف دمج  اليتوذلك من خالل االلتزام باملسؤولية االجتماعية، ما جيعلها مسؤولة عن اآلثار اليت حتدثها، 

االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واألخالقية يف املمارسات اإلدارية للمؤسسات، باالرتكاز على مبادئ 
 .فافية واملساءلة والسلوك األخالقي جتاه كافة أصحاب املصاحل املرتبطني باملؤسسةشاالستدامة وال

اشرتكت مجيعها يف التأكيد على  تماعية للشركاتاملسؤولية االجمفسرة لقد كانت هناك عدة نظريات 
اليعد حكرا على البلدان  املسؤولية االجتماعية للشركاتالعالقة الرتابطية بني املؤسسات واجملتمع، كما أن مفهوم 

 الغربية، فله أصول متجذرة يف الفكر اإلسالمي.

سرتاتيجية املمانعة فا، تيجيات خمتلفةملفهوم املسؤولية االجتماعية تتبع املؤسسات اسرتاحسب مدى تبنيها 
املؤسسة باحلد األدىن فيها تقوم االسرتاتيجية الدفاعية و تعين أن املؤسسة ال ترغب يف تبين هذا املفهوم هنائيا، 

التكيف تقوم  اسرتاتيجيةويف ، نتقادات أو الوقوع يف املسائل القانونيةلال جتنباالقانوين املفروض كدور اجتماعي، 
 أماوتعطي اهتماما للبعد األخالقي، بتبين األنشطة املسؤولة حىت تتكيف مع حميطها الذي تعمل فيه،  املؤسسة

 املؤسسة مبمارسة أنشطة اجتماعية ختدم أصحاب املصاحل. فتبادر فيهااالستشراف اسرتاتيجية 

عد يف تبين هذا واليت تسا املسؤولية االجتماعية للشركاتهناك عدد من األدوات واملبادرات املتعلقة ب
اعد السلوك، والشهادات، و املفهوم، وتعمل كدليل إلرشاد املؤسسات حنو السلوك املسؤول، مثل مدونات ق

املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون و  االتفاق العاملي لألمم املتحدة، مثل إضافة إىل مبادرات حكومية دولية واملعايي،
 وغيها. منظمة العمل الدوليةو  والتنمية للشركات متعددة اجلنسيات

، وهي ، وجهة نظر مؤيدة ولديها حججها ومربراهتااملسؤولية االجتماعية للشركاتهناك وجهتا نظر حول 
واليت تركز على املكتسبات اليت ميكن أن تتحقق إذا ما تبنت املؤسسات خيار املسؤولية االجتماعية للشركات، 

ووجهة نظر معارضة  عالقات مع أصحاب املصاحل وغيها،حتسني الل يف السمعة اجليدة، رخصة للعمل، تتمث
هو الربح، وأن  للمؤسسات األساسي اهلدف أنومنتقدة للمفهوم، ولديها كذلك حججها ومربراهتا، ومن أمهها 

 أهنا ليست من مهام املؤسسات بل هي واجب احلكومة حنو اجملتمع. ،مكلفة كما املسؤولية االجتماعية للشركات

كما ال ميكن كذلك ميكن إنكار وجود تكاليف ترافق تنفيذ برامج وأنشطة املسؤولية االجتماعية،  ال و 
وحىت تستفيد املؤسسات من ، املسؤولية االجتماعية للشركاتجتاهل الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من وراء 

يجي، ما جيعلها قادرة على اختيار ائد والتكاليف مبنظور اسرتاتو ، البد أن تنظر للفاملسؤولية االجتماعية للشركات
 .الربنامج الذي يناسب إمكانيتها وطبيعة نشاطها
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 مع والعالقة واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف الاجامتعية املسؤولية: الثاين الفصل

 املصاحل أ حصاب

 تمهيد

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  حتتل، للدور الذي تلعبه يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية نظرا
احلكومات واملنظمات  ا لحل اهتمامأهنكما دول العامل كافة متقدمة كانت أم نامية،    يف اقتصاديات مكانة هامة
دبيات يف جمال اإلدارة، الحظنا عدم إقصاد هذا النوع من املؤسسات من االخنراط ومن خالل مطالعة األالدولية، 

،  املسؤولية االجتماعيةمعنية بركب املؤسسات الصغرية واملتوسطة فسامهة يف رفاه اجملتمع، يف األداء االجتماعي وامل
وهي تسعى لبناء عالقات قوية مع أصحاب املصاحل املختلفني )من مالك ومديرين كغريها من املؤسسات، 

 ، وموردين، واجملتمع احمللي، وغريهم(.عمالءو  عمالو 

، ها، من خالل التطرق إىل مفهوماملؤسسات الصغرية واملتوسطة سنلقي نظرة عنمن خالل هذا الفصل 
مسؤولياهتا ملمارسة  هذه املؤسساتوحاجة  ،هلذه املؤسسات ةاالجتماعياملسؤولية  وصوال إىل، وأمهيتها
 ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  ةاالجتماعياملسؤولية ملمارسات بعض األمثلة ل استعراضمع ، تماعيةاالج

 للمباحث التالية:الفصل  وعليه سيقسم هذا، مع أصحاب املصاحل والعالقات
  وأهميتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمفهوم المبحث األول: 

االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةالثاني: المسؤوليالمبحث   
مدخل نظري تفصيلي -المبحث الثالث: أصحاب المصالح   

الحأصحاب المصإدارة العالقة مع : رابعالمبحث ال  
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 ، وامهيهتاالصغرية واملتوسطة املؤسساتمفهوم  :املبحث ال ول

من خالل املطالب  ،أمهيتهامث ننتقل إىل  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنتعرف يف هذا املبحث على
 التالية: 

 من قبل بعض الدول والمنظمات : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب األول
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطلب الثاني: تعريف 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطلب الثالث: تطور تعداد 
 في الجزائر : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الرابع

 من قبل بعض ادلول واملنظامت : تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطةال ول املطلب

 ، يرجع أساساللمؤسسات الصغرية واملتوسطةالسياسات يف تعريفهم  ي ومقرر نيالباحث ختالفاإن 
ند تستفمن املعايري اليت ، )معايري كمية وأخرى نوعية( ختالف الغرض من التعري  واختالف املعايري املستخدمةال

، واحلالة الرمسية أو غري الرمسية ، وقيمة األصولاملبيعات السنوية، وحجم العمالعريفات عدد إليها بعض الت
األورويب فاالحتاد . العمال، فإن املتغري األكثر استخداًما هو عدد نظرًا لسهولة مجعهو للمؤسسة وهيكل امللكية. 

يف  العمالى لعدد احلد األعل واوعدد كبري من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبلدان النامية حددمثال 
( والواليات املتحدة عامل 022، مع بعض االستثناءات مثل اليابان ) 052-022الصغرية واملتوسطة بني  ؤسساتامل

ختالف الكما أن إجياد تعري  موحد ومقبول دوليا صعب ويكاد يكون مستحيال نظرا ،  1(عامل 522األمريكية )
داخلي واهليكلة التنظيم ال للمؤسسات الذي يؤثر يفاالقتصادي اختالف النشاط العامل، و نمو بني دول درجة ال

 فيما يلي: مؤسسات الصغرية واملتوسطةبعض التعاري  لل ستعرضوسن. 2املالية للمؤسسة

إمجايل و  ت الصغرية واملتوسطة: عدد العمالثالثة معايري كمية لتحديد املؤسسا البنك الدولييستخدم 
األصول بالدوالر األمريكي واملبيعات السنوية بالدوالر األمريكي. جيب أن يستويف النشاط التجاري املعايري الكمية 
لعدد العمال ومعيارا ماليا واحدا على األقل ليتم تصنيفه على أنه مؤسسة مصغرة أو صغرية أو متوسطة. واجلدول 

 املوايل يوضح ذلك.

 
 
 

                                                                 
1 OECD. Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy: Towards a more responsible and 

inclusive globalisation. 2nd OECD conference of ministers responsible  for small and medium-sized enterprises (SMEs) . 

Istanbul, Turkey 3-5 June 2004. P 10. 

"، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية )غري منشورة(، دراسة حالة الجزائر –واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها عثمان خلل . ".  2
 .5-2 .ص.ص، 3002/3002جامعة اجلزائر، 
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 الوحدة: دوالر أمريكي                                 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتملل البنك الدوليريف : تع(10-2)جدول رقم 
 المبيعات السنوية مجموع األصول عدد العمال المؤشرات

 >50 متوسطة

200≥ 

3,000,000< 

≥  15,000,000 
3,000,000< 

15,000,000≥ 

 >00 صغيرة

50≥ 

100,000< 

3,000,000≥ 

100,000< 

3,000,000≥ 

 ≤100,000 ≤100,000 <00 مصغرة

Source: Gentrit Berisha, Justina Shiroka Pula. Defining Small and Medium Enterprises: a critical review. 

Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences. IIPCCL Publishing, Tirana-Albania. 

Vol 1 No 1. March 2015     P.19. 

 يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على( OCDE) منظمة التنمية والتعاون االقتصادياعتمدت و 
% من  55أكثر من علما أن عامل،  522معيار عدد العمال، فاملؤسسات الصغرية هي اليت تشغل أقل من 

 تقسم املؤسسات إىل:، حيث هي مؤسسات صغرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 عمال؛ 4و 1(: يعمل هبا ما بني micro-entrepriseمؤسسات مصغرة ) -
 عامال؛ 15و 5(: يعمل هبا ما بني TPEمؤسسات صغرية جدا ) -
 عامال؛ 52إىل  02(: يعمل هبا من PEمؤسسات صغرية ) -
 عامال؛ 522إىل  122 (: يعمل هبا منMEمؤسسات متوسطة ) -
 عامال. 522(: يعمل هبا أكثر من GEومؤسسات كبرية ) -

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض دول املنظمة خيتل  التعري  حسب القطاعات، فاملؤسسات يف القطاع 
إىل مؤسسات مستقلة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةاخلدمي هي عادة مؤسسات صغرية، ويف دول أخرى تقسم 

 .3تابعة )ملؤسسة أخرى أو جملموعة ما( وأخرى

 حيث تعرف هذه، للمؤسسات الصغرية واملتوسطةحاول إجياد تعري  موحد ف االتحاد األوربي أما
و / أو إمجايل ميزانية سنوية ، €مليون  52ال يتجاوز رقم أعماهلا و عامال،  052أقل من  وظ ت 4بأهنااملؤسسات 

عامال، وال يتجاوز رقم  52أقل من  وظ فاملؤسسات الصغرية هي اليت ت مليون يورو. 40ال يتجاوز جمموعها 
، أما املؤسسات الصغرية جدا )املصغرة( فهي اليت ال يتجاوز عدد عماهلا €مليون  12 أو ميزانيتها السنوية أعماهلا
 .€مليون 0، وال يتجاوز رقم أعماهلا و/أو نتيجتها السنوية 12الـ

للمؤسسات  وبرامج الدعم املناسبةحتديد السياسات  تساعد اجلهات التنظيمية يفهذه التعاري  املعطاة   
 .الصغرية واملتوسطة

                                                                 
3.  Olivier Ferrer. Les très petites entreprises (Bruxelles: De Boeck & Larcier, 2002), p.p.29-30. 
4. European Commission. Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and 

medium-sized enterprises. Official Journal of the European Union, 20/05/2003, L124/39. 

 أو
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرتعريف  املطلب الثاين:

بسبب التوجه حنو عوملة االقتصاد واخنراط اجلزائر يف اقتصاد السوق، أعيد النظر يف اإلطار القانوين 
ويف ظل انضمام اجلزائر إىل املشروع األورومتوسطي، وتوقيعها على ، لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلواإلداري 

وهو ميثاق يكرس التعري  األوريب  – 0222يف جوان املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميثاق بولونيا حول 
، يهدف 10/10/0221 يف هذه املؤسساتبرتقية  قانون توجيهي خاصمت إصدار  -لمؤسسات الصغرية واملتوسطة ل

، باالستناد إىل املعايري األوربية )حجم العمالة املوظفة، رقم األعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطةإىل تعري  
القانون يف إزالة الغموض على هذه هذا ساهم  .(السنوي، احلصيلة السنوية، باإلضافة إىل معيار االستقاللية

 املعنية لتحديد تدابري مساعدهتا ودعم ترقيتها.املؤسسات، وفتح اجملال أمام السلطات 

إجراء تعديالت يف التعري ، متثلت يف مراجعة حدود رقم األعمال واحلصيلة مت  0212يف جانفي و  
والوارد يف املادة  لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلوبالتايل فإن آخر تعري   ،*السنوية، بينما بقي عدد العمال نفسه

إنتاج  ةبأنها مؤسس ةالقانوني مهما كانت طبيعتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعرف ما يلي: "( يتضمن 5اخلامسة )
( 4أربعة )السنوي  اأعماله رقم زال يتجاو شخصا، ( 052مائتين وخمسين)إلى  (1واحد )لخدمات، تشغل من و/أو ا السلع
 هو كما االستقاللية معيار جزائري. تستوفي دينار (1مليار) حصيلتها السنوية مجموع زأو ال يتجاو جزائري،  دينار ماليير
 :ما يليحيث يقصد مبا جاء يف القانون ،"أدناه 3 النقطةفي  محدد

 األجراء عدد العمال مبعىن ،السنوية العمل وحدات لعدد األشخاص املوافق عدد :ستخدمونالم ألشخاصا -
 السنوي. العمل من وحدات أجزاء فيعتربان املومسي أو العمل واحدة، أما العمل املؤقت خالل سنة دائمة بصفة

 اثين مقفل، مدة نشاط بآخر املتعلقة تلك هي :الحصيلة أو مجموع ألعمالا رقم لتحديد المعتبرة الحدود -
 شهرا. (12) عشر

 أو جمموعة مؤسسة قبل من أكثر فما 25 %   مبقدار ال ميتلك رأمساهلا مؤسسة كل  :المستقلة المؤسسة -
 .واملتوسطة الصغرية تعري  املؤسسات عليهاال ينطبق أخرى،  مؤسسات

 :لمؤسسات الصغرية واملتوسطةل ا مفصالتعريفيقدم اجلدول املوايل و 
 
 
 
 
 

                                                                 

القانون من  7-2، انظر: املواد مليون دج 500السنوية ال يتعدى  ة صيلاحلمليار دج، جمموع  3ال يتعدى  ياألعمال السنو ، كانت األرقام كالتايل:رقم 3000يف . *
 .77،3000، اجلريدة الرمسية، ع. التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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زائرسات الصغيرة والمتوسطة في الج: تعريف المؤس(12-2)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

.6، ص.0212، 20، اجلريدة الرمسية، ع. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طويرالقانون التوجيهي لتمن  8،5،12: املواد المصدر  

 

 واملساعدة الدعم أشكال كل ملنحيشكل مرجعا  تعري من نفس القانون فإن هذا ال 14وحسب املادة 
 ومعاجلة البيانات ومرافقتها، وجلمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة لفائدة القانون هذا عليها يف املنصوص

 .اإلحصائيات
 املطلب الثالث: تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

القوانني من خالل  يف النشاط االقتصاديجه عملت اجلزائر على تشجيع القطاع اخلاص وإدما
نتيجة لعملية اخلوصصة اليت تعرضت هلا ، و1580 منذ واإلجراءات التحفيزية اليت اختذهتا السلطات خالل الفرتة

املشاريع الكربى املنجزة من طرف السلطات العمومية يف إطار ، و (املؤسسات العمومية )خوصصة جزئية أو كلية
 .تزايد عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بيئة األعمال واالستثماروحتسن  ،من قبل الدولةالربامج املسطرة 

مت خالل و ، مؤسسة صغرية ومتوسطةأل   022هو إنشاء  كان اهلدف 0214-0212خالل اخلماسي و 
ؤسسات بلغ عدد امل 0210، ومع هناية مؤسسة صغرية ومتوسطة 55850إنشاء  0210-26-02إىل  0212-21-21الفرتة 

، وقدرت من جمموع املؤسسات % 55.50وقد شكلت املؤسسات اخلاصة  ،مؤسسة 211800 الصغرية واملتوسطة
أما عدد املؤسسات العامة فقد تقلص بنسبة ، %02.04بـ 0210و  0225الزيادة يف عدد املؤسسات اخلاصة بني 

 .1خالل الفرتة نفسها 2.44%

خالل السنوات األخرية، كما هو موضح  ارتفاعا ملحوظااملؤسسات الصغرية واملتوسطة هذا وعرف عدد 
 يف اجلدول املوايل:

 

                                                                 
 ملزيد من التفاصيل انظر:.  1

 Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information statistique de la pme, 

n°:18, 20-23.  

    المعيار
 الحجم

 الحصيلة السنوية )مليون دج( دج( مليونرقم األعمال السنوي ) عدد العمال)عامل(

 20  40 9-1 الصغرية جدا

 200 400 49 -10 صغرية

 1000 -200 4000 -400 200 -00 متوسطة

 فأقل 1000 فأقل 4000 فأقل 200 م.ص.م
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 (0216-0210: تعداد املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر للفرتة ) (20-0)اجلدول رقم  

0216-0210التطور 0216 0215 0214 0210 البيان  

 % باألرقام 
 المؤسسات

 الخاصة
 
 

 05.05 116450 525526 502521 456585 455414 شخصية معنوية

 48.42 68514 011280 056106 155562 140165 شخصية طبيعية

 00.52 55566 005040 154560 125626 األنشطة الحرفية

 01.51 044520 1200001 504202 851511 222055 المجموع

 المؤسسات العمومية
(شخصية معنوية)  

552 540 500 052 -162  -05.58  

 01.42 044825 1200601 504565 850250 222816 المجموع

Source : Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information 

statistique de la pme, n° :26, P.8, 28, P.13, 30, P.13. 

إىل سنة  0210يف ارتفاع مستمر إذ ارتفع من سنة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةنالحظ أن عدد         
تستحوذ على النسبة األعلى من إمجايل  )مبختل  أنواعها( ويالحظ أن املؤسسات اخلاصة ، 01.42بنسبة  0216
 .%05.58فقد حدث تراجع يف عددها بنسبة  املؤسسات العمومية أما، املتوسطةاملؤسسات الصغرية و عدد 

 يف اجلزائر : أ مهية املؤسسات الصغرية واملتوسطةالرابعاملطلب 

 هناأ العامل، كما دول من العديد يف الصناعية املنشآت من كبرية نسبةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  متثل
هي العمود الفقري ألي و . االبتكار قدرات وزيادة التصدير يف بفعالية وتسهم للعمالة، األساسي متثل املستوعب

اقتصاد وطين، فقد لعبت دورا حيويا يف عملية التطور الصناعي للدول الصناعية املتقدمة، وكذلك الدول حديثة 
التصنيع، فمنذ منتص  السبعينيات من القرن املاضي تضاع  عدد هذه املؤسسات يف الدول املتقدمة والنامية، 

  .1من العدد اإلمجايل للمؤسسات املوجودة يف العامل % 52وجتاوز نسبة 

مليون مؤسسة هنالك ما  01أن من بني  اليات املتحدة األمريكيةنت اإلحصاءات املنشورة يف الو وقد بي
من تلك اليت ميكن اعتبارها مؤسسة صغرية، وهي تعمل يف كل اجملاالت )جتارة % 58مليون أي  0205يقارب 

  .2اخلدمات،...( التمويل، التجزئة، اإلنتاج،

الناتج احمللي اإلمجايل، يف اجلزائر، هلذه املؤسسات أمهية كبرية تظهر من خالل مسامهتها يف كل من 
 : النقاط التالية مهية من خاللاأل هذهميكن توضيح و والتنمية احمللية، التوظي ، والتجارة اخلارجية، 

                                                                 
، سطي ، ع. وعلوم التسيير مجلة العلوم االقتصادية. "العناقيد الصناعية كاسرتاتيجية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" زايري بلقاسم . 1

 061، ص.07/3007
 .00، ص.(0220عمان: دار املسرية، )، 1، ط.إدارة المشروعات الصغيرة .ماجدة عطية . 2
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  مجمايياملحلي لا  الناتجو القيمة املضافة املساهمة في  :أوال

الناتج احمللي اإلمجايل. و زيادة ملحوظة يف املسامهة يف القيمة املضافة  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعرف
 ان هذه املسامهة:يوضح نياملوالي نياجلدولو 

: مليار دج الوحدة           (2102-2101: تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) (10-2)الجدول رقم               

Source : Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information 

statistique de la pme, n°30, 2017. P.42. 

يف هذه  زيادة مستمرة هناكفهم يف خلق القيمة املضافة، ن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسنالحظ أ
احلصة األكرب حققت حيث  ،مليار دج 9237.87ـب 0215سنة لوقد قدرت القيمة املضافة ، القيمة من سنة ألخرى
 .% 85.28ات اخلاصة، بنسبة من طرف املؤسس

 : مليار دج الوحدة                     2102-2112تطور الناتج المحلي الخام خارج المحروقات  (12-2) جدول رقم
2112 2101 2100 2102 2102 

PIB 
 طبيعة القطاع

  القيمة  القيمة  القيمة  القيمة  القيمة

 11.7 893.24 12.01 793.38 15.23 923.34 15.02 827.53 16.41 816.8 عام
 88.3 6741.19 87.99 5813.02 84.77 5137.46 84.98 4681.68 83.59 4162.02 خاص
 122 7634.43 122 6606.404 122 6060.8 122 5509.21 122 4978.82 اجملموع

Source : Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information 

statistique de la pme, n°26, 2012. P.49. 

 

هذا ن وأاخلام  لييف الناتج احملتسهم أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أعاله نالحظ من خالل اجلدول 
مليار  2604.40إىل  0225مليار دج سنة  4528.80زيادة مستمرة من سنة ألخرى، فقد انتقلت قيمته من الناتج يف 
 .0210سنة  % 88.0نسبة ب القطاع اخلاص  حيث أن احلصة األكرب من الناتج  ميثلها، 0210دج سنة 

 

 القيمة املضافة
 

 طبيعة
 القطاع

0212 0211 0210 0210 0214 0215 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 املؤسسات
 العمومية  

827.53 15.02 923.34 15.23 793.38 12.01 893.24 11.7002 1187.93 13.9 1313.36 14.22 

 املؤسسات
اخلاصة   

4,681.68 84.98 5,137.46 84.77 5813.02 87.99 6741.19 88.2998 7338.65 86.1 7924.51 85.78 

 100 9237.87 100 8,527 100 7,634 100 6,606 100 6,061 100 5,509 اجملموع
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التجارة الخارمجيةاملساهمة في  :ثانيا  

من الصادرات  كلاخلارجية من خالل املسامهة يف   التجارةيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسهم 
 والواردات، واجلدول املوايل يبني ذلك:

 $مليون الوحدة:            التجارة الخارجيةمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطور : (60-2)الجدول رقم 
 0211 0210 0211-

0210%  

0210 0210-

0210%  

0214 0210-

0214%  

0215 0214-

0215%  

-0211(

 )0215

% 

2225- 51521 0550 58582 01552 55208 1065 031 23 296 24 الواردات  1.10 

0288- 60886 06152 64524 0266 817 38 751 36 الصادرات  02282 -05255  0.80 

الميزان 
 التجاري

12 455 15 786 0001 5546 -5842  4026 -5642  -10214  -18202  -0.12  

Source: Ministère de l'industrie, de la pme et de la promotion de l'investissement, Bulletins d'information 

statistique de la pme, n° : 21, 26 ; p.51, 28, P.47.  

 1.065مبقدار  0210و 0211سنيت  اخنفاضا بنيسجلت أن قيمة الواردات  من اجلدول أعاله نالحظ
مليار دوالر، مث ارتفعت قليال خالل  01.552قدر ب  0210إىل  0210ملحوظا من  عرفت ارتفاعامليار دوالر، مث 

 .مليار دوالر 2.225مبقدار  0215مليار دوالر، لتعاود االخنفاض من جديد خالل سنة  0.550مبقدار  0214سنة 

، واخنفضت 0214، مث اخنفضت خالل 0210و 0211فعرفت ارتفاعا بني السنوات قيمة الصادرات أما 
 مليار دوالر. 05.255بقيمة  0215بشكل كبري يف 

قدر بـ  0215، ليسجل عجزا يف 0214إىل  0211وعرف امليزان التجاري تذبذبا، وحقق قيما موجبة من 
 مليار دوالر حيث فاقت قيمة الواردات قيمة الصادرات خالل هذه السنة. 10.214

قدر  0215-0211طورا ضعيفا للوادرات خالل الفرتة وبالنظر إىل نسب التطور، نالحظ أن هناك ت
 .%0.80، وكذلك حدث تطور طفي  يف الصادرات خالل الفرتة نفسها قدر بـ%1.10بـ

  .يف التجارة اخلارجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعكس مسامهة هذه األرقام
 وظيفاملساهمة في الت :ثالثا

 .يف توفري مناصب الشغلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يوضح اجلدول التايل مسامهة  

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعالقة مع أصحاب المصالح

 92 

وظيفمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الت :(10-2) الجدول رقم  
 

تالسنوا                                                        طبيعة    
المؤسسات   

0225 0212 0211 0210 

(1)سداسي   

  

 1728046 1676111 1577030 1494949 خاصة

 48415 48086 48656 51635 عامة

 1776461 1724197 1625686 1546584 المجموع

Source: MIPMEPI, Bulletins d'information statistique de la pme, n° :18-20-21. 

قدر  حيث ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة طرف من وظي الت حجم تطور نالحظ اجلدول خالل من
إىل  املشغلة العمالة عدد مؤسسة لينتقل 587494 املؤسسات من النوع هذا عدد ، أين كان0225سنة  1546584    بـ

، وهذا راجع إىل تزايد عدد % 14.8 ةزيادة بنسب لما يعاد أي، 0210خالل السداسي األول من سنة  1776461
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 املحلية التنمية في الجزائرية واملتوسطة الصغيرة املؤسسات مساهمة :رابعا

 انتشار فمدى وتثمينها وبالتايل احمللية املوارد استعمال على األوىل بالدرجة احمللية التنمية تعتمد 
 احمللية، كما هو موضح يف اجلدول التايل: التنمية يف مسامهتها مدى املؤسسات يعكس

 (األول السداسي 2012 -2009) للفترة واليات 10 أهم على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات توزيع: (10-2) رقم الجدول
 0السداسي  2102 2100 2101 2112 

 47253 45636 43265 41006 الجزائر
 18872 17962 16695 15517 بجاية

 18044 17154 16096 14960 سطيف
 16350 15672 14434 13093 تيبازة

 14463 13787 12955 12006 بومرداس

 13620 12930 12059 11250 البليدة
 13010 12561 11781 11049 قسنطينة

 10357 10041 9508 8933 عنابة

 407779 391761 369319 345902 المجموع
يف امللتقى الوطين واقع وآفاق النظام  . مداخلةواقع و آفاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرشري  بوقصبة، علي بوعبد اهلل.  المصدر:

.6، ص.6/25/0210-5جامعة الوادي، احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،   
اخلدمات، البناء تنشط يف خمتل  اجملاالت مثل:  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وجتدر اإلشارة إىل أن

..، وغريها، مع العلم أن قطاع البناء واألشغال العمومية هو النشاط . ، الفالحة والصيد البحري،واألشغال
أما باقي القطاعات كاخلدمات ذات الصلة بالصناعة ، املهيمن على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة
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لة على قطاع يمنة الدو نظرا هل)األشغال البرتولية، املياه والطاقة، احملروقات( فعادة ما تقوم هبا املؤسسات العمومية 
 احملروقات.

افة والتوظي  ضاألرقام واإلحصائيات املذكورة أعاله املتعلقة باملسامهة يف الناتج احمللي اخلام والقيمة امل
والتجارة اخلارجية تبني أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري، وعليه فهي حتتاج كل الدعم 

  رة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.حىت تكون قاطعلى كل األصعدة و 
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 املبحث الثاين: املسؤولية الاجامتعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

( لتضي   قيمة إذا كان عدد من املؤسسات ينفق األموال للحصول على شهادات اجلودة ) اإليزو
، هو اعتبارها استثمارا وليس عبئًا أو تكلفة غري االجتماعيةلنفسها، فإن ما ينبغي عليها عمله جتاه  األنشطة 

من املديرين  % 52ألغلب املؤسسات ال يزال يف مرحلة اإلنشاء  وأن  املسؤولية االجتماعيةجمدية. ورغم أن جمال 
ماعي هو تجمن األفراد يعتقدون أن العمل اال % 52مؤسساهتم، إال أن  التنفيذيني يعلمون أهنا تؤثر على مسعة

من املستهلكني يفضلون الشراء  من  % 86مسؤولية احلكومات، وقد أوضحت اإلحصائيات الدولية أن 
يرون أن املسؤولية  االجتماعية هلا دور مهم جدا، كما أن  % 22املؤسسات اليت لديها دور يف خدمة اجملتمع، وأن 

 .1من معايري تقييم املؤسساتاملسؤولية االجتماعية % يشجعون فكرة أن تكون  64

املؤسسات الصغرية هذا احلديث ينطبق على كل املؤسسات باختالف أحجامها وأنشطتها، غري أن  
سنحاول من و  ،املسؤولية االجتماعيةض املمارسات املتعلقة بقد ختتل  عن املؤسسات الكبرية يف بع واملتوسطة
االجتماعية، وأهم  املبحث التطرق حلاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتبين وتنفيذ برامج املسؤولية خالل هذا

 ، وذلك من خالل املطالب التالية:التحديات والعقبات اليت تواجهها للقيام بذلك
االجتماعية من منظور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المسؤولية المطلب األول  

حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق برامج المسؤولية االجتماعيةالمطلب الثاني:   
ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمفي االجتماعية  المسؤولية تتحدياالمطلب الثالث:   
 الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات المسؤولية االجتماعيةمبادرات المطلب الرابع: 

 المطلب الخامس: بعض األمثلة عن ممارسات المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 : املسؤولية الاجامتعية من منظور املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملطلب ال ول

املسؤولية االجتماعية من منظور حجم املؤسسة، فإن معظم املفاهيم واألدوات املوجودة واليت تعاجل قضايا 
كانت احملرك الرئيسي للمسؤولية االجتماعية للشركات لعدد من اليت   مت تطويرها يف سياق املؤسسات الكبرية

مزيدا من االهتمام حول أنشطتها املتعلقة لدى املؤسسات الكبرية  ملفا ساميا والذي يولد أن  ، منهااألسباب
  .املسؤولية االجتماعيةب

 هاأو ال متارس ليست هلا صلةهذا ال يعين أن املسؤولية االجتماعية للشركات  ذلك الرغم من علىو 
العديد من املمارسات الرائدة اليت أصبحت اآلن جزًءا من التيار الرئيسي فالصغرية واملتوسطة. ؤسسات امل

ت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اجملتمعية مدفوعة ؤسسامن قبل امل مببادرةية االجتماعية للشركات كانت للمسؤول
حجم هذه املؤسسات يعترب ورقة راحبة، إذ جيعلها أكثر مرونة لتبين  كما أن  .2بالتزامات أخالقية شخصية قوية

                                                                 
 .8ص. ،ا املعهد العريب للتخطيط بالكويت،، 3000 ،10لعدد ، جسر التنمية. حسني األسرج،" املسؤولية االجتماعية للشركات".  1

2. Kolektiv Smart. Responsible business initiatives Serbia: RBI newsletter no.11, Augusts 2007. P. 3. 
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ما أكثر بعماهلا وتسهم يف تأسيس مبادرات السلوك املسؤول والتكي  مع التغريات، حيث ميكنها أ نتويل اهتما
  .1اخرتاعية خالقة تتالءم مع بنيتها وأهدافها

. ويتناول باملسؤولية االجتماعية للشركاتأصبحت معنية وبشكل متزايد  الصغرية واملتوسطة ؤسساتامل
 Kusyk and Lozano و Jenkins  2004))األكادمييون والباحثون هذا املوضوع من وجهات نظر خمتلفة. على سبيل املثال 

يف بأن دوافع ومبادرات املسؤولية االجتماعية يقولون  وغريهم،Lepoutre and Heene (2006) و  Spence (2007) و (2007)
ويقول األكرب حجماً.  ؤسساتغالبًا ما تتخذ أشكااًل خمتلفة عن تلك اخلاصة بامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

Spence et al. (2000) و Graafland et al. (2003) و Perrini et al (2007)  أدوات أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تستخدم
، لية االجتماعية أقلؤو للمسية إسرتاتيجيات رمس ا، ولديهالكربى ؤسساتأقل من امل املسؤولية االجتماعية للشركات

اط املسؤولية موارد أقل لالستثمار يف نش اولديه، اط املسؤولية االجتماعيةأقل احتمالية لإلبالغ عن نشهي و 
يف كثري من األحيان تسعى فإنه ، الضغوط التجارية املستمرةو دودة احملاملوارد  لكن رغم .2االجتماعية للشركات

الصغرية واملتوسطة إىل حتقيق النجاح التجاري الذي يتضمن االلتزام باالستدامة االجتماعية  ؤسساتالعديد من امل
 .3ئيةوالبي

الصغرية واملتوسطة كانت دائمًا تقوم  ؤسسات، فإن نسبة كبرية من امل(0215وفقًا للمفوضية األوروبية ) 
، حىت لو مل تكن تعرف أو تستخدم املسؤولية االجتماعية للشركاتبأشياء ميكن أن يطلق عليها اليوم اسم 

قارنة ة واملتوسطة أقل رمسية وأكثر بساطة مالصغري  ؤسساتاملصطلح نفسه. تعترب املسؤولية االجتماعية يف امل
االفتقار إىل السياسات الرمسية ولغة املسؤولية  ذلك  يعكسو ، ولكن هذا ال جيعلها أقل قيمة. الكبريةباملؤسسات 

4، بقدر ما يعكس االختالفات الفعلية يف األداءالصغرية واملتوسطة ؤسساتاالجتماعية من جانب امل
. 

املؤسسات الصغرية من منظور  املسؤولية االجتماعية للشركاتني فإن البحوث حول وفقا لعدد من املؤلفو 
ختضع  املؤسسات الصغرية واملتوسطةف ،ختتل  كثريا عن البحوث املبنية على ممارسات املؤسسات الكبرية واملتوسطة

هذه اخلصائص يف  بعضو لعدد من اخلصائص املميزة واألصيلة اليت جتعلها ختتل  عن نظرياهتا األكرب حجما، 
   :5فيما يلي هاتلخيصميكن ، و كلما توفرت كلما كانت املؤسسات أصغر،  جوهرها

                                                                 

  1 .80ص.املرجع السابق، ، عبد اهلل خبابة .
2. Linh Chi Vo. Corporate social responsibility and SMEs: a literature review and agenda for future research. Problems 

and Perspectives in Management (France), Volume 9, Issue 4. 2011. P. 91. 
3. European multistakeholder forum on CSR. Report of the round table on ‘Fostering CSR among SMES’ 03/05/04. P.5. 
4. Ouassila Belhadi. Overview on Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises: The European 

context. Journal of Law and Human Sciences, Economic Issue, 31 (1), University of Zi'an Ashour Djelfa.2017.P. 395. 
5.European commission. European SMEs and Social and Environmental Responsibility. Observatory of European SMEs 

2002/ n° 4.P.16.  
- Aston, John and Anca, Cristiana. Socially Responsible Small and Medium Enterprises(SMEs): Guide on Integrating 

Social Responsibility into Core Business, The road to competitive and sustainable development. The National 

Association of Romanian Exporters and Importers (ANEIR), 2011, P.15 

 .30ص.مرجع سابق، ، خلل  عثمان -
  27-25ص.ص.  ،3000، عمان: دار احلامد، 0، ط.إدارة المشروعات الصغيرة، شوقي ناجي جواد. املنصوركاسر نصر  -
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، وبالتايل فإن املقاول يلعب دورا لحوريا تتركز الملكية واإلدارة في يد واحدةيف معظم املشاريع الصغرية عادة ما  -
 ،ة حول الطرق املناسبة لتخصيص األموالوأساسيا يف تطوير مشروع ما والذي يسمح له بالقيام خبيارات شخصي

وهكذا فإن التفضيل الشخصي لقمة اإلدارة )للرئيس( واملالك هو العامل األكثر تأثريا على نوع ونطاق مشاركة 
 .  لمؤسسات الصغرية واملتوسطةاجملتمع اخلارجي ل

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةوبالتايل ف، مديرو / أصحاب األعمال الصغيرة متأصلون بقوة في مجتمعاتهم المحلية -
تعتمد أكثر بكثري من املؤسسات  الكبرية على الصحة واالستقرار واالزدهار يف اجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها، 

ينتمون للمنطقة احمليطة هبا. ولذلك فإن مسعة املؤسسة يف موقعها وصورهتا   عماهلاذلك أن أكثر عمالئها وغالبية 
 .)موِظ ( أومنتج أو فاعل يف الساحة احمللية تؤثر حتما على قدرهتا التنافسيةكمستخِدم 

ب املؤسسات الصغرية تطوير حيث يستطيع أصحا، قربها من العميل والموردبوتتمتع املؤسسات الصغرية  -
شخصية جيدة مع هذه األطراف، مما جيعلها أقدر على تقدمي خدمة متميزة ذات طابع شخصي، ما  عالقات

 .ؤدي إىل رضا كل من العميل واملورد، وذلك نظرا ملرونتها الكبرية فيما يتعلق مبواعيد وكميات التسليمي
احملسنة  فاإلمكانيات ،العالقات الشخصية واالتصاالت الفردية الوثيقة هي أكثر شيوعا في المؤسسات الصغيرة -

املالك واملوظفني وشركاء التمويل واملوردين والعمالء، وأحيانا حىت املنافسني -لالتصاالت الشخصية بني املدير
تساعد يف كثري من األحيان على بناء شراكات جتارية موثوقة ومنفتحة بطريقة تكون غري عملية يف املؤسسات 

عالقة شخصية قد تؤدي اىل تفاقم الضغوط على كال الكبرية. ومع ذلك، إذا ما ساءت األمور، فإن وجود 
 اجلانبني.

االتصال الشخصي واحتكاك اإلدارة بالعاملني والعمل على تذليل الصعاب أمامهم بصورة شخصية إن 
ومباشرة، هي مسة أساسية للمؤسسات الصغرية بشكل خاص، ونظرا لكون اإلدارة تتم بشكل مباشر من قبل 

، وتستطيع أن ببساطة هيكلها التنظيميتل  الوظائ ، فإن هذه املؤسسات تتسم ب العمل الذي يتوىل خمصاح
جيدا االتصاالت غري الرمسية والفعالة وكذا توافر املعلومات وسهولة وصوهلا، مما جيعلها تتسم بالفعالية يف  تستغل
 أن إىل األحباث تشري ، إذالبيئة لديناميكيات استجابة وأكثر ومرنة أسرع تكونويتيح هلا ذلك أن  .التسيري
 نقص بسبب يتباطأ ما غالبا االبتكارات تنفيذ أن من الرغم على نسبيا، ابتكارية أكثر الصغرية التجارية األعمال
 .املوارد
 ؤسساتامل من وبريوقراطية رمسية أقل تنظيمية بنية مع ،مرونة أكثر عمليات لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 أكثر بشكل السوق وفرص اجلديدة األفكار واستيعاب حتديد واملتوسطة الصغرية تمؤسسالل ميكن ، الكبرية
.دارياإل عبءالكثري من ال دون للشركات االجتماعية املسؤوليةإدماج و  وسرعة، سهولة  
  .ةؤسسامل داخل تنظيمية ثقافة تطوير األسهل من لذلك العمال، من أقل عدد ى هذه املؤسساتلد - -
تنشط ، فهي قدرتها على اإلنتاج والعمل في مجاالت التنمية المختلفةب املؤسسات الصغرية واملتوسطةتتمتع  -

يف جماالت عديدة، فتعمل على تقدمي السلع واخلدمات اخلاصة للمستهلك، اليت ال تلبيها املؤسسات الكبرية 
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كما تتمتع مبرونة كبرية   ،احمللي الطلب العتمادها على األنشطة اليت حتقق وفورات احلجم الكبري، فتساهم يف تغطية
على صعيد اإلنتاج، إذ تليب احتياجات متباينة لشرائح اجملتمع املختلفة، وتنشط هذه املؤسسات بشكل خاص يف 

يف التصنيع تهاقطاعات هلا مكانتها االقتصادية يف كل بلد وهي التجارة واخلدمات والزراعة، لكن تبقى مسامه
ت االستثمار، ويبقى جمال توسع هذه املؤسسات يف هذا القطاع مقتصرا على مصنعي لحدودة لضخامة متطلبا

املنتجات الزراعية واحلرفيني ومصانع التعبئة وما شابه ذلك، إذ تشكل هذه احلقول جماال متحركا ال بأس به إلقامة 
 . املؤسسات الصغرية واملتوسطةوتنمية 
، فمن ناحية إلى الموارد الشخصية والمالية وإلى الوقت والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  تفتقرغالبا ما  -

أكثر عرضة للخطر اقتصاديا من املشاريع الكبرية، وهي مشكلة تتضمن أن  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتعترب 
تعترب األعمال،  اليت ال ترتبط بوضوح جبوهر املسؤولية االجتماعية للشركاتاالستثمارات طويلة األجل يف أنشطة 

املالكني وبالتايل فهي مؤجلة يف كثري من األحيان. وفيما يتعلق هبذه النقطة، فإنه من  -أمرا ثانويا من قبل املديرين
حبالة االقتصاد أكثر من املشاريع  ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملرجح أن تتأثر أنشطة املسؤولية االجتماعية للم

ذب خالل فرتات الركود واالزدهار. ومن ناحية أخرى، فمن املرجح جدا الكبرية، وبالتايل فإن هذه األنشطة تتذب
من ضغوط الوقت ومن املهام األمر الذي يرتك لديهم وقتا  املؤسسات الصغرية واملتوسطةأن يعاين مديرو/مالك 

لينعكسا على التخطيط ألنشطة مستقبلية، خاصة إذا اعتربت تلك االنشطة  تتجاوز األنشطة  ضئيلنيوطاقة 
 املعتادة للمؤسسة.

وهي جتعل املؤسسات الصغرية  هذه اخلصائص ميكن اعتبارها فرصا ملمارسة املسؤولية االجتماعية،
 .الكربى ساتؤساملب مقارنة  االجتماعية باملسؤولية يتعلق فيما أفضل وضع يفواملتوسطة 

 حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتطبيق برامج املسؤولية الاجامتعية املطلب الثاين:

إن االقتصاد التنافسي ال يقوم فقط على وجود املؤسسات العمالقة والكبرية، بل كذلك بوجود بيئة 
الصغرية الكفوءة والقادرة على جذابة لألعمال الريادية، وتوفر لشبكة واسعة ومتنوعة من املوردين من املؤسسات 

  تلبية احتياجات املؤسسات الكبرية وغريها من األنشطة التكميلية يف أي من القطاعات االقتصادية.

 على أو الدعم على أيضا وتعتمد جمتمع، يف موجودة أهنا كما عمل، صاحبة أيضا هي الصغرية املؤسسةو 
 من الرغم على الكربى، التجارية األعمال مثل متاما اجتماعية أهداف إىل حتتاج فهي. اجملتمع "معاناة" على األقل
 التجارية، األعمال اسرتاتيجية يف تدمج أن إىل حتتاج األهداف هذه ولكن. متاما خمتلفة أهداف إىل حتتاج قد أهنا
 املدير ألن مطلوبة أهدافا ليست وهذه. هنا عليها التأكيد جيب احلسنة، للنوايا خطابات تكون أن من بدال
 .1جتاه املؤسسة مسؤولية يتحمل املدير ألن ضرورية بل هي. اجملتمع جتاه مسؤولية يتحمل

                                                                 
1. Peter F. Drucker.  Op.cit.P.83 
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كون هذه األخرية تساعدها و حباجة إىل تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةإن 
 على :
 حتسني صورهتا يف اجملتمع وخاصة لدى العمالء والعمال؛  -
 بعث روح التعاون والرتابط بني خمتل  األطراف؛و حتسني مناخ العمل،  -
  .1التجاوب الفعال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع -

يف واملتوسطة املؤسسات الصغرية تركز  ملوارد واخلربات،نظرا لصغر حجمها وتأثريها احملدود وافتقارها اىل او 
س احلاجة لتطبيق برامج املسؤولية االجتماعية، ولعل فهم هذه يف أملذلك فهي الغالب على األمد القريب، 

املؤسسات الحتياجات اجملتمع يساعدها على تطوير منتجات وخدمات مالئمة، كما يساعدها على حتقيق املزيد 
 .2من الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتوجيه أعماهلا اخلريية حنو الشرائح األقل حظا يف اجملتمع

فاملؤسسات اآلن  ،التظاهر بسلوك مسؤول اجتماعيا من خالل تقارير خادعةبؤسسات معنية املتعد  مل
تأخذ املسؤولية االجتماعية على لحمل اجلد ليس فقط ألهنا مفتاح لنجاح األعمال ومصدر لتحقيق ميزة 

ك سيكون من لذل، هتمون باملسؤولية االجتماعيةاسرتاتيجية، ولكن أيضا ألن األفراد داخل تلك املؤسسات ي
يقودها أفراد يهتمون )هبذا املوضوع(، هؤالء  شركاتاملعقول القول بأن األمهية املتزايدة للمسؤولية االجتماعية لل

واملديرون واملالك واملستثمرون يف املؤسسة، فاملؤسسات إذن  العمالاألفراد ليسوا العمالء فحسب  بل هم أيضا 
زئيا تطوير السلوك املسؤول وإعداد التقارير، لذلك فاملساءلة  اليت هي تستجيب جزئيا للضغوط اخلارجية وتقود ج
  معرتف هبا، ومستجاب هلا من خالل زيادة الشفافية. – شركاتأحد املبادئ املركزية للمسؤولية االجتماعية لل

ناجتة باملسؤولية االجتماعية هي الضغوطات ال ات الصغرية واملتوسطةأسباب التزام املؤسسمن  نوعليه فإ
احلكومية ومجعيات محاية املستهلك والنقابات اليت هلا تأثري واسع حبشد الرأي العام  من اجملتمع كاملنظمات غري

 .اإلنسانية وغري األخالقية لبعض املؤسسات ضد املمارسات غري

ا يسمح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اسرتاتيجي ااملسؤولية االجتماعية للشركات هنجكما وتعترب 
 .3بتحسني قدراهتا التنافسية وتلبية حتديات التنمية املستدامة وتطوير أنشطتها التجارية

 

 

                                                                 
 .76ص.، املرجع السابق  عبد اهلل خبابة. . 1
 8املرجع السابق،  ص. حسني األسرج،.  2

3. Ministry of Employment and the Economy. Corporate responsibility in the SME sector- Best practices. Finland, 2009. 

P.5. 
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  ؤسسات الصغرية واملتوسطةامل يفالاجامتعية  املسؤولية تحتداي الثالث: املطلب

 اومسؤوليتهالعديد من التحديات اليت قد تؤثر على االستمرارية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتواجه 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطةد على سبيل املثال، ال جتفنقص املوارد هو القضية الرئيسية هنا؛ يعترب ماعية. االجت

قيمة عامة. اليف كثري من احلاالت املوارد أو اخلربة الالزمة لتكون قادرة على التحقق من أو السيطرة على سلسلة 
مثل هذه األمور ميكن أن يوجد على مستوى أنشطة غرف التجارة ومجعيات الصناعة اليت تسهل تبادل  عالجو 

 اخلربات واملمارسات أو تعرض التدريبات. 

، أوضحت شبكة اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف تقاريرها حول حتديات االستدامة و 
املؤسسات ة. وقد مت حتديد هذه التحديات من خالل جملس ( التحديات ذات األولويNBSاالستدامة لألعمال )
جمموعة من القادة من خمتل  القطاعات. مت التعبري عن بعض هذه التحديات  يتكون من ذيال الصغرية واملتوسطة
 : 1على النحو التايل

 نقص الخبرة في مجال الاستدامة أوال:

اليت ختتار االشرتاك فيها. ال جيب ؤسسات ملتتطلب االستدامة يف بعض األحيان تغيريات كبرية داخل ا
، بل أيضا اسرتاتيجيات أعماهلا إلعادة حتديد دورها يف فقط مراجعة إجراءاهتا التشغيلية ؤسساتعلى هذه امل

اجملتمع واستدامة املوارد الطبيعية. ذلك هو القرار الذي جيب أن يؤخذ على لحمل اجلد، والذي يتطلب األدوات 
 أفضل مشورة ممكنة لتوجيه األنشطة ذات الصلة.املناسبة وكذلك 

صعوبات يف اختيار مبادرات املسؤولية االجتماعية الصحيحة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتواجه 
ملؤسساهتم بسبب ضيق الوقت، قلة املوارد املالية والبشرية، جنبا إىل جنب مع عدم وجود اخلربة يف جمال 

املؤسسات تطوير اخلربات داخليا أو الوصول إىل خربات طرف ثالث ميكنهم من  االستدامة. يف الواقع، تريد هذه
 إدارة املخاطر والفرص املرتبطة بتنفيذ املمارسات التجارية اجلديدة بذكاء.

يف بعض األحيان، إجياد مصادر املعلومات اليت من شأهنا أن توفر االنضباط الالزم الذي يضمن 
بسبب كثرة وانتشار األدوات  لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلكل حتديا االستمرار يف الطريق الصحيح يش

والتوجيهات، جتد هذه املؤسسات بأن هذا ال حيصل دائما هلم يف الوقت املناسب، وغالبا ما ال تأخذ أوضاعهم 
 بعني االعتبار.

خيص التدريب، توجد صعوبة أيضا يف حتديد اجلهة املناسبة لبدء العملية. هل جيب استدعاء  فيما
استشاري؟ هل هناك موارد حكومية لتقدمي الدعم هلم؟ هل ميكن وضع موظفيهم يف وضعية أفضل لتوجيههم يف 

                                                                 
1. Network for Business Sustainability, “SME Sustainability challenges 2012” PP 7-8 

Network for Business Sustainability, “SME Sustainability challenges 2013-SMEs Cant Go it alone” PP 8-9 

Network for Business Sustainability, “Searching for solutions for SMEs- SME Sustainability challenges 2014” PP.7-14. 
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نفسها عند الشروع يف مناهج االستدامة من أجل  املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالجتاه الصحيح؟ كي  متوقع 
 ختطيط أفضل جلهودها وزيادة تأثريها؟

دمج الاستدامة في استراتيجية و  كميزة تنافسية املسؤولية الامجتماعية للشركاتكيفية تموقع  ثانيا:

 استراتيجيات التطبيقو  ،املؤسسة طويلة ألامجل

د مادية وغري مادية من مبادرات املسؤولية االجتماعية. أن حتقق فوائ للمؤسسات الصغرية واملتوسطةميكن 
حتويل الفوائد غري امللموسة )مثل حتسني صورة الشركة أو تعزيز مسعتها مع العمالء واملوردين( إىل قيمة نقدية ال 

 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطةيزال يشكل حتديا حقيقيا 

ضمان ألصحاب املصاحل أن مبادرات االستدامة ال املؤسسات الصغرية واملتوسطةحيتاج قادة ومدراء 
، مبادرة "االجتاه حنو األخضر" ليست جمرد أفعال لطيفة، بل هي تركيز املؤسساتموثوقة وهلا قيمة. للعديد من 

اسرتاتيجي تعتمد على أنشطة األعمال األساسية. ولكن كي  ميكن نقل هذه القيمة؟ كي  ميكن هلذه 
 على استثمارات التنمية املستدامة؟ املؤسسات احلصول على العائد

كثريا ما تربز اسرتاتيجية االستدامة طويلة األجل من خالل سلسلة من املشاريع املختلفة، كل واحد منها 
له عالقة خمتلفة مع التنمية املستدامة. كلما كانت النتائج اليت تظهرها تلك املشاريع ملموسة وطموحة وواقعية،  

 حنو النجاح. كلما تقدمت خطوة خبطوة 

مدى مدة لحدودة من الزمن. تريد املشروع" يدل على نشاط أجري على ومع ذلك، فإن مصطلح "
أن تعرف كي  ميكن لتوايل املشاريع أن يؤدي إىل التكامل على املدى الطويل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  للممارسات املستدامة يف االسرتاتيجيات الشاملة ملؤسساهتم.

مدخال مصمما يتطلب كل تفكري اسرتاتيجي فال توجد اسرتاتيجية معيارية لريادة األعمال املسؤولة. و 
خصيصا للقيم األساسية لرسالة ورؤية كل مؤسسة. ومع ذلك، بغض النظر عن خصوصيات املؤسسات، ريادة 

مؤسسة )و أين ميكن أن األعمال املسؤولة مبنية على أساسني جوهريني: االعرتاف باملسؤولية االجتماعية لل
 .ة األعمال املشرتكة وتقليل خماطرلبناء قيم أصحاب املصاحلتضي  قيمة األعمال( واالشرتاك مع 

تضمين إمجراءات الاستدامة في الثقافة و  تشجيع إنشاء أنظمة استدامة متماسكة وفعالة ثالثا:

 التنظيمية

اختاذ القرارات التنظيمية وجتد بأن لوائح من عمليات  باالستبعاد واملتوسطةاملؤسسات الصغرية تشعر 
االستدامة اجلديدة ميكن أن حتد من جهودها. وبشكل أكثر حتديدا، هي حساسة لطبيعة إلزامية اللوائح، وكذلك 
ختطيط ورصد هذه التدابري. تشعر املؤ.ص. أن هذا يؤدي إىل عواقب عكسية بالنسبة هلم،  وأيضا بالنسبة 

 للمجتمع. 
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احلقائق التنظيمية مثل معدل دوران رأس املال املرتفع والتفاوت  ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملتواجه كما 
يف مستويات وعي املوظفني أو الرغبة يف العمل. األمر الذي جيعل من الصعب بالنسبة هلم تأسيس ثقافة مؤسسية 

 مستدامة. التحدي هو االستمرار يف الرتكيز على االستدامة يف سياق ديناميكي. 

خلق سياسة االستدامة ليس كافيا؛ جيب أن تكون األهداف واضحة، وجيب أن يظهر املوظفني واإلدارة 
االلتزام من خالل إجراءات متسقة، وشيئا فشيئا، ميكن أن تظهر جمموعة من القيم والعادات اليت تتجاوز أفراد 

 لتوعية ونشر االستدامة لحدود.املؤسسة. و يعترب هذا أكثر أمهية هلذه املؤسسات، ألن الوقت املخصص ل

لتأسيس ثقافة االستدامة اليت ختلق حلقة، األمر   املؤسسات الصغرية واملتوسطةلتحسني أنشطتها، تسعى 
الذي يعزز العادات والقيم املستدامة يف مكان العمل. تعزيز االستدامة هذا يشمل مجيع العاملني يف املؤسسة. 

 العمل اليت تساعد على بناء ثقافة االستدامة جلميع العاملني يف مؤسساهتم.  وهكذا، حتتاج هذه األخرية إىل خطط
 نافع املقياس و  ،تحصيل نتائج مالية ملموسة من خالل الاستثمارات في مجال الاستدامة رابعا:

دمج االستدامة يف أعماهلا األساسية، ولكن جند أن أهداف االستدامة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتريد 
تسحبها يف اجتاهات خمتلفة. فهل جيب االستثمار يف الشهادات البيئية، أو ختصص األموال للحمالت الرتوجيية 

 اليت تنمي قاعدة العمالء؟. 

لالستثمارات يف  ة واملتوسطةاملؤسسات الصغري هذا التوتر يعجل بإعادة التفكري الشمويل لكيفية إدارة 
جمال التنمية املستدامة. تسعى هذه املؤسسات للمواءمة بني األهداف البيئية واالجتماعية مع احلد األدىن هلامش 
الربح )الدخل الصايف(. فهي بذلك تسعى إىل حتسني فهم اآلثار والفوائد املرتتبة على مبادراهتا املستدامة ، لتتمكن 

 هتا إىل نتائج مالية ملموسة. من ترمجة استثمارا

منافع  ، هو قياساملؤسسات الصغرية واملتوسطةالتحدي األول، الذي يعطى الوزن األكرب من طرف و 
األنشطة املستدامة. بشكل جزئي، يرجع ذلك إىل صعوبة قياس اإلجراءات اليت ال تؤخذ بعني االعتبار من قبل 

جتاهل صحة العمال عند تصنيع سلعة أو و ارجية للمشكلة. التلوث السوق، وبالتايل فهي تعترب عوامل اقتصادية خ
 تقدمي خدمة هي أمثلة منوذجية من العوامل اخلارجية السلبية. 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف السياق الذي يكون فيه للكفاءة التشغيلية أمهية خاصة، يبحث مديرو 
تدابري االستدامة اليت ينبغي تبنيها. وجود تدابري أكثر قابلية عن أدلة ملساعدهتم على اختاذ قرارات مستنرية بشأن 

 للقياس الكمي تساعدهم على إقناع صناع القرار بسهولة لالستثمار يف، وتنفيذ عمليات االستدامة. 

قياس العائد على االستثمار يساعد على ختطيط أفضل، ويف هناية املطاف ميمكِّن املؤسسة من الوصول إىل 
أهنا شهدت أهداف استدامتها تتعرض  املؤسسات الصغرية واملتوسطةدامة اليت حددهتا. وتقول بعض أهداف االست

للخطر بسبب عدم وجود حجج اقتصادية واضحة من شأهنا توضيح اقرتاح قيمتها. يف هذا السياق، كي  تعرف 
 تعود بالنفع عليها أم ال ؟ املؤسسة ما إذا كانت جهود املستثمرة )يف الوقت واملال( يف تدابري االستدامة سوف
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لادارة الفعالة لطلبيات ألاسواق الخارمجية املتعلقة باملشتريات املسؤولة )الطلبات  خامسا:

 الخضراء(

تصدير إليها، الاملصدرة باللوائح البيئية يف املناطق اليت تريد  املؤسسات الصغرية واملتوسطةجيب أن تلتزم 
مالئها الذين يستخدمون سياسات املشرتيات املسؤولة. االضطرار إىل التعامل وجيب تلبية الطلبات املتزايدة من ع

يف بعض األحيان بالعجز، نظرا لتعقيد وارتفاع تكالي   املؤسسات الصغرية واملتوسطةمع موردين متعددين يشعر 
الدولية، " جيب أن نثبت لعمالئنا  GGI، وهو مدير اجلودة والتحسني املستمر يف Pierre Marquisالعمليات. كما يقول 

لمؤسسات الصغرية لاألوروبني أن الذهب اليت نستخدمه يف منتجاتنا ال يهرب من الكونغو، وهو حتد كبري 
 ".  واملتوسطة

لضمان أن املواد اخلام املستخدمة ال تأيت من مناطق الصراع، كما هو احلال يف املثال املذكور أعاله، جيب 
للمؤسسات كون قادرة على تقييم نوعية املعلومات اليت ترد من املوردين. ومع ذلك، بالنسبة على املؤسسة أن ت
، كما هو احلال بانسبة ملورديها، إصدار الشهادات أو طلب مساعدة خارجية لدعم العمليات الصغرية واملتوسطة

 ال يبدو أنه حيل هذه القضية. 
التأثير على املستهلكين و  ستهلكين وو  املسؤوليةزيادة استراتيجيات الاتصال الستهداف امل سادسا:

سؤولةاملخالل عملية الشراء   

ت الكبرية. فبعد ؤسساعموما موارد لحدودة ألنشطة االتصاالت مقارنة بامل ؤسسات الصغرية واملتوسطةللم
 أن استثمرت بكثافة يف تطوير املنتجات واخلدمات املسؤولة، تريد تركيز اسرتاتيجية االتصاالت لزيادة التأثري. 

تقليديا، كان يكفي وضع شعار الشهادة على منتج ما جلذب املستهلكني املسؤولني. يف حني أهنا تسعى 
أيضا إىل النمو واليت هي القضية احلقيقية. كي   واملتوسطةاملؤسسات الصغرية إىل كسب والء العمالء، حتتاج 

ميكن أن تزيد من تأثري اسرتاتيجية االتصال مع احلفاظ على الرسالة الرئيسية حول خصائص املسؤولية االجتماعية 
و هل والبيئية ملنتجاهتا وخدماهتا؟ ما هي أنواع الرسائل اليت سوف يرتدد صداها مع أكرب عدد من املستهلكني؟ أ

من األفضل وجود رسائل متنوعة لألسواق املستهدفة املختلفة؟ ما هي الشبكات ووسائل اإلعالم اليت جيب 
اليت ترغب يف الوصول إىل أكرب  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاستخدامها؟ ما هي طرق التواصل ميكن اقرتاحها 
 عدد من املستهلكني مع منتجاهتم املسوولة؟  

سؤول هو عملية تتضمن أن املستهلك واع باملخاطر االجتماعية والبيئية املرتبطة بتصنيع االستهالك املإن 
. من خالل اختاذ قرارات واعية ومستنرية، للمستهلكني القدرة على يهاأو تسليم املنتجات واخلدمات اليت يشرت 

 ؤدي إىل شراء أكثر مسؤولية. عن طريق شراء منتجاهتا أو مقاطعتها. هذا ينبغي أن ي املؤسساتمكافأة أو معاقبة 

أنه يف حني قد يعرب العمالء عن املزيد من  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف املمارسة العملية، تالحظ 
املخاوف حول التنمية املستدامة، لكنهم ال يتصرفون دائما وفقا لذلك. كي  ميكن تفسري هذه الفجوة بني 
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؟ كي  ميكننا إغالق هذه الفجوة والتأثري على السلوك الشرائي فيما يتعلق باملنتجات املواق  والسلوك الشرائي
واخلدمات املسؤولة؟ هل هي مشكلة الثقة؟ أم إمكانية احلصول على هذه املنتجات واخلدمات؟ ما هي 

عل األمر االستنتاجات اليت ميكن استخالصها؟ على أقل تقدير، جيب حتديد نقاط االنسدادات يف العمليات جل
 ولة بالنسبة للمستهلكني للعمل.  أكثر سه
مرونة الطلب السعرية ملنتج أو خدمة و ،تحسين الوضعية بشأن انتشار شهادات الاستدامة سابعا:

  مسؤولة معتمدة

مع تضاع  عدد هذه  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيتصاعد مستوى االلتباس حول الشهادات بني 
اج يف بعض األحيان إىل االستجابة ملتطلبات السوق واملستهلك، ال تتطابق دوما مع الشهادات. يف حني أهنا حتت

أن منتجا ما ميكن أن يعترب مسؤوال، أو أن األعمال تسري حتت  إثباتت على جتاوز العمليات. ؤسساقدرة امل
وختشى هذه  ،لعملياتإدارة بيئية جيدة، غالبا ما يتطلب العديد من الشهادات. وهذا يزيد من التكالي  وتعقيد ا

املؤسسات أيضا أن عدد الشهادات اليت مت احلصول عليها ال يشكل حجة كافية للمبيعات، وبدال من ذلك تدعو 
 املستهلكني للتشكيك يف مصداقية مبادراهتم. 

سواء من خالل التنظيم أو السياسة  ،أن هذا يؤدي إىل غموض املؤسسات الصغرية واملتوسطةتشعر 
ا تود أن تكون احلكومات أكثر فعالية يف "توحيد" املقصود من االستدامة. هل السلطة العمومية متتلك العامة، فإهن

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةالقوة الالزمة ألداء ذلك؟ هل ميكن للحكومات أن تنسق مبادرات الشهادات لدعم 
ورة عن طريق التنظيم يف بعض املناطق، يف تنفيذ تدابري االستدامة؟ احلكومات قادرة على احلد من هامش املنا

 وذلك من خالل املعايري اليت حتكم املنتجات واخلدمات.  

تشعر املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالقلق إزاء قيمة شهادات االستدامة ومقدار األمهية اليت  كذلك
تكلفة، ولكنها توفر أيضا يعطيها هلا املستهلكون. تعترب املنتجات أو اخلدمات املعتمدة من قبل البعض أكثر 

ضمانات ملموسة من املسؤولية. ونظرا هلذا التصور، حتت أي ظروف تربح الثقة السعر فيما يتعلق باملنتجات 
 واخلدمات املسؤولة؟ ما هو السعر الذي يقدر على دفعه املستهلكون للمنتج أو اخلدمة املعتمدة ؟  

ت رمسية من خالل االعتماد، هل املستهلكون مستعدون جلعل طبيعة املسؤولية هلذه املنتجات أو اخلدما
لالنفاق أكثر قليال لضمان مسؤولية املنتجات؟ ترغب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فهم سلوك املستهلك فيما 

 تقييم أفضل لفوائد هذه العملية. يتعلق باالعتماد ملساعدهتم على
 النامية ت الصغيرة واملمتوسطةللمؤسساإعطاء ألاولوية ألنشطة الاستدامة ثامنا: 

ميكن لفرتة من النمو واالبتكار داخل املؤسسة أن تكون الوقت املناسب لبدء أو تطوير عملية االستدامة. 
الواقع، قد تكون بيئة العمل املتغرية أكثر تقبال لنوع من عملية اإلدارة اجلديدة املطلوبة عند اختاذ تدابري  يف

التجارية يف جمال االستدامة ذو أمهية فريدة. كوهنا أكثر  املؤسساتاالستدامة. إنه الوقت الذي يفرتض فيه دعم 
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للمؤسسات الصغرية اح، وميكن أن تستخدم كمثال استنارة، تقدمها جتاه االستدامة لديه فرص أكرب للنج
 األخرى.  واملتوسطة

ولكن هذا النمو يعين أن تتخذ قرارات بسرعة أكثر وليس بالضرورة مع توفر مجيع املعلومات. تعتقد 
أنه سيكون من املفيد تطوير أدوات من أجل وضع األولويات بسهولة وبسرعة أكثر  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ءات االستدامة. إلجرا
 ،ألعمال(ل)و أين يمكن أن تضيف قيمة  شركاتالاعتراف باملسؤولية الامجتماعية لل تاسعا:

 لبناء القيمة املشتركة الحالتواصل مع أصحاب املصو 

يتم وضعها بشكل طبيعي يف سياق أوسع، مبا يف ذلك العالقات  ،املؤسسة ليست كيانا يعمل يف عزلة
د. ينظر إليها يف هذا السياق املتصل الواسع، والذي يهدف إىل حل مستدام للعمل يف مع البيئة وقاعدة املوار 

أن  املؤسسات الصغرية واملتوسطةالعالقة مع الوحدات األخرى. مع هذا يف االعتبار، إذا أمكن لعدد كاف من 
 تتصرف مبسؤولية، عندها ميكن حتقيق فرق معترب على نطاق أوسع من ذلك بكثري. 

هم أفراد عاطفيون ألهنم يشاركون  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وظر القيادة، أصحاب ومدير من وجهة ن
يف كل نشاطات وجوانب املؤسسة، وهم على مقربة عموما من العاملني، ويتمتعون بالقدرة على التكي  مع 

 التغريات. 

يجية للمسؤولية االجتماعية اخلطوة األوىل هي اختاذ التزام جتاه األعمال ذات املسؤولية. أفضل اسرتات
ال تستغرق وقتا طويال. ال جيب على أي مؤسسة التفكري يف العمليات بسيطة و  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

املعقدة اليت تفوق قدراهتا. بدال من ذلك، جيب أن تضع أهدافا واقعية. بشكل مثايل، جيب أن ترتبط اسرتاتيجية 
نظام إدارة اجلودة، 5222إيزو أو أن تدمج نظم اإلدارة )مثل  صغرية واملتوسطةللمؤسسات الاملسؤولية االجتماعية 

 لنظام إدارة البيئة(. والغرض النهائي هو دمج األعمال ذات املسؤولية يف العمليات التجارية اليومية.  14221يزو واإل

ة  أنشطواهتماماهتم يف أصحاب املصاحللفهم وتضمني خطوة مهمة  أصحاب املصاحلإشراك ويعد 
بالعالقات واحلوار بني املؤسسة يتعلق  أصحاب املصاحلوعمليات صنع القرار. بعبارة أخرى، إشراك  املؤسسة

لديها ارتباطات وثيقة مع العديد منهم ولكن ليس  املؤسسات الصغرية واملتوسطة. العديد من أصحاب املصاحلو 
األمهية نفسها يف كل األعمال التجارية. ولذلك، جيب حتديد األطراف األكثر أمهية  أصحاب املصاحللكل 

 الستمرارية ووجود املؤسسة ملنحهم األولوية القصوى.
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 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة املسؤولية الاجامتعيةمبادرات : املطلب الرابع

املتوسطة أحد اجملاالت ذات األولوية يف الصغرية و  ؤسساتامل ضمنأصبح تشجيع املسؤولية االجتماعية 
ببذل جهود كبرية لتحديد التحدي املتمثل يف جعل  اليت قامتاالحتاد األورويب  ات الدول وعلى رأسها دولسياس

وسنتطرق فيما جدول أعمال املسؤولية االجتماعية للشركات أكثر مالءمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم. 
 وكذلك املبادرات يف الوطن العريب:هود واملبادرات بعض من هذه اجليلي ل
 )مجائزة(إلدارة الجودة  ألاوربيتميز ال مووجنل إضافة املؤسسات الصغيرة واملتوسطةأوال: 

املسؤولية االجتماعية برهن خمتل  املؤلفني )والباحثني( أن حجم املؤسسة كان عامال حامسا يف أنشطة 
ملواردها البشرية واملالية الواسعة، يتوقع أن ختصص موارد ألنشطة املسؤولية  ، فاملؤسسات الكبرية ونظراللشركات

، وميكن تدعيم هذا الرأي باإلشارة إىل النتائج اليت املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالجتماعية أسهل بكثري مقارنة ب
ات السنوية ومدى ارتباط النشاط واملتمثلة يف وجود ارتباط بني املبيع  PARKET (1520)و Eilbirtتوصل إليها كل من  
( أن املؤسسات الصغرية عربت عن 1580) Fryو  Chrismanومن ناحية أخرى، وجد (، 1520باملسؤولية االجتماعية )

أنه وعلى الرغم  Smithو Thompsonانشغال كبري حيال  املسؤولية االجتماعية مقارنة  مع املؤسسات العمومية، ويرى  
 املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  املسؤولية االجتماعية للشركاتمة  فإن األحباث املتعلقة  بمن بعض النتائج الداع

1النتائج األولية حتتاج إىل مزيد من التأكيد وذلك بتكرار األحباث إىل أنتشري 
. 

على املستوى احمللي، يعتمد  املؤسسات الصغرية واملتوسطةعلى الرغم من اآلراء املعارضة لدور ومشاركة 
على الشبكات املؤسسية، وعالقات الثقة املطورة يف أي مستوى، فاملسؤولية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةبقاء 

االجتماعية تساعد على استقرار وتوازن  التوقعات املتبادلة بني أصحاب املصاحل، وبالتايل فهي مبثابة تأمني لكل 
 ارجية. من األطراف  الداخلية واخل

يربز من خالل منشورات  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةإن التشديد املتزايد على املسؤولية االجتماعية 
املؤسسات الصغرية الذي يربط  أداء  (0220)الصغرية واملتوسطة األورويب  ؤسساتاالحتاد األورويب مثل مرصد امل

 باملسؤولية االجتماعية. واملتوسطة

كرتاث هبذه القضية على حنو أفضل لعدم وجود أدوات للتنفيذ وكذلك الفشل يف وميكن أن يعزى عدم اال 
يف إطار إدارة اجلودة أمر  املسؤولية االجتماعية للشركاتاإلبالغ عن األداء املتحقق. ومن الواضح أن فكرة دمج 

 .بالغ األمهية لتحقيق ذلك، وكذلك األمر بالنسبة للجهود اخلالقة لتنفيذ اجلودة الشاملة

اجلائزة جديد نسبيا مقارنة مع املؤسسات  بنماذج املؤسسات الصغرية واملتوسطةومع ذلك، فإن اهتمام 
قد أضيفت  املؤسسات الصغرية واملتوسطةالكبرية يف بعض خمططات جائزة اجلودة. على الرغم من ذلك فإن فئات 

                                                                 
1. Semra F. Aşcigıl Toward Socially Responsible SMEs? Quality Award Model as a Tool, Quality Management 

Journal, 17:3, 7-20,  3000.  P. 7-8. 
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(  EFQMإلدارة اجلودة  ) األوربيةوأضافت املنظمة  ،1582( يف أواخر  Baldrige Award schemeإىل نظام جائزة بالدريدج )
يف أوروبا )بعد تسع سنوات من اطالق عملية املنح للمؤسسات الكربى(، تليها مجعية اجلودة  1552الفئة يف عام 

 الرتكية مع تأخري بسنة.

أصحاب ، يشري هيكل النموذج إىل توجه أصحاب املصاحل( يف نظرية 1584دعما للعمل الرائد  لفرميان )
، 0224و 0222(. فمنذ املراجعات اليت متت يف  عام synergy) التعاضدبالتماشي ومقاربات األعمال خللق  املصاحل

 األخالق والقضايا املتعلقة باملسؤولية االجتماعية بشكل أكثر وضوحا.  EFQMخياطب منوذج 

تعرف بأهنا التزام طوعي يتطلب جهدا حىت يف غياب  للشركات املسؤولية االجتماعيةعلى الرغم من أن 
( أشار  إىل حقيقة أن اإلدارة  Van Auken) لـ  املسؤولية االجتماعية للشركاتاإلنفاذ القانوين، فإن حبثا سابقا يف 

 مشجعة بكثرة ليتم جتنب السلوك غري املسؤول وإن توقع السلوك املسؤول اجتماعيا ينبغي أن حيفظ مصاحل
مع تفهم للواجب اإلجيايب، هذا األخري يتجاوز متطلبات األنظمة والقوانني، فمن خالل إعطاء  احلأصحاب املص

ة غري ييسمح ويشجع مبادرة إدار  EFQMإطار غري إلزامي لإلدارة مع الرتكيز على روح املبادرة، فإن منوذج التميز 
 .1مقيدة يف التفسري وكذلك التنفيذ

 ضراء للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةالخخطة العمل  ثانيا:

على االستفادة من الفرص اليت  املؤسسات الصغرية واملتوسطةهتدف خطة العمل اخلضراء إىل مساعدة 
من حتويل التحديات البيئية  هذه املؤسساتعرض السبل اليت متكن ت ييتيحها االنتقال إىل االقتصاد األخضر. وه

بتحسني كفاءة استخدام  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيادة وعي تتمثل يف ز  يةالعامل هاأهدافف إىل فرص جتارية.
املؤسسات إطالع و  ،املوارد وإمكانات االقتصاد الدائري من أجل اإلنتاجية والقدرة التنافسية وفرص األعمال

،  LIFEو  Horizon  0202، و COSMEالحتاد األورويب يف إطار برامج لستخدام العلى إجراءات كفاءة ا الصغرية واملتوسطة
خفض و  حتسني اإلنتاجية من خالل ؤسساتامل خطة العمل تساعدو  والصناديق اهليكلية واالستثمارية األوروبية.

 .2وتطوير القيادة األوروبية يف العمليات والتكنولوجيات اخلضراء دعم روح املبادرة اخلضراءو  التكالي 
 (ACSRN)شركاتالشبكة العربية للمسؤولية الامجتماعية لل ثالثا:

 ؤسساتك املر تش اليتاملتعددين  احلألصحاب املصاألوىل نصة امل وتعترب، 0224عام هذه الشبكة تشكلت 
 .3التنمية املستدامة يف مجيع أحناء العامل العريبحنو التزامها  زالصغرية والكبرية واملؤسسات احلكومية لتعز 

إىل زيادة الرتكيز على اجلهود احمللية واإلقليمية  مؤسساتلمسؤولية االجتماعية لللبكة العربية دف الشهتو 
يف الشرق األوسط.  املسؤولية االجتماعية للشركات قضيةلتعزيز  واملدين املؤسسي نياجملتمع صعيداملبذولة على 

املسؤولية االجتماعية العربية  الشبكةدف هت ،حتت شعار "بناء الشراكات من أجل مستقبل مستدام" عمال
                                                                 

1. Ibid. 

2.  https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/green-action-plan_en (03/02/2018). 
3. http://www.arabiacsrnetwork.com 

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/green-action-plan_en
http://www.arabiacsrnetwork.com/
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 بادئامل استنادا إىل أحسن تمعتسهيل تبادل األفكار وإقامة شراكات دائمة يف خمتل  القطاعات جمل إىل للشركات
 لميثاق العاملي حلقوق اإلنسان، وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد.العشرة ل

رائدة يف متيز قطاع كاملنطقة العربية   علجل ACSRNف ، هتدمقرا هلا دولة اإلمارات العربية املتحدة متخذة
يف جماالت جوائز االستدامة والبحوث والتدريب  خالل العمل نم املسؤولية االجتماعية للشركاتاألعمال و 

واملتعلقة  مؤسساتاالجتماعية لل ةللمسؤولياملنظمات املهنية لتصبح واحدة من الشبكة وغريها. خالل العام منت 
 يف املنطقة العربية. باالستدامة

لمسؤولية للشبكة العربية لمن خالل جمموعة واسعة من ورش العمل والندوات وفرص التواصل، ميكن 
كما تعد واالستدامة.   املسؤولية االجتماعية للشركاتيف بناء خربة يف املؤسسات مساعدة  مؤسساتاالجتماعية لل
للمؤسسات واألفراد يف مجيع البلدان  GRIاالستدامة  تقاريرإلعداد أول منظمة تقدم خدمات تدريب الشبكة 

 الناطقة باللغة العربية يف الشرق األوسط.

تنظم الشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات سلسلة من الدورات التدريبية الفريدة واملفيدة، 
، قياس العائد االجتماعي على االستثمار، املسؤولية االجتماعية للشركاتتشمل موضوعات مثل أساسيات 

واالستدامة واالبتكار، وووحدة جتسري مبادرة التقارير  املسؤولية االجتماعية للشركاتواالسرتاتيجية والقيادة يف 
 سد الوحدة وغريها. GRI G4العاملية 

وتسريع تنفيذها. من  شبكة لتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات واملعرفة املتعلقة باالستدامةالدف هت
بشكل روتيين جمموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات يف كل الشبكة و أجل حتقيق هذا اهلدف، تنظم 

املسؤولية االجتماعية بعام. يتم جلب خرباء من أحناء خمتلفة من العامل لتعري  وتعليم املفاهيم األساسية واملتقدمة 
مثل امليثاق العاملي، مبادرة التقارير  رةمع خمتل  املؤسسات املشهو  ACSRNونت واالستدامة. وقد تعا للشركات
 املسؤولية االجتماعية للشركاتيف املنطقة يف خمتل  جوانب  املؤسسات، وما إىل ذلك لتدريب SROIالعاملية، 
 واالستدامة.

 تدريبية وورش دورات 10 هجمموع ما 2012 عام يف للمؤسسات للمسؤولية اإلجتماعية العربية الشبكة شهدت
 اخلدمات تقدميمن   الشبكة متكنت حيث التقدم باجتاه كبرية خطوات 2013 عام خطى منها وإنطاقا . عمل

 يف املسؤولية االجتماعية للشركات برامج أفضل يف املشاركة للمؤسسات اخلارجي وكذلك الضمان االستشارية
 يف املنطقة يف لبناء قدرات واحملرك الرئيسية اجلهة بوصفها مسعتها تعزيز الشبكة تعتزم باملستقبل، واستشرافا . املنطقة
 .1املسؤولية االجتماعية للشركاتو  اإلستدامة جماالت

منذ ذلك احلني و  0228انطلقت مبادرة اجلائزة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات للمرة األوىل عام 
نتقل من قوة إىل قوة. يعرتف باجلائزة اليوم كمنصة موثوقة كوهنا تفحص بدقة شديدة مبادرات تأصبحت اجلائزة 

                                                                 
 .2، ص.3002، التقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات العربيةالشبكة . 1
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ولية املسؤ وء على أفضل ممارسات اإلستدامة و قيامها بتسليط الضيف املنطقة العربية و  املسؤولية االجتماعية للشركات
يف ، الشامل لتحقيق اإلستدامةل واجملدي و يري معتمدة لتبىن النهج الفعاوضعها ملعااإلجتماعية لدى  املؤسسات و 

فازت باجلائزة من فئة املؤسسات املتوسطة مؤسسة دي ال ايه دايرب الشرق األوسط )اإلمارات(، ومن  0210سنة 
 (.فئة املؤسسات الصغرية حضانة بالسوم )اإلمارات

ملسؤولية اأجرت الشبكة العربية للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات ورشة عمل حول أساسيات 
نظم هذا . يف إمارة ديب 0210جانفي  02الصغرية و املتوسطة  يف املنطقة العربية بتاريخ  االجتماعية للشركات

التدريب كحدث يوم واحد مشل مديري وأصحاب املؤسسات الصغرية و املتوسطة جلعلهم يتعرفون على إمكانية 
 و اإلستدامة. ماعية للشركاتاملسؤولية االجتدفع قيم أعماهلم من خالل اإلستثمار يف 

ليست حكرا على  املسؤولية االجتماعية للشركاتوكان اهلدف من التدريب أيضا هو إثبات أن 
لكافة ختل  املؤسسات من مجيع األحجام و املؤسسات الكبرية و متعددة اجلنسيات ولكنها إستثمار ضروري مل

فوائد إتباع هنج "،"؟  ملسؤولية االجتماعية للشركاتاما معىن ". ركزت ورشة العمل على مواضيع مثل القطاعات
التواصل والتقدم يف و  "،خطوة خبطوة املسؤولية االجتماعية للشركاتإتباع هنج " "،املسؤولية االجتماعية للشركات
   .املسؤولية االجتماعية للشركات

جمموعة من التمارين املفصلة ملواضيع املسؤولية إقليمية و عاملية و قدمت ورشة العمل دراسات حالة 
اإلجتماعية املؤسسية الرئيسية و اإلستدامة. حضر التدريب أكثر من اثين عشر مشاركا من خمتل  ملؤسسات 

غذائية ، والقطاعات بدءا من النفط والغاز ، واخلدمات اللوجستية التعليم ، الصحة ، إدارة األصول ، املواد ال
 .1غريهاو  خدمات التوظي 

زيادة الوعي بأمهية هتدف إىل  مل تذكر هنا( مبادرات أخرى كثرية)باإلضافة إىل هذه املبادرات  كل
 للمسؤولية األوسع التطبيقذلك أن ، يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ممارساهتاتعميم املسؤولية االجتماعية، و 

 من العديد أن من الرغم علىف ،مركزية أمهية ذو أمر واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل يف للشركات االجتماعية
 فإن احمللي، اجملتمع إشراك خالل من سيما ال االجتماعية، مبسؤوليتها بالفعل تقوم واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل

 .للشركات االجتماعية املسؤولية تعزيز يف يساعد أن ميكن اجليدة املمارسات لنشر والدعم الوعي زيادة

 

 

                                                                 
 . 00-5.، ص.صنفسه. املرجع 1
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  ممارسات املسؤولية الاجامتعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةعن  ال مثةل بعض اخلامس:املطلب 

، ةية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطنستعرض فيما يلي بعض األمثلة عن ممارسات املسؤولية االجتماع
 ملؤسسات غربية وأخرى عربية.

 الغربية  ممارسات املسؤولية الامجتماعية في املؤسسات أوال:

هناك العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتمتع بالسلوك املسؤول ومتارس أنشطة خمتلفة 
 : 1للمسؤولية االجتماعية، ونذكر فيما يلي بعض األمثلة

0. Helkama Velox Oy- : بتصنيع الدراجات يف فنلندا. إن الدراجات هي الوضع "األخضر" للنقل مؤسسة تقوم
التنمية املستدامة بفضل االنبعاثات املعدومة لثاين أكسيد الكربون. عمليات اإلنتاج يف الذي يتماشى مع 

ة ال تولد أي انبعاثات يف الرتبة أو املاء أو اهلواء. تسعى املؤسسة أيضا لتصنيع دراجات ؤسسمصنع امل
  .مستدامة ذات دورات حياة طويلة

تشمل القيم األساسية للمؤسسة الوعي البيئي، و  ،1550تأسست يف عام  : Moominworldمؤسسة السياحة  .3
التعليم. على سبيل املثال، حيظر استخدام الكحول والتدخني يف والتوجه حنو األسرة، الالعن ، و  والسالمة،

اليت تلتزم بالقيم  05األوروبية النموذجية الـــ  املؤسسات، أدرجت من بني 0224حديقة املؤسسة. يف عام 
املؤسسات الصغرية ، مت تكرمي املؤسسة ضمن فئة 0228ية والبيئية. يف خري  عام األخالقية واالجتماع

 ا.يف املسابقة السنوية للمسؤولية االجتماعية للشركات يف فنلندواملتوسطة

2.  Die Möbelmacher GmbH  الطبخ لعمالئها، يف نظم دورات جمانية تتصنيع يف أملانيا، ؤسسة ملمطبخ صغري
املشاركة يف باملؤسسة  بادرتصحي. وقد الغذائي النظام الو  ؤسسةامل هاتصنعاليت املطابخ بهبدف تعريفهم 

لتبادل اخلربات  إقليمي"معا من أجل "يوم مصنعون لحليون جيتمعون خمتل  أشكال التعاون. مرة يف السنة، 
مسامهة  كانت له عاون  يف السنوات األخرية، هذا التو نشطة التجارية املستدامة. األ مناهجهم حيالومناقشة 
 .دوران للمؤسسةمعدل الزيادة  كبرية يف

2.  Fair Unlimited  يف السويد هي مؤسسةB2B  حتمل عالمة  للمؤسساتتبيع هداياFair Trade .منتجاهتا 
 القدم، وعلب اهلدايا واحلقائب. وقدكرات شمل املالبس، واملنتجات الغذائية واحللويات والوجبات اخلفيفة، و ت

وهذا يعين أن  ،مت تصنيع مجيع منتجاهتا من خالل اإلنتاج على نطاق صغري يف مواقع يف مجيع أحناء العامل
 Fairدد متطلبات صارمة للمنتجني من حيث السعر واجلودة ومواعيد التسليم. ألن حتأن  هلا املؤسسة ال ميكن

Unlimited تتعاون مباشرة مع مورديFair Trade ام مبعايري االلتز  ، فإنه جيبFair Trade الدولية.  
 

                                                                 
1.  Ministry of Employment and the Economy. Finland. Op. Cit. PP.10-15. 
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 ممارسات املسؤولية الامجتماعية في الوطن العربي ثانيا:

وطن العريب، اليت تصب يف زيادة اإلسهام الات يف ؤسساها كثري من املناليت تت األنشطةبعض هناك 
وميكن فيما يلي ذكر بعض املؤسسات املتوسطة والصغرية اليت تندرج  ،اجملتمعي، والوعي باملسؤولية االجتماعية

 أنشطتها ضمن املسؤولية االجتماعية للشركات.
 جتارة و سرتياداالو  التصنيع جمال رائدة يف هذه املؤسسة الصناعية التجارية )فلسطين(: رويال مؤسسة .0

 ، تعترب املسؤولية االجتماعيةياهملا عتوزي شبكات يف تستخدم اليت نتجاتامل و الصحية دواتلأل التجزئة
 حصلتوقد  وحتسني جودة منتجاهتا، اخلدمات إدارة لتعزيزاملعايري العاملية واحمللية  تستخدمو  أساس كحجر

كما و  .واهبامل وإدارة القدرات وتنمية املوظفني تدريب لىع تركيزها بسبب 0228-5221 يزواإل شهادة لىع
 ،الكه املتميز للطاقةإسته، بسب الطاقة جماليف  الرائدة ؤسساتامل كأحدمن طرف السلطة الوطنية   صنفت

 والنفايات ستخدامهاا عادوامل املتجددة الطاقةاملتصلة مبصادر  التطوير و البحث إذ تعمل املؤسسة يف جماالت
 .1للموظفني والعمالءاملوجهة ، ولديها اسرتاتيجية حنو املسامهة االجتماعية الصناعية

 ،ندسيةاهل ستشاراتاال مؤسسة لتقدمي هي :)اإلمارات( (WSP- MEالشرق األوسط ) بي إس مؤسسة دبليو .3
 بذلك مسرتشدة ستدامةامل شاريعملاأفضل  لتقدمي ئهاعمال مع ةهذه املؤسس تعمل ،التخصصات متعددة
 إهدار عدم نبعاثات الكربون،ا من التقليل ة،املبني البيئة تالحتوي البيئي، ستعداداالوهي  رئيسية أسس خبمسة
 بشأن والتوجيه شورةامل مثل رىاألخ اخلدمات من عدداً  ؤسسةامل توفركما  .الناس حياة إثراءو  مادة، أي

 مستدامة مدن تصميم البيولوجي، التنوع إثراء ،األراضي إدارة التقارير، وكتابة الكربون إدارة الطاقة، كفاءة
 الشخصية التجارة مثل متخصصة مبادرات لالخ من فتتم ومعاجلتها الكربونية البصمة إدارة أما .إخل...
 مناملمارسات اخلضراء  لالخ من البيئية ةبصممن ال احلدويعد . ستدامةامل تاالنتقاال وخطة الكربون لبدائل

 ملجأ وبناء اجلامعي التعليم برنامجاجلديرة بالذكر  ومن أهم املشاريع اجملتمعية للمؤسسة ،أولويات املؤسسة
 .2لألطفال اليتامى بالشارقة

قدم جمموعة من اخلدمات القانونية عرب قطاعات تدي ال ايه بايرب دي إل إيه بايبر الشرق األوسط:  .2
الصناعة املختلفة، مبا يف ذلك التمويل اإلسالمي واخلدمات املالية، وشؤون احلكومة، واالتصاالت السلكية 

مكاتبها تضم ، ومنظمات وسائط اإلعالم؛ االستشارية للمشاريع العقارية والسلطات التنظيميةوالالسلكية 
ة قيمة املسؤولية إلجتماعية يف مجيع أعماهلا ألهنا تساعد ؤسسقسما خمصصا للمسؤولية اإلجتماعية. ترى امل

. تتفاعل لياجملتمع احملي و ية مع تعظيم األهداف اجملتمعية وإدارة األثر البيئعلى تفعيل األهداف اإلقتصاد
اإلستدامة . تنطوي قائمة نشاطات يز مبادئ املسؤولية اإلجتماعية و اجملتمعات احمللية لتعز بايرب مع العمالء و 

ماراتيني. تساهم املسؤولية اإلجتماعية على مبادرات كثرية مثل متكني املرأة العربية و التعليم القانوين للطلبة اإل

                                                                 

.00سابق، ص.الرجع املالشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية،  . 1  
.. املرجع نفسه 2  
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املسامهة يف املبادرات احمللية واإلقليمية املخصصة للتعليم واحلمالت هتا ووقتها من أجل بإنتظام خبرب بايرب و 
املساواة. بات إسم يايرب وعلى مدار السنوات القليلة املاضية إمسا المعا عامليا يف توفري اخلدمات القانونية اليت و 

ل التطوعي من خالل حتديد تصب يف املصلحة العامة باإلضافة إىل مستوى تشجيع موظفيها على العم
 .1ألدائهم يف مبادرات املسؤولية اإلجتماعية  %12مكافأة سنوية بنسبة 

حيث ال ، اجتماعًيا ومسؤولة وشاملة ومبتكرة مبكرة بريطانية باإلمارات )ديب( شركة هيحضانة بالسوم:  .2
 وقد طورت صديقة للبيئة إذ تعد، بل هي راسخة يف قيم احلضانة، اختيارية مسألة االجتماعية سؤوليةامل تعترب
 تعليم هو األساسي هاهدفيف الوقت نفسه فإن  ،وخضراء ةنظيف هابقائ لضمان الطرق من متنوعة جمموعة
 ،إكساهبم القدرة على املعرفةيف نشأة قادة الغد على األخالق والقيم و تتمثل مهام بالسوم و  األطفال ورعاية
 البقاء خالل من اخلاصة إمكاناته إىل الوصول على وتشجيعه طفل كل رعايةيف هذه احلضانة يضمن  تعليمفال
 من مهب احمليطة املناطق رعاية على بلوسوم يف األطفال دربيتو ،العامل على تصرفاته تأثري بكيفية وعي على
احلضانة تركز . الطاقة على واحلفاظ والسماد زراعةوال خدام ألغراض أخرىاالست وإعادة التدوير إعادة خالل

سؤوليتها مرك الرئيس إلستدامة أعماهلا و احمل "، وتعتربها، الرخاءن، الكوكباإلنسا هي "مبادئ على ثالثة 
)كصناعة حائط بيئي من  املعايري اخلضراءنشآت احلضانة على أساس العناصر و يتم بناء م ،.اإلجتماعية
. (األخرى املستدامة املبادرات من بالعديد القيامو  واملوردين اهلواء جودة ةراجع، متدويرها املعاد املياه زجاجات

 معرتف وهي احملايد، الكربون على تعتمد املتحدة العربية اإلمارات دولة يف حضانة أول وحضانة بلوسوم هي
 .2"خضراء حضانة" أهنا على واسع نطاق على هبا

 تدمج ة، فهي غالبا الهامشي تبقى الوطن العريباملسؤولية االجتماعية للشركات يف عموما فإن ممارسات 
  .طابع التربعات للجمعيات اخلريية كما يغلب عليها،  اتؤسسيف اسرتاتيجيات أغلب امل

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

. 00-00. .صسابق، صالرجع املالشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية،  . 1  

2. https://www.theblossomnursery.com/approach/green-eco-learning.  

https://www.theblossomnursery.com/approach/green-eco-learning
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 مدخل نظري تفصييل -املبحث الثالث: أ حصاب املصاحل 

 أصحاب املصاحلبتعري  ال للتطور التارخيي ملفهوم أصحاب املصاحل، مث سنتطرق يف هذا املبحث
 مبداخلها املختلفة، وذلك من خالل املطالب التالية: نظرية أصحاب املصاحل علىبعد ذلك نعرج ل، تصنيفهمو 

 )وفقا للفكر اإلداري( المصالح أصحاب لمفهوم التاريخي : التطورالمطلب األول
 المطلب الثاني: تعريف أصحاب المصالح

 المطلب الثالث: تصنيف أصحاب المصالح
الرابع: نظرية أصحاب المصالح المطلب  

 )وفقا للفكر الإداري( املصاحل أ حصاب ملفهوم التارخيي التطور: املطلب ال ول

 فهذا  ،االسرتاتيجية اإلدارة مسات من به االهتمام وأصبح ملحوظاً، تطوراً  املصاحل أصحاب مفهوم عرف

وعموما فإن  والودائع، املراهنات جماالت إىل شيوعه ويعود م، 1228 سنة تداوله مت فقد النشأة، حديث ليس صطلحامل
 اجلوانب على الرتكيز يف املنظمة ميل على جوهره يف يرتكز املؤسسات قبل من تبنيه ودرجة املصاحل أصحاب مفهوم
 املفهوم هلذا الفكري التطور وميكن سرد ،للمنظمات املعاصر الفكر اهتمامات مع تنسجم بدأت اليت املالية غري األخرى
 :1فيما يلي الفكر لتطور الزمنية مراحللل وفقا
  0200-0082 العلمية لادارة مدرسةأوال:

 على اعتمادها خالل من التنظيمي الفكر ألصول التطبيقية اجلوانب إرساء يف العلمية اإلدارة مدرسة أسهمت 

 لطريقة واضحة معايري حتديد بعد والسيما اإلنتاجية للعملية مركزاً  بوصفه العامل ، وركزت علىاهلندسية العلوم مفاهيم

، ضرورية حركة لكل الوقت حتديد مع عنصر كل أداء يف الضرورية غري احلركات باستثناء وذلك - املتوقعة وكميته اإلنتاج
إذن  املدروسة، والصلب احلديد شركة يف  الكلفة يف ختفيضاً  حقق وبذلك األجور، ورفع اإلنتاج زيادة يف أسهم وهو ما

 الذين أصحاب املصاحل منيعدون  العاملني بأن ننظريامل لدى معطياتيف هذه املرحلة من الفكر اإلداري برزت 

 .هبم االهتمام ينبغي
  لانسانية العالقات مدرسة ثانيا:

 يركز إذ العلمية، اإلدارة مدرسة طرحتها اليت الكالسيكية للمفاهيم فعل كرد اإلنسانية العالقات مفهوم جاء

 حلاجاهتم إشباعا يوفر مبا النتائج، أفضل لتحقيق لحفزة عمل أجواء لتكوين األفراد جهود بني التنسيق على املفهوم

 أن ذكرت اليت( 1500 -1868)  فوليت ماري املدرسة هذه منظري أبرزومن  .والنفسية واالجتماعية االقتصادية

 اجناز يف للكفاءة وصوالً  بينها االنسجام وإجياد اجلماعات جهود بني التنسيق هي منظمة أي يف األساسية املشكلة

  اإلنتاجية، على الراحة وفرتات التعب آثار دراسة علىأعماله   ركزت الذي( 1545 -1882) مايو التونو، األعمال

                                                                 

"، -نينوى في األدوية لصناعة العامة الشركة في ميدانية دراسة -المصالح أصحاب بعض رضا قياسأمحد. " شهاب سامل اجلبوري، علي حسن محدأ عالء.   1
   .321-327املوصل، ص.ص  جامعة-واالقتصاد اإلدارة ، كلية3003 لسنة 22 جملد ،001 ع.الرافدين،  تنمية
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 وبالتايل فهذه املدرسة ركزت على. األجور من أمهية أكثر كعوامل الرمسية غري واجلماعات العالقات دورواالهتمام ب

 .املؤسسة يف مصلحة كصاحب مدوره عزز العاملني مما

 املدنية والهيئات ألاسهم حملة مرحلة ثالثا: 

 املؤسسة ميلكون إذ غائبون، مالكون هم املصاحل أصحاب أن إىل Dodd أشار العشرين القرن من الثالثينات يف 

 فظهرت ،املؤسسة تزاوله الذي النشاط طبيعة عن النظر بغض األسهم، حبملة يعرف ما إىل إشارة يف يديروهنا، الذين من

وبالتايل  ،(واجلمعيات النقابات) العاملني عن الدفاع كهيئة هيئات املعامل مكتمل غري حنو على ولو حىت املرحلة هذهيف 
 برزت فئتان من أصحاب املصاحل:

 ، اليةامل صاحلأصحاب امل -1 

 (.والنقابات اجلمعيات) عنويةامل صاحلامل أصحاب -0و
 املصالح أصحاب بروز مرحلة رابعا:

 املؤسسات على متارس ضغوط مورست إذ حتليله، عن فضالً  املصاحل أصحاب مصطلح ربوزل الفرتة هذه تؤشر 

 للبحث ستانفورد معهد أن إىل اإلشارة وجتدر واملستهلك، والبيئة اجملتمع قبل من وإمنا العاملني، خالل من فقط ليس

 تلك" بأهنا املصاحل أصحاب  1560 سنة للمعهد البحثية املذكرة عرفت وبالفعل املصطلح، هذا إحياء عاتقه على أخذ

 خالله من املعهد حدد ًاستشارياً  مشروعا املذكرة وكانت "الوجود عن املنظمة تتوق  دعمها دون من اليت اجلماعات

 أذهان يف أمهيتها ترسيخ عن فضالً  البيئة، عناصر يف للتغريات التخطيط تتجاهل اليت املؤسسات بني فكرياً  اجتاهاً 

 تكيي  عن املسؤولة اإلدارة بوصفها االسرتاتيجية اإلدارة متغريات يف املصطلح برز وهكذا ،املؤسسات على القائمني

 .أمشلها البقاء يعد اليت أهدافها حتقيق إىل وصوالً  بالبيئة املؤسسات عمل
 الاستراتيجية لادارة في النضج مرحلة خامسا:

 وحتديد املؤسسةب املرتبطني األطراف من طرف كل مصلحة املؤسسات تشخيص ضرورة على املرحلة هذه تركز

 قبل من املطروحة األفكار على " Freeman"  الرؤية هذه صاحبوقد استند  معهم، التعامل خالهلا من يتم اليت الكيفية

 املرغوب غري السلوكيات من مجلةتأشري  خالل من عملياً  رواجاً  القت أفكاره أن هنا ذكره جيدر ومماستانفورد،   معهد

 عندما تنشأ اليت املشكلة وهي الوكالة كمشكلة،   واملعنوي املايل االجتاهني يف املؤسسة يف العالقة ذوي قبل من فيها

 عن بالبحث الشروع ضرورة أشر الذي األمر الشرعيني، املالكني حلقوق ومصادراً  للمنظمة مالكا بوصفه املدير يتصرف

 ويشار كلهم، أو املصاحل أصحاب بعض حقوق لضمان وتطبيقي فكري كإطار احلوكمة قدمت وبالفعل هلا معاجل منهج

 املستثمرين، من عريضة لقاعدة اململوكة املؤسسات على خاصة بصفة تطبق اليت واملمارسات األسس جمموعة بأهنا إليها

 اليت بالشركة املطبقة الداخلية واللوائح النظم خالل من وتظهر الشركة، مع املتعاملني لكافة والواجبات احلقوق ضمنوتت

 . هبا العالقة ذات واألطراف الشركة مصلحة يف يؤثر قد قرار، أي اختذت
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 تعريف أ حصاب املصاحل املطلب الثاين:

حىت نفهم ما و من اجملاالت املهمة اليت متارس فيها املؤسسات دورا اجتماعيا،  املصاحل واحدإن أصحاب 
ترتاوح من جمرد  مصلحة فكرةإن  ".a stake"، سنعرج أوال عن مفهوم كلمة مصلحة املقصود بأصحاب املصاحل

بني هذين النقيضني قد يكون  ،من ناحية أخرىإىل ادعاء قانوين بامللكية  من ناحيةمشروع يف  /فائدةمصلحة
، مثل حق نونية بامللكية"احلق" لشيء ما. قد يكون هذا احلق حًقا قانونًيا يف معاملة معينة بداًل من املطالبة القا

املساهم. قد تشتمل احلقوق القانونية على احلق يف معاملة منصفة )على سبيل املثال عدم التعرض للتمييز( أو 
: "لدير احلق يف قائال عربر عنه أحد املوظفنييالذي  كاحلق،  يعترب احلق أيًضا حًقا أخالقًيا احلق يف اخلصوصية. قد

، عوام أو قد يقول أحد املستهلكنية أفضل األؤسس، وأعطيت هذه املردي ألنين عملت هنا ثالثني عاًماعدم ط
دول حل املتنوعة يشرحها اجل. هذه املصا1"لدي احلق يف احلصول على منتج آمن بعد كل ما دفعته مقابل ذلك."

 املوايل:
: أنواع المصالح (12-2)جدول رقم   

 ملكية حق مصلحة               
عندما يتأثر شخص أو  تعري 

جمموعة بقرار، يكون لديه 
 مصلحة يف هذا القرار

يف أن  حق قانونياجملموعة لديها ( 1
تعامل بطريقة معينة أو أن يكون هلا 

 حق خاص لحمي.

عندما يكون لدى الشخص أو 
اجملموعة سند ملكية قانوين ألصل 

 أو عقار.
سوف يؤثر إغالق املصنع  - مثال

 على اجملتمع.
هذا اإلعالن التلفزيوين  -

حيط من قدر املرأة ، وأنا 
 امرأة.
من أنا قلق بشأن البيئة  -

 ألجيال القادمة.أجل ا

ن يتوقعون اإلجراءات و املوظف -
 الواجبة، واخلصوصية.القانونية 

العمالء أو الدائنون لديهم حقوق  -
 قانونية معينة.

"هذه املؤسسة يل. قمت 
"أو" بتأسيسها، وأنا أملكها، 

سهم يف هذه  1000أمتلك 
 "املؤسسة

: عندما يعتقد الحق األخالقي( 2  تعري 
شخص أو مجاعة أن لديه حقا أخالقيا 
 أو معنويا يف أن يعامل بطريقة معينة أو

 أن يكون له حق معني لحمي.

 

  العدالة واإلنصاف  مثال
Source: Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. Op.cit. P.84. 

 صاحلعلى ذلك أن صاحب املصلحة هو فرد أو جمموعة لديها واحد أو أكثر من خمتل  أنواع املويرتتب 
باإلجراءات أو القرارات أو السياسات أو املمارسات اخلاصة  احل. وكما قد يتأثر أصحاب املصاملؤسسةيف 

                                                                 
1. Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz. P.83. 
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هناك تفاعل لحتمل يف اجتاهني فعلى إجراءات املؤسسة أو قراراهتا أو سياساهتا أو ممارساهتا، ون ، فقد يؤثر املؤسسةب
 .1ادلتأثري متبأو 

يتأثر بتحقيق  أي جمموعة أو فرد ميكن أن يؤثر على أواحل "باختصار ، ميكن اعتبار أصحاب املص 
األفراد أو اجملموعات أو املؤسسات اليت تتأثر مباشرة " بأهنمأصحاب املصاحل  ويعرف ،2"ملؤسسةا أهداف

 الفاعلة اجلهات" بأهنم: كذلكويعرفون  ، "بسلوكيات ووجود املؤسسة وهلم حصة أو فائدة منها أو من أدائها
ويقصد بأصحاب املصاحل كذلك  .3"هلا الرتويج جيري اليت السياسة يف مصلحة هلا اليت( منظمات أو أشخاص)
 جملموعة ممثل فرد أو شكل يف تظهر أن وميكنها ،لحدد قرار لديها أو معني مبساٍر تطويري املهتمة املؤسسات أو األفراد"

 بعمليةمباشرة  صلة ذات تكون أو التنفيذ عند األساسية العناصر تكون أو ما، قرار على بنفسها إما تؤثر وهي ما،

هم أشخاص، جمموعات أو مؤسسات هلا مصاحل يف سياسة أو برنامج أو مشروع  احلأصحاب املصو  .4"التنمية
ما. قد تكون مشاركتهم حرجة يف فهم املشكلة وتنفيذ احللول، وقد ميثلون حاجزًا أو هتديًدا لحتملني، أو قد يكون 

 .5ف تؤثر عليهمهلم حق دميقراطي للمشاركة ألن القرارات حول املشروع سو 

وهي مل  ،هبا مصلحة لديه من كلو  هناك عالقة تأثري متبادلة بني املؤسسة أن عتربته التعاري  هذمعظم 
لكن يف هذا املفهوم الواسع من األرجح أن ، للغاية ةري  واسعاالتع هحتصر أصحاب املصاحل، وهكذا تكون هذ

، فطاملا تتأثر قرارات باستكشاف مسؤولياهتا االجتماعية واألخالقية بشكل كامل (أو صانع القرار) املؤسسةتقوم 
املؤسسة وأهدافها بأطراف معينة، فالبد للمؤسسة من االستجابة ملطالب هؤالء األطراف حىت تضمن تأثريهم 

سة وقد يهدد اإلجيايب، وإن أي تقصري أو هتاون يف االستجابة ملطالب أصحاب املصاحل سيؤثر سلبا على املؤس
  بقاءها واستمراريتها.

، مالالع :فيما يلي أصحاب املصاحل ميكن اإلشارة إىلحسب األدبيات اليت تناولت هذا املوضوع و 
كما  .احلكومة ودوائرها املختلفة ،املنافسون، املالكون واملستثمرون ومحلة األسهم والدائنون ،املوردون، العمالء
 املشرعون،) الوطنية السياسيةاجلهات  ،/الدوليةاملاحنة اجلهات: 6التالية الفئات يفهم جتميع عادة وميكن
 ،(واجلمعيات النقابات،، جهات العمل)(االجتماعي الضمان وكالة ،الوزارات) اجلهات العمومية ،(احملافظون
 املدين واجملتمع( واملنشآت احلكومية، غري املنظمات) الرحبية غري واملنظمات الرحبية، اخلاصة/التجارية واملؤسسات

                                                                 
1. Ibid, P.84.  
2. R. Edward Freeman. Managing for Stakeholders. The Purpose of the Corporation. Darden Business publishing.. 

University of Virginia.P.63. 
3. Kammi Schmeer. Stakeholder Analysis Guidelines. Section 2. (no page number). 

www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf. 
ص.  .عبداهلادي ترمجة  لحمد، 4102، الجماعية الريادة أصحاب المصالح. معهد لحوارات الناجح التطبيقفريا.  فريج، ،سيلفينه جريالخ، بيرتا،  كونكل،.  4
20 

5.Will Allen, Margaret Kilvington.Stakeholder analysis.  CHAPTER 25 : HATCHED. Building capacity for sustainable 

development. landcareresearch.P.251. 
6.  Kammi Schmeer. Op. Cit. (no page number). 
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عن البيئة الطبيعية واألنواع  ومجاعات تتحدث ابعض املنظرين أفراد هذا وقد أضاف .املستهلكني/ واملستخدمني
  .البشرية غري

 تصنيف أ حصاب املصاحلالثالث: املطلب 

. املؤسساتيكش  تصني  أصحاب املصاحل عن تنوع املصاحل اليت متلكها جمموعات من الناس يف 
ولدى أصحاب مصاحل مباشرين آخرين،   ،مصاحل املستثمرين، على سبيل املثال، إىل حقوق امللكية فتستند

وميكنهم التأثري بشكل ، لدين، مصاحل اقتصادية يف املؤسسةكالعمالء واملوظفني واملنافسني واملوردين وأصحاب ا
وللنقابات العمالية وجمموعات اجملتمع واملنظمات البيئية ومنظمات  ،مباشر أو التأثر بالنجاح املايل للمؤسسة

حقوق اإلنسان ودعاة نصرة املستهلك مصلحة يف تأثريات املؤسسات على الناس والبيئة، فضال عن تأثريها 
 .االقتصادي

، ومن هذه باستخدام معايري خمتلفة احلتشمل األدبيات لحاوالت عديدة لتصني  أصحاب املص
ون، الداخليون واخلارجيون، أو غري املباشر  ون، املباشر نو ثانوي مقابل أساسيونصاحل ات: أصحاب مالتصنيف
استناًدا  احلأصحاب املص وأمهية نظرية حتديد هوية Mitchell, Agle and Wood (1997)، وقدم مقابل مشتقون معيارون

 إىل مسات القوة والشرعية واإلحلاح.

 هذه التصنيفات.وحناول فيما يلي التطرق لبعض 
 أوال: أصحاب املصالح الداخليون والخارمجيون 

فهم جزء منها، ويسامهون يف  ،املؤسسةهم أولئك الذين تشتمل عليهم  أصحاب املصاحل الداخليون
هم الذين ال يعتربون جزءا من  أصحاب املصاحل اخلارجيون، و واملديرون العمالعلى سبيل املثال وهم  تطويرها،
وهم على سبيل املثال شركاء األعمال واملوردون والعمالء، واجملتمعات احمللية، فضال عن البيئة الطبيعية  ،1املؤسسة
 .نفسها

 والثانويون  ساسيون ثانيا: أصحاب املصالح ألا 

املصلحة  فصاحب، وثانويون أساسيون احلات لديها أصحاب مصؤسسامل إىل أن( Clarkson1995شري )ي
وهم اجملتمعات  .2ة البقاء كمنشأة عاملة"مؤسس، ال ميكن للدون مشاركته املستمرة نذلك الذي م" وه ساسياأل

وهم عادة  ،لديهم مصاحل ترتبط مباشرة مبصري املؤسسة ساسيوناألاحل أصحاب املصف .3املباشرة ذات املصلحة
والعمالء واملوردين واملقيمني يف اجملتمعات اليت تعمل فيها املؤسسة. ميكن أيًضا  العمالمحلة األسهم واملستثمرين و 

 إضافة البيئة الطبيعية واألنواع غري البشرية واألجيال املستقبلية إىل هذه القائمة.

                                                                 
1. David Growther, Guler Aras. Op. cit. P.30. 
2. Xinming He, Xiaoxiang Zhang , Xiaoqing Li and Jenifer Piesse. Stakeholder Orientation and Organizational 

Performance in an Emerging Market. https://core.ac.uk/download/pdf/4148304.pdf. P.7. 
3. Will Allen, Margaret Kilvington. Op. cit. P.251. 

https://core.ac.uk/download/pdf/4148304.pdf
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لهم تأثريات غري مباشرة على املؤسسة أو هم أقل تأثرا بشكل مباشر فأصحاب املصاحل الثانويني  أما
الذين هم وسطاء يف العملية، وميكن أن يشملوا السلطات احمللية واهليئات املؤسسية األخرى. يف كثري و  ،ابأنشطته

من األحيان هذه اجلماعات ال يعتربون أنفسهم كأصحاب مصاحل ألهنم يشعرون أهنم يتحكمون يف عملية حل 
، اهليئات التنظيمية، واملنافسنيوسائل اإلعالم وجمموعات الضغط، و  كذلكهذه اجملموعة   شملوت، 1املشكالت

 .وغريهم ممن يشكلون البيئة االجتماعية ملنظمة ما
 Phillips (2112)تصنيف ثالثا: 

اخلطرين أو  احلاملشتقني وأصحاب املص احلاملعياريني وأصحاب املص احلأصحاب املص Phillipsمييز 
: التزام بإنصاف ا جتاههمأخالقي االتزام لدى املؤسسةهم الذين  ينالمعياري الحأصحاب المصف. ساكننيال

هم تلك اجملموعات أو األفراد الذين ميكن أن يضروا أو  ينالمشتق الحصحاب المصأو احل.أصحاب املص
كأصحاب مصلحة: وتشمل هذه جتاههم  من املؤسسة ولكن ليس للمنظمة أي التزام أخالقي مباشر  ايستفيدو 
زين لمبتا“ مثل لساكنين"،"أو" الخطرين ا الحلمصب اصحاأو  .اإلعالماملنافسني والناشطني ووسائل اجملموعة 

 .2ة ولكن ليس هلا عالقة مشروعة معهاؤسسميكن أن تؤثر على امل خريةهذه الفئات األ. ”صللصووا
  :وآخرون Bradley Agle  وRonald Mitchellتصنيف رابعا: 

3يلي كما والضرورة امللحة السلطةو  الشرعية، حسب مساتأصحاب املصاحل  Agle وMitchell  يقسم
: 

 :التصني  هذا ضمنجد : و الكامنون الحالمص أصحاب .1

ة ؤسسعلى امل تفرضها اليت القوة إال ال  متلكاليت الفئة  وهي: dormant stakeholder) الساكنون احلاملص أصحاب -
وبالتايل فقوة تفاعلها  ،أيضا مرلحة  متلك قوة غري مستخدمة والمتلك الشرعية، وال قوهتاو  ،إرادهتا خالل من

 مع املؤسسة ضعيفة أو معدومة.  

 املرلحة الضرورة وال لكنها ال متلك القوة الشرعية متلك املدراء نظر يف الفئة التقديريون:  هذه احلأصحاب املص -

 فهي مهمشة ال متلك قوة الضغط على املؤسسة. وعليه ،ؤسسةعلى امل للتأثري

 فيها من قبل املؤسسة، لكنها النظر ميكن ملحة مطالب متلكالفئة املطالبون: هذه احلاملص أصحاب -

 املؤسسة إذا مل تدخل يف حتالفات. على التأثري متلك قدرة ال ،للقوة والفتقارها

 

                                                                 
1. Will Allen, Margaret Kilvington. Op. cit. P.251 
2. Yves Fassin. The stakeholder model refined.  Working paper. Ghent University, Department of Management, Innovation 

and Entrepreneurship  2008. P.8. 

دراسة ميدانية على  – ور إدارة العالقة مع أصحاب المصلحة في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصاديةد" .زحوطامساعيل رملي ،  .محزة 3
امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة  " . (ZedPharme Groupe)مجمع زاد فارم لصناعة األدوية بقسنطيبنة 

 .002-005ص.ص. .0210نوفمرب  02،01كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة ورقلة،  والعدالة االجتماعية،
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 :الصن  هذا ضمن : وجندالمترقبون الحالمص أصحاب .0

املؤرثرة على املؤسسة: السلطة والشرعية،  القوى أهم من اثنني الصن  هذا املهيمنون: ميتلك احلاملص أصحاب -
 ملحة؛ مطالب تكن مل لو حىت القسم هذا ملطالب وتطلعات أمهية إعطاء وعليه جيب على املدراء

 دائما مطالب مشروعة وملحة لكنها ميلك احل املص أصحاب من النوع التابعون: هذا احلاملص أصحاب -

 ها؛أهداف إىل الوصول متكنها من اليت للسلطة تفتقد

نشاط  املؤسسة كونه ميلك مطالب  على خطرا يشكل أن ميكن الصن  اخلطريون: هذا احلاملص أصحاب -
 إىل للوصول السلطة استخدام إساءة قد يؤدي إىل إمكانية الذي ملحة لكنها ال تتمتع بالشرعية، األمر

 حتقيقها.

والشرعية والضرورة امللحة( الثالث )السلطة  الصفات ميلك الصن  هذا الحاسمون: الحأصحاب المص .0
  .وعليه البد للمدراء من إعطائهم األمهية البالغة وإقامة عالقة جيدة معهم يف املقام األول

 : تصنيفات أخرى خامسا

أصحاب المصالح ف، نيباشر من وغري يمباشر  صاحلمأصحاب إىل أصحاب املصاحل ميكن تصني  
حيث يتم  ،عضاء الفريق هم أصحاب مصاحل مباشرونفمثال أ ،باألنشطة اليومية للمشروع ونيهتم المباشرون

فال يتأثرون  نو أصحاب المصالح غير المباشر أما  ،جدولة أعباء العمل اخلاصة هبم حول املشروع كل يوم عمل
وهم العمالء واملستخدمون النهائيون، ألن اهتمامهم يتعلق باملشروع النهائي كجودة البضائع واألسعار  ،باملشروع
1عبئة والوفرةوالت

. 

 فأصحاب المصالح اإليجابيونهذا وقد ينظر إىل أصحاب املصاحل على أهنم إجيابيون أو سلبيون، 
 .2هم  ضد جناح املشروع أصحاب المصالح السلبيونيدعمون املؤسسة/املشروع، بينما 

التصنيفات بشكل ذلك أن تؤخذ هذه عقول ومن غري املفيد كيف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه من غري امل
منفصل، فالشخص ميكن أن يكون عضوا يف أكثر من جمموعة، فمثال العامل مبؤسسة ميكن أن يكون عميال هلا، 

مع ذلك فإن  .اجملتمع احمللي، كما ميكن أن يكون مسامها أو عضوا يف مجعية محاية البيئة/املستهلك وهو عضو يف
 بقرارات تأثرهم أو تأثريهم طريقة ا حتددوأيض ،احلاملص ملفهوم أصحاب أفضل بفهم تسمح تصنيفاتهذه ال
 ؤسسة.امل

                                                                 
1 Tomica Bonner. Stakeholders in Project Management.2015.  https://www.brighthubpm.com/project-planning/93262-

stakeholders-in-project-management/#. 
2 Yassin chickha. Managing stakeholders -it’s that dreadful thing. Intrenational institute of business 

analysis.Charlotte.2017. P. 7. 

https://www.brighthubpm.com/project-planning/93262-stakeholders-in-project-management/
https://www.brighthubpm.com/project-planning/93262-stakeholders-in-project-management/
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 مجموعات أصحاب املصالح:  سادسا

أصحاب  جمموعاتعلى التايل  اجلدول ركزترتبط املؤسسة مبجموعات خمتلفة من أصحاب املصاحل، و 
داخل كل جمموعة  عيةاملسؤولية االجتماذلك قائمة غري حصرية ألمثلة عن أنشطة ويقدم ك، و األساسيني املصاحل

 من أصحاب املصاحل.
لكل فئة من أصحاب المصالح المسؤولية االجتماعيةعن أنشطة : أمثلة (01-2)جدول رقم   

مجموعات أصحاب 
 المصالح

لكل فئة من أصحاب المصالح المسؤولية االجتماعيةأنشطة   

 وزيادة السهم، قيمة وتعظيم ربح، أقصى ، وحتقيقللمسامهنياإلبالغ عن املمارسات التجارية املسؤولة اجتماعيا  المساهمون والمالك

 وموجوداهتا. املؤسسةاملبيعات، باإلضافة إىل محاية أصول  حجم
، وإعطاء األولوية لقضايا صحة وسالمة العمال، وتوفري فرص للمشاركة يف منو املشاركة يف متكني العمال العمال

العمال واإلدارة، و دعم إمكانيات العمال لتحقيق التوازن بني بني تشجيع االتصاالت املؤسسة ورحبيتها، و 
 العمل واألسرة والتزامات التنمية الشخصية.

 بأسعار من خالل احلرص على تقدمي املنتجات مراقبة اجلودة والسالمة واآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات العمالء

 استخدام نأبش واضحة إرشادات الصادق، وتقدمي واإلعالن، للبيئة وآمنة صديقة مناسبة وأن تكون ونوعيات

للمنتجات، واالستجابة الفورية  املستمر البيع والتطوير بعد حتدث اليت األضرار مبعاجلة املؤسسات املنتج، والتزام
 .االحتكار مثل العمل قواعد خرق بعدم األخالقي االلتزاملشكاوى العمالء، و 

/ لكاملة جلميع املنتجاتالقيام بتحليل دورة احلياة ا، و بتقليل اآلثار السلبية واالستفادة املثلى من املواردااللتزام  البيئة الطبيعية
 .إدراج القيم البيئية يف قرارات الشراءاخلدمات، و 

املسامهة يف و إنشاء اجلسور واحلدائق، و االسهام يف الرفاهية العامة من خالل املسامهة يف دعم البنية التحتية،    المجتمع
، واملشاركة دعم مؤسسات اجملتمع املدينو دعم بعض األنشطة مثل األندية الرتفيهية، و احلد من مشكلة البطالة، 

اجملتمعية اليت تدعم جناح األعمال  املؤسساتيف األنشطة اخلريية اليت تليب احتياجات اجملتمع، والشراكات مع 
تقدمي العون لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تقدمي الدعم و  )أي تشجيع املبادرات الريادية يف املنطقة(،

ومراعاة العادات والثقافات احمللية، واملستشفيات،  الدعم املتواصل للمراكز العلمية كمراكز البحوثو املادي هلم، 
 .االمتثال ملعايري حقوق اإلنسانو 

جتنب عالقات جتارية مع املؤسسات اليت تستخدم ممارسات قرارات الشراء، و ماعية والبيئية يف إدراج القيم االجت المتعاقدون/الموردون
فحص شامل و  ،املشاركة الفعالة يف إدارة خماطر سلسلة التوريدمثال(، و  عمالة األطفالكغري قانونية )

ضمان ا من خالل سلسلة التوريد بأكملها، واالستجابة الفورية لشكاوى املورد، و للممارسات املسؤولة اجتماعي
، تسديد االلتزاماتلية الالزمة للعمليات اإلنتاجية، و االستمرار يف التوريد وخاصة لبعض أنواع املواد األو 

 .طرق تطوير العمل تدريب املوردين على خمتل ، و الصدق يف التعاملو 
 ،1 ط للنشر، وائل دار ،)والمجتمع األعمال( األعمال وأخالقيات االجتماعية المسؤولية مهدي، صاحل العامري لحسن، طاهر الغاليب - :المصدر
 .81، ص.0225، األردن عمان،

- European commission. European SMEs and Social and Environmental Responsibility. Observatory of 

European SMEs 2002/ n° 4. P.14. 
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 فالعمال .دراستنا هذه سنركز على ثالث فئات من أصحاب املصاحل وهم العمال والعمالء واملوردون يف
وتسعى مثاره يف األجلني القصري والبعيد، املؤسسة استثمارًا اسرتاجتياً، جتين  ميثلوناملوارد البشرية ب أو ما يعرف

 على بذل املزيد من اجلهد والعطاء إىل تشجيعهمني تزام باملسؤولية االجتماعية جتاه العامللالاملؤسسة من خالل ا
أداة  فهم مبثابةتأثريا كبريا على املؤسسة،  العمالءويشكل ، للمؤسسةووالئهم رضاهم وحتسني أدائهم، وزيادة 

اغطة على املؤسسات، ذلك أن آراءهم تعترب مصدرا مهما الختاذ القرارات، واملؤسسة هبذا تكون مضطرة ض
هتدف املسامهات واألنشطة اليت تقدمها ، و 1م بدراسات حوهلم ملعرفة متطلباهتم وكيفية تلبيتهالقياباللمبادرة 

زيادة  بدوره يفهذا ينعكس و ، البيئة اليت تعمل فيهاوكذلك يف  هميف نظر  تهاإىل حتسني مسعلعمالئها  ؤسسةامل
باعتبارهم  الموردون أماإىل األسواق اخلارجية.  قدرهتا التنافسية وحصة مبيعاهتا يف السوق احمللية وسهولة نفاذها

 عالقاتهبا تربطهم كما ،  وغريهامبختل  حاجياهتا من املواد األولية والتجهيزات للمؤسسة األساسي  زودامل
Clarkson وPrestonو Donaldson من كل شريوي. م مطالبهم املشروعةأن حترت على املؤسسات فيجب مصاحل متبادلة، و 

2 
 إذا بشدة املؤسسة تتضرر سوف ،العمالء مثل مثلهم املصاحل األساسيني أصحاب من واحد هم املوردين أن إىل

 األجل طويل تعاونًا لتصبح ومورديها املؤسسة بني التقليدية الصفرية العالقة تتغري أن جيبوعليه  ،منها واانسحب
 من صغري عدد مع مستقرة تعاون عالقة على حتافظ اليت املؤسسات لتلك يكون قدو  ،املتبادلة الثقة على قائًما
 املوردين. من كبري دعد تتعامل مع تلك اليت من أعلى أداء مستوى املوردين

 : نظرية أ حصاب املصاحلالرابعاملطلب 

، لكل منها نواة معيارية نظرياتاليف عدد من  احلفرميان بأنه ميكن تفكيك نظرية أصحاب املص يقول
تقرتح نظرية و  ،والطريقة اليت ينبغي أن يتصرف هبا املديرون ؤسساتنبغي أن حتكم هبا املوترتبط بالطريقة اليت ي

والفوائد اجلماعية  ؤسسةلتعظيم ثروة امل احلجيب أن تليب مصاحل أصحاب املص ؤسساتأن املاحل أصحاب املص
 فمثالسوف تتصارع يف الغالب، و باينة، مت ؤسسةصحاب مصاحل املأحاجات  ، لكن3احلجلميع أصحاب املص

سهم، لذا فإن مفهوم النظرية رباح محلة األأكرب للعاملني سيكون على حساب استقطاع ذلك من أجور أدفع 
 .4يف عملية املوازنة ملثل هذه احلاجات ارئيسي ااملبسط يضع على عاتق املديرين دور 

نظرية أصحاب املصالح أوال: تعريف  

 ومع هناية. (1562الستينات )دارة يف اإل أدبياتللمرة األوىل يف  احلمفهوم أصحاب املص ظهر
 كربى مثل جنرال إلكرتيك  مؤسساتنظرية أصحاب املصاحل من قبل ل أشكالبالفعل اختبار عدة مت ، السبيعينات

"General Electric"اإلدارة حىت منتص   سطحيا لعلمو  امتناثر  احل يف الغالبهنج أصحاب املصبقي  . ومع ذلك
                                                                 

 .10مهدي لحسن العامري، املرجع السابق، ص.طاهر لحسن الغاليب، صاحل .  1
2. Xinming He, Xiaoxiang Zhang , Xiaoqing Li and Jenifer Piesse. Stakeholder Orientation and Organizational Performance 

in an Emerging Market. https://core.ac.uk/download/pdf/4148304.pdf. P.8 
3. Ibid. P.6 

 ،العدد02 اجمللدجامعة بغداد،  ".  جملة العلوم االقتصادية واالدارية،محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة األعمال. "العنزي سعد.  4

  .03-00، ص.ص..2007،  28
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مل يعد  ؤسسة مالفرق بني األهداف االجتماعية واالقتصادية ملا، احليف إطار أصحاب املص .(1582الثمانينات)
ختل  مباملسامهني، ولكن أيضا بفقط  ؤسسةيتأثر بقاء املال هي البقاء. للمؤسسة مناسبا، ألن القضية املركزية 

 .1كومات والعمالءواحل العمالمثل  ينخر اآل أصحاب املصاحل

صحاب املصاحل مقتصرًا على املالكني أظهرت عندما كان مفهوم  أصحاب املصاحل بداية نشأة نظرية إن
وهي االحتمالية  ،هذه العالقة بني محلة االسهم واملديرين مشكلة الوكالة حيث يطلق علىمن محلة االسهم، 

حداث هذه املشكلة، إىل إدارة واملالكني، واللذين كانا يسعيان بإجتاهات خمتلفة تقود بنشوء صراع مصلحة بني اإل
ن االدارة تسعى لتعظيم القيمة، بينما يرغب املالكون بتعظيم أذ إأهداف املالكني. عن ختتل  دارة هداف اإلفأ

 . 2الرحبية

جيب االهتمام هبا من أهم جمموعة  مباعتباره االهتمام بالنسبة للمؤسسات مركز ميثلونن" و "املسامه كان
عامل األعمال من خالل الرتكيز بشكل مكث  على ل املتزايد تعقيدال. تعاملت هذه العقلية مع قبل املديرين

معقدة هتدف إىل مواءمة مصاحل  اخطط ؤسساتووضعت العديد من امل، "املسامهني" و"خلق قيمة حلملة األسهم"
املسامهني يف املركز هي يف  ضعاليت تالرؤية اإلدارية لألعمال هذه ة األسهم. املديرين التنفيذيني مع مصاحل محل

، كما لو أن وغريهم العمالمالء واملوردين و ضع مصاحل املسامهني فوق مصاحل العت فهي ،األصل مقاومة للتغيري
يتم تثبيتها مع فهم العمل كمؤسسة هرمية يف األساس ت اهذه املصاحل جيب أن تتعارض مع بعضها البعض. إهن

، التغيري الوحيد الذي يتم احتسابه هو التغيري املوجه حنو ه الرؤيةوفًقا هلذو  ،سلطة التصرف يف مصاحل املسامهني
إذا كانت جودة املنتج  وأ، لالخرتاققواعد احملاسبة تعرضت إذا أو ، إذا كان العمالء غري سعداءف ،قيمة املسامهني

، فإن األسئلة الوحيدة املثرية هي ما ىت لو كانت القوى التنافسية هتددحأو ، يف األفقبيئية تلوح كارثة   أو أن، سيئة
يف عامل اليوم، هناك الكثري  ، مقاسة بسعر السهم كل يوم.ى للتغيري تؤثر على قيمة املساهمإذا كانت هذه القو 

 القرن احلادي والعشرين عاملية األعمال يفف ،من عدم اليقني والتعقيد يف االعتماد على مثل هذا املعيار الوحيد
  .3ذه الديناميكيةهب قد ال حتض قيمة املسامهنيو ومتعددة األوجه، 

في الواقع، فإن وضوح وضع مصاحل املسامهني أواًل فوق ، فالنموذج املسيطر غري متوافق مع القانونهذا 
وقد تطور القانون لوضع قيود على أنواع  ،يف وجه القانون تبددواجملتمعات، ي العمالمصاحل العمالء واملوردين و 

مراعاة ، فالبد من ملطالب اجملموعات األخرى خبالف محلة األسهمألمهية اليعطي و  ،اليت ميكن تقدميها فاضالتامل
 .والعمالالعمالء واملوردين واجملتمعات احمللية  لبمطا

األعمال تعتمد على فصل معظم نظريات ، ال يتفق مع األخالقيات األساسية النموذجهذا كما أن 
أي قرار جتاري تقريبًا لديه بعض ألن ، مغالطةلكن يف هذا الفصل  ،قرارات "األعمال" عن القرارات "األخالقية"

                                                                 
1 . Min-Dong Paul Lee . Op. cit. P.61. 

 .00سابق،ص.الرجع املالعنزي، سعد  . 2
3. R. Edward Freeman. Managing for Stakeholders. Op. Cit.PP.57-58.  
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أنه من األفضل الرتكيز على دمج األعمال واألخالق  يعتقد فرميانمن أجل خلق القيمة، ، و احملتوى األخالقي
 أمامبداًل من التعامل مع األخالقيات كإحدى القيود اجلانبية  احلضمن جمموعة معقدة من عالقات أصحاب املص

 . 1حتقيق األرباح

تلك جمموعة من العالقات بني اجملموعات اليت هلا مصلحة يف األنشطة اليت تشكل  عبارة عن املؤسساتف
واملمولني )املسامهني وحاملي السندات والبنوك وغريها(  والعمالكيفية تفاعل العمالء واملوردين   أي .ملؤسساتا

املدير التنفيذي عليه فإن مهمة و  ،معرفة كيفية عمل هذه العالقات البد منو  ،لق القيمةخل ،واجملتمعات واملديرين
  .2يلهايف إدارة هذه العالقات وتشكتتمثل أو صاحب املشروع 

الباحثون يف خمتل  التخصصات مثل احلوكمة والتسويق واالسرتاتيجية الرتكيز على جمموعات  يدعو
املعرتف هبم دورًا حيويًا يف مفهوم  احلقد لعب العميل كأحد أوائل أصحاب املصو املهمة.  احلأصحاب املص

ل من املنافسني نفس املستوى من األمهية، وكمنذ مثانينيات القرن العشرين، أضاف الباحثون إىل ، و التسويق
، بدأ الباحثون يف استكشاف توجهات احلمع تطور نظرية أصحاب املصو  ،يؤل  اجتاه السوقالعمالء واملنافسني 
الرئيسيني مثل  أصحاب املصاحلة حنو جمموعات ملؤسسعلى نطاق أوسع، واليت تشمل توجه ا احلأصحاب املص

 التوجه حنوذات املستوى األعلى من  ؤسساتاملف ...اخل.، واملوردين، واملنافسني،عمالالالعمالء، واملسامهني، و 
واملصاحل املتنوعة والواسعة  للموارد احملدودةنظرًا أنه  Clarkson. ويرى أفضل سيكون أداؤها احلأصحاب املص

وعات على قدم هذه اجملم من معاجلة مجيع مصاحل ؤسساتقد ال تتمكن املف، احلجملموعات أصحاب املص
، األمر الذي يؤثر بشكل كبري الرئيسيني احلت أصحاب املصؤسسامن األمهية مبكان أن حتدد امللذا ف ،املساواة

 وأداء تنافسية على الكفاءة يف عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية لتحقيق التوافق يف اآلراء ويف هناية املطاف مزايا
 .3على املدى الطويل

دارة إن أ، حوكمة الشركاتظهرت التطورات احلديثة للدراسات بشأن أ فقد 4وحسب العنزي مع ذلك
ذ بينت وجهة النظر إكثر تعقيدًا من النظرية الكالسيكية لالقتصاد اجلزئي، أضحت بعيدة جدًا و أقد  املؤسسات

و أ العمالرين من خصحاب املصاحل اآلأسهم واملديرين، وكذلك صحاب املصاحل، بأن محلة األأحبسب نظرية 
و اهلامة يف عملية اختاذ القرار يف العديد من أدوار املعنوية ن يلعبوا األأهم ليسوا فقط ممن ميكن  العمالء
ومضمون ذلك يبدو غري متوافق مع  ،ن توجه العمليةأطراف اليت ميكن ن هناك العديد من األأ، أي ؤسساتامل

  .العمالصحاب املصاحل التقليديني بضمنهم ألفائدة  ؤسساتبل املدارته من قإن تتم أتعظيم الربح الذي ينبغي 

منوذج املسؤولية و بني النموذج املرتكز على الرحبية القائم  عرض الصراعصحاب املصاحل أمنوذج حاول 
ن مل يتم تعري  هذه النظرية اليت بإمكاهنا عمل ذلك. فبعض التعاري  قامت بإدراك ، ولكن حلد اآلاالجتماعية

                                                                 
1. Ibid, PP.58-60. 
2. Ibid, P.61. 
3. Xinming He and al. Op. Cit. P.6. 
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و التعاون، ولكن هذه املفاهيم مل يتم أخرى اعرتفت باحلاجة للتشارك ألنتاجي ألصحاب املصاحل، واالدور اإل
صحاب املصاحل بإستعمال أعمال يفكر باالستمرار يف إظهار ىل نظرية كاملة. فاجملرى الرئيسي لألإتطويرها 

ىل بيان توكيدات إوهذا يقود بالتايل ، وسلوكياهتاخالقيات االعمال وأية، املنظورات املعيارية للمسؤولية االجتماع
طار عملي مؤسس والذي عربه يتم حتديد واختبار إصحاب املصاحل ما هي إال أن نظرية أغلب املعنيني بقوهلم أ

خالقيات وأ، الشركة وكمةلتحديد النقاش واجلدل املتعلق حب ن النظرية استخدمتأتأثري  العمل املنظمي، حيث 
فراد وضعت منوذجا للمؤسسة، الذي مبوجبه يشارك كل األ، و املؤسسةفاعلية و ، ةاالسرتاتيجيدارة اإلو ، عمالاأل

ولوية جملموعة معينة أجل احلصول على املنافع، وال توجد أواجلماعات من ذوي املصاحل املشروعة يف املشروع من 
ن املشروع يوجد لتعظيم ثروة املالكني". ومن أخرى. فالنظرية رفضت فكرة "أمن املصاحل واملنافع على جمموعة 

و أنه يتأثر بطريقة أو أن النظرية تستند على فكرة وجود املشروع خلدمة كل من لديه مصلحة به، أذلك يتضح 
ذن تستند على فكرة وجود إعماله، وهي بذلك حتاول جتاوز مشكلة الوكالة. فالنظرية وأبأخرى بنشاطات املشروع 

و يتضررون منه بطريقة أ صحاب املصاحل، ممن لديهم اهتمامات به والذين ينتفعون،أعديد من املشروع خلدمة ال
 بأخرى. وأمعينة 

 نظرية أصحاب املصالح مداخل: ثانيا

 ةالوصفيوجهات النظر  تتمثل يف  على طول ثالثة خطوط احلاستمر البحث حول نظرية أصحاب املص
، كادميينيالباحثني األاملفكرين و ورؤى داخل لنظرية أصحاب املصاحل، تعرب عن أفكار هذه امل .1والوسيلية ةواملعياري

 ، ونستعرض هذه املداخل فيما يلي:املدخل البيئيوهناك من أضاف هلا 

 الوسيلي دخل.  الم1
عدد من النظريات ب للمسؤولية االجتماعية للشركات احل( منوذج أصحاب املص1555) Jones ربط
تكالي  املعامالت.   ياتنظرية إنتاج الفريق واقتصادو ،  principal –  agent theory كيلالو -املوكل ثل نظريةاالقتصادية م
بشكل كبري على النظريات Jones  يعتمد مع قدرة تنبؤية قوية. وسيلية احلبناء نظرية أصحاب مص هو  كان هدفه

واجلهات الفاعلة، ويقدم عددا من الفرضيات القابلة  لمؤسساتاالقتصادية لوضع االفرتاضات السلوكية األساسية ل
للقياس. تركيزه على النظريات متوسطة املدى على أساس العالقة جيعل العالقة بني اإلجراءات والنتائج أكثر 

املسؤولية صبح النموذج املركزي جملال يمكانات كبرية لإلديه  احلأن منوذج أصحاب املص Jones يؤكدوضوحا. و 
  .ة للشركاتاالجتماعي

 تدرجييا إىل مركز الصدارة احلنظرية أصحاب املص يف نقل،  Jonesودراسات  Clarkson اتمنشور أسهمت 
على ف من خالل عدد من الدراسات املبتكرة. وتطورتواجملتمع،  ألعمالبحث يف عالقات الل )مرحلة مركزية(

Rowley (1552 ) الشبكة االجتماعية، اقرتح دراساتو  احلسبيل املثال، عن طريق الربط بني نظرية أصحاب املص
أثريات أصحاب تل ساتاستجابات املؤسبللتنبؤ  املسؤولية االجتماعية للشركاتعلى شبكة من  اقائم امنوذج

                                                                 
1. Yves Fassin.Op. Cit. P.3. 
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يف نظرية  خمتلفتنينظر  يتقارن بني وجهت( و 1555وآخرون ) Berman قام هباتوضح دراسة ميدانية و املصاحل املتعددة. 
وتشري النتائج اليت توصلوا  الذاتية. احلمنوذج أصحاب املصاحل االسرتاتيجية ومنوذج أصحاب املص: صاحلأصحاب امل

مسؤولية االجتماعية لل املربر االقتصاديمنطق  إىل ذي يستندإليها أن منوذج أصحاب املصاحل االسرتاتيجية، وال
يؤكد على اجلانب  والذي الذاتية احلأصحاب املص أكثر من ذلك الذي لدى منوذججترييب دعم ، لديه للشركات
( نشرت يف العام نفسه 1555) Wickو  Jones كما وتقرتح دراسة لـ . سؤولية االجتماعية للشركاتمللاألخالقي 

 .1أوسع واحديف إطار نظري  الذاتيةاالسرتاتيجية و  وجهات النظردمج ت"متقاربة"  مصاحلنظرية أصحاب 

دارة صحاب املصاحل يف اإلأة اليت تتبىن مدخل ملؤسسن اأاسرتاتيجي يفيد الوسيلي هو مدخل دخل امل إن
عظم من تلك اليت ال تقوم بذلك. أسوف حتقق عوائد مالية  -يف حالة ثبات العوامل االخرى -سرتاتيجيةإلا

اف هددارة اصحاب املصاحل، وحتقيق األإبني  ارتباطات او اختالفاتويستعمل هذا املنظور لتحديد مدى وجود 
ن تنتفع مالياً أبإمكاهنا  املؤسساتن أصحاب املصاحل أاجلانب الوسيلي لنظرية ، ويقرتح 2سرتاتيجية للمنظمةاال
والتوجه يف االقتصاد العاملي،  يف ظل التغريات احلاصلة .عتبارات السلوك االخالقيال وفقاصحاب املصاحل أمن 
عمال ال يزال خيتل  من ثقافة ألخرى، وال يوجد سي لألن السلوك القياألرأمسالية، برزت حقيقة مفادها حنو ا

سياق لحدد هام، ولكن التغيري السائد والعوائد االقتصادية اليت ترافقت مع بعض االبداعات قد جعلت من فرص 
 .صحاب املصاحلأالتغيري معتمدة بشكل كبري على ما حيدده 

 ، ذلك أن من قبل مجاعات وثقافات خمتلفة وجهات النظر االخالقية اليت ميكن اختيارها وهذا يعين تعدد
وعليه خرى، أيف ثقافة  يكون مقبوالصحاب املصاحل وعالقتهم يف ثقافة معينة، قد ال أقد يكون مقبواًل بشأن  ما
 املتعلقةالنقاشات  يفالعتبار خذ دائمًا بنظر اؤ ن تأمن البد  )حول قيم أصحاب املصاحل( املعايري االجتماعيةف
 من املمكن خلق ذا كانإ وإمنا تبيني أنهظهار درجة التقارب الثقايف، هذا إيعين  وال، عمال املعياريةخالقيات األأب

ن هذه التوقعات أقرار و التفوق عليها، فال بد من اإلأصحاب املصاحل أو مالئمتها عرب استغالل توقعات أالقيمة 
 .3من خالل الثقافة والبلدو تتباين أختتل  

 الوصفي/ التجريبي دخل. الم2
صحاب املصاحل الذي يبحث عن توصي  وتفسري سلوكيات مداخل أحد هو أ املدخل الوصفي

صحاب أاحلالة املاضية واحلاضرة واملستقبلية لشؤون واهتمامات  من خالل توضيحوخصائص معينة للمنظمة، 
املنطق الوصفي بشواهد يستشهد و . على املنظمةصحاب املصاحل أ نظرا لتأثريوأخذها باحلسبان، املصاحل فيها. 

يقدم مربرات منطقية، لذلك دون أن دارة املنافع املنبثقة عن اإل ويبني هذا املدخلجتريبية كمصادر داعمة لذلك. 
ت النظرية ثر القرارات اليت اختذهتا يف ضوء ذلك. استخدمأمتعددة و  مؤسساتجنزته أفهو بالكاد يص  ما 

                                                                 
1. Min-Dong Paul Lee . Op. cit. P.61-62. 
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الطريقة اليت يفكر هبا املديرون ؤسسة، و طبيعة امل مثل وص لحدة للمنظمة وسلوكها.  خصائص وتوضيحلوص  
دارة إيفية وكذلك ك، ةؤسسدارة يف مصاحل ذوي العالقة باملكيفية تفكري جملس اإل، و دارة وتطبيقهاملمارسة اإل

صحاب مصاحل معنيون بتحقيق العدالة أوكأهنم  املديرون يتصرف املدخل ووفقا هلذا عماهلا فعلياً.أل ؤسساتامل
املساواة املطلوبة استجابة لشكاواهم ومتطلباهتم اليت قد تضر بأصحاب املصاحل  حتقيقنصاف العاملني و إالداخلية و 
 .1اآلخرين

 المعياري دخل. الم3
، وحدمها الوصفي والوسيلي دخلنين تدعم باالعتماد على املأالنظرية ال ميكن  أن املدخل املعيارييبني 

بأصحاب املصاحل ترتبط بسؤال  املؤسسةفكار البسيطة" بأن عالقة ىل ما وراء هذه األإبعيداً  البد من الذهابذ إ
طورت نظرية اصحاب  .؟"ن يعملأن حيققها املشروع؟ وملصلحة من جيب أساسي: ما هي العوائد اليت جيب أ

جراءات عمل املشروع إعمال، و خالقيات األوأاملمارسات االدارية، و رة، داعرب وص  دور اإل دخلاملصاحل هذا امل
صحاب أالقبول لنظرية يستند دارة بشكل منوذجي. من خالل التأكيد على فائدة املشروع، وما الذي ستقدمه اإل

املدخلني ب صحاأالتربيرات اليت جاء هبا فو شرعية التربيرات املعيارية، أاملصاحل بشكلها النهائي على مدى صحة 
ن حيصل مع أكن مي هنفسن الشئ أالبعض  ويرىمن قبل الكثريين. القبول مضمونة  ليستللنظرية السابقني 
 و شرعية.أن النظرية لحدودة وأسسها هزيلة لدرجة ال ميكن اعتبارها مفيدة أاملعياري، مما قد يصور  املدخل

باملواق  عندما تكون امللكية  اسيكون لحددصحاب املصاحل، أن عمل نظرية فإاملعياري  دخلمبوجب امل
صحاب املصاحل هو غري مالئم للعمل عرب أمنوذج عمل املشروع والرقابة عليه املقدم من قبل نظرية و ضعيفة، 

ن أو حالة معزولة، وفشلت يف مالحظة أفالنظرية تعامل املشروع كظاهرة  ،اهليكل املؤسسايت الكلي للرأمسالية
 ؤسساتيديولوجية مهيمنة تعطي الشرعية لكل املأخالقي اخلاص املرتبط بطار عملها األإلديها الرأمسالية احلديثة 
 اليت تعمل معها. 

صحاب املصاحل أخالقي جملموعة متنوعة من أاملشروع لديه التزام  تفرتض نظرية أصحاب املصاحل أن
هي تعزل املالكني من الرقابة على فاملتنافسة، طار عمل ليتم التمييز فيه بني املطالب إاملتنافسني، ولكن دون تقدمي 

املشروع وتضع بدهلم مديرين متخصصني ليكونوا مسؤولني عن الرقابة وتعطيهم الشرعية لسلطتهم الذاتية 
ن إلنتهاك يتدعو املدير  هنفستؤكد على الربنامج االخالقي، ولكنها يف الوقت  وهبذا ،وسيطرهتم على املشروع
 .2ها طوعاً االلتزامات اليت قطعو 

ملصلحة أصحاب  /الذاتيةالقيمة اجلوهريةبعلى العالقات واألساس املعياري الذي يعرتف  ابسبب تركيزهو 
املسؤولية االجتماعية واضحة على ال االنعكاساتبعض  احلنظرية أصحاب املصلكان ،  نيسامهاملغري من املصاحل 

                                                                 
 . املرجع نفسه 1

.02. املرجع نفسه، ص. 2 
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لـ   يف العام نفسه انشر  مقالني خاللمن  االجتماعية للشركاتاملسؤولية نظرية يف جمال المت تطبيق وقد  .للشركات
Clarkson (1995) و Jones (1995) .طبق Clarkson املسؤولية االجتماعية  بشأنحبثه املستمر يف  احلمنوذج أصحاب املص
مع فضل بشكل أ هفينموذج لتكيالبعض التحسينات على  أحدثالتجريبية، البحثية . واستنادا إىل خربته للشركات
، يقول أنه من الضروري التمييز بني قضايا أصحاب املصاحل والقضايا أوال. املسؤولية االجتماعية للشركاتجمال 

 أو التنظيم التشريع تدفعمبا فيه الكفاية  هامةاالجتماعية. يتم تعري  القضايا االجتماعية باعتبارها قضايا عامة 
ولكن ليس بالضرورة  صاحب مصلحة، قضيةكون تتنظيم، قد التشريع أو ال مثل هذاوجود عدم يف حالة النهائي. 

نه من الضروري حتديد املستويات املالئمة أ Clarkson يؤكدقضية اجتماعية. بعد أن يتم حتديد طبيعة القضايا، 
 مؤسساتلل حتليل وتقييم األداء االجتماعي نمديريللللتحليل )املؤسسية والتنظيمية والفردية(. عندها فقط، ميكن 

 .1بصورة فعالة واملديرين

 البيئي دخل. الم4
صحاب أميكن إفراد بعض عالقات ، موضحا أنه احلصاملدخل البيئي لنظرية أصحاب امل 2ذكر العنزي
البيئي ليتضمن تأطري جديد هلذه العالقات والقضايا اليت  املدخلطر االجتماعية حتت مسمى ألاملصاحل ضمن ا

يضًا من خالهلا، ويف نفس أوتصاغ هي  املؤسساتفراد هي اليت تصيغ عال األأفن أحتكمها. ومبوجبه يفرتض 
و الالعب االساسي بالنسبة للقوى البيئية، ليس فقط يف عمل ما حيتاجونه أهي الفاعل  املؤسساتتعد الوقت 

املوت واليت يتم انتقائها عرب إىل االندماج من يضًا من خالل املرور عرب دورات احلياة الكلية، أكن للتكي ، ول
فراد يلعبون الدور الفاعل من خالل تفاعالهتم اخلاصة ن األأعمليات خمتارة. واجلديد يف هذا املنظور هو االفرتاض 

فراد األو فكار اجملتمع، أ، هو نتاج توطني ن العامل الذي خيلق املقاييسأ. فاملنظور يفرتض املؤسساتمع 
  . املؤسساتو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Min-Dong Paul Lee. Op. Cit. P.61.  

.02. سعد العنزي،املرجع السابق، ص. 2  
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دارة : رابعاملبحث ال  احلأ حصاب املصمع عالقة الاإ

 متزايدة جمموعة أيضا بل فحسب، املسامهني ختدم ال -وكما سبقت اإلشارة إليه- اليوم املؤسسات نإ
 ومنظمات احلكومية الرقابية واهليئات واجملتمع احملليواملوردين  احل متمثلة يف العمال والعمالءاملص أصحاب من
البد من إدارة العالقات معهم، ويكون ذلك من  الصعبة احلاملص أصحاب بيئة يف العمل كيفية فهملو  ،البيئة نصرة
 القيام بتحليل ألصحاب املصاحل،إشراك فعال لكل األطراف املعنيني، ملا هلم من تأثري على أداء املؤسسة، و خالل 

 م ملعرفة مطالبهم ومدى رضاهم.رهتوالعمل على التواصل معهم ولحاو 

 النقاط من خالل املطالب التالية:هلذه يف هذا املبحث  طرقسنت
 أصحاب المصالح بنهجااللتزام ومبادئ مستويات المطلب األول: 

 : استراتيجية إشراك أصحاب المصالحثانيالمطلب ال
 المصالحتحليل أصحاب : لثالمطلب الثا

المصالح أصحاب حوارات :لرابعالمطلب ا  
المؤسسات ونجاح المصالح أصحاب مع العالقات جودة بين المطلب الخامس: العالقة  

 أ حصاب املصاحل بهنجالالزتام ومبادئ مس توايت املطلب ال ول: 

 أوال: مستويات الالتزام

ت بنهج أصحاب املصاحل لإلدارة ؤسساأن تلتزم امل ؤسسةيف امل أصحاب املصاحلجتاه سؤولية املتتطلب 
  :1على املستويات األربعة التالية

هذا املستوى األساسي، جيب على صاحب املشروع أو املدير أن يفهم كي   يفعرض القيمة األساسية:  -0
واملوردين  عمالميكن للمؤسسة أن جتعل العميل أفضل حاال، وأن تقدم يف الوقت نفسه عرض قيمة جذاب لل

 .تمعات احمللية واملمولنيواجمل
 لدينا أفضل حاال؟ أصحاب املصاحلكي  ميكننا جعل  •
 ؟الذي ندافع عنه ما• 
 والتنظيمية، الكلية، واالقتصادية التنافسية، البيئات تتسم: المصالح أصحاب بين المستدام التعاون - 2

 إىل تنقيح كل ويؤدي. األولية املصاحلأصحاب  لرتتيبات مستمرة مراجعة تستلزم حبيث بالديناميكية والسياسية
 املديرين لدى يكون أن جيب. أصحاب املصاحل ملختل  األساسية القيمة مقرتحات يف الضعي  إبطال التوازن

 صاحب سيقبلها اليت التضحية ومقدار ،أصحاب املصاحل من كل على املفاضالت هذه تأثري لكيفية عميق فهم
 .احلالية التضحيات هذه تعويض ميكن وكي  معني، مصلحة

                                                                 
1. R. Edward Freeman, S. Ramakrishna Velamuri. Company Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR. 
BRIDGE PAPER Business Roundtable Institute for Corporate Ethics. Brian Moriarty. P.6. 
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 ؟أصحاب املصاحل مع اليومي تعاملنا يف إليها نستند اليت القيم أو املبادئ هي ما •
 للقضايا املتزايد ويستجيبوا للعدد يعرتفوا أن اليوم مديري على جيبنطاقا:  األوسع المجتمعية القضايا فهم - 2

 مواق  اختاذ إىل املديرون حيتاج قد. كدليل الدين أو الدولة أو لألمة األخالقية االستعانة بالبوصلة دون الدولية،
 جتاه استباقي موق  اختاذ الضروري ومن. البحتة التجارية باألعمال متعلقة ليست أهنا يبدو اليت القضايا بشأن
 املؤسسة، مع مباشرة جتارية معامالت لديها اليت تلك أي األولية، سواء ،أصحاب املصاحل جمموعات مجيع

 .املؤسسة عمليات على يؤثروا أن ميكن الذين السياسيني، والناشطني احلكومية غري املنظمات مثل أوالثانوية،
 اجملتمع؟ يف السياسية واآلراء االجتاهات مع ومبادئنا األساسية قيمتنا تتناسب أو تتعارض كي  نفهم هل •
 اإلجيابية والنتائج األخالقية القيم بني قوية صلة وجود إىل مؤخرا أجريت حبوث تشري األخالقية: القيادة -0

 فهم هناك عندما يكون االستباقية فقط األخالقية تتحقق القيادة. املرتفع واالبتكار املستدامة الرحبية مثل للمؤسسة
 .وشواغلهم وأولوياهتم أصحاب املصاحل ملصاحل عميق
 قياديت؟ هبا تسرتشد اليت واملبادئ القيم هي ما •
 كقائد؟ ما هو موقفي )ما الذي أدافع عنه( باهلدف؟ إحساسي هو ما •

 باملسؤولية الامجتماعية تجاه اصحاب املصالح ثانيا: مبادئ الالتزام

 لفهم واملديرين املشاريع ألصحاب ضرورية" عقلية" بتطوير مجاعي بشكل تقوم عامة مبادئ 12 هناك
 :1، وتتمثل فيما يلياملؤسسة يف املصاحل أصحاب ملسؤولية األربعة املستويات مجيع وممارسة

  الوقت مرور مع معا أصحاب المصالح مصالح جمع -0

 أن املؤسسات على يتعني. مشرتكة عملية القيمة خلق عملية أن هي أصحاب املصاحل إدارة فكرة إن
 مع تتعارض ال واألرباح م،وغريه واملصارف، الديون، حاملي جتاه بالتزاماهتا تفي وأن ملسامهيها، العائدات تظهر

 مع العالقات من كاملة جملموعة املؤسسة إدارة مدى إىل تشري أداء بطاقة فهي - اآلخرين أصحاب املصاحل
 منها كل يعزز أن آملني توازن، يف أصحاب املصاحل مصاحل على احلفاظ املديرين على جيب. أصحاب املصاحل

 .اآلخر
 وقيم ووجوه أسماء لهم ومعقدون حقيقيون أشخاص هم أصحاب المصالح بأن االعتراف -2

 الناس هم غري أن معظم ،الضيقة فقط الذاتية ملصاحلهم يهتمون األعمال لرجا أن يتم افرتاض ما غالبا
وهذا ينطبق على  ،باآلخرين كذلك ومهتمون بالذات مهتمون ألهنم به يقومون يقومون مبا فهم. تعقيدا أكثر

لديهم فاملوظفون ، و ألجل اآلخرين اآلخرين مع األشياء خلق يف الرغبة بسبب جزئيا كذلك فهي تعمل األعمال
 بدورها واملؤسسة، الشاملة وأهدافها املؤسسة يؤمنون برسالة عندما واإلبداع والطاقة الوقت إلعطاء حافز كبري
 من متفوقة وخدمات مبنتجات اجملتمع تزويد" هي املعلنة Merck رسالة املثال، سبيل على .قيمها عيش إىل حتتاج

                                                                 
1. Ibid, PP. 7-10. 
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 املوظفني وتزويد العمالء، احتياجات وتلبية احلياة نوعية حتسني شأهنا من اليت واحللول االبتكارات تطوير خالل
 ".العائد من أعلى بنسبة واملستثمرين وفرص للرتقية، هادف بعمل

 من جرعات املاليني وتوزيع وإنتاج تطوير ،1582 عام يف ، Roy Vagelos التنفيذي املدير بقيادة ،Merck قررت
 يف العامل يف فقرا الناس أشد من املاليني عشرات تنقله رهيب طفيلي مرض وهو - النهر عمى ملعاجلة الدواء
 الذين جمانا، فاألشخاص قامت به Merck ألن استثنائيا، إجراء ذلك كانو . واآلسيوية األفريقية االستوائية املناطق

 حياة على احلفاظ"املتمثلة يف  قيمتها املؤسسة عاشت وبذلك،. حتمل نفقاته يستطيعون ال الدواء إىل هم حباجة
   .الواقع أرض على حيا كان للمؤسسة األساسي الغرض أن املصاحل أصحاب جلميع وأظهرت ،"وحتسينها اإلنسان

 واحد وقت في المتعددين المصالح أصحاب ترضي التي للقضايا حلول التماس -0

 سبل إجياد إىل املديرون وحيتاج. كثرية أشكال ويف كثرية، مصادر من للمديرين واملشاكل القضايا تأيت
 يف املتعددين املصاحل أصحاب ترضي اليت واخلدمات املنتجات وحىت واالسرتاتيجيات، والسياسات الربامج لتطوير
  .متزامنة حلول عن البحث إىل باحلاجة الفعلي االعرتاف هي العملية هذه يف األوىل واخلطوة. واحد وقت

. البيئي والتأثري العمالء احتياجات من كل على Sun Microsystemsتركز  جديدة، ملنتجات تطويرها يف
 بقدر النص  وكل  الطاقة ثلث حوايل املنتج استهلك هبا، " اخلاصةSun Fire x64 " خوادم املؤسسة أطلقت فعندما

 قيمة لعمالئها تقدم أن Sun استطاعت  وقد .ونص  مبقدار مرة أداء توفري مع هتيئتها، متت اليت ما تكلفه اخلوادم
 .منتجاهتا تطوير يف االستدامة عقلية وجود خالل من - األرخص الطاقة تكالي  عالوة مع- كبرية

 الوديين أولئك فقط وليس - المصالح أصحاب مع والحوار المكثف التواصل في المشاركة -0

 والعمال واملوردين العمالء مع متعددة أساليب خالل من مكث  حوار إىل حباجة أننا الواضح من
أيضا يؤخذون يف  نيالثانوي املصاحل أصحاب من وغريهم والنقاد اإلعالم ووسائل اجملتمعات ولكن واملسامهني،
 .امللباة غري السوق احتياجات ميثلون فهم - خاص بشكل مهمني حوار أعضاء النقاد ويعترب. احلسبان

 يف شامل تقرير إصدار قررت سنوات، ثالث ملدة املسؤولية االجتماعية تقرير إصدار Nike رفضت أن بعد
 غري واملنظمات والنقابات األكادميية األوساط من خرباء املؤسسة دعت العملية، هذه من وكجزء. 0225 عام

 222 العقد الـ مصانع  فقط ال يسرد األوىل للمرة والذي تقريرال صياغة على ملساعدهتم االستثمار وجمتمع احلكومية
   حتولت أشهر، غضون ويف ،العمل وظروف السالمة حيث من املصانع هذه من كل يصن  أيضا ولكن النشطة،

Nike  لشفافيةل رائد منوذج إىل الثانويني املصاحل أصحاب جملموعات روتينيا هدفا كوهنا من. 
 :للحكومة تركها من بدال بنفسك، المصالح مع أصحاب العالقات أدر - التطوع بفلسفة االلتزام -2

 لتكون طوعية بصورة اإلدارية وعملياهتم تفكريهم توجيه إعادة يتمثل يف املديرين يواجه الذي التحدي
 من املصاحل أصحاب مشكلة حل فيها يكون اليت احلالة عادة إىل ينظر أن جيب ،املصاحل ألصحاب استجابة أكثر
 إداري.  فشل مبثابة من قبل احملاكم أو حكومية وكالة قبل
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 وواشنطن كوال، كانت كوكا ومستثمر، Berkshire Hathawayلـ  التنفيذي الرئيس ،Warren Buffettبتشجيع من 
 املؤسستان حيث بدأت. كتعويضات للموظفني األسهم خيارات منح احتساب يف احلركة قادة أبرز من بوست،
 يف األمريكية والبورصات املالية األوراق جلنة تبدأ أن قبل أي ،0220 عام يف كتعويض وائزاجل هذه عن اإلبالغ
 .0226 يناير/جانفي يف مماثلة إبالغ تدابري اختاذ اشرتاط يف النظر

  التسويق نهج تعميم -8

 تقنيات باستخدام وذلك ،أصحاب املصاحل احتياجات يف فهم" االستثمار يف اإلفراط" إىل حباجة حنن
 التسويقية البحوث أدوات واستخدام الفردية الحتياجاهتم أفضل فهم لتطوير أصحاب املصاحل لقطاعات التسويق
 من مزيد حيث من يكون قد" االستثمار. "أصحاب املصاحل جمموعات ملعظم السمات متعددة الطبيعة لفهم
 .املصاحل معينة من أصحاب جمموعة قبل من املطلوب الصلة ذو املورد كان أيا أو الطاقة، من مزيد الوقت،

 الحتياجات االستباقي التقييم حيث من املستثمرين أكرب من واحدة هي( J & J) جونسون آند جونسون
 هذا أظهر احلسابات، مجيع وبفضل .اجملموعات خمتل  وسط املؤسسة مسعة نبض واختاذ أصحاب املصاحل

 تصني  أعلى على J & J شركة حصلت حيث للمؤسسة، التجارية العالمة قوة يف كبرية أرباح توزيعات االستثمار
 متتالية. سنوات سبع ملدة املؤسسية للسمعة الوطين التفاعلي هاريس استطالع يف
  الوقت مرور مع بشكل مستمر آخر مقابل أصحاب المصالح أحد مصالح عدم مفاضلة -0

 ،"لعمالا خدمة كيفية" أو" العميل خدمة كيفية" حيث من الناجحة املؤسسات من العديد تفكر كما
  ".لدينا أصحاب املصاحل خدمة كيفية" إىل الفلسفة هذه تعميم املمكن فمن

 يف. للمسامهني األسهم قيمة على احلفاظ أجل من العمالء مصاحل فلنعترب املثال التايل ملؤسسة تفاضل
 دراية على Firestone مديرو كان.معيبة اعتربت يتال اإلطارات من املاليني Firestone سحبت ،0222 عام أوت

 يف واحدة سري، بشكل القضايا تسوية" اختاروا لكنهم علنية، تصبح أن قبل لسنوات املنتج هبذا املرتبطة باملشاكل
يشري  أن ميكن منط متييز احلكومية الرقابية اجلهات أو املستهلك مراقبة هيئات على الصعب من جيعل مما مرة، كل
 للمؤسسة التجارية العالمة تدمري مت علنية، األمور هذه أصبحت عندما ".العامة بالسالمة تتعلق عامة قضية إىل

 .أساسي بشكل

 والثانويين األساسيين أصحاب المصالح مع التفاوض -0
 التفاعل بعض إىل حاجة هناك إذن هبا  تتأثر أو املؤسسة على تؤثر أن ميكن فرد أو جمموعة كانت إذا
 من واسعة جمموعة مع التفاوض عدم عواقب فإن نسبيا، واملفتوح احلر جمتمعنا يف. االسرتاتيجي التفكري وبعض

 على الضغط طريق عن مباشر غري بشكل" للتفاوض" السياسية العملية يستخدمون أهنم هي أصحاب املصاحل
 . املؤسسة ملصاحل مثالية تكون أن املرجح غري من اليت القواعد من جمموعة لسن احلكومة
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 صحاب المصالحأل خدمة أفضل لجعلها العمليات تصميم وإعادة المستمر الرصد -2

 املؤسسة تفاعالت كانت فأيا. وقت كل يف" يؤدي على أكمل وجه" أحد ال اليوم عامل يف
 الشاحنات" "لتأجري Penske Truck Leasing مؤسسة  متتلك .حتسينها دائما ميكن ،أصحاب املصاحل مع اواسرتاتيجياهت

 حيصلون العمالء فإن مركزية، تكن مل Penske يف اخللفي املكتب عمليات ألن ونظرا. موقعا 252 يف شاحنة 216,000
 بعد إىل حد بعيد املكاملات تستمر ما وغالبا أكثر، أو وكالء 12 من القابلة للدفع احلسابات مكاملات على

 ،لعمالئها رهيب بشكل ةمزعج تكانبل   ،لمؤسسةل للغاية فعالة غري فقط ليست العملية هذه وكانت. التسديد
الذين  فإن العمالء اخللفي، املكتب عمليات من والقيام مبركزية العديد خارجية مبصادر استعانة املؤسسة وبعد
 املدفوعات ختفيض مت وقد فاتورهتم، عن واحدة هاتفية مكاملة يتلقون متأخرة يوما 08 مستحقات مدفوعات لديهم
 ٪.02 بنسبة املنطقة هلذه لعمالا عدد ختفيض ومت املتأخرة

 أحالمك تحقيق نحو التطلع مع العمل". أصحاب المصالح تجاه بااللتزامات الوفاء بقصدالعمل  -12
  Fannie Mae وتسعى ،الفقر على يريد القضاء Grameen فبنك ،غرض ملهم للمؤسسات يكون أن ميكن :"وأحالمهم
 حياة حتسن منتجات صنع للصناعات ITT وحتاول ،الدخل مستويات عند كل الناس متناول يف السكن جلعل
 أن ميكن وال ،مقاصدها حتقيق تستطيع ال فإهنا وإال أرباحا، حتقق أن ؤسساتامل هذه مجيع على ويتعني ،الناس
  .أصحاب املصاحل مع مكثفة مشاركة دون مقاصدها تنفذ أو األرباح تولد

املبادئ من شأنه أن حيسن العالقات مع أصحاب املصاحل، ويف املطالب املوالية سنحاول بإن االلتزام 
 واحلوار معهم وغريها. أصحاب املصاحلالتفصيل يف بعض النقاط املهمة كإشراك 

رشاك أ حصاب املصاحل: اسرتاتيجية يناملطلب الثا  اإ

 ماوا يعني إشراك أصحاب املصالحأوال: 

 ،همإشراك وختطيط وحتليلهم، املصاحل أصحاب حتديد: العناصر التالية يشملأصحاب املصاحل  إشراك
، 1املعنيني املصاحل ألصحاب املستمرة التقارير وتقدمي التظلم، وآلية واملشاركة، والتشاور املعلومات عن واالفصاح

مناسبة ويف خالية من التالعب والتدخل واإلكراه والتخوي ، ويتم إجراؤها على أساس معلومات وهو عملية 
 .2الوقت املناسب، ومفهومة وميكن الوصول إليها، يف شكل مناسب ثقافيا

هي عملية إلدارة العالقات  -وهي أرضية جديدة لألعمال  -أصحاب املصاحل  أو إشراك إن مشاركة
أو املهام  )اخلطواتهذه العملية  احلومر  .فيها احلتسعى إىل تعزيز التفاهم واملواءمة بني املؤسسات وأصحاب املص

صحاب فعالة ألاليت تشمل كل مرحلة( تبين سلسلة من األنشطة اليت ميكن أن ترسي األساس لعملية مشاركة 

                                                                 
1  . The European Bank for Reconstruction and Development, Environmental and social Policy, may 2014: Performance 

Requirement 10 para.5. P.68 . 
2. Ibid, Para.6. 
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، وتوجه جدول أعمال التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة، وترفع من قدرة املؤسسة على أن تكون قادرة املصاحل
  .1على املنافسة بقوة يف بيئة أعمال متغرية

تيح ألصحاب املصاحل فرصة تو  ،على تفاعالت بني جمموعات لحددة من الناسشراك عملية اإلنطوي ت
إلثارة شواغلهم وآرائهم )على سبيل املثال عن طريق االجتماعات والدراسات االستقصائية واملقابالت و / أو 

الفعال  اإلشراك ويطور. ضمن أخذ هذه املعلومات يف االعتبار عند اختاذ قرارات املشروعتجمموعات الرتكيز(، و 
 املؤسسة بني الشفاف واالتصال واالحرتام املتبادلة الثقة على تعتمد للعمل" اجتماعية رخصة" املصاحل ألصحاب
  :2خالل من األداء يف املؤسسة ومن القرار صنع من فهو حيسن وبالتايل فيها، املصاحل وأصحاب

 أن حني يف التكالي ، جتنب على املشروع مؤيدي الفعالة املشاركة تساعد أن ميكن: التكاليف خفض 
 .والسمعة املال حيث من مكلفا يكون أن ميكن غياهبا

 واالجتماعية البيئية اآلثار حتديد على احمللية واجملتمعات املشروع مؤيدي املشاركة تساعد: المخاطر إدارة 
 حدهتا؛ من والتخفي  ومنعها، املشروع، بقاء هتدد أن ميكن اليت

 املشاريع ملؤيدي ميكن البيئة، حبماية وااللتزام اإلنسان حبقوق علنا االعرتاف خالل من :السمعة تعزيز 
 املخاطر؛ وتقلل مصداقيتها تعزز أن املشروع متويل يف املشاركة املالية واملؤسسات

 العمل؛ وفرص العمالة تدفق حول التوتر مثل والناشئة احلالية القضايا فهم: الصراع تجنب 

 عامال لحفزا يكون أن ميكن والذي مشروع ما، حول تصورات كسب :المؤسسة سياسة تحسين 
 وسياساهتا؛ املؤسسة ممارسات يف والتحسينات للتغيريات

 معاجلتها آليات وتقييم املصاحل، أصحاب على املشروع أثر فهم: عنها واإلبالغ ورصدها اآلثار تحديد 
  عنها؛ واإلبالغ

 وقدرة  بينة على ليصبحوا الرتاخيص حلاملي يعترب فرصة أيضا التشاور: المصالح أصحاب توقعات إدارة
 .أصحاب املصاحل وتوقعات مواق  على إدارة

 املصالح الفعالة ألصحاب املشاركة ثانيا: مبادئ

 عليها تقوم اليت اجلوهرية القيم حتدد اليت املبادئ من مبجموعة أصحاب املصاحل مشاركة تسرتشد ما عادة
 :3يلي ما الدولية املمارسات أفضل على القائمة الشائعة املبادئ وتشمل. أصحاب املصاحل مع التفاعالت

                                                                 
1. Cate Gable, Bill Shireman. Stakeholder Engagement: A Three-Phase Methodology. Part II. Corporate Stakeholder 

Engagement, Metrics, and Reporting: Aligning corporations and stakeholders to advance global citizenship. Newsletter 

March 2005, Volume 2, Number 1. P.1. 

2. Krumovgrad Gold Project. Stakeholder Engagement Plan.. Bulgaria. December 2014.P.5. 

3. Ibid. P.6. 
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 :واختاذ عليه والتعرف وإشراكه اجملتمع فهم إىل باحلاجة االعرتاف يتم عندما االلتزام يتجلى االلتزام 
 العملية؛ من مبكر وقت يف بشأنه إجراءات

 ؛والثقة املتبادل االحرتام تعزز بطريقة املشاركة تتم عندما حتدث :النزاهة 

 املصاحل  أصحاب ومصاحل والقيم الثقافية واملعتقدات باحلقوق االعرتاف يتم عندما : ينشأاالحترام
 اجملاورة؛ واجملتمعات

 ؛وفعالة منفتحة وبطريقة املناسب الوقت يف اجملتمع النشغالت االستجابة يتم عندماتظهر : الشفافية 

 مناسبة؛ مشاركة من قبل فرص ودعمها الواسعة املشاركة م تشجيعيت عندما : يتحققالشمول  

 وآرائه وقيمه اجملتمع معتقدات ويدعم حيرتم وهادف مفتوح حوار خالل من : تتحققالثقة. 

 أصحاب املصالحفوائد إشراك  :نياثا

 :1ما يلي أصحاب املصاحلتشمل فوائد إشراك 

 أكثر إنصافا واستدامة من خالل إعطاء أولئك الذين لديهم احلق يف أن يستمع هلم الفرصة اليت  تنمية
 تأخذ بعني االعتبار يف عمليات صنع القرار؛

 حتسني إدارة الفرص واملخاطر والسمعة؛ 

 ألهداف جتميع املوارد التكميلية )املعرفة، األفراد، املال والتكنولوجيا( على حل املشكالت والوصول إىل ا
 اليت ال ميكن الوصول إليها من طرف األفراد أو املؤسسات اليت تتصرف من تلقاء نفسها؛

  ،الديناميكيات السياسية والثقافية؛و فهم البيئات التشغيلية املعقدة، مبا يف ذلك تطورات السوق 

  واالبتكارات؛، مما يؤدى إىل حتسينات يف املنتجات والعمليات أصحاب املصاحلالتعلم من 

  ات اليت هلا تأثري على املؤسسة لتحسني القرارات واإلجراء أصحاب املصاحلإعالم وتثقي  والتأثري على
 اجملتمع؛ و 

  أصحاب املصاحلاملسامهة يف تطوير العالقات القائمة على الثقة والشفافية مع.  

 املصالح أصحاب إشراك ثالثا: اعتبارات

تقدميه لعملية  املتعددين صحاب املصاحلأل ميكن اإلبداعي الذي املنهج يف التعاونية العمليات قوة تكمن
 حبلول واخلروج مجاعي بشكل القضايا املختلفة استكشاف لألطراف لوجه وجهاً  املفاوضات تتيح. حل املشكالت

. نشاطا فعالية وتكون مشاركتهم أكثر أكثر أصحاب املصاحليكون  تطوير احللول، يف املشاركة خالل من. فعالة

                                                                 
1. Network for Business Sustainability,2014. Op. Cit. P.14. 
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 يف االعتبار تؤخذ أن ، واليت ينبغيأصحاب املصاحل إشراك الدروس حول من عددا املوارد مديرو تعلم الوقت، مبرور
 :1املصاحل أصحاب إلشراك التخطيط عند
  وموارد وقتا األمر يستغرق -

 جيمع إذ. أصحاب املصاحل مع الثقة على قائمة عالقات وبناء لتطوير الوقت بعض األمر يستغرق
 العالقات هذه رعاية ينبغي وأنه البداية، منذ وتنمو تتطور أن جيب أصحاب املصاحل مع العالقات أن املمارسون
غري  آخرين استبعاد ويتم. املشاركة أيضا يريدون إضافيني مصلحة أصحاب حتديد يتم وقد. لتتالشى دفعها وعدم

 وكذلك نفسها، املشاركة مفهوم بشأن التثقي  إىل املصاحلأصحاب  بعض وسيحتاج. املشاركة عملية راغبني يف
 املشاورات تكلفة من تزيد أن املطالب هلذه وميكن. وتقنية متخصصة معرفة تتطلب اليت املعقدة القضايا بشأن
 واملوارد القدرات إىل املشروع فيه يفتقر الذي الوقت يف ذلك حيدث ما وكثريا اخلارجية، التوقعات لتلبية املطلوبة
  .النطاق واسعة مشاركة اسرتاتيجية لتنفيذ الداخلية

هناك حاجة لبناء الوقت الكايف يف العملية لتمكني مجيع فالنقاش البناء والتخطيط يستغرق وقتا، كما أن 
األطراف من معرفة املزيد عن بعضهم البعض وجتاوز اختالفاهتم، واحلديث باللغة نفسها. ميكن أن تكون النزاعات 
بناءة عندما توجد عملية جيدة التيسري لضمان مساع مجيع وجهات النظر، وحتويل التنوع الفكري لتحويل 

 ،االختالف إىل أثر طيب

 االتصال وترية ربط أو أشهر، ثالثة كل االتصال فالبد من جتديد وقًتا، العالقات بناء وعموما يستغرق
 متابعة إجراءات ووضع والتحقق، الثقة للتغيري، واجلاهزية قعيةالبد من الوا. وأهدافها الرئيسية املؤسسة بتواريخ
 .متواضعة

 التوقعات يثير -

 من هلم تعود قد اليت الفوائد حول واقعي غري بشكل عالية توقعات أصحاب املصاحل لدى يكون أن ميكن
 ال وما يستطيعون ما واضحني بشأن البداية منذ املشروع مؤيدو يكون أن جيب النحو، هذا وعلى. املشروع
 املؤيدين من يتوقع ما كثريا النامية، البلدان ويف. ومسؤولياهتم ألدوارهم واضحا فهما مرسخني به، القيام يستطيعون
 الرعاية مرافق وتوفري األساسية اهلياكل تطوير مثل) احلكومة عاتق على عادة تقع مبسؤوليات يضطلعوا أن للمشروع
 مسؤولياهتا، على بذلك القيام من احلكومات تعفى أن ميكن إذ السلوك، هذا جتنب وينبغي(. والتعليم الصحية
 عمليات توفر أن ينبغي ذلك، من وبدال. خربهتم جمال تتجاوز مبشاريع كاهلهم سيثقل املشروع مؤيدي أن كما

                                                                 
 . انظر: 1

- Krumovgrad Gold Project. Op.Cit. PP.6-7. 

- Will Allen, Margaret Kilvington. Op.Cit. P.352. 
- Cate Gable, Bill Shireman. Op. Cit. P .05.  
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 نهمميک الذين احملتملني املشروع وشركاء أصحاب املصاحل مع عالقات إلقامة الفرصة املشروع ملقدم املشارکة
 .املسؤولية االجتماعية للشركات مشاريع تنفيذ يف املساعدة

 أصحاب المصالح مشاركة ضمان -

 تكون ما غالبا. االجتماعات يف حبرية املشاركة من أصحاب املصاحل متنع أن الثقافية والقيم للمعايري ميكن
 الذين أصحاب املصاحل حتديد املشروع على الصعب من يكون أن وميكن اجملتمع، داخل متعارضة مطالب هناك
 يتأثرون ممن اجملتمع احمللي من اتصال موظفي توظي  طريق عن ذلك جتنب وميكن. املشرتكة املصاحل ميثلون

 هياكل وتنفيذ احمللي بالسياق الوعي تطوير املشروعات مؤيدي من يتطلب ما وهو احمللية، السلطة بديناميات
 .صحاب املصاحلأل الفعالة املشاركة وتعزيز لدعم

  التشاور إرهاق -

 التشاور عمليات من بسهولة ميلوا أن ميكن أصحاب املصاحل أن إىل تشري أدلة هناك ذلك، على وعالوة
 بأن أصحاب املصاحل يشعر ما وكثريا. االعتبار بعني وشواغلهم وال تؤخذ آراؤهم ال تتحقق الوعود، عندما وخاصة
 عن للتعبري كمجال التشاور اجتماعات استخدام إىل يؤدي أن ميكن وهذا ما، ملشروع نتيجة تتحسن ال حياهتم
 خالل أصحاب املصاحل مشاركة تنسيق طريق عن ذلك جتنب وميكن. التنمية بعدم املتعلقة واملظامل الشكاوى
 استخدام بل ،صحاب املصاحلأل وعودا املمارسني تقدمي عدم وبضمان واالجتماعي، البيئي األثر تقييم عملية
 ومجع املشروع، عن دقيقة معلومات ونشر اخلاطئة، املفاهيم وحتدي التوقعات، إلدارة كفرصة العام التشاور عملية
 .املشروع يف املتخصصني من وغريه العميل إىل الفعل ردود هي واليت أصحاب املصاحل آراء

، وأنه المجتمع االجتماعية واالقتصاديةال ينبغي النظر إلى األهداف اإليكولوجية بمعزل عن احتياجات  -
لن يتم حتديد االحتياجات االجتماعية واالقتصادية دون املشاركة احمللية. وباملثل، هناك حاجة إىل اإلحاطة جبميع 

 .القضايا اليت أثريت يف هذه املناقشات، بغض النظر عن طبيعتها يف أول األمر؛ بسيطة كانت أو مثرية للجدل

 .ال يقل أمهية عن قياس نتائج سياسة أو مشروع لحدد وتقييم طبيعة التعاون رصد -

يتم  ، كما أنهموإدارهت أصحاب املصاحلتقييم  بشأنهناك جمموعة متزايدة من معايري البحث واجلودة 
ومناهج حل املشكالت التشاركية على أهنا اللبنات  أصحاب املصاحل إشراك االعرتاف بشكل متزايد بإدارة

 ألساسية للتنمية املستدامة.ا
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 احلاملص أ حصاب حتليل:لثثااملطلب ال 

  أصحاب املصالح تحليلأوال: مفهوم 

 أنواع حتتاج. املشروع وبني بينهم والعالقة احلاملص أصحاب من كل يف ينظرحتليل أصحاب املصاحل 
على . عليها للحفاظ املدخالت من املزيد بعضها حتتاج إىل، العمليات من خمتلفة أنواع املختلفة إىل العالقات
 املسؤولة عن متويل( اجملموعات أو) اجملموعة مه املشاريع معظم الذين يكونون يف أصحاب املصاحل املثال، سبيل
املثال  سبيل على) باملشروع تتعلق للغاية واضحة التمويل طرق أصحاب أو املصلحة لصاحب يكون قد. العمل
إحرازه  يتم الذي التقدم حول مستمرة تغذية عكسية قد تتطلب أيضا ولكن( املالية البيانات أو اإلبالغ، إجراءات
  .1واسعة نتائج حتقيق إىل ويهدف األجل طويل املشروع كان سيما إذا ال استمرارية ثقتهم، ضمان أجل من

 وكذلك احلوار، لعملية بالنسبة املهمة األطراف املعنية مجيع لتحديد أساسية أداة هو احلاملص أصحاب حتليل

 أنه من الرغم وعلى  .البعض بعضها جتاه عالقاهتا وحتليل الصلة، ذات واملؤسسات املعنية األطراف الفاعلة لتحديد

أصحاب حتليل  للغاية إجراء املهم من أنه إال ،أصحاب املصاحل حوار مراحل مجيع خالل مفيد بشكل تطبيقه ميكن
 أصحاب املصاحل حوار لسياق أفضل فهم تكوين املبادرون يستطيع مث ومن  احلوار عملية يف الشروع قبل املصاحل
2احملتملة والعوائق املتوقرع الدعم عن عامة نظرة على واحلصول

. 

أولئك الذين  لتحديد منهجي بشكل نوعية علوماتم وحتليل مجع عملية هوحل ااملص أصحاب حتليلإن 
 خصائص التحليل يتضمن، و 3برنامج أو سياسة تنفيذ أو/  و وضع عند االعتبار يفمصاحلهم  تؤخذ أن ينبغي

 والتحالفات ،(ضد أو)مع  السياسة من واملوق  ،هبا املتعلقة واملصاحل السياسة، معرفة مثل أصحاب املصاحل
 (.القيادة أو/و السلطة خالل من) السياسة عملية علی التأثري علی والقدرة اآلخرين، أصحاب املصاحل مع احملتملة
 مفيد؟ التحليل هذا ملاواثانيا:

 الفاعلة اجلهات هوية لتحديد احلاملص أصحاب حتليل استخدام واملديرين السياسات لواضعي ميكن
 لصانعي ذلك ويتيح. بالسياسة املتعلقة وأمهيتهم وحتالفاهتم ومواقعهم ومصاحلهم معارفهم وتقييم الرئيسية
. معني برنامج أو لسياسة الدعم وزيادة الرئيسيني أصحاب املصاحل مع أكرب بفعالية التفاعل واملديرين السياسات

 حاالت عن الكش  واملديرين السياسات لواضعي ميكن ،ما برنامج أو سياسة تنفيذ قبل التحليل هذا إجراء عندو 
أصحاب  حتليل يستخدم وعندما. منعها على والعمل الربنامج أو للسياسة املعارضةاملواق   أو احملتملة الفهم سوء
 .4الربنامج أو السياسة تنجح أن رجحفمن امل التنفيذ، لتوجيه األخرى الرئيسية واألدوات املصاحل

                                                                 
1. Will Allen, Margaret Kilvington. Op. Cit. P. 251. 

 .022املرجع السابق، ص.جريالخ، سيلفينه، فريج، فريا، . بيرتا كونكل،  2
3. Kammi Schmeer. Stakeholder Analysis Guidelines. Section 2. (no page number). 

www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf.   
4. Ibid. 
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هو خطوة واحدة فقط )على الرغم من أنه عادًة ما يكون اخلطوة األوىل( يف بناء  أصحاب املصاحلحتليل 
داية من خالل حتديد األفراد واجلماعات العالقات الالزمة لنجاح مشروع أو سياسة تشاركية. يوفر التحليل نقطة ب

 أصحاب املصاحلالذين جيب العمل معهم ووضع هنج معني حىت ميكن حتقيق ذلك. وهبذه الطريقة، يساعد حتليل 
 أصحاب املصاحلأيًضا أصحاب املبادرة على تقييم البيئة االجتماعية اليت سيعملون فيها. ميكن استخدام حتليل 

 :1بالتحديد من أجل

 الرئيسيني؛ أصحاب املصاحلحتديد وتعري  خصائص  -

فيما يتعلق بالغرض من املشروع أو املشاكل اليت يسعى املشروع إىل  أصحاب املصاحلتبيني مصاحل  -
 معاجلتها )يف مرحلة حتديد وتعري  املشروع(؛

سري ، للمساعدة يف إدارة هذه العالقات خالل أصحاب املصاحلحتديد النزاعات حول املصاحل بني  -
 املشروع؛

اليت قد تؤدي إىل "التحالفات" من رعاية املشروع  أصحاب املصاحلاملساعدة يف حتديد العالقات بني  -
 وامللكية والتعاون؛

 على املشاركة؛ أصحاب املصاحلوجمموعات  أصحاب املصاحلتقييم قدرة  -

يف مراحل متتالية  احلأصحاب املصاملساعدة يف تقييم النوع األنسب للمشاركة من قبل خمتل  جمموعات  -
 كل هذه هلا مناذج اتصاالت خمتلفة.  -من دورة املشروع، على سبيل املثال: اإلعالم والتشاور والشراكة 

 أصحاب املصالحالشروع في تحليل ثالثا: 

، جيب أن تكون أهداف املشروع معرفة ولحددة بشكل واضح. أصحاب املصاحلقبل الشروع يف حتليل 
حتديد ، الرئيسيني أصحاب املصاحلحتديد جمموعات  :هييف عملية من ثالث خطوات ميكن توضيح ما سبق 
 .2 وضع اسرتاتيجيات للمشاركة ، واملصاحل، األمهية والتأثري

  لرئيسيينا أصحاب المصالحالخطوة األولى: تحديد مجموعات  -0
فضل القيام بذلك مبساعدة جمموعة صغرية من الناس. ميكن أن يكون حيان من األيف كثري من األ

تقسيم جمموعات يف كثري من األحيان يساعد أفرادا، جمموعات، جمتمعات، أو منظمات، إخل.  أصحاب املصاحل
إىل وحدات أصغر )مثل الرجال والنساء، اجلماعات العرقية واحمللية واإلدارات التنظيمية( يف  أصحاب املصاحل

   ديد اجملموعات الفرعية املهمة اليت قد يتم جتاهلها.حت

إىل تعزيز مسامهتهم يف العمليات التشاركية قبل عملياهتم الفعلية يف  أصحاب املصاحليهدف حتليل 
أصحاب ال يشاركون عادة يف هذه العملية. مع ذلك، ومبا أن حتديد  أصحاب املصاحلأنشطة صنع القرار. وبالتايل 

                                                                 
1. Will Allen, Margaret Kilvington. Op. Cit. P. 251. 
2. Ibid. P. 252. 
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واقب، فإنه من احملتمل أن تكون التحليالت مقيدة باملصاحل، املعرفة احلالية وجدول أعمال الوكالة اليت له ع املصاحل
يف وقت الحق عندما يظهر  أصحاب املصاحلتقوم بتوجيه هذا العمل. لذلك، من املهم السماح إلدراج املزيد من 

 هلم اهتمام بالعملية.
ية والتأثيرالخطوة الثانية: تحديد المصالح، األهم -2  

يف القائمة األولية. األسئلة اليت  أصحاب املصاحلجيب استخالص املصاحل الرئيسية لكل جمموعة من 
 ميكن أن تساعد يف كش  هذه تشمل:

 من املشروع؟ أصحاب املصاحلما الذي يتوقعه  -
 ؟أصحاب املصاحلما هي الفوائد أو املخاطر احملتمل مواجهتها من طرف  -
 هبا للمشروع؟ أصحاب املصاحلد اليت من احملتمل أن يلتزم ما هي املوار  -
 واليت ميكن أن تتعارض مع املشروع؟ صحاب املصاحلما هي املصاحل األخرى أل -
 إىل اآلخرين يف القائمة؟ أصحاب املصاحلكي  ينظر  -

"النفوذ" إىل مدى ما  بعد ذلك، يتم تقييم مدى نفوذ وأمهية كل صاحب مصلحة يف املشروع. يشري
ميكن لصاحب املصلحة التأثري على جناح املشروع بشكل إجيايب أو سليب؛ "األمهية" تشري إىل مشاكل، احتياجات 

"ذوي  أصحاب املصاحلاليت تتطابق بشكل وثيق مع أهداف املشروع. إذا مل يتمكن  أصحاب املصاحلومصاحل 
 املشروع. النفوذ واألمهية، من املشاركة، ال ميكن جناح

أشخاص، لكل منهم وجهة  5-4ميكن عادًة إجراء هذا التقييم بشكل أفضل عن طريق االجتماع مع 
واإلدارات، الوكاالت أو  املؤسسات أصحاب املصاحلنظر فريدة حول املشروع أو القضية. ميكن أن يشمل 

مبا فيه الكفاية لضمان عدم إقصاء  املنظمات غري احلكومية أو الشبكات أو األفراد. جيب أن تكون القائمة شاملة
 جمموعات معينة. 

الخطوة الثالثة: وضع استراتيجيات للمشاركة -2  
تعتمد اسرتاتيجيات للمشاركة عادة على نتائج التحليل السابق. حيث يكون صاحب املصلحة هو 

 عنها فقط. يف البداية، قد ال جمموعة بداًل من فرد، قد حيتاج إىل اختاذ قرار سواء مشاركة اجملموعة ككل أو املمثلني
هي عملية مستمرة: قد يزيد  أصحاب املصاحلمتحمسني للمشاركة، ولكن مشاركة  أصحاب املصاحليكون مجيع 

أو ينخفض مع استمرار املشروع. سيكون التحضري هلذا األمر جزًءا من املشاركة  أصحاب املصاحلمستوى مشاركة 
إىل تكرارها يف أوقات خمتلفة  أصحاب املصاحلف حتتاج بعض أشكال تقييم املستمرة يف اسرتاتيجية املشروع. سو 

يف مجيع أحناء املشروع، ال سيما عندما تظهر مصاحل جديدة وموضوعية. وبالتايل، ينبغي أن تكون الشراكات قابلة 
 للتطبيق ومصممة للنمو.
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 طرق إمجراء التحليلرابعا: 

 .جمتمعتني أو منفردتني ميكن استخدامهما ،ب املصاحلصحاأل حتليل إجراء هبما ميكن أداتانهناك  
 النفوذ/شبكة المصالح -0

 :1يتمثل هذا التحليل يف اخلطوات التالية

  المهّمين أصحاب المصالحب قائمة إعداد: األولى الخطوة -0.0

 حوار يف مشاركني ؤالءه يكون أن وميكن .املهمني أصحاب املصاحل جبميع قائمة بإعداد تقوم املؤسسة

 بالتعاون. املهتمة املؤسسات أو الفاعلة من األطراف رمبا أو أصحاب املصاحل

 املؤسسات  الوقت نفس ويف األمهية، األكثر أصحاب املصاحل حيث من القائمة مبراجعة ذلك بعد مث تقوم

 .إفشاله أو أصحاب املصاحل حوار إجناح يف املساعدة أحيانًا( اليت ميكنها )األشخاص
 التأثير على قدراتهم وتحليل أصحاب المصالح مصالح تحليل  :الثانية الخطوة -2.0

 أصحاب املصاحل ميكنها رسم. وتأثريهم احملتملة مصلحتهم حبسب أصحاب املصاحل تقوم املؤسسة برتتيب

 باللون احملتملون املنتقدون / املعيقون باللون األخضر، املثال سبيل على املؤيدون / الداعمون :الشبكة يف خمتلفة بألوان

 .والشكل املوايل يوضح ذلك .األمحر
 النفوذ  أو المصالح : شبكة(10-2شكل )

 
.145.بيرتا كونكل، جريالخ، سيلفينه، فريج، فريا، املرجع السابق، ص المصدر:  

 المهّمين أصحاب المصالح إشراك يمكن كيف فهم  :الثالثة الخطوة -2.0

 بنفسها تؤثر أن ميكنها كي  تنظر أن عليها ينبغي النفوذ،/املصاحل شبكة نتائج مبناقشة املؤسسة تقوم أن بعد

 مواقفهم. بتغيري اآلخرين أصحاب املصاحل يقوم أن يف

                                                                 
 .027-022املرجع السابق، ص.جريالخ، سيلفينه، فريج، فريا، بيرتا كونكل، .  1
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 أن مباشرة، أصحاب املصاحل حوار معهم تنفرذ أن يف ترغب املؤسسة الذين ،أصحاب املصاحل على ينبغي

 .املهتمني أصحاب املصاحل مربع يف يتواجدوا

 تقرير ميكنها فإنه ،أصحاب املصاحل ملختل  املتباينة النظر لوجهات جيرداً  فهًما كورنت قد كانت املؤسسة إذا

مراحل  خمتل  يف الفاعلة خمتل  األطراف إشراك ويتم اللزوم. عند التواصل جيب وكي  القادمة للتعاون اخلطوات هي ما
 أو احلوار أو التشاور، أو باملعلومات، اإلمداد خالل من املثال سبيل على متباينة، بطريقة أصحاب املصاحلحوار 

إلشراك  اسرتاتيجية وضع فيمكن البداية، منذ أصحاب املصاحل مجيع املمكن إشراك غري كان من وٕاذا التعاون.
 .والشكل املوايل يوضح ذلك .تدرجيي بشكل الفاعلة األطراف

أهمية إشراك أصحاب المصالح : (12-2) الشكل رقم  

 
 .146، ص.بيرتا كونكل، جريالخ، سيلفينه، فريج، فريا، املرجع السابق املصدر: 

 من خالل الشكل يتضح أنه ميكن تقسيم أصحاب املصاحل كما يلي:
 .مستمر بشكل احلوار يف الفاعلة األطراف هذه ينبغي إشراك  المهتمون: / جًدا المؤثرون أصحاب المصالح -

 اليت الكافية باملعلومات الفاعلة األطراف هذه إمداد ينبغي :قليالً  المهتمون / جًدا المؤثرون أصحاب المصالح -

  أمهيتهم وحسب .استيعاهبم طاقة فوق مبعلومات الفاعلة األطراف إمداد ينبغي ال ذلك، ومع املبادرة. إزاء تثري فضوهلم

  .فعالة بطريقة باملشاركة االهتمام إثارة ينبغي ونتيجته احلوار هلدف بالنسبة
  :متخصصة معرفة / مهمة معلومات لديهم الذين المهمون / التأثير قليلوا أصحاب المصالح -

أصحاب  حبوار اهتمامهم على للحفاظ مالئمة بطريقة باملعلومات األطراف الفاعلة هذه إمداد عليك ينبغي
أصحاب  حوار عمل مبجال اخلاصة التفصيلية للمسائل مفيدة جًدا الفاعلة األطراف هذه تكون أن ميكن .املصاحل
 هلدف بالنسبة خرباهتم أو الفاعلة هذه األطراف نظر وجهة أمهية مدى تقييم أيًضا هنا على املؤسسة ينبغي .املصاحل

 .إشراكهم أجل من فعرال بشكل العمل ميكنك لذلك وطبًقا :ونتيجته احلوار
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 األطراف هذه وضع يف االستمرار على املؤسسة ينبغي :قليالً  المهتمون / قليالً  المؤثرون أصحاب المصالح -

 .احلدر  عن زائد إزعاجهم بتواصل ينبغي ال أنه إال تتغري. قد ألن مواقفهم حسباهنا، يف الفاعلة
 أصحاب المصالح مشهد خريطة رسم  -2

 خالل من ميكن آخرين، مصلحة أصحاب وإشراك أصحاب املصاحل حوار إنشاء يف تشرع املؤسسة أن قبل

 ووضع الفاعلة األطراف لوضع أفضل فهمٍ  تكوينم  ببعض بعضهم وعالقاهتم املهمرني أصحاب املصاحل خريطة رسم

 هذه رسم عند على املؤسسة ينبغي .أصحاب املصاحل حوار إقامة أساسها على واليت سيتم الغالب، يف املعقدة املطالب

.الفعلي الوضع عرض تراعي أن اخلريطة
 1 

 :التالية األغراض لتحقيق أصحاب املصاحل نظام خريطة رسم يتم

 للنظام، أفضل فهم تكوين 

 الطاقات، تدفرق ألماكن أفضل فهم حتقيق 

 والعالقات، السلوكيات منوذج على التعرف 

 التدخل السرتاتيجية أفضل أساس وضع. 

 النظام من جزًءا أصحاب المصالح بتحليل المبادرون كان إذا عما تحديد  :األولى الخطوة -0.2

 بالتحليل القائم الشخص باعتباره ال أم النظام من جزًءا كان إذا فيما على من يبادر بالتحليل أن يفكر 

 القيادة، أو املبادرة على تنطوي بصورة النظام يف التدخل ويريد من النظام جزًءا كان فإذا .بالتحليل القائمة اجملموعة/

 فينبغي الحق، وقت يف التدخل يريد ولكنه النظام، من جزًءا مل يكن وٕاذا اخلريطة. رسم يف بنفسه يشرتك أن عليه ينبغي

 .رسم اخلريطة حنو االنطالق نقطة وجعله فاعل طرف أهم حتديد

نقطة  هو والنتيجة، للهدف بالنسبة طرف أهم يمعترب الذي الفاعل، الطرف يكون أن دائًما ينبغي عام، وبشكل
 . أصحاب املصاحل لرسم مشهد االنطالق

 بعضهم تجاه عالقاتهم وكذلك بالمشروع مباشرة المعنيين أصحاب المصالح تحديد  :الثانية الخطوة -2.2

 بعًضا

 تلو واحًدا ووترمسهم النظام يف آخرين مهمني مصلحة أصحاب جيب أن حتدد املؤسسة/القائم بالتحليل

 عالقاهتم أو احلوار، هبدف أصحاب املصاحل خمتل  عن عالقة التعبري وميكن دوائر. شكل يف املثال سبيل على اآلخر،

 تربط اليت الرفيعة أو السميكة اخلطوط خالل من دوائرهم، أو بني املسافة خالل خمتلفة: من بطرق بعًضا بعضهم جتاه

 بني تعليقات وضع طريق عن أو املتبادلة العالقات أو الطرف أحادية العالقات عرض خالل من أو ،أصحاب املصاحل

 املعنية.  الفاعلة واألطراف مشروع الشراكة

                                                                 
 .021-027 ، ص.. املرجع نفسه 1
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 النظام على محتمل تأثير ذوي آخرين مصلحة أصحاب تحديد الثالثة: الخطوة -2.2

 جناح على تأثريها النظام، ومدى يف املوجودة األخرى يف هذه اخلطوة تفكر املؤسسة يف األطراف الفاعلة

 . أصحاب املصاحل حوار

 أصحاب المصالح نظام على الخارجية بالمؤثرات قائمة وضع الرابعة: الخطوة -0.2

 .الصورة يف تمدرجها وأن احلوار على تؤثر قد اليت األخرى اخلارجية املؤسسة اجلوانب حتدد أن هنا ينبغي
 الخريطة رسم تقييم الخامسة: الخطوة -2.2

 النتيجة وحتليل ما، مسافة من إليها النظر على املؤسسة ينبغي ،أصحاب املصاحل نظام خريطة برسم القيام بعد

 .اآلخرين املبادرين مع
 التدخل خيارات مناقشة السادسة: الخطوة -8.2

 احلوار تعزيز أجل من فعلًيا به القيام املبادرون يستطيع الذي ما مناقشة اخلريطة رسم أساس على يتم النهاية، يف

 سبيل على يلي كما تكون أن وميكن الفاعلة، األطراف وبتشكيل مرة كل يف بالوضع املختلفة اجلوانب ترتبط .والتعاون

 :املثال

 الفاعلة األطراف بني والتعاون التبادل تعزيز 

 واملناقشات املعلومات خالل من املتبادل التفاهم تعزيز 

 النزاعات إدارة 

 املعلوماتية  الفعاليات أو الشخصية املقابالت خالل من التعاون حتسني وهدف مغزى فهم تعزيز 

 موعد حتديد ينبغي فإنه ذلك، عن التالية. فضاًل  اخلطوات على باالتفاق اخلريطة وضع عملية ختتتم أن جيب

 اخلطوات تنفيذ بعد خمتل  بشكل إليه يمنظر ما أو تغري قد ما وحتليل التدخالت، نتائج يف مشرتك النظر بشكل إلعادة

 .األمر لزم إذا تعديل االسرتاتيجية ينبغي نهفإ وتبًعا لذلك، عليها. املتفق
 احلاملص أ حصاب حوارات :رابعاملطلب ال

 أهنا يف خاصيتها وتتمثل ،التعاون خالل من التغيري عمليات إلدارة طريقة احلاملص أصحاب حوارات تعد 
 ومتكرن خمتلفة، نظر وجهات احلاملص أصحاب حوارات جتمع. ما إجراء بتنفيذ الصلة ذوياحل املص أصحاب تشرك

 تعين الواقع، يف. الصعوبات تتجاهل وال جزئية ليست حلول عن املشرتك البحث من احلاملص أصحاب
 كربى إمكانات متتلك أصحاب املصاحل حوارات أن أصحاب املصاحل بني القائمة والصراعات االختالفات
1املستدامة للتنمية املبتكرة احللول لتحديد

.  

                                                                 
1. Petra Künkel et al.Stakeholder Dialogues Manual. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH. Germany.2011. P.5.  
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أصحاب  حواراتو التشاور إلى الموجهة أصحاب المصالح حوارات بني واسع بشكل التمييز ميكن
 يساهم ،صحاب املصاحلأل االستشارية احلوارات فمن ناحية، يف .التنفيذ أثناء التعاون الموجهة إلى المصالح
 عن مسؤولني أصحاب املصاحل حوار إىل املبادرون يكون ما عادة. وجتارهبم نظرهم ووجهات خبرباهتم الفاعلون
 صحاب املصاحلأل التعاونية احلوارات تركز أخرى، ناحية املستفادة، ومن والدروس التوصيات استخدام مواصلة
 الرتكيز زاد عملي، وكلما فعال حل وضع عن املشرتكة املسؤولية تتحمل اليت الفاعلة، اجلهات بني التعاون على
 والنجاحات. النتائج عن املسؤولية وحتمل التعاون يف الرغبة ازدادت التنفيذ، على

 أصحاب املصاحل مع التشاور :التالية املتغريات أصحاب املصاحل مع للحوارات التشاورية وتشمل األشكال
 أصحاب املصاحل ، منصةأصحاب املصاحل مع املؤسسي ، التشاورأصحاب املصاحل مشاورات واحدة، سلسلة ملرة

 املتعددين، منصة صحاب املصاحلأل التعاونية فتشمل مبادرة ب املصاحلأصحا . أما حوارات(التبادل) املتعددين
 .1مع أصحاب املصاحل ، والشراكة(التنفيذ إدارة) املتعددين أصحاب املصاحل

 الفعاليات احلوارية، تكون املشاورات إطار متنوعة، ففي أشكااًل  املصاحل أصحاب حوارات تأخذ أن ميكن

يكون  أمرا عندما .املقدمة يف أو مؤمترات، عمل ورشات صورة يف تظهر واليت اجلماعية أو منها الفردية أكانت سواء
 داخلة األحوال أغلب يف ألصحاب املصاحل التشاورية اللقاءات فتكون التعاون، عمليات تفعيل على أكرب بدرجة الرتكيز

 كش  يف تسهم كانت إذا إال مفيدة أصحاب املصاحل حوارات تكون ولن .أطول لفرتات تستمر تطبيق ضمن عملية

2املمكنة احللول اجلماعية لسبل املعاجلة إىل وهتدف املشكالت عن النقاب
.  

 هذه وإلجناح، االستدامة لتحقيق التعاون إمكانيةتيح ت هنجا واعدا، فهي أصحاب املصاحل تار احو تعترب 

 أي جناح تؤمن أن شأهنا من تااحلوار ف ة،املعني العمليات يف االهتمامات جمموعات خمتل  كاإشر  يتم أن جيب العملية

 وتعرض فرضية كما،التطبيق عند العملية يف املشاركني كل قبل من لتزاماال من عالًيا ار دق وتوفر   للنتائج حتديد عملية

 كل يقبلها أن ميكن تعامل جديدة خليارات الرؤى إذ تفتح املتشابكة، املواق  يف بنراءً  طريًقا أصحاب املصاحلحوارات 

 وكذلك الرأي يف اتفاق التوصل إىل يزيد من احتمالية مشرتك، بشكل حلول إىل والوصول أصحاب املصاحل.و  املشاركني

 طاقة أصحاب املصاحل من اجلهات املختلفة والنزاعات بني االختالفات تقبلها. كما وختفي ميكن نتائج على احلصول

السبل  احلوارات إذا ما توفرت فعالية  تزداد أن املستدام، وميكن  التطوير منظور من مبتكرة حلول فرضيات لوضع كبرية
   .3واملوارد املالئمة 

 املخططة األهداف لتحقيق بناءة طريقة توفري أصحاب املصاحل حوار لنهج ميكن املعقدة، احلاالت يفو 
 فقط تزيد ال العملية هلذه املشرتكة الطبيعة إن. املعنيني جلميع تطبيقلل قابلة جديدة خليارات نطاق خلق طريق عن
 من أصحاب املصاحل ينضم عندما. النتائج استدامة من أيضا تزيد بل اآلراء، يف توافق إىل التوصل احتمال من

                                                                 
1. Ibid. P.10. 

 .32فريا، املرجع السابق، ص. فريج، ،سيلفينه جريالخ، بيرتا،  كونكل،.  2
 . 30ص.  ،املرجع نفسه . 3
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 يؤدي أن ميكن ، ذلك على عالوة. مشرتكة أهداف لتحقيق املختلفة وخرباهتم جتارهبم جيلبون القطاعات، خمتل 
 .1القطاع داخل التآزر تأثريات تعزيز إىل أصحاب املصاحل حوارات يف النظر وجهات تبادل

 يف اجلدول التايل: أصحاب املصاحل حواراتوميكن تلخيص أمهية 
 الحالمص أصحاب حوارات: أهمية  (00-2) جدول رقم

 والتحصيل اإلمداد سلسلة إدارة املثال سبيل على معها جتلب اليت التحديات ربط المهارات وتجميعها
 لألهداف املوجهة املسؤولية االجتماعية للشركاتو  والتواصل املستدام
 للفاعلني اخلربات املتباينة ا جتميع تتطلب للعمليات، املتزايدة  والعوملة
 .املختلفني

 االستفادة عملية حتفيز على يعمل أصحاب املصاحل حوارات إطار يف التعاون فعالية أكثر بشكل والمصادر السبل استخدام
 بشكل استخدامها يتم إنه حيث واملصادر، السبل من فعالية أكثر بشكل
 .اهلدف لتحقيق مشرتك

 قابلية أكثر تكون الحوار في تحقيقها يتم التي النتائج
 الفردية بالحلول مقارنة واستدامة وقبواًل  للتحمل

 كما ،أصحاب املصاحل يقبلها واحلوار التعاون إطار يف حتقيقها يتم اليت النتائج
 يزيد ما وهو أفضل، بشكل أصحاب املصاحل عمل لحيط يف أيًضا قبوهلا يتم
 املشرتك التعاون عالقات وتشجيع القبول نسبة

 طاقة زيادة على أصحاب المصالح حوارات تعمل
 حلول إليجاد المتشابكة النظم

 على املتشابكة النظم طاقة تدعيم يتم أصحاب املصاحلحوارات  خالل من
 من التعامل حلقول املشرتك املختلفة والتكوين الطاقات جتميع .املشكالت حل
 األنشطة ممارسة عند باحلال مقارنة التعلم قدرة سرعة زيادة إىل تؤدي أن شأهنا

 الصرفة القطاعية أو املؤسسية
 وجهات إشراك يتم عندما أعلى، الرأي تكوين عمليات ومصداقية تكون جودة أعلى الرأي تكوين عمليات ومصداقية جودة

 واحلجج األسانيد ومعرفة .واملصاحل االهتمامات موازنة وتتم متعددة نظر
 .املتصلبة املواق  متنع أن شاهنا من املختلفة

 أي يف تطويرها يتم عندما التطبيق يف أسهل تكون عليها املتفق االسرتاتيجيات التطبيق في أسهل تكون عليها المتفق االستراتيجيات
 البداية، من أصحاب املصاحل إقناع جيري أن جيب ال .ومتوازن شفاف حوار
 اليت إىل النتائج الوصول يف الفاعلة مشاركتهم خالل من ذلك يتم أن ميكن بل
 معاجلتها متت

 االستعداد من تزيد أصحاب المصالح حوارات
 الذاتي لاللتزام

 من يزيد مما املستقبل، تشكيل التأثري على يف يسامهون املشرتكني إن حيث
 املشرتك بالنجاح اهتمامهم ومن املشرتكة، باملسؤولية شعورهم

 التصلب عن تصدر أصحاب المصالح حوارات
 المجتمع في والنزاعات

 عملية تشجيع على تعمل أصحاب املصاحل حوارات يف الفعالة املشاركة
 على يعمل أن شأنه من وهذا .املستقبلية لإلمكانات املشرتك االستكشاف

 للجميع جديدة تعامل إمكانات ويفتح املشاركني منظور نطاق وتوسيع تغيري
 لحمد ، ترمجة 2614، اجلماعية الريادة معهد. أصحاب المصالح لحوارات الناجح التطبيقفريا.  فريج، ،سيلفينه جريالخ، بيرتا،  كونكل، المصدر:

 .22-21عبداهلادي، ص ص. 

                                                                 
1. Petra Künkel and al. Op. cit. P.5.  
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 نوع من انتباًها ويتطلب أصحاب املصاحل حوارات يف هاًما دورا يلعب اجليد التواصل وجتدر اإلشارة إىل أن

يف  مركزي جناح عنصر مبثابة هو بالثقة مفعم جور  التطبيق. وأي إطار يف بتوفري الشفافية يعىن املنتظم فالتواصل خاص،
 املصاحل. أصحاب حوارات

 املؤسسات وجناح املصاحل أ حصاب مع العالقات جودة بني املطلب اخلامس: العالقة

ال يهم مدى جودة :" لخدمات الغذائيةل A&Wلـ رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي  Jeff Mooney يقول 
يف املؤسسة اليت هلا تأثري هائل  األفرادنوعية العالقات بني مجيع ي هبل فريق اإلدارة،  إشراقأحباث السوق، ومدى 

 .1ا"هعلى نوعية القرارات وتنفيذ

ويف اقتصاد سريع العوملة وقائم على املعرفة، حتولت مصادر خلق القيمة يف جمال األعمال التجارية،  من 
. األصول امللموسة مثل األراضي واملعدات، إىل األصول غريا مللموسة مثل رأمسال الفكري والبشري واالجتماعي

للنقاش، يعتقد أن العالقات بني املؤسسة وعماهلا وأصحاب ويف حني أن األمهية النسبية ملختل  األصول مفتوحة 
املصاحل اآلخرين تشكل قيمة هامة لألعمال واليت مل تقدر بعد، وعليه سنحاول يف هذا املبحث التطرق للعالقة 

 (.بني جودة العالقات مع أصحاب املصاحل وجناح املؤسسات )األداء املايل واملزايا التنافسية
 الحأصحاب املصمع  العالقة أوال: مؤشرات قياس

أو )تقاس العالقات طويلة األمد للمؤسسة بشكل أفضل من خالل الرتكيز على عناصر دقيقة جدا 
من  Dr. James E. Grunig ، وجامعة فلوريدامن  Dr. Linda Childers Honن ااألكادميي وقد لعب، (مكونات العالقات القائمة
د مؤشرات تقيس العالقات بني املؤسسة وأصحاب املصاحل املختلفني )كان يف إجياجامعة ماريالند دورا قياديا 
، الثقة، الرضا، االلتزام، عالقة التبادل، والعالقة السيطرة املتبادلةحيث أشارا إىل كل من  جماهلما العالقات العامة(،

 .2اجملتمعية
من لديه السلطة الشرعية للتأثري على اآلخر.  حولإىل أي مدى يتفق األطراف  تعين :السيطرة المتبادلة -0

درجة معينة من السيطرة  أصحاب املصاحلبالنسبة للعالقات األكثر استقرارًا وإجيابية، جيب أن تكون للمنظمات و 
 .على اآلخر

وسيتم تصورات األفراد واجلماعات بأن الوعود واالتفاقات والقرارات ميكن االعتماد عليها "الثقة تعين  :الثقة -2
.مستوى الثقة ألحد االطراف يف والرغبة يف االنفتاح على الطرف اآلخر، فهي تعرب عن 3"االلتزام هبا  

شرط أساسي للعالقات الشخصية اإلجيابية يف و العامل احملوري يف حتقيق النجاح للمنظمات، وتعد  
تؤدي الثقة يف ، كما والء اجملموعةو  ،فريقك ، والعملخمتل  السياقات ويف احلاالت اليت تتطلب التعاون املتبادل

                                                                 
1. Ann C. Svendsen et al. Measuring The Business Value Of Stakeholder Relationships. Part 1.Centre for Innovation in 

Management (CIM) (date not mentioned). P.1. 
2.Linda Childers Hon, James E. Grunig. Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations. The Institute for 

Public Relations (USA) November 1999. P.19-21. 
 جملة(، األعمال إلدارة العالي المعهد على تطبيقية )دراسة سورية في التعليمية المؤسسات بإدارة الموظفين ثقة في الثقافة أثرسالمة. " زكريا زاهر،  تيسري.  3

 .200، ص.3002األول العدد - 30 اجمللد – والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
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املؤسسة إىل رفع الروح املعنوية لألفراد، وإىل تقبل األفراد للتغيري والتجديد، وزيادة الرغبة يف العمل، كما تؤدي إىل 
املشاركة الفاعلة يف اختاذ القرار، والتفاعل الصادق والصريح وتبادل اآلراء حبرية وموضوعية، وتؤدي أيضًا إىل 

الثقة حتطم كل أنواع احلواجز اليت  إن. 1ض الصالحيات وحسن استخدامها للوصول إىل األهداف املرجوةتفوي
 .على مر السنني اتالعالق تعيق

 تتمثل يف النزاهة، االعتمادية، والكفاءة: هناك ثالثة أبعاد للثقةو 

 ؛االعتقاد بأن املؤسسة عادلة ومنصفة النزاهة:  -

 ؛هنا سوف تفعلأاالعتقاد بأن املؤسسة سوف تفعل ما تقول  االعتمادية: -

 هنا ستفعل. أ: االعتقاد أن املؤسسة لديها القدرة على فعل ما تقول الكفاءة -

جتاه اآلخر بسبب تعزيز التوقعات اإلجيابية بشأن العالقة.  باالرتياحاملدى الذي يشعر فيه كل طرف  :الرضا. 2
ميكن أن حيدث الرضا أيًضا عندما يعتقد أحد و  ،تفوق فيها الفوائد التكالي اليت عالقة الرضية هي املعالقة فال

 عالقة إجيابية.ال يف احملافظة علىالطرفني أن سلوكيات الطرف اآلخر 
املدى الذي يعتقد ويشعر فيه كل طرف بأن العالقة تستحق إنفاق الطاقة للحفاظ عليها وتعزيزها.  :اللتزاما -0

أن االلتزام هو "استعداد الفرد لبذل جهود كبرية لصاحل املؤسسة، وامتالك الرغبة القوية يف البقاء ( 1568يرى بورتر)
تكمن أمهية االلتزام يف ترمجة الرغبات وامليول واالعتقادات اليت تكون و ، 2، والقبول بقيمها وأهدافها الرئيسية"هافي

 .3إىل التقدم والبقاء داخل الفرد جتاه منظمته إىل سلوك إجيايب، يدفع باملؤسسة

 :4يلاللتزام ه ثالثة أبعادهناك 
يعرب عن االرتباط الوجداين باملؤسسة ويتأثر مبدى إدراك الفرد للخصائص املتميزة  اللتزام الشعوري )العاطفي(:ا -

البيئة بأن  من استقاللية واكتساب املهارات، وطبيعة عالقته باملشرفني، كما يتأثر بدرجة إحساس الفرد لعمله،
 .يتعلق بالعمل أو العاملني التنظيمية اليت يعمل فيها تسمح باملشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات سواء فيما

 ويعكس شعور الفرد باملسؤولية والواجب جتاه املؤسسة والعاملني فيها الذي حيتم عليه الوفاء المعياري: مااللتزا -
االلتزام، فشعور الفرد  ا الفرد دورًا كبريًا يف بلورة هذا النوع منلتلك املؤسسة، وللقيم الشخصية اليت يؤمن هب

الشخصية اليت حيملها الفرد،  املؤسسة قد ينبع من القيمة واملبادئ يف االستمرار يف التعامل معبااللتزام والواجب 
 .زام املعياريالعائلية أو األعراف أو الدين الذي يؤمن به الفرد األثر يف تكوين االلت وقد يكون للقيم

                                                                 
1
 .102-101. املرجع نفسه، ص.ص. 

 .62ص. ، العدد السادس.جملة تاريخ العلوم. "االلتزام التنظيمي في المؤسسة الجزائرية"عاشوري ابتسام..  2
 .66. املرجع نفسه، ص. 3
جملة اجلامعة اإلسالمية . "غزة –لعالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي دراسة ميدانية على جامعة األزهر ا". لحمد جودت لحمد فارس.  4

  بتصرف.، 073، ص. 2014، اجمللد الثاين والعشرون، العدد الثاين، يونيو للدراسات االقتصادية واإلدارية
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هذا ارتباط أو يتعامل معها، و ويشري إىل درجة التزام الفرد جتاه املؤسسة اليت يعمل فيها  :االلتزام المستمر -
يتعامل املؤسسة، فما دامت املؤسسة اليت  منالفرد مصلحي يقوم بالدرجة األوىل على املنفعة اليت حيصل عليها 

 .األخرى فيستمر باالرتباط املؤسسات كن أن تقدمهتقدم له من املنافع ما يفوق ما مي معها
إىل اآلخر فقط ألن اآلخر قد وفرر فوائد يف  يف عالقة التبادل، يعطي أحد الطرفني فوائد: عالقة التبادل -5

ينطوي على التزام  الفوائدفعل ذلك يف املستقبل. يف األساس، فإن الطرف الذي يتلقى ياملتوقع أن من املاضي أو 
، وهو املفهوم املركزي عمالءوال املؤسساتالتبادل هو جوهر العالقات التسويقية بني و  ،أو دين إلعادة اجلميل

 دمأن تق ونيتوقع ، فأصحاب املصاحلومع ذلك، فإن عالقة التبادل غالبًا ما تكون غري كافية ،لنظرية التسويق
 القليل أو ال شيء يف املقابل. من ورائها على ؤسساتاملأشياء للمجتمع، واليت حتصل  املؤسسات

رفاهية ل يهتمان األهنم اآلخرالفوائد اليت تعود على  الطرفني وفر كالييف العالقة اجملتمعية،  :العالقة المجتمعية -6
ات بأهنا حتتاج أيًضا إىل عالق فاإلدارة جيب أن تقتنع ،شيء يف املقابلال يكون هناك حىت عندما  -اآلخر 

املوظفني، واجملتمع، واحلكومة، ووسائل اإلعالم، ومحلة األسهم، فضاًل عن تبادل العالقات مع  كل منجمتمعية مع  
 العمالء.

العالقات اجملتمعية مع خالل أهدافًا أوسع من  ونحيقق، فاألفراد ليست إيثارًا كلًيا تمعيةالعالقات اجملو 
تستفيد أيًضا من بناء مسعتها لكوهنا معنية بالعالقات  املؤسسات فإنوباملثل،  ،عائالهتم وأصدقائهم ومعارفهم

  .أصحاب املصاحلاجملتمعية وتواجه معارضة أقل ومزيًدا من الدعم على املدى الطويل من 

مهمة للمؤسسة، وهي قيمة تضي  املتأثرة بالسلوكيات التنظيمية  األطراف تمعية مع مجيعاجملعالقات ال
التقاضي،  -املذكورين أعاله  احل من احتمالية السلوكيات السلبية من جانب أصحاب املصتقلل إىل حد كبري ألهنا

ضرورية للعمالء ومحلة األسهم فالعالقات التبادلية أما اإلضرابات، املقاطعات، الدعاية السلبية، وما شابه. 
 جمتمعية. ويف الواقع معظم العالقات تبدأ بعالقات تبادل مث تتحول إىل عالقات ،واملوردين

 ثانيا: العالقات الجيدة مع أصحاب املصالح وألاداء املايي

شهدت السنوات الثالثني املاضية تطورا سريعا يف الفهم حول ما إذا كانت العالقات مع أصحاب 
وكيفية ذلك. يف حني أظهرت األحباث اليت تنظر يف العالقة بني املسؤولية  ملؤسساتاملصاحل تسهم يف جناح ا

االجتماعية للشركات واألداء املايل نتائج متباينة، هناك عدد قليل من الدراسات اهلامة اليت تظهر أن هناك عالقة 
 قوية بني العالقات اجليدة مع أصحاب املصاحل وجناح األعمال.

 Corporate Culture and Performance،يف كتاهبما   ) James Heskettو John Kotterفارد فقد أظهر باحثا جامعة هار 

،على سبيل املثال، أن منو املبيعات والعمالة يف املؤسسات ذات التوجه حنو أصحاب املصاحل كان أعلى ((1992)
التحديد، أبلغت املؤسسات ذات وعلى وجه  بكثري مما كان عليه احلال يف املؤسسات اليت تركز على املسامهني،

وقال الباحثان أن . التوجه حنو أصحاب املصاحل عن أربع أضعاف يف منو املبيعات ومثانية أضعاف يف منو العمالة
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املؤسسات الناجحة وذات الرؤية )احلاملة(، وإن كانت متنوعة جدا بطرق أخرى، تضع أولوية أقل يف تعظيم ثروة 
 .خدمة مصاحل جمموعة واسعة من أصحاب املصاحل املسامهني وتركيزا أكرب على

حيث وجد املؤل  أن املؤسسات . The Living Company (1997)هذه النتيجة يف كتابه ) Arie de Geusوعزز 
ومن خالل " لالستشعار ساملوجهة حنو أصحاب املصاحل بقيت يف وئام مع بيئتها من خالل احلفاظ على "جم

يضا إىل أن املؤسسات اليت حافظت على بقائها ملدة مخسة وعشرين عاما أو أكثر، وأشار أ .تطوير عالقات قوية
 .امتيل إىل أن تكون متماسكة ولحافظة يف معامالهتا املالية، ومن املرجح أن يكون صنع القرار فيها ال مركزي

خالقيات ، املدير السابق ملركز كالركسون أل Max Clarksonيف سياق كندي، وجدت دراسة رائدة من قبل
األعمال يف جامعة تورنتو، أن املؤسسات اليت تضع جائزة عن األخالق واألداء االجتماعي حتقق أكرب قدر من 

إىل أن املؤسسات اليت تركز بشكل حصري على النتيجة النهائية )نتيجة النشاط( غالبا  Clarksonوتشري أحباث. املال
كون بسبب افتقارهم إىل املعلومات من أصحاب املصاحل والبيئة، واقرتح أن هذا قد ي. ما تتخذ قرارات أكثر ضعفا

 . 1واليت من شأهنا أن تتوقع هلم الفرص وحال ملشاكل عندما تكون صغرية وأقل تكلفة للمعاجلة

استخدمت عدد من الدراسات قواعد بيانات املسؤولية االجتماعية للشركات لربط مقاييس نوعية العالقة 
 (Collins and Porras, 1995; Waddock& Graves; 1997, Berman et al, 1999; Roman et al, 1999)داء املايلمع أصحاب املصاحل باأل

مقاييس لنوعية العالقات مع العمال والعمالء واجملتمعات واألقليات  وآخرونBerman وGraves وWaddock،استخدم 
والنساء والبيئة الطبيعية اليت كانت تستند إىل تصنيفات املسؤولية االجتماعية للشركات املستمدة من قاعدة بيانات  

   . كيندر، ليدنربغ،دوميين السقراطية

تماعية للشركات يف السنة السابقة باألداء املايل (تصنيفات املسؤولية االج1552) Gravesو  Waddockربط 
ووجدا دعما كميا للتأكيد  حسب مقاييس مثل العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية وعائد املبيعات،

 .على وجود عالقة بني كيفية تعامل املؤسسة مع أصحاب املصاحل واألداء املايل

من سلوكيات املسؤولية االجتماعية للشركات كانت مرتبطة حتديد أي نوع ( 1555) وآخرونBermanحاول  
ووجدوا أن سلوكيات املسؤولية االجتماعية للشركات اليت تعاملت مع عالقات املؤسسة . بقوة بالعائد على األصول

كما قام الباحثون بدراسة دور . مع العمال ومع العمالء كانت هلا آثار مباشرة كبرية على العائد على األصول
وساطة احملتمل السرتاتيجية املؤسسة، واليت مت استنتاجها من التقارير املالية على أهنا كثافة البيع، وكفاءة اإلنفاق ال

وقد ثبت أن السلوكيات املتعلقة باجملتمعات واألقليات والنساء والبيئة الطبيعية هلا . الرأمسايل، أو كثافة رأس املال
مثل التأثريات على ) وآخرون، أن عوامل الوساطةBermanاملؤسسة. رأى   تأثري وسيط، اعتمادا على اسرتاتيجية

 .قد ال تكون ذات أمهية متساوية يف مجيع الصناعات( البيئة الطبيعية، وبالتايل العالقات مع اجملموعات البيئية

                                                                 
1. Ann C. Svendsenand al.Op.cit. P.7. 
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نية وعرقية مما هي عليه وباملثل، قد تكون العالقات مع األقليات أكثر أمهية لألداء املايل يف مناطق جغرافية أكثر إث
 .يف مناطق أكثر تنوعا

وبشكل غري مباشر، مت حبث االرتباطات بني األداء االجتماعي والبيئي وأداء سعر السهم يف سياق 
ومؤشر جانتزي  the InnovestEcoValue Indexمؤشرات مثل مؤشر داوجونز لالستدامة، ومؤشر القيمة البيئية االبتكاري

، وعندما تشمل هذه املؤشرات البعد االجتماعي، ال يستند قياسها إىل نوعية عالقات Jantzi Social Indexاالجتماعي
بدال من ذلك، فإهنا تساوي األداء االجتماعي بالتقييم الشخصي للمراقبني لسلوكيات املؤسسة . أصحاب املصاحل

عالوة على ذلك، يزعم أن  .صاحلويف هذا الصدد، فإهنا تركز على نتائج جودة العالقة مع أصحاب امل الفعلية،
 .االرتباطات هي مظاهر متزامنة يف ثالثة أبعاد ألداء عامل مشرتك، أال وهو الكفاءة اإلدارية

التحقيق يف الفرضية القائلة بأن القدرة على خلق واحلفاظ على عالقات  1وآخرون  Ann C. Svendsenحتقرت 
 .ضرورية، واليت من دوهنا يصبح النجاح املايل غري مرجح عالية اجلودة مع أصحاب املصاحل هي كفاءة إدارية

على أية حال، فإن وجود مثل هذه الرتابطات يوفر بعض األدلة العملية لوجود صالت بني األداء  
 .االجتماعي واملايل

 امليزة التنافسية ثالثا: العالقات مع أصحاب املصالح و

تدعيم  يف ؤسساتاألساسية اليت تساعد امل تعد جودة العالقات مع أصحاب املصاحل من الدعائم
، كما أهنا جتعلها متميزة عن املنافسني، ويتجلى االهتمام املتزايد بالصلة بني العالقات فاعليتها وحتقيق أهدافها

  :اإلجيابية مع أصحاب املصاحل وامليزة التنافسية يف أربعة جماالت على األقل وهي
 مع أصحاب املصاحل خيلق خماطر املسامهني،الفشل يف إقامة وتغذية العالقات  -
تعترب العالقات القوية مع العمال وفيما بينهم، ومع سلسلة التوريد وشركاء التحال  مع األعمال، شرطا أساسيا  -

 لالبتكار،
 توفر شبكة كثيفة من العالقات املوارد واملعلومات الالزمة لتطوير أسواق وفرص جديدة،  -
لسمعة اجليدة، كما أهنا تعزز قيمة العالمة التجارية، وكالمها يولد عددا ال حيص من العالقات هي مصدر ل -

 .2الفوائد التجارية

 :3وتتمثل املزايا التنافسية النامجة عن العالقات اإلجيابية مع أصحاب املصاحل فيما يلي

                                                                 
1.  Ibid. PP.7-8. 
2. Ann C. Svendsen et al. Op. cit. P.9.  
3.- Ibid. PP. 9-12. 

- Migle Matuleviciene, Jurgita Stravinskiene. The Importance of Stakeholders for Corporate Reputation. Inzinerine 

Ekonomika-Engineering Economics, 2015, 26(1). PP.75-78. 
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 الحد من املخاطر  -0

عانت مؤسسات مثل ماكدونالدز وميتسوبيشي ومونسانتو ونستله ونايك وشيل وتكساكو من اإلضرار 
وقد مكنت شبكة  ،بسمعتها ومبيعاهتا نتيجة حلمالت توعية مجاهريية من قبل مجاعات نصرة أصحاب املصاحل
 املباشر على املبيعات، اإلنرتنت النشطاء يف مجيع أحناء العامل من تنسيق مقاطعات ضد املؤسسات ذات التأثري

وإن كان ذلك يف العادة بنسبة مئوية صغرية ألسواقها احملتملة، وباإلضافة إىل تأثريات املبيعات، قد تكون هناك 
آثار أكثر ضررا على املدى الطويل، على الرغم من أنه ليس من املريح للمؤسسات مناقشتها وتسجيلها، ومن 

 :ن تتضمن ما يليالصعب عليها حتديد كميتها، ميكن أ
 مثل") ختفيض الرتخيص للعمل يف أسواق معينةMonsanto" مونسانتو ومنتجاهتا املعدلة وراثيا يف

 ؛(أوروبا
 على سبيل املثال، جتربة) أو لصاحب العمل" ختفيض وضع الصفوة للمورد"Shell " بعد الصدمتني التوأم

 ؛(لربنت سبار ونيجرييا
 التجارية.         تناقص قيمة العالمة 

وتؤدي هذه اآلثار أيضا إىل تكالي  مباشرة حيث تعيد املؤسسات االستثمار يف السمعة، من خالل 
 مثال: 
 مثل جتربة ) توظي  عمال إضافيني لرصد املمارسات الداخلية اليت هي موضع تساؤلNike  مع اخلالفات

 ؛(املتعلقة حبقوق اإلنسان يف سلسلة التوريد
 مثل جتربة ) إلدارة العليا أثناء النزاعاتتقييد وقت اMcDonalds  يف قضية التشهري ضد منظمة السالم

 ؛(األخضر  يف لندن
 ؛(مثل استثمارات شل يف العالقات العامة للمؤسسة بعد برنت سبار ونيجرييا) اإلنفاق اإلعالين 
 مثل جتربة مؤسسة ) مطالبات التعويض املفرط Texaco العنصرية املنهجية يف يف التعامل مع اهتامات

 ؛(ممارساهتا التجارية يف الواليات املتحدة
 مثل جتربة ) تكالي  األضرار املادية اليت حلقت باملمتلكاتMcDonalds  أثناء االحتجاجات املناهضة

 (.للعوملة
 الابتكار  -2

وجناحها. وتبني البحوث يف اقتصاد اليوم التنافسي للغاية، يعد االبتكار ذا  أمهية أساسية لبقاء األعمال 
، العمالأن إنشاء فرق عمل مبتكرة للغاية يعتمد إىل حد كبري على إقامة عالقات إجيابية بني كل من اإلدارة و 

 ويثقون األهداف، من وجمموعة مشرتكة رؤية حتفزهم الذين العمال فإن ، والعكس بالعكس،أنفسهم العمالوبني 
فإن  أخرى، وبعبارة ابتكارا، أكثر يكونوا أن إىل مييلون ولحفزة، تنوعةم معلومات بشبكات ويرتبطون بزمالئهم،
 وخدمات ومنتجات ملموس )عمليات أصل امللموسة )املعرفة( إىل غري األصول لتحويل ضرورية اإلجيابية العالقات
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 أساسية أمور هي األعمال وشركاء املوردين مع الثقة على القائمة اإلجيابية العالقات فإن جديدة(، وباملثل،
 .الكفاءة والفاعلية تعزيز عن فضال االبتكار، لتشجيع

 جهود أنفقت وقد األجل، وطويلة صرحية عقود حتكمها اإلمداد سلسلة عالقات كانت املاضي، يف
 املشكلة ملعاجلة يف لحاولة العقد، بشروط الوفاء يتم ال وكذلك عندما املوردين، سلوك ومراقبة رصد يف كبرية إدارية
 يتم الثقة على قائمة ضمنية عقود إىل اإلمداد سلسلة عالقات تستند أن املرجح من اليوم، .النزاعات وحل

وبالتايل  من املرونة، مزيدا العالقة من النوع هذا ويتطلب والفرص، املطالب بتغري بشأهنا التفاوض وإعادة التفاوض
 والثقة. والتفاعل تقاسم املعرفة على يعتمد

 السمعة  -2

 املصاحل أصحاب بني للتفاعل كنتيجة عام بشكل تعامل املؤسسة مسعة أن السمعة مفهوم حتليل كش 
السمعة، فهم  وعلى املايل األداء من كل على تأثري لديهم املصاحل أصحاب أن Neville et al(2005)يفرتض. واملؤسسة
 ليست واملؤسسة املصاحل أصحاب بني املتبادلة العالقة بأن Krstic (2014)للمؤسسة. وجادل الضرورية املوارد ميتلكون
 أصحاب بني العالقات تكون عندما املؤسسة لسمعة هتديد قد تكون سلبية، فهناك أيضا ولكن إجيابية فقط

 على العلماء من العديد يتفقو  .واملساءلة والشفافية باملسؤولية وغري مدعومة واحد، جانب من املصاحل واملؤسسة
 على التأثري ميكنهم أصحاب املصاحل ألن املؤسسة، مسعة تطوير يف أصحاب املصاحل مجيع إشراك الضروري من أنه
 وتقييد الضرائب - والدخل واالنتقام واملقاطعة القرارات خالل من مباشرة - وإيراداهتا ومسعتها املؤسسة صورة

 عالقة خالل من املؤسسات مسعة على مباشر غري تأثري لديهم أصحاب املصاحل بأن االستنتاج املوارد، وميكن
 املؤسسة. مع أصحاب املصاحل

 وحل املوارد، توافر وزيادة السمعة، خماطر من احلد يتيح للمؤسسة واملؤسسة أصحاب املصاحل بني التعاون
 املنتجات جودة وحتسني التجارية، العمليات بعض وتسهيل التنظيمية، األهداف وحتقيق الناشئة، املشكالت

مع أصحاب  عالقات يف الدخول على قادرة املؤسسة تكون أن جيب قوية، مسعة ضمان أجل نواخلدمات. م
 املتبادلة. الفعل ردود املصاحل وإدارة

 عندما حىت األداء، كفاءة تضمن أن وأصحاب املصاحل املؤسسة بني األجل طويلة لاللتزامات ميكن 
 األمد، إذ تبني طويل لنجاح األساس هي املصاحل وأصحاب املؤسسة بني املتبادلة الثقة أزمة، كما أن حتدث
 1552 عام أجريت وطنية دراسة األعمال، فلقد وجدت لنجاح وهام لحدد عامل هي املؤسسة مسعة أن البحوث
 العالمة إىل يتحولوا أن املرجح من املستهلكني من % 26 أنCone/Roper (1552 ) قبل من املستهلكني ملواق 
 يف انكماشا أخرى دراسات وتظهر. 1550 عام يف % 60 من زيادة ذلك وميثل. وجيهة بقضية املرتبطة التجارية
 .أخالقية خمالفات بارتكاب هذه األخرية تتهم عندما املؤسسة أسهم قيمة
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 فاملؤسسات السمعة، أمهية زيادة يف العام الرأي على للتأثري اإلعالم قوة وزيادة التكنولوجيا أسهمت لقد
 هذا واملوردين، املقربني، والسكان وعمالئها عماهلا، مع موثوقة عالقات تطوير على تعتمد مسعتها تدرك أن
 على وغالبا معروفا عامليا يكون أن ميكن حول مؤسسة ما شيء كل حيث شبكي عامل يف خاص بشكل صحيح
 .الفور

 يف Merck ومريك املتحدة اململكة يف املعروفة Shell شل حاليت هو السمعة حول تأثري مثال أفضل يكون وقد
 مستعمل، نفطي حفر جهاز سحب يف الربيطانية شل شركة بدأت ،1555 جوان/يونيو 12 ففي. املتحدة الواليات
 الدراسة من سنوات أربع ملدة تتوجيا منه التخلص وكان لتغرقه، األطلسي احمليط مشال إىل ،Brent Spar" سبار "برنت
حول  حتديه مت عندما ميجور جون الربيطاين الوزراء رئيس قبل من بل املنظمني، قبل من ودعمه عليه املوافقة ومتت

 وق  على شل وأجربت للمشروع، اجملتمعية املعارضة األخضر السالم منظمة عززت وقد الربملان، يف تلك النقطة
 .يونيو 02 يوم املشروع

 دوالر مليون 022 التخلص كانت قرار لتغيري املباشرة التكلفة أن شل وقدرت. كبرية التكالي  كانت
 فقدان إىل شل خدمة لحطات ضد والتهديدات املقاطعات أدت ذلك، إىل باإلضافة(. املتحدة الواليات)

 ذلك، على وعالوة بطلق ناري، وأخرى حارقة، بقنبلة اثنني شل، خدمة لحطة مخسني ختريب مت وقد املبيعات،
 .العمال معنويات اخنفضت

 ريفر فلينت مريك مصنع من الفوسفور كلوريد ثالثي تسرب شل، حلقة من واحد شهر غضون يف
 املستشفى، إىل شخصا 45 نقل ومت املصنع، فوق واضحة سامة سحابة التسرب نيويورك، وأنتج ألبانيا، يف وشركاه
 التمجيدي الدعم إىل الالمباالة من اجملتمع استجابة وتراوحت احلدث، تلفزيوين طاقم وبث عامل، 422 وإجالء

 يف نشأت اليت املؤسسة هي رؤية وضع الشك من االستفادة إىل مريك شركة دفعت اليت ملريك، ومن األسباب
 جتاه العمالء واملسؤولية اجملتمع، يف واملسامهة للنزاهة، األساسية القيم على واليت بنيت (،1502العشرينيات )
 مبوافقة تعمل املؤسسة أن -الرئيس التنفيذي للمؤسسة– مريك جورج يعتقد. والتميز للجودة وسعيها والعمال،
 برأسFombrun (1556 ) أمساه مما املؤسسة وتستفيد. املوافقة تلك لكسب بكد السنني مر على عملت وقد اجملتمع،
 .reputational capital السمعة  مال

 والفرص ألاسواق توسيع  -0

 للمؤسسة ميزة حتقق أن ميكن إجيابية عالقات يف األساسيني املصاحل أصحاب إشراك على القدرة
 هذه أثبتت املصاحل، وقد أصحاب خمتل  ومع الصناعات خمتل  يف الطرق من عدد يف امليزة تتجلى وقد تنافسية،
 " يفBP برتوليوم" بريتيش و ألربتا يف النفطية للرمال تطويرها يف Suncor سونكور قبل من جيد بشكل الظاهرة
 املوعد قبل بيئية تصاريح على احلصول مت سونكور، حالة أالسكا. ففي يف للعمل من اجملتمع لرتخيص تأمينها
 السمعة كانت برتوليوم، بريتيش مؤسسة حالة ويف .لعملياهتا القوي احمللي اجملتمع لدعم نتيجة شهرا 18 بـ احملدد
 .أالسكا يف النفطية للحقوق ناجحة مناقصة يف رئيسيا عنصرا احمللي اجملتمع ملشاركة اإلجيابية
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 التجارية العالمة قيمة  -2

 االهتمام من كبري بقدر حتظى عمالئها املؤسسة مع عالقات نوعية بدأت اخلدمات، قطاع تنامي بسبب
 مع العمالء". العالقة "قيمة ليصبح بيانات قاعدة بنفس القيمة مع تسويق دمج العمالء رضا قياس. الثمانينات يف

   قيمة.ذات نفس املنوال، مت االعرتاف بالوالء للعالمة التجارية كموجودات غري ملموسة على 

رضا العمالء، والء العمالء، والوالء للعالمة التجارية كفهم املتزايد للروابط بني األصول غري امللموسة  الإن 
تجارية السنوية من قبل إنرتبراند "تصنيفات" العالمة ال تعدتقديرات القيمة املالية للعالمات التجارية، و  سهل

قيم العالمة التجارية لكوكا كوال  0222وقدرت تقديرات عام  على ذلك، لفايننشال تاميز مثاال واضحا
  مليار دوالر أمريكي على التوايل. 22.0دوالر أمريكي و 20.5ومايكروسوفت مببلغ 
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 خالصة الفصل الثاني
  املؤسسات الصغرية واملتوسطةمن منظور املسؤولية االجتماعية فقا لعدد من املؤلفني فإن البحوث حول و 

ختضع لعدد من   املؤسسات الصغرية واملتوسطةف ،ختتل  كثريا عن البحوث املبنية على ممارسات املؤسسات الكبرية
تركز امللكية  هاومن، املسؤولية االجتماعيةاخلصائص املميزة واألصيلة اليت تؤثر على لحتويات وطبيعة ونطاق أنشطة 

 .العالقات الشخصية واالتصاالت الفردية الوثيقةو ، واإلدارة يف يد واحدة

ألن األفراد داخل و نجاح لل ااحمفت باعتبارهااجلد  املؤسسات اآلن املسؤولية االجتماعية على لحمل تأخذ 
احلكومية ومجعيات محاية  لضغوطات الناجتة من اجملتمع كاملنظمات غريإضافة ل ،هباتلك املؤسسات يهتمون 

من  ،حتديات عديدة فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتواجه ، و املستهلك والنقابات
 مالية نتائج حتصيلو التنظيمية،  الثقافة يف االستدامة إجراءات ، تضمنياالستدامة نقص اخلربة يف جمالأبرزها  
  .االستدامة جمال يف االستثمارات خالل من ملموسة

املؤسسات املسؤولية االجتماعية يف  فهوممتعميم و اليت هتدف إىل نشر  بادراتاملهناك العديد من 
اليت  اخلضراء العمل خطة، و اجلودة إلدارة األوريب التميز لنموذجهذه املؤسسات  ، منها إضافةالصغرية واملتوسطة

 االقتصاد إىل االنتقال يتيحها اليت الفرص من االستفادة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة مساعدة إىلهتدف 
 املستدامة التنمية التزام املؤسسات حنو تسعى لتعزيزاليت  شركاتلل االجتماعية للمسؤولية العربية الشبكةو األخضر، 

 .العريب العامل أحناء مجيع يف

 أو منها فائدة أو حصة وهلم املؤسسة ووجود بسلوكيات مباشرة يتأثرون وهم الذيناملصاحل  أصحابإن 
اجتماعيا، ويشمل املصطلح كل من  دورا املؤسسات فيها متارس اليت املهمة اجملاالت من اواحديعدون  أدائها من

 البيئة عن فضال احمللية، واجملتمعات والعمالء، واملوردين األعمال واملالك، وشركاء واملديرين مهنياواملس العمال
الطبيعية، وتسعى املؤسسة من خالل اهتمامها باملسؤولية االجتماعية إىل حتسني وتقوية عالقاهتا مع خمتل  هؤالء 

 .، من خالل إشراكهم وحتليل مصاحلهم واحلرص على احلوار معهماألطراف

 ينبغي الذين أولئك لتحديد منهجي بشكل نوعية معلومات وحتليل مجع املصاحل أصحاب يقصد بتحليل
 عملية هي املصاحل أصحاب شراكإن إما. و  برنامج أو سياسة تنفيذو  وضع عند االعتبار يف مصاحلهم تؤخذ أن

 حوارات تعتربكما و   فيها، صاحلملا وأصحاب املؤسسات بني واملواءمة التفاهم تعزيز إىل تسعى العالقات إلدارة
 .االستدامة لتحقيق التعاون إمكانية تتيح فهي واعدا، هنجا املصاحل أصحاب

معينة، ومن ضمنها  مؤشرات على الرتكيز خالل من أفضل بشكل للمؤسسة األمد طويلة العالقات تقاس
 تشكل اآلخرين املصاحل وأصحاب والعاملني هبا املؤسسة بني إن العالقات. املتبادلة والثقة وااللتزام والرضا السيطرة
 حسب املايل واألداء املصاحل أصحاب مع املؤسسة تعامل كيفيةبني  بعض الباحثني  لألعمال، فقد ربط هامة قيمة

 مع اإلجيابية املبيعات، كما أن العالقات وعائد امللكية حقوق على والعائد األصول على العائد مثل مقاييس
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والفرص  األسواق املخاطر، االبتكار، السمعة، توسيع من احلد مثل  تنافسية مزايا تنجم عنهااملصاحل  أصحاب
 .التجارية العالمة وقيمة

من كل ما سبق يتبني لنا مدى أمهية إقامة املؤسسة لعالقات جيدة مع أصحاب املصاحل، والتزامها 
املؤسسات كان واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية يف ما إذا  باملسؤولية االجتماعية جتاههم،  وهو ما يدفعنا ملعرفة 

ينعكس على العالقات اجليدة مع أصحاب املصاحل، هذا ما سنحاول معرفته يف  بوالية سطي   الصغرية واملتوسطة
 الفصل املوايل.
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: الدراسة التطبيقية لواقع املسؤولية الاجتماعية في املؤسسات الفصل الثالث

 الصغيرة واملتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع أصحاب املصالح

  تمهيد 

، املؤسسات الصغرية شركاتاملسؤولية االجتماعية لل مت يف الفصلني السابقني سرد اجلوانب النظرية لكل من
واملتوسطة، وأصحاب املصاحل، وقد بينت الدراسة النظرية، وكذا البحوث والدراسات وجود تأثري للمسؤولية االجتماعية 

ا، )جتاه أصحاب املصاحل( على نوعية العالقات مع أصحاب املصاحل املختلفني، حيث تتمثل املخرجات يف الثقة، الرض
االلتزام، وغريها، ويف هذا الفصل سنحاول تطبيق تلك اجلوانب النظرية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة، 

لمسؤولية االجتماعية والعالقة مع املمارسات الواقعية لوالتأكد من صحة الفرضيات حول وجود عالقة إجيابية بني 
 ، ولذلك قسم الفصل إىل املباحث التالية:(واملوردون )العمال، العمالء، ساسينيأصحاب املصاحل األ

 الجزائرية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةالمبحث األول: المسؤولي
 المبحث الثاني: اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

محل الدراسة  االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةالمبحث الثالث: واقع ممارسات المسؤولي
 والعالقة مع أصحاب المصالح 

 المبحث الرابع: نتائج الدراسة واختبار ومناقشة الفرضيات 
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 املبحث الأول: املسؤولية الاجامتعية يف املؤسسات اجلزائرية

واملفاهيم ذات الصلة  االجتماعية ةسنستعرض يف هذا املبحث بعض القوانني واملبادرات املتعلقة باملسؤولي
)احلوكمة، االستدامة(، وكذا املبادرات اليت هتدف إىل حتسني العالقات مع أصحاب املصاحل )خاصة العمال 

املؤسسات اجلزائرية، وذلك وفقا  واملستهلكني(، مع إعطاء أمثلة عن ممارسات املسؤولية االجتماعية لدى بعض
 للمطالب التالية:

والمبادرات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والمفاهيم ذات الصلة )الحوكمة، لمطلب األول: القوانين ا
 االستدامة(

 .مبادرات متعلقة بتحسين العالقة مع أصحاب المصالحالمطلب الثاني: 
 المطلب الثالث: أمثلة عن ممارسات المسؤولية االجتماعية لدى بعض المؤسسات الجزائرية

واملبادرات املتعلقة ابملسؤولية الاجامتعية واملفاهمي ذات الصةل )احلومكة، املطلب الأول: القوانني 

 الاس تدامة(

تنصب اجلهود املرتبطة مبفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات مببادرات احلوكمة والتنمية املستدامة، وفيما 
 يلي استعراض هلاته املبادرات.

 )الحكم الراشد للمؤسسة(: أوال: املبادرات املرتبطة بالحوكمة

، وهي تتمثل يف جمموعة من القوانني واالجراءات كافة  ؤسسةتوضح احلوكمة كيفية تنظيم العالقة بني أطراف امل
 اليت هتدف إىل محاية أصحاب املصاحل، وترتكز احلوكمة كأسلوب إداري على االنضباط والعدالة واملساءلة والشفافية.

انعقد أول  من أبرز املبادرات املتعلقة باحلوكمة.( 9002لمؤسسات في الجزائر )إصدار ميثاق الحكم الراشد ل ويعد
فكان مبثابة فرصة مواتية لتالقي مجيع األطراف  ،7002" سنة كم الرادد للمؤسساتحلاباجلزائر حول " ملتقى دويل

 الفاعلة يف عامل املؤسسة، 

وحد والدقيق ملصطلح وإدكالية احلكم الرادد وقد كان هدفه اجلوهري حتسيس املشاركني قصد الفهم امل
 للمؤسسة، وبلورة الوعي بأمهية احلكم الرادد يف تعزيز تنافسية املؤسسات، واالستفادة من التجارب الدولية. 

كم الرادد يشكل أهم ة اجلزائرية، فاحلاحلكم الرادد للمؤسسكانت أوىل توصيات امللتقى إعداد ميثاق 
لتوطيد القدرات التنافسية الداخلية،  نظرا للحاجة املاسة واملتنامية  اهتمام املؤسسات اجلزائرية اليت تستقطبوضوعات ملا

 والفوز برهانات وحتديات السوق املفتوحة.
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املعين األول هبذا امليثاق، نظرا للمكانة اليت ميكن أن حتتلها كمحرك  ؤسسات الصغرية واملتوسطة ااخاصةتعترب امل
يف اآلونة األخرية أن مرد حاالت ، ومن الثابت حملروقات، ومصدر إلحداث مناصب دغل دائمةاخلق الثروة خارج ا

لقواعد اإلدارة واحلكم الرادد،  االمتثالشاكل عدم الفشل اليت سجلتها العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو م
وعليه فإن مستلزمات اقتصاد السوق احلديث واملنطق التقين، حيتم أخلقة املؤسسة لتصبح مؤسسة جوارية مكملة. إن 

 تكتسي طابعا اسرتاتيجيا يتجاوز النطاق اجلزئي للمؤسسة نفسها وبيئتها، هانات رهانات احلكم الرادد للمؤسسة ر 
ج اقتصاد السوق املتبىن، مما يستوجب على املؤسسات اجلزائرية أن تؤمن بأن مصلحتها يف تبين ليؤثر على نوعية منوذ 

امليثاق، وأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ااخاصة مطالبة أكثر من ذي قبل بأن حتصن نفسها ضد الصعوبات اليت 
وهذه القواعد جديرة بتحسني صورة تعرتضها، من خالل تبنيها لقواعد اإلدارة الشفافة واالستقرار واالنضباط، 

 .1املؤسسات وجاذبية االقتصاد الوطين

اجلزائرية ااخاصة، جزئيا أو كليا وسيلة عملية مبسطة  ضع، حتت تصرف املؤسساتو  إىليهدف موضوع امليثاق 
على تسمح بفهم املبادئ األساسية للحكم الرادد للمؤسسة قصد الشروع يف مسعى يهدف إىل تطبيق هذه املبادئ 

أرض الواقع. فغايته منح املؤسسات أدوات تساعدها على حترير تسيريها، عن طريق توفري أقصى قدر من األمن، وهو 
يستهدف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ااخاصة ويرتك للمؤسسات األخرى حرية استعماله. ويعترب االنضمام للميثاق 

بامليثاق، أن تنطلق أوال بإجراء تقييم وتشخيص وضعيتها فيما  مسعا حرا وتطوعيا، ميكن للمؤسسة اليت تبدي اهتماما
خيص مدى تنفيذها ملبادئ احلكم الرادد، وعلى ذلك األساس تتحدد الرتتيبات الالزمة ومن مث تنفيذها وفقا اخطة 

بادئه، مع مضبوطة، وهكذا تعلن املؤسسة انضمامها للميثاق كليا أو جزئيا، فتستلهم من الفلسفة اليت يطرحها وكذا م
 إمكانية إبداء حتفظات جزئية أو اقرتاح تعديالت. والبد من التأكيد هنا على ضرورة وجود جهاز للمرافقة يتكفل ب:

 تسجيل املؤسسات املنخرطة ضمن امليثاق، والتعديالت واإلثراءات اليت تريد إدراجها، -
ميثاق احلكم الرادد للمؤسسة يف السياق  تشكيل جمموعات عمل وتفكري حول اقرتاحات التعديل احملتملة، حول -

 اجلزائري،
 تنظيم لقاءات حتسيسية وتكوينية حول احلكم الرادد للمؤسسات، السيما جتاه مديري املؤسسات، ...اخل. -

يتضمن امليثاق يف جزئه األول الدوافع اليت جعلت من احلكم الرادد ضروريا يف اجلزائر، بينما يتطرق اجلزء 
قاييس األساسية اليت ينبين عليها احلكم الرادد للمؤسسات )اإلنصاف، الشفافية، املسؤولية، التبعية(، فهو الثاين إىل امل

                                                      
 .51، ص.7002، ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر.  1
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يعرض العالقات بني اجلهات التنظيمية للمؤسسة، وكذلك عالقات املؤسسة باجلهات الشريكة األخرى كالبنوك 
 .1واملمونني

مل املؤسسات ملسؤولياهتا جتاه كل األطراف الفاعلة، إن االلتزام مببادئ احلكم الرادد للمؤسسات، يعين حت
 وهو ما يوطد العالقات معهم وحيسن صورة املؤسسة ويرفع من قدرهتا التنافسية.

 ثانيا: املبادرات املتعلقة بالتنمية املستدامة وحماية البيئة

 :2حول اجلزائر يف املستدامة التنمية السرتاتيجية االقتصادي البعد سياسات متحورت

حتسني مناخ االستثمار وتكييفه مع  وذلك من خاللالمحروقات: :  لقطاع البديلة االقتصادية القطاعات تنمية -1
ضوابط التنمية املستدامة، وجتلى ذلك يف االهتمام بالقطاع ااخاص بعدما فشلت احلكومة يف إنعاش االقتصاد الوطين 

يف ، وأعقبه إصالحات 1/50/5222املؤرخ يف  57- 72رقم  وظهور مشكلة املديونية، فصدر قانون ترقية االستثمار
، هذا ومت خلق 7002-7005وقد تزامن ذلك مع خمطط االنعاش االقتصادي اجلوانب التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية، 

أجهزة لدعم وترقية االستثمار مثل اجمللس الوطين لالستثمار، والوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، باإلضافة إىل تلك 
االصالحات عملت اجلزائر على دمج االعتبارات االجتماعية والبيئية ضمن سياسات ترقية مناخ االستثمار ، ومن 

امج "فضاءات قابلة للدوام"، املوجه حنو إعادة تأهيل املساحات املخصصة إلقامة املبادرات املتعلقة هبذا األمر برن
 املناطق الصناعية، جلعلها أكثر قابلية لالستدامة.  

بدأ االهتمام بقطاع االدغال العمومية منذ التسعينات، نظرا المهيته يف تطوير الهياكل القاعدية والبنى التحتية:  -2
 مت تسطري برنامج يهدف إىل: 5222 ففيدعم التنمية املستدامة، 

 اجناز دبكة عصرية مهيكلة، يف اطار جتسيد ااخيارات الكربى لتهيئة االقليم -
 حفظ وتطوير دبكة الطرق املوجودة وفق متطلبات  النقل، والوقاية واالمن -
 والسياحةصيانة وتكثيف املنشآت البحرية األساسية، وإنشاء هياكل جديدة للتجارة والصيد البحري  -
 تطوير ااخصائص اهلندسية للمنشآت املطارية من أجل تلبية وفك العزلة عن املناطق الصحراوية خاصة. -

: نظرا لألمهية الكبرية اليت حيتلها قطاع الطاقة تحسين الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية -3
ذا القطاع، فإن هناك مساع لتحقيق الكفاءة االستخدامية ملوارد واملناجم، ويف انتظار إجياد وتنمية بدائل أخرى هل

                                                      
 .52-51. املرجع نفسه، ص ص.   1
، ("9022-9002لدور الدولة في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة  بالجزائر خالل برامج االنعاش االقتصادي ) دراسة تقيميةسليماين حممد، بازيد علي. ".  2

 .21-22، و27-20. ص .ص. 7051، أفريل 2، العدد اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية
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، والذي حدد ثالثة 72/02/5222 املؤرخ يف 02-22رقم نسبة للمحروقات صدر قانون التحكم يف الطاقة بالالطاقة، ف
 بعاد أساسية للسياسة الطاقوية باجلزائر، وتتمثل يف:أ

 االستغالل العقالين للطاقة -
 تطوير طاقات بديلة -
 .احلفاظ على البيئة ومحايتها من اآلثار السلبية الستعمال الطاقة األحفورية -

 محاية املتضمن 50-02 رقم القانون أصدر الدولية، واإلعالنات القمم يف إقراره مت ملا اجلزائري املشرع من مسايرةو 

، ومتثلت أهداف هذا 7007 يف " جوهانسبورغ " إعالن يف إقراره مت ملا امتداد جاء والذي ،املستدامة التنمية إطار يف البيئة
 : 1القانون فيما يلي

 .حتديد املبادئ األساسية و قواعد تسيري البيئة -

 .هتاامكون العمل على ضمان احلفاظ علىمستدامة بتحسني دروط املعيشة، و ترقية تنمية وطنية  -

 .إصالح األوساط املتضررة -

 .األكثر نقاء كذلك استعمال التكنولوجياتالطبيعية ، و ي العقالين للموارد ترقية االستعمال االيكولوج -

 .خمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئةم و التحسيس و مشاركة اجلمهور، و تدعيم اإلعال -

 :2هذا القانون يقوم على مثانية مبادئ هي أنكما 
 .مبدأ احملافظة على التنوع البيولوجي -

 .الطبيعية واردمبدأ عدم تدهور امل -

 .استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها، أي االستبدالمبدأ  -

 الربامجاملستدامة عند إعداد املخططات و  أي دمج الرتتيبات املتعلقة حبماية البيئة و التنمية، مبدأ اإلدماج -
 .القطاعية و تطبيقها

 .مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند املصدر -

 -احلالية  نظرا للمعارف العلمية و التقنية -الذي جيب مبقتضاه أن ال يكون عدم توفر التقنيات  احليطةمبدأ  -
بالبيئة، ويكون ذلك  سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية و املتناسبة للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة

 .بتكلفة اقتصادية مقبولة

                                                      
 ،كلية احلقوق بن عكنون،  غري منشورة،  رسالة لنيل دهادة الدكتوراه يف القانون العام"، الجزائر الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في" .بن أمحد، عبد املنعم.  1

 .52. ص.7002/7002. جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة
  .75-70. املرجع نفسه، ص.ص. 2
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 حتمل كل دخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئةيراد بذلك و  مبدأ امللوث الدافع -
 نفقات كل التدابري الوقائية و التقليص منها و إعادة األماكن و بيئتها األصلية إىل حالتهما األصلية.

البيئة ، لكل دخص وفق هذا املبدأ احلق يف أن يكون على علم حبالة مفاده أن  :مبدأ اإلعالم واملشاركة -
 .اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة املشاركة يفو 

 املطلب الثاين: مبادرات متعلقة بتحسني العالقة مع أأحصاب املصاحل

 أوال: مبادرات متعلقة بتحسين العالقة مع العمال 

 )عن القانون املدين(،أصبح جمااًل مستقاًل بذاته تتمثل هذه املبادرات بشكل جلي يف  قانون العمل، الذي 
عالقات العمل يف جوانبها الفردية واجلماعية، وذلك مبقتضى قواعد قانونية واتفاقية خاصة  تنظيموالذي يهدف إىل 

قواعد قانون العمل ف، يف عالقاهتم بأصحاب العمل تكمل بعضها البعض، تطبعه نزعة محاية مصاحل العمال بصفة عامة
ما يسهم يف حتقيق االستقرار املهين  حل الطرفني املتناقضة االقتصادية منها واالجتماعية،من التوازن بني مصا افرض نوعت

 والسلم االجتماعي.

 غري أنيعترب قانون العمل يف اجلزائر من القوانني احلديثة نسبيًا بالرغم من أمهيته الكربى، وضرورته القصوى.  
الذي و ان يطبق فيها قانون العمل الفرنسي على العمال يف اجلزائر، كحني  إىل الفرتة االستعمارية متتد التارخيية  جذوره

اليت تعترب سنة االنطالق الفعلي يف وضع قوانني  5221، أي حىت سنة إىل فرتة متأخرة بعد االستقالل بقي ساري املفعول
يس هذا القانون من مت تكر  5222خاصة بتنظيم عالقات العمل يف اجلزائر، وتطبيقا ألحكام الدستور الصادر يف سنة 

 خالل عدة قوانني واملتمثلة يف:

من  12القانون املتعلق بتسوية املنازعات اجلماعية يف العمل وممارسة احلق اإلضراب، تطبيقا ألحكام املادة  -
 الدستور. 

 القانون املتعلق بتسوية املنازعات الفردية.   -
 القانون املتعلق بعالقات العمل.   -
 . 1القانون املتعلق مبمارسة احلق النقايب الذي يكرس مبدأ التعددية النقابية -

 وااخاصة العامة املؤسسات وبقية خاصة بصفة االقتصادية العمومية للمؤسسات مرة ألول توفر بفضل هذا القانون
 الفئات ملختلف املمثلة النقابية املنظمات وبني بينها اجلماعية االتفاقيات وإبرام للتفاوض الواضح القانوين اإلطار عامة بصفة

                                                      
، 5خاصة بطلبة السنة الثالثة ليسانس قسم القانون ااخاص، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  ، مطبوعةقانون عالقات العمل في التشريع الجزائري. أمحية سليمان. 7

 .1، ص.7052/7051
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 يتوقف مل الذي األخري هذا 1990 قانون ونظمها 1989 دستور أقرها اليت النقابية التعددية ظل يف خاصة ،تشغلها اليت العمالية

 اجلديدة، النقابات تأسيس حق وخاصة األخرى، اجلماعية احلقوق لينظم جتاوزها بل الفردية، النقابية باحلقوق االعرتاف عند

 .1األخرى املختلفة األحكام من ذلك غري إىل درط، أو قيد دون إليها احلر االنضمام وحق
 ثانيا: مبادرات متعلقة بتحسين العالقات مع املستهلك

استحدثت عدة إجراءات حلماية املستهلك، هذه األخرية  الدولة انتهجتهااليت  االقتصاديةتبعا لإلصالحات 
 وضع قواعد قانونية جترم كل األفعال اليت من دأهنا املساس بصحة وسالمةفكان لزاما  ،من ضرورةأصبحت أكثر 

 املستهلك ومحايته.                     

نص مما و  ،2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 9002، 00-02قانون  ومن األمثلة على تلك القوانني
  :ما يليهذا القانون يف إطار محاية املستهلك  عليه

إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها: فالبد من احرتام سالمة املواد والسهر على أال تضر  -
 عدم احتواء املواد الغذائية على ملوثات،...(.، )توفري دروط النظافة بصحة املستهلك

 تلحق ضررا بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله.إلزامية أمن املنتوجات وأال  -
إلزامية مطابقة املنتوجات، أي أن يليب املنتج املعروض لالستهالك الرغبات املشروعة للمستهلك، من حيث  -

طبيعته، وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته،...اخل،  وكذلك من حيث مصدره والنتائج املرجوة منه 
 غليف، كيفية االستعمال، دروط احلفظ،...(.واملميزات التنظيمية )الت

 .إلزامية الضمان وااخدمة ما بعد البيع -
 إلزامية إعالم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج. -
 جيب أال متس ااخدمة املقدمة للمستهلك مبصلحته املادية، وأال تسبب له ضررا معنويا. -

ترتاوح ما بني يعاقب بغرامة أنه  3خريالقانون األعليه  نصمما و ، 7052وخضع هذا القانون لتعديل يف جوان 
بغرامة من  عاقب، وي55انون املنصوص عليها يف املادة من خيالف أحكام القدينار جزائري  5.000.000و 100.000
 .52و 52تني املنصوص عليها يف املاد املستهلكخيالف إلزامية إعالم  كل من  دينار  5.000.000إىل  500.000

 وهناك مبادرات أخرى متمثلة يف: 

                                                      
 .2.ص املرجع نفسه،.  1
 هـ. 5220ربيع األول  55، املوافق ل7002مارس  02، 51اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد .  2
رمضان  82لـ ، املوافق 8132 يونيو  33، 35اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد المستهلك وقمع الغش. بحماية  المتعلق 2981، 90-81قانون  . 3

3331. 
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 . اجمللس الوطين حلماية املستهلكني -
 املرصد الوطين ملراقبة الردوة والوقاية منها  -
 اجمللس الوطين للوقاية الصحية واألمن وطب العمل -
 دبكة خمابر التجارب وحتليل النوعية، -
 مديرية املنافسة واألسعار بالوالية -
 .مفتشية مركزية للتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة -

 املطلب الثالث: أأمثةل عن ممارسات املسؤولية الاجامتعية دلى بعض املؤسسات اجلزائرية

سنستعرض يف هذا املطلب ممارسات املسؤولية االجتماعية يف كل من اهليئة الوطنية للرقابة التقنية لألدغال 
مت اختيارها لتمثيل اجلزائر يف إطار  ، واليت(SASACE )املغلفة لألكياس اجلزائرية الشركة ورويبة،  NCA ،(CTTP)العمومية
املتعلق باملسؤولية  "71000ايزو "لرتقية املعيار  (IANOR) واملعهد اجلزائري للمعايري "ايزو"برفقة  (RS-MENA) مشروع

 )املشروع هو مشروع عاملي، يتم متويله من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية االجتماعية والتنمية املستدامة. هذا
SIDA .وخيص مثاين بلدان منوذجية هي: اجلزائر، تونس، مصر، األردن، لبنان، سوريا، العراق واملغرب ،) 

 ممارساتو  ملبادئ الفعال الدمج خالل من املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة هو هدف املشروع كان
 احمللية القدرات لبناء املشروع هذا أفريقيا، وسعى ومشال األوسط الشرق منطقة يف( ISO 26000) االجتماعية املسؤولية

 إىل هدف كما. عملياهتا يف االجتماعية املسؤولية مبادئ تضمني على املؤسسات ملساعدة وتطبيقه ISO 26000 بشأن
، (7052-7055) سنوات أربع تطبيقه. استمر يف الشريكة الدول بني اجليدة واملمارسات للخربات اإلقليمي التبادل تسهيل

 والقطاعات املنظمات من املختلفة األنواع مجيع على للتطبيق قابلة ISO 26000 القياسية املواصفة أن وقد أظهرت نتائجه
 .1واألحجام

 (CTTPالوطنية للرقابة التقنية لألشغال العمومية ) الهيئةأوال: 

فرع من وزارة األدغال العامة اجلزائرية مكلف  يه( CTTPاهليئة الوطنية للرقابة التقنية لألدغال العمومية )
اإلدراف على األعمال،  وااخربة،وحتسني البىن التحتية العامة وطرق النقل. يتضمن هذا تقدمي املساعدة الفنية  بالصيانة

، إلدارة اجلودة ISO 9001دهادة  على   اهليئةت هذه حصل عامال. 102هلا ، يبلغ عدد عماالبحث والتطوير واالختبار
  .2للصحة والسالمة املهنية OHSAS 18001إدارة البيئة و  لـ ISO 14001يف طور تنفيذ  هي االنو 

                                                      
1. ISO. SR MENA Factsheets”Benefits in applying ISO 26000 Selected case studies as a result of the SR MENA Project”. 

2015.P.4. 
2. Ibid. P.11. 
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 CTTP لـ ISO 26000 فوائد -8

 :1يلي ما اآلن حىت الرئيسية املزايا تشمل

 املصلحة أصحاب مع العالقة حتسني 
 العمالء رضا زيادة 
 وحتفيزهم املوظفني مشاركة زيادة 
 الكربون انبعاثات خفض 
 الورق واستخدام والطاقة املياه استهالك تقليل 

 الفوائد؟ هذه إلى ISO 26000 أدت كيف  -2

 تدريب جلسات بإعداد اجتماعية مكلفة مسؤولية جلنة CTTP أنشأت ، والبيئية االجتماعية أهدافها لتحقيق
 أمهيتها حيث أولوياهتم من وحتديد املصلحة أصحاب حتديد مت مث. االجتماعية املسؤولية قضايا املوظفني حول وتوعية
 األبعاد أدرجت وقد .العمل وورش واملناقشات الزيارات من تتألف واليت املشاركة، خطة للمنظمة، كما مت طرح بالنسبة
 .املتكاملة اإلدارة يف أنظمة االجتماعية للمسؤولية املختلفة

 العمالء رضا تقييم يف بدأت كما. املخاطر بإدارة املتعلقة تلك ذلك يف مبا جديدة، عمليات CTTP وضعت
 .الثقة بناء يف للمساعدة العقود مجيع يف النزاهة بيان وقدمت الرئيسية، األهداف مقابل منتظم بشكل

 ذلك يف مبا املشاركة، وتعزيز املوظفني عمل ظروف لتحسني املبادرات من عدد تنفيذ مت ذلك، إىل باإلضافة
 مجيع على ينص الذي اجلماعي االتفاق حتسني كما مت. الشكاوى ومعاجلة العكسية للتغذية جديدة رمسية آلية إنشاء

 .املكافآت برامج مراجعة ومت ومسؤولياهتم املوظفني حقوق جوانب

 من عدد وضع مت ، النحو هذا على. CTTP لـ الرئيسية األولويات أحد البيئي األثر ختفيف من جهة أخرى، كان
 املنتجات استبدال مت كما. عقالنية الورق بأكثر واستخدام املياه على واحملافظة التدوير، إعادة أنظمة لتحسني التدابري
 .2الزيوت نفايات رسكلة اآلن كما يتم. والبنزين الوقود و ختفيض استهالك أمكن، حيثما سامة، غري بأخرى السامة

                                                      
1. Ibid. 
2. Ibid. PP.11-12. 
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 (NCA Rouiba)ثانيا: مؤسسة أن س ي أ رويبة 

 يف. والرحيق الفاكهة عصائر سيما ال املشروبات، من جمموعة وتنتج ،5211 عام العائلية املؤسسة هذه تأسست
  وطعم الغذائية القيمة على احلفاظ على تساعد اليت TetraPak عبوة تقدم اجلزائر يف أول مؤسسة أصبحت 5220 عام

 .1عامل 100، يبلغ عدد عماهلا 7055 عام منذ اجلزائر بورصة يف مدرجة هذه املؤسسة. العصري

على رأس  ما جعل املؤسسةرويبة،  "أن.سي.أ"عترب املسؤولية االجتماعية من ضمن القيم اليت تتمسك هبا ت
  .2يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 71000ايزو  “قائمة الشركات اليت أدجمت املعيار 

 NCA لـ ISO 26000 فوائد -8

 :3يلي ما اآلن حىت الرئيسية املزايا تشمل

 وحتفيزهم؛ املوظفني إدراك حتسني 
 تدويرها؛ وإعادة النفايات وفرز إلدارة فعال برنامج  
 احلراري؛ االحتباس غازات انبعاثات من احلد 
 والتلوث؛ املياه استهالك اخنفاض 
 ااخريية؛ املبادرات التربعات ورعاية خالل من احمللي اجملتمع مع التواصل حتسني 
 ل وفقا املستدامة التنمية تقرير إعداد GRI (اإلبالغ العاملية مبادرة). 

 الفوائد؟ هذه إلى ISO 26000 أدت كيف  -2

 على العملية ساعدت. عمل خطة ووضع املعيار لتنفيذ مكرسة مشروع جلنة أنشأت املؤسسة ، أوىل كخطوة
 مع األخالقيات ومدونات العقود وحتديث مراجعة ذلك ومشل. الرئيسيني املصلحة أصحاب من 10 من أكثر حتديد

 أين مت إدراج األبعاد. البيئية واإلدارة املهنية والسالمة بالصحة املتعلقة الشروط لتشمل واملوردين من الباطن املتعاقدين
  .املتكاملة اإلدارة نظم يف االجتماعية للمسؤولية املختلفة

 التدابري لتشمل العمال وممثلي النقابات مع بالتعاون املوظفني لعالقات جديد إطار تطوير جهة أخرى، متمن 
 ذلك، إىل إضافة. للمكافآت جديدة سياسة طرح مت كما العمل، مكان يف الرفاه وتعزيز متنع التمييز اليت والسياسات

  .املؤسسة حياة من حمددة حلظة يف السائدة الشركات أجواء ملراقبة" واحلوافز للرفاهية مرصًدا" املؤسسة أقامت

                                                      
1. Ibid. P.13. 
2.  http://www.rouiba.com.dz 
3. ISO. SR MENA Factsheets. Op. Cit. P.13. 
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 االجتماعية على املسؤوليات مبادرات من عدد يف داركت رويبة الدولة، مستوى على املبذولة للجهود ودعًما
 املسؤولية تعزيز ممارسات الذي يهدف إىل حلوكمة املؤسسات الوطين رعاية املعهد مثل والدويل، الوطين الصعيدين

 مجعية خالل من اجلزائر املشروبات يف ملنتجي أخالقيات مدونة تطوير وأيضا سامهت املؤسسة يف اجلزائر، االجتماعية يف
املؤسسة  الوعي مببادرات لزيادة مفتوحة وأيام ومؤمترات اجتماعات أيضا أجريت وأخريا، .APAB املشروبات منتجي
  .االجتماعية املسؤولية وقضايا

 بل يتطلب الديناميكيات فقط؛ داخلية عملية هو ليس االجتماعية املسؤولية تطوير" نتعترب املؤسسة أ
  .1" املصلحة أصحاب واملناطق وتأثري القطاعات خمتلف للمنظمات عرب اجلماعية

 نظام إدارة سالمة المواد الغذائية 77000على شهادة ايزو  حصول المؤسسة-3

ا، وبالتايل تشكل واحدة من الركائز األساسية لسياسة إحدى أولوياهتا الغذائية سالمة منتجاهتتعترب املؤسسة 
تقدمي منتجات وخدمات للزبون واملستهلك حترتم الشروط القانونية والتنظيمية  :واليت تعرف كما يلي ااجلودة ااخاصة هب

اطر امليكروبيولوجية واملعايري سارية املفعول من أجل ضمان األمن الغذائي للمنتوج حيمي املستهلك من مجيع املخ
 .والكيميائية أو اجلسدية

بوضع بروتوكوالت تضمن نظافة املنتج من  قامت املؤسسةوهبدف تقدمي منتجات صحية وآمنة للمستهلك، 
لوضع نظام جديد  ارويبة مشروع "أن.سي.أ"، أطلقت 7055أجل التحكم يف املخاطر واألخطار احملتملة. ومنذ عام 

، جاءت 7052ويف جانفي  .؛ والذي أعطى نتائج طيبة بفضل املشاركة القوية ملختلف هياكل الشركةإلدارة املواد الغذائية
 .2كا جتاه الزبون واملستهلهتلتتوج اجلهود اليت بذلت طيلة عامني لتأكيد التزاما  ISO” 77000ايزو “دهادة 

 المسؤولية البيئية -4

يف احلفاظ على البيئة من خالل مسعى  تسهم رويبةا كشركة مواطنة، همن خالل مهمتيف جمال البيئة فإنه و 
 وألن .يهدف إىل االقتصاد يف املوارد الطبيعية، باستخدام التكنولوجيات النظيفة، واللجوء إىل عمليات إعادة الرسكلة

بئرين املؤسسة لك متذا وهل، ا جتاه هذا املورد تعد أساسيةهفإن مسؤوليت ملنتجات املؤسسة،املكون الرئيسي يعد املاء 
. 7007يضمنان إمداد املصنع باملياه. وقد مت وضع نظام متابعة دهري ومنتظم لكميات املياه املستهلكة منذ عام 

أت املهين، جل النموذجوباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل تلبية احتياجات املعدات الصناعية واملتطلبات اليت يفرضها 
 .عملية التناضح العكسي ملعاجلة املياه إىل استعمال 7057عام  املؤسسة

                                                      
1. Ibid. P.14. 
2. http://www.rouiba.com.dz. 

http://www.rouiba.com.dz/
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تشكل محاية البيئة مصدر انشغال كبري للشركة وهذا ألكثر من عقد من الزمن، وقد أدى ذلك إىل حتسن 
، البالستيك، األسطوانات، PETملحوظ يف مجع وفرز واسرتجاع النفايات القابلة إلعادة الرسكلة )الورق املقوى، 

1...( يةوالرباميل، واملنصات ااخشب
. 

 2املغلفة لألكياس SASACE الجزائرية ةؤسسثالثا: امل

SASACE السنة. كوهنا يف كيس مليون 21 إنتاجية تفوق بقدرة بروبلني البويل تغليف جمال يف الرائدة ةؤسسامل هي 
 باالستدامة وقد ملتزمة فهي البيولوجي، للتحلل قابلة بروبيلني البويل مادة من مصنوعة أكياس بتطوير تقوم مؤسسة أول

 ".ااخضراء" التكنولوجيا هلذه والتطوير البحث يف كبريًا تقدًما حققت

 .522 ا قدر بـعدد عماهل

  SASACE لـ ISO 26000 فوائد  -8

 :يلي ما اآلن حىت الرئيسية املزايا تشمل

 التطوير؛ هو حتت( GRI) العاملية اإلبالغ ملبادرة وفقا األول االستدامة تقرير

 للتحلل؛ القابلة ايثيلني البويل عبوات تطوير يف التقدم 
 املصلحة؛ وأصحاب املوظفني مع العالقات تعزيز 
 الشركة؛ مسعة حتسني 
 أكرب؛ تنافسية ميزة 
 الشباب. وتوظيف وأسرهم للعمال األمية دعم حمو مثل اجملتمعية باملشاركة املرتبطة للمبادرات دعمهم 

 الفوائد؟ هذه إلى ISO 26000 أدت كيف  -2

 وبالتايل ، ومراقبته املعيار تطبيق عن مسؤولة كانت واليت ، ISO 26000 بشأن دائمة توجيهية جلنة إنشاء مت
  .التأثري وجمال القيمة سلسلة بني االجتماعية املسؤولية وتعزيز ، النتائج استمرار ضمان

 عدد من االجتماعات ترتيب ومت للمنظمة واملالءمة األمهية حيث من املصلحة أصحاب تصنيف كما مت
 االجتماعية للمسؤولية املختلفة األبعاد أدرجت وقد. واحتياجاهتم توقعاهتم عن أفضل فكرة على للحصول واملقابالت
 .هبا ااخاصة املتكاملة املسؤولة التحكم لوحة خالل من مراقبتها تتم متكاملة إدارة يف أنظمة

                                                      
 املرجع نفسه..  1

2. ISO. SR MENA Factsheets. Op. Cit. PP.15-16. 
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 اهنا. سواء حد على وااخارجي الداخلي للحوار منصة SASACE أطلقت ، دقني ذي هنج اتباع خالل من
. االجتماعية املسؤولية قضايا حول لتثقيفهم التوعية املنتظمة ومحالت الرضا استطالعات خالل من املوظفني مع مرتبطة

 .وأسرهم للموظفني والتدريب وحتسني املهارات األمية حمو برامج إلطالق األمية حملو إقرأ مجعية مع تعاونت هذا كما

 املخصصة الفصلية العمل ورش خالل من املصلحة أصحاب مع التواصل الشركة عززت ذلك، إىل باإلضافة
 .احمللية الكفاءات وتطوير الشباب لدى املبادرة روح وتعزيز وآرائهم، مالحظاهتم على للحصول

 احمللية، دمييةاألكا واملؤسسات التدريب مؤسسات نظمتها اليت املبادرات من عدد يف SASACE داركت كما 
 مهارات يعزز مما التدريب، التدريس ومناهج هيئة أعضاء من كل لتعزيز العليا اإلدارة وخربة بوقت تطوعت حيث

 .توظيفهم وإمكانية ااخرجيني الشباب

SASACE تطوير عززت أهنا فقط ليس. البيئة على تأثريها من واحلد الصناعة استدامة يف مهم تعمل كمساهم 
 وطين معيار حنو ، IANOR الوطنية املعايري هيئة مع بالتعاون تعمل، لكنها الوطين، الصعيد على oxo-bio مفهوم واعتماد
 للتحلل القابلة األكسدة بوليمرات وطين الختبار خمترب أول إنشاء يف املسامهة إىل وهتدف للتكنولوجيا خمصص

 .البيولوجي

ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية يف اجلزائر مل تلق بعد األمهية من قبل السلطات اجلزائرية، عموما 
تركز يف معظمها على اجلانب القانوين والتشريعي، كما أهنا مبادرات  واليت تعترب مبادرات حمتشمة فاملبادرات اليت ذكرت

لدى املؤسسات اجلزائرية بأمهية وضرورة االلتزام بالسلوك غري كافية، والبد من بذل املزيد من اجلهود لزيادة الوعي 
  ائز، تقدمي حتفيزات ضريبية ومزايا أخرى.و املسؤول وذلك من خالل اإلعالم، منح ج

، مثاال ISO 26000وتعترب املؤسسات املذكورة أعاله الرامية لتبين املسؤولية االجتماعية من خالل احلصول على 
 حيتذى به.

يف مؤسسات تنشط بوالية  املسؤولية االجتماعيةذا الفصل سنحاول معرفة واقع ممارسات فيما تبقى من ه
املسؤولية ، وكذلك معرفة كيف تؤثر املسؤولية االجتماعيةسطيف، ومدى وعي مديري تلك املؤسسات بأمهية 

 على عالقات املؤسسة بأصحاب املصاحل األساسني. االجتماعية
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 الثاين: الإطار املهنجي لدلراسة امليدانية املبحث

من خالل هذا املبحث سنتناول اجلوانب املنهجية للدراسة امليدانية، واملتمثلة يف جمتمع وعينة الدراسة، وجماهلا، 
، وذلك وفقا واألدوات املستخدمة يف مجع املعلومات، وكذلك األدوات االحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج

 لتالية:للمطالب ا

 الدراسة ومجالهامجتمع المطلب األول: 
 المطلب الثاني: األدوات المستخدمة في جمع البيانات

 النتائج ة وأدوات تحليلبيانات الدراسوتحليل  مراحل جمعالمطلب الثالث: 
 ادلراسة وجمالهاجممتع املطلب الأول: 

 أوال: مجتمع وعينة الدراسة

هذه ت بعض واملتوسطة النادطة بوالية سطيف كمجتمع للدراسة، وأخذمت اختيار املؤسسات الصغرية 
، باإلضافة إىل موردي وعمالء هذه املؤسسات (5)انظر امللحق رقم  مؤسسة 52قدرت ب كعينة للدراسة، املؤسسات  

 ها.املؤسسات، وعماهلا، وعمالئها وموردي سريي تلك)وهم إما مؤسسات أو أفراد(، حيث وزعت االستبيانات على م
 ةمجال الدراسثانيا: 

جمال حبثي تدور حوله تفاصيل الدراسة، خاصة يف اجلانب امليداين، فهناك  يف كل دراسة علمية البد من توفر         
 .مكاين( وجمال زماين وجمال بشري) جمال جغرايف

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة من ددعلى عهبذا البحث  ااخاصة التطبيقية إجراء الدراسة مت: المجال الجغرافي  -
معيار عدد  وقد مت اعتبار املؤسسات حمل الدراسة مؤسسات صغرية ومتوسطة اعتمادا على النادطة بوالية سطيف.

 العمال ورقم األعمال.
جانفي إىل غاية دهر  من دهر توزيع االستبيانات على املؤسسات حمل الدراسة  : امتدت عمليةالمجال الزماني -

هناك اتصاالت متعددة  تفبعض املؤسسات مل ترد إال بعد دهر، وأخرى بعد دهرين أو أكثر، كما كان ،7052أفريل 
يف أسرع وقت، وكذلك يرجع طول فرتة التوزيع إىل كثرة االستبيانات،  تذكريها بالرد على االستبياناتببعض املؤسسات ل

 سرتجاع االستبيانات، بدأت عملية التفريغ والتحليل.وعمال وعمالء وموردين(، وبعد ا سريينوتعدد املستجوبني )من م
(، وعماهلا، األقسام واملصاحل رؤساء)مبا يف ذلك  اتاملؤسس وسري مكان املستجوبون هم البشري: المجال  -

 وعمالؤها، وموردوها.
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 الأدوات املس تخدمة يف مجع البياانتاملطلب الثاين: 

إذ البحث العلمي،  أدوات حد أهمأ الذي يعد االعتماد يف الدراسة امليدانية بشكل رئيسي على االستبيان، مت
إعداد استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة اليت ينبغي  من خالليستخدم جلمع البيانات ذات الصلة مبوضوع البحث، 

الدراسات اليت هتدف إىل استكشاف حقائق عن رئيس يف جمال  ليستخدم بشك هوو  .على املستجيب أن جييب عليها
 .واستطالعات الرأي وميول األفراد يةاملمارسات احلال

الوقت  خمتلفة، كما يوفرجغرافيَّة  مناطقميَّز بالسهولة والسرعة يف توزيعه على ومن خصائص االستبيان أنه يت
 . وقد مت االعتماد على نوعني من االستبيان:والتكاليف

 ستايان املقفول الا  أوال:

باملؤسسة )العمال، العمالء،  ساسينيحيث مت إعداد استبانات خمتلفة وجهت ألصحاب املصاحل األ
حيث ، ، وذلك باستخدام سلم ليكارت املتكون من مخس قياسات )من موافق بشدة إىل غري موافق بشدة(*واملوردون(

عبارات هذا النوع  صياغة عند ومت مراعاة املوضوعية، دةمتعداختيار إجابة واحدة من إجابات  يتعني على املستجوب
هذا النوع من  زأو حتتمل استثناءات، ويتمي حتفظات تحبيث ال تتطلب اإلجاباوالوضوح، ة قدوالمن االستبيان 

يسهل على الباحث تلخيصها وتصنيفها  يةاالستبيانات بسهولة تصنيف اإلجابات ووضعها يف قوائم أو جداول إحصائ
على تعبئة االستبانة لسهولة اإلجابة عليها وعدم احتياجها إىل وقٍت طويل أو  بحيفز املستجي أنهلها، ومن ميزاته وحتلي

 املوزعة. االستبانات كبرية مننسبة   وهذا ما مسح باستعادةجهٍد داق أو تفكرٍي عميق، 
 املقفول:  –ستايان املفتو  الا  ثانيا:

املسؤولية االجتماعية يف سسات، الغرض منه الوقوف على واقع ممارسات املؤ  ملسرييمت إعداد استبيان موجه 
أن  ةضرور  ، إذ كانت هناكوالعالقة مع أصحاب املصاحل يف املؤسسات حمل الدراسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مغلقة )خيارات متعددة( وأسئلة مفتوحة.، أسئلة نوعني من األسئلةعلى  االستبيانتوي حي

 مت توزيع االستبيانات حسبما هو مبني يف اجلدول املوايل: لقد

 

 

 

                                                      
استالم استبيان واحد مت إعداد استبيان موجه للمالكني/املسامهني )وخضع للتحكيم(، غري أنه استبعد من البحث نظرا لعدم جتاوب املؤسسات معه، فهناك من قبل ب . *

استبيانات فقط، وهو عدد قليل ال  5، ومت تعبئة ل الدراسةوهناك من رفض متاما استالم أي استبيان متعلق باملالكني، واعترب موضوعا حساسا من قبل معظم املؤسسات حم
 يصلح إلجراء دراسة حوله.
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 : عدد االستبيانات المسترجعة(98-3)جدول رقم 
 الموردون العمالء العمال المسيرون طبيعة المستجوبين

 23 82 331 33 عدد االستبيانات املسرتجعة واملعبأة
 على االستبيانات املسرتجعة من إعداد الباحثة اعتمادا المصدر:

 يبدأ كل استبيان بفقرة افتتاحية مع تقدمي تعريف للمسؤولية االجتماعية، وقسم االستبيان إىل ثالثة أقسام:

: األسئلة الشخصية، واليت تعطي حملة عن خصائص أفراد العينة، وتتمثل يف املستوى التعليمي، عدد القسم األول
 سنوات ااخربة، السن واجلنس.

عبارات لكل  50و 2واقع املسؤولية االجتماعية باملؤسسة، وقد تراوح عدد العبارات املكونة له بني  القسم الثاني : 
 استبيان.

تقييم عالقة املؤسسة جتاه صاحب املصلحة، مت اختيار عبارات هذا القسم باالعتماد على الدراسة اليت  القسم الثالث:
James E. Grunig وLinda Childers Hon قام هبا كل من

املشرتك -، باإلضافة إىل الدراسات السابقة، يتكون هذا احملور  1 
 عبارة، تقيس كل من الثقة وااللتزام والرضا. 52من -الثالث "العمال والعمالء واملوردون" تبني االستبيانا

وقد مت وضع تدرج بدائل االستجابة وفق مخاسية  ،1 ،2، 2، 7 االستبيانات األربعة موضحة يف املالحق 
 ليكارت، وهي موضحة يف اجلدول املوايل:

 تدرج بدائل االستجابة وفق خماسية ليكارت: (92-3)جدول رقم 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة البدائل

 13 18 13 13 15 الدرجات

 من إعداد الباحثة المصدر:
 :وفيما يلي ميزان تقديري وفقا ملقياس ليكارت ااخماسي

 : ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكارت الخماسي (93-3)جدول رقم 
 درجة الموافقة  المتوسط المرجح الدرجة االستجابة

 عدم املوافقة بشدة 1.79-1 1 ال أوافق بشدة
 عدم املوافقة 2.59-1.8 2 ال أوافق

 احملايدة 3.39-2.6 3 حمايد/ ال أدري
 املوافقة 4.19-3.4 4 أوافق

 املوافقة بشدة 5-4.20 5 أوافق بشدة
 من إعداد الباحثة المصدر:

                                                      
1 . Childers Hon Linda, E. Grunig James. Op. Cit. P.4. 
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 النتاجئ املطلب الثالث: مراحل مجع وحتليل بياانت ادلراسة وأأدوات حتليل

  بيانات الدراسةوتحليل  مراحل جمع: أوال

يف مرحلة إعداد االستبيان، مث حتكيمه، مث توزيعه على املستجوبني،  بيانات الدراسةوحتليل  مجع تتمثل راحل
 مرحلة اسرتجاع االستبيانات وتفريغها وحتليلها.وبعدها 

الدراسات ب باالستعانةحتديد مشكلة الدراسة وحتديد أهدافها وصياغة فروضها وأسئلتها بعد إعداد االستبيان:   -8
االستبيان هو األداة األنسب جلمع البيانات واملعلومات  البحث، وجدنا أنواالدبيات اليت تناولت موضوع السابقة 

والعمال والعمالء واملوردون(، مت الشروع يف إعداد  املسريونة، وبعد حتديد عينة الدراسة واملستجوبني املستهدفني )الالزم
 وتصميم االستبيان.

املوضوع، ويف ضوء من ذوي ااخربة يف  من األساتذة مت االتصال بعدد بغرض حتكيم االستبيانتحكيم االستبيان:  -2
مالحظات احملكمني واقرتاحاهتم أجريت عدة تعديالت يف عبارات االستبيان، وحذفت عبارات، كما أضيفت عبارات 

 أخرى، واجلدول املوايل يبني قائمة باألساتذة احملكمني:
 لالستبيان ألساتذة المحكميناقائمة : (94-3)جدول رقم 

 اسم الجامعة الدرجة العلمية ستاذ المحكماسم األ
 جامعة مستغامن أستاذ حماضر أ مقدم وهيبة

 -3-جامعة سطيف  أستاذ حماضر أ عبد الرمحن العايب
 -3-جامعة سطيف  أستاذ حماضر أ سكاك مراد
 -3-جامعة سطيف  أستاذ حماضر ب برباش توفيق

 -3-جامعة سطيف  أستاذ مساعد أ كشاط أنيس
 من إعداد الباحثة المصدر:

مؤسسة صغرية ومتوسطة بوالية سطيف،  52والعمال على  املسريينمت توزيع االستبيانات املتعلقة بتوزيع االستبيان:  -0
نادطة يف كل من املنطقة الصناعية سطيف، منطقة النشاط والتخزين سطيف، املنطقة الصناعية مزلوق، املنطقة 
الصناعية أوالد صابر، واملنطقة الصناعية عني أرنات، باإلضافة إىل توزيع استبيانات موجهة لعمالء وموردي تلك 

 ات.املؤسس
أدهر )بني جانفي وأفريل  2غضون  االستبيانات يف مت اسرتجاعاسترجاع االستبيان وتفريغ البيانات وتحليلها:  -2

اختبار ثبات االستبيان من ، هذا ومت version 24 SPSS(، وبعدها مت تفريغ البيانات مث حتليلها باالعتماد على برنامج 7052
 .0.10، والذي يتم قبوله إذا كانت نسبته تفوق Alpha de cronbachخالل حساب معدل االتساق الداخلي 
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 : ألادوات املستخدمة في التحليلثانيا

 مت االعتماد يف حتليل البيانات على عدد من األدوات اإلحصائية، واملتمثلة يف:

 التكرارات -
 النسب املئوية -
ليتم تقييم ، املوافقة على خمتلف العباراتلوصف درجات مت االستعانة باملتوسط احلسايب  المتوسط الحسابي: -

 مستوى املوافقة على اإلجابة أو مستوى كل حمور كما يلي:
 : المتوسط الوزني لحساب المستوى(90-3) الجدول رقم
 المتوسط الحسابي المستوى
 8.33-13 منخفض

 3.33-8.33 متوسط

 15-3.38 عايل
 من خالل حساب قانون مركز وطول الفئةالمصدر: 

لتوضيح مدى تباين واختالف أو اتفاق وتقارب استجابات أفراد استخدم االحنراف املعياري  :االنحراف المعياري -
 .ستبيانالعينة حول خمتلف العبارات وكذا مدى تباين مستوى حماور اال

تماعية والعالقة مع حلساب االرتباط بني متغريات الدراسة: املسؤولية االجاستخدم معامل االرتباط  معامل االرتباط: -
 أصحاب املصاحل )العمال/العمالء/املوردين(.

 اتالعالقتعزيز ولية االجتماعية على ؤ حلساب أثر املس: استخدم االحندار ااخطي البسيط االنحدار الخطي البسيط -
 أصحاب املصاحل.مع 
 البيانية ملزيد من التوضيح. باألدكالمت االستعانة األشكال البيانية:  -
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املبحث الثالث: واقع ممارسات املسؤولية الاجامتعية والعالقات مع أأحصاب املصاحل يف 

 املؤسسات حمل ادلراسة

 اتالعالقحمل الدراسة وكذا واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات يف هذا املبحث سنحاول معرفة 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  سرييتبيان املوجه ملاملختلفني، وذلك من خالل حتليل نتائج االس مع أصحاب املصاحل

 بوالية سطيف، وذلك وفقا للمطالب التالية:

 (المسيرينالمطلب األول: خصائص عينة الدراسة )
 أنشطة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسةالمطلب الثاني: 

 الممارسات، واألهميةالمطلب الثالث: المسؤولية االجتماعية: الدوافع، أسباب ضعف 
 المطلب الرابع: عالقة المؤسسات محل الدراسة بأصحاب المصالح

 (املسرييناملطلب الأول: خصائص عينة ادلراسة )

 .، السن، واجلنسعدد سنوات ااخربةمت الرتكيز على بعض ااخصائص متثلت يف 
   عدد سنوات الخبرة أوال:

 7لديهم خربة بني  %70.1سنوات، تليهم نسبة  2ة تفوق لديهم خرب ( %17.2معظم أفراد عينة الدراسة )  
 %55.2، أما الباقي أي ما نسبته %52.1خربة أقل من سنتني ما نسبته سنوات، بينما ميثل االفراد الذين لديهم  1و

 سنوات، وهذا ما ميثله الشكل املوايل: 1و 2فلديهم خربة بني 
 الخبرة عدد سنواتحسب  المسيرين: توزيع (98-3)شكل رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

17.2%  70.1%  

52.1%  

55.2%  
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 ثانيا: السن

يرتاوح سنهم  % 22.1سنة، و 21سنهم أقل من  %22.1سنة، حيث   21فراد العينة سنهم أقل من أمعظم 
 سنة، واملعطيات موضحة يف اجلدول التايل: 21و 21بني 

 حسب متغير السن المسيرين: توزيع (90-3) جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار  السن

 31.5 38 سنة  35أقل من 
35-35 38 31.5 
35-55 15 33.1 

 8.3 13 55أكثر من 
 311 *38 اجملموع

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
 (01 توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم *

 ثالثا: الجنس

 .%21.2ناث ميثلون بينما اإل%، 12.1ما نسبته  ونالذكور ميثلحسب اجلدول املوايل فإن 

 حسب متغير الجنس المسيرين: توزيع  (90-3)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  جنسال

 33.3 82 ذكور
 33.3 33 إناث

 311 33 اجملموع
   SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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 أأنشطة املسؤولية الاجامتعية يف املؤسسات حمل ادلراسةاملطلب الثاين: 

متارس املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة وبدرجات متفاوتة جمموعة من االنشطة واليت تندرج ضمن 
أنشطة املسؤولية االجتماعية، فمنها ما هو موجه ملكان العمل )العمال(، ومنها ما هو موجه للسوق)العمالء 

 واملنافسني(، وأنشطة موجهة للمجتمع وأخرى موجهة للبيئة. واملستهلكني 
 أنشطة موجهة ملكان العملأوال: 

 :وجهة ملكان العملاجلدول املوايل يوضح األنشطة امل
 موجهة لمكان العمل: أنشطة المسؤولية االجتماعية ال( 91-3) جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
( 13رقم *توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق   

من خالل اجلدول اهتمام املؤسسات ببعض األنشطة وإمهاهلا ألنشطة أخرى، فمن األنشطة اليت هتتم  يالحظ
( %20.2ودروط األمن والسالمة )( %20.2املؤسسة بتوفريها وبنسب عالية أو مقبولة جند كل من توفري خدمة النقل)

، والرتقية على أساس %11.2فز املادية بنسبة (، إضافة إىل تقدمي احلوا%15.2) ( والتكوين%22.1وتعويضات العاملني )
، أما باقي األنشطة فتتوفر إما بنسب متوسطة أو %17.2وتوفري ااخدمات الصحية بنسبة ، %12.1االستحقاق بنسبة 

، %21.1، مث تقدمي حوافز معنوية بنسبة %10منخفضة وتتمثل يف منح أجور تتناسب مع املنصب والكفاءة بنسبة 
، أما سياسات إدراك العمال يف عملية صنع القرار فكانت بنسبة %22.5طعام بنسبة ضعيفة قدرت بوتوفري خدمة اإل

، وتعين هذه النتائج أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة هتتم أكثر بتوفري األنشطة اليت تندرج ضمن % 27.1

 
 متوفر/غير متوفر النشاط

 المؤسسةغير متوفر في  متوفر في المؤسسة

 % التكرار % التكرار
 1.3 13 11.1 31 خدمة النقل

 35.1 81 33.3 35 خدمة اإلطعام

 1.3 13 11.1 31 دروط االمن والسالمة

 38.8 83 58.3 83 ااخدمات الصحية

 33.8 31 53.2 85 وفق مبدأ الكفاءة واجلدارةمادية منح مكافآت وحوافز 

 35.5 81 53.5 83 )ااخربة والكفاءة(الرتقية على أساس االستحقاق 

 81.5 11 81.5 35 تعويضات العاملني جراء اصابات العمل او االمراض املهنية

 38.3 81 38.3 33 *املشاركة يف عمليات صنع القرارب للعمالدارية تسمح إاعتماد سياسة 

 32.3 38 33.3 88 تكوين وتدريب العاملني )داخل املؤسسة، أو خارجها(

 53.5 83 33.5 81 تقدمي حوافز معنوية*

 51 88 51 88 منح أجور تتناسب مع املنصب والكفاءة
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من دأنه أن حيسن من معنويات العمال ويرفع من  مسؤولياهتا القانونية، أما األنشطة األخرى فمهملة رغم أن توفريها
 أدائهم، ما ينعكس على األداء العام للمؤسسة.

، األضحىأنشطة أخرى تتمثل يف تقدمي منح خاصة يف املناسبات واألعياد )عيد  املسريينهذا وذكر بعض 
 عيد املرأة، الدخول املدرسي،...(، وقال مدير آخر أن املؤسسة تقدم قروضا للعمال.

 أنشطة موجهة للسوق ثانيا:  

 .اجلدول املوايل يوضح أهم أنشطة املسؤولية االجتماعية املوجهة للسوق
 : أنشطة المسؤولية االجتماعية الموجهة للسوق  (90-3) جدول رقم

متوفر في 
 المؤسسة

غير متوفر في 
 المؤسسة

 المجموع

 % التكرار % التكرار % التكرار النشاط
 899 44 40.0 29 04.0 24 وتطلعاهتم / العمالءاملستهلكني احتياجاتالقيام بالبحوث التسويقية لتحديد 

، املؤسسةت وخدما منتجات الذي يعكس حقيقة الصادق والرتويج اإلعالن
 ويتوافق مع ااخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع

24 04.0 29 40.0 44 899 

، وبطريقة استخدامها، وحبدود خصائص املنتجاتن ع الالزمة البيانات توفري
 خماطرها ومدة صالحية استخدامها

20 00.0 80 34.8 44 899 

 899 44 29.0 90 00.0 30 العمالء/االلتزام بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكني

استخدام مواد غري صحية يف عملييت التعبئة والتغليف، واليت من دأهنا أن  عدم
 تعرض املستهلك للكثري من األضرار الصحية

30 18.1 91 81.2 44 899 

 899 44 88.4 90 11.0 30 العمالء دكاوي على الرد

 899 44 94.0 92 00.0 42 احلرص على املنافسة الشريفة

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

يالحظ أن مديري املؤسسات حمل الدراسة يهتمون بشكل عام مبعظم األنشطة املوجهة للسوق، وإذا أردنا 
 ىلرد على دكاو ، مث ا%21.1يأيت أوال بنسبة  على املنافسة الشريفةترتيب هذه األنشطة حسب توفرها، جند احلرص 

االلتزام ، مث %25.2بنسبة  التعبئة والتغليف عدم استخدام مواد غري صحية يف عملييت، يليه %22.1بنسبة  العمالء
توفري البيانات الالزمة عن خصائص ، مث %22.1بنسبة  بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكني/العمالء

بنسبة  القيام بالبحوث التسويقية، و اإلعالن والرتويج الصادق، ويأيت يف املرتبة األخرية كل من %11.2بنسبة  املنتجات
 (، وتبني هذه النتائج أن املؤسسات تعترب العمالء واملستهلكني من أصحاب املصاحل املهمني.%12.1متساوية )

 أنشطة موجهة للمجتمعثالثا: 

 ولية االجتماعية املوجهة للمجتمع:اجلدول املوايل يوضح أنشطة املسؤ 
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 (: أنشطة المسؤولية االجتماعية الموجهة للمجتمع20-0جدول رقم )

 SPSSخمرجات برنامج  المصدر:

يالحظ من خالل اجلدول أن معظم األنشطة املوجهة للمجتمع متارس بشكل متوسط إىل ضعيف، فتدعيم 
، وكذلك احلال %70.1ميارس بشكل ضعيف جدا بنسبة  اإلنفاق على اهليئات الصحية واملسامهة يف إقامة مستشفيات

توفري البنية بينما ، %25.2بنسبة  الرياضية متويل األندية، الذي ينصب أساسا يف األنشطة الرياضيةفيما يتعلق بتدعيم 
توظيف )أو عدم املمانعة يف ،  وفيما خيص (%7.2وإقامة املنتزهات فشبه معدوم ) التحتية ومرافق املالعب الرياضية

أن املؤسسات تعترب هذا األمر من  املسريينوقد أكد أحد ، %22.5ـ بفقدرت نسبته  توظيف( ذوي االحتياجات ااخاصة
دولة، وأن توظيف ذوي االحتياجات ااخاصة مكلف ألنه يعين ضرورة توفري مستلزمات خاصة هبذا النوع من دأن ال

التربع للمنظمات واجلمعيات ااخريية واملنظمات غري األفراد. باقي األنشطة متارس بنسب مقبولة إىل عالية، مثل 
، وااللتزام بدفع %15.2بنسبة  يت تتبناها الدولةاملسامهة يف حتقيق األهداف التنموية ال، و %12.5بنسبة  احلكومية

 .%21.1بنسبة  توفري مناصب عمل/املسامهة يف تقليل البطالة ، و%22.7الضرائب بنسبة 

تندرج ضمن املسؤوليات القانونية وااخريية يف املؤسسات حمل الدراسة حنو اجملتمع  االجتماعيةفاملسؤولية 
 واملخططات االسرتاتيجية للمؤسسة.هداف التطوعية، وال تدخل ضمن األ

 

 

 غير متوفر في المؤسسة متوفر في المؤسسة

 النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النشاط
 13.5 18 15.5 38 توفري مناصب عمل/املسامهة يف تقليل البطالة

 35.1 81 33.3 35  توظيف )أو عدم املمانعة يف توظيف( ذوي االحتياجات ااخاصة
 31.1 32 51.3 83 احلكومية غري واملنظمات ااخريية واجلمعيات نظماتللم التربع

 لبعض األمراض مستشفيات إقامة يفتدعيم اإلنفاق على اهليئات الصحية واملسامهة 
 واألوبئة املستعصية

11 81.5 35 81.5 

 ةرياضيال نشطةتدعيم األ
 
 

 32.8 31 33.2 33 الرياضية ألنديةمتويل ا

 18.8 33 8.3 13 الرياضية املالعب ومرافق التحتية توفري البنية يف املسامهة

 والنساء وكبار األطفال لصاحل املتنزهات يف اقامة املسامهة
 السن

13 8.3 33 18.8 

 13.2 13 13.8 33 بالضرائ بدفع االلتزام
 32.3 38 33.3 88 املسامهة يف حتقيق األهداف التنموية اليت تتبناها الدولة
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 أنشطة موجهة للبيئةرابعا: 

 اجلدول املوايل يوضح األنشطة املوجهة حنو البيئة.
 أنشطة المسؤولية االجتماعية الموجهة نحو البيئة(: 22-0جدول رقم )

SPSS خمرجات برنامجالمصدر:    
 ( 13توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم *

اعتبار محاية البيئة أحد  ول يالحظ بشكل عام اهتمام املؤسسات باألنشطة املوجهة للبيئة، ويأيت يف الرتتيب األ
تسيري النفايات وإعادة استعماهلا للتقليل ( كل من %11.5النسبة ) ، يليه وبنفس%20.1بنسبة  قيم اإلدارة ومرتكزاهتا

اتباع أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة ، مث االستخدام العقالين ملصادر الطاقةو من أثارها السلبية على البيئة 
بنسبة  لوثتالخدام تقنيات حديثة للتخفيف من /وجتنب مسببات ، واست%12.5بنسبة  تكفل تقليل املخلفات

، يف متويل املشاريع البيئية مثل إنشاء احلدائق واحملميات الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي والغابات، وأما املسامهة 12.1%
 (.%55.2فكانت نسبته ضعيفة )

 املسؤولية الاجامتعية: ادلوافع، أأس باب ضعف املامرسات، والأمهيةاملطلب الثالث: 

حول املسؤولية االجتماعية للشركات مت استجواهبم حول دوافع قيام املؤسسة بأنشطة  املسريينلفهم آراء 
، ويف حالة أن هذه األنشطة ضعيفة، ما هي األسباب وراء ذلك، باإلضافة إىل سؤاهلم حول ما املسؤولية االجتماعية

  .يف مؤسساهتم تقييمهم ألمهية املسؤولية االجتماعية
 بأنشطة املسؤولية الاجتماعيةقيام املؤسسة أوال: دوافع 

، والتفاصيل موضحة 50إىل  5من  قيام املؤسسة بأنشطة املسؤولية االجتماعيةترتيب دوافع  املسريينطلب من 
 يف امللحق رقم ..، ويف اجلدول املوايل مت ترتيب الدوافع على أساس النسب اليت حتصل عليها كل دافع يف الرتبة األوىل.

متوفر في  
 المؤسسة

غير متوفر في 
 المؤسسة

 % التكرار % التكرار النشاط
 31.1 32 51.3 83 املخلفات تقليل تكفل بطريقة املنتجات تصميم يف حديثة أساليب اتباع

 81.5 33 81.5 33 ومرتكزاهتا اإلدارة قيم أحد  البيئة محاية اعتبار
 35.5 81 53.5 83 وإحداث الضوضاء واهلواء واملاء األرض تلوث مسببات للتخفيف من /وجتنب حديثة تقنيات استخدام

 33.1 35 35.3 82 *لتقليل من أثارها السلبية على البيئةل استعماهلاتسيري النفايات وإعادة 
 22.3 31 33.3 15 املسامهة يف متويل املشاريع البيئية مثل إنشاء احلدائق واحملميات الطبيعية ومحاية التنوع البيولوجي والغابات

 33.1 35 35.3 82 *العقالين ملصادر الطاقة االستخدام
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 قيام المؤسسة بأنشطة المسؤولية االجتماعيةافع : دو (82-3) جدول رقم
حتسني  الدافع

صورة 
املؤسسة 
 يف اجملتمع

السمعة 
اجليدة 
مقارنة 

 باملنافسني

والء 
العمالء 
 )الزبائن(

رضا 
 املستهلكني

رضا 
 العمال 

زيادة 
القدرة 

 التنافسية

جتنب 
انتقادات 
مجعيات 

محاية البيئة 
 واملستهلك

جتنب 
العقوبات 

 القانونية

زيادة ثقة 
ورضا 

املسامهني 
 )املالكني(

حتسني 
العالقات 

مع 
 املوردين

نسبة 
 8الرتبة 

3.1 82.3 31.8 33.1 3.3 38.8 / 3.3 8.3 3.3 

 0 0 1 89 3 1 8 4 2 0 الترتيب
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 (  13*توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم 

ختري يف من اجلدول أعاله أن رضا املستهلكني اعترب الدافع األول للقيام بأنشطة اجتماعية، حيث ا نالحظ
ادة القدرة ، مث دافع زي%72.1، يليه دافع السمعة اجليدة مقارنة باملنافسني وذلك بنسبة %25املرتبة األوىل بنسبة 

، %2.2، مث زيادة ثقة ورضا املسامهني )املالكني( بنسبة %50.2، وبعدها والء العمالء بنسبة %52.7التنافسية بنسبة 
، ويف األخري %2.1، مث حتسني العالقات مع املوردين بنسبة %1.2يلي ذلك حتسني صورة املؤسسة يف اجملتمع  بنسبة 

عيات من املستجوبني اختاروا كل من رضا العمال وجتنب العقوبات القانونية، أما جتنب انتقادات مج %2.2جند نسبة 
 .املسريينمحاية البيئة واملستهلك فلم خيرت يف املرتبة األوىل من قبل 

 والرفع من روحهم املعنوية. العمالخرى اليت ذكرها املستجوبون الدافع "الديين"، تعزيز والء ومن الدوافع األ
 :"املؤسسة بأنشطة املسؤولية الاجتماعية  "كما يجب/بالشكل املطلوب ثانيا: أسباب عدم قيام

بالشكل بأنشطة املسؤولية االجتماعية   ات حمل الدراسة املؤسساجلدول املوايل يوضح أسباب عدم قيام 
 املطلوب.

 المؤسسة بأنشطة المسؤولية االجتماعية أسباب عدم قيام(: 20-0جدول رقم )
 (%)النسبة المئوية التكرار االسباب

 33.2 83 مكلفة  املسؤولية االجتماعية 
 32.8 33 ليست من مهام املؤسسة )هي مهمة الدولة واجملتمع املدين( االجتماعيةاملسؤولية 

 311 33 المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 ( 13*توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم  
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ممن  % 15.2عند سؤاهلم عن أسباب عدم القيام بأنشطة املسؤولية االجتماعية بالشكل املطلوب تبني أن 
ليست من مهام  االجتماعيةيرون أن املسؤولية  % 22.7أجابوا على هذا السؤال يرون أهنا أنشطة مكلفة، بينما 

سؤولية االجتماعية ليست يف حمور اهتمامات ومن األسباب األخرى اليت ذكرت استنزاف طاقة املؤسسة، وامل املؤسسة.
 املؤسسة يف الوقت الراهن.

 هذه  النتائج تفسر سبب ضعف أنشطة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات حمل الدراسة.
 املسؤولية الاجتماعيةأهمية ثالثا: 

، أحدمها يتضمن التعبري عن درجة املسريينمت طرح سؤالني خمتلفني على  املسؤولية االجتماعيةملعرفة أمهية 
 املسؤولية االجتماعيةاألمهية )مهمة جدا، مهمة نوعا ما، ليست مهمة، ال أدري(، واآلخر تضمن حتديد ما إذا كانت  

                      ا.اسرتاتيجي امطلبا أو قانوني امطلب ا أوخرييا و أخالقي امطلبتعترب  

 يةالمسؤولية االجتماعأهمية  درجة -8
 .يف املؤسسات حمل الدراسة املسؤولية االجتماعيةدرجة أمهية اجلدول املوايل يوضح 

 في المؤسسات محل الدراسة المسؤولية االجتماعية: درجة أهمية  (84-3) جدول رقم
 % التكرار المسؤولية االجتماعيةأهمية 

 53.8 88 مهمة جدا                
 8 3 مهمة نوعا ما            

 31.8 33 ليست مهمة
 33.3 5 ال أدري

 311 *33 المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 (  13*توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم 

حول مدى أمهية املسؤولية االجتماعية، وبشكل عام ينظر للمسؤولية االجتماعية على  املسريينتنوعت آراء 
يرون  %2، و%15.7يعتربوهنا مهمة جدا وذلك بنسبة  املسريينأهنا مهمة، حيث نالحظ من خالل اجلدول أن معظم 

فكانت  %55.1ي ما نسبته ، أما الباقي أ%20.7أهنا مهمة نوعا ما، بينما بلغت نسبة الذين يرون أهنا ليست مهمة 
 إجابتهم حيادية.

 رأي المستجوبين في المسؤولية االجتماعية باعتبارها مطلبا أخالقيا أو قانونيا أو استراتيجيا -2
 للمؤسسة، أي هل يعتربوهنا مطلبا أخالقيا أو قانونيا أو اسرتاجتيا. املسرييناجلدول املوايل يبني نظرة 
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 : رأي المستجوبين في المسؤولية االجتماعية باعتبارها مطلبا أخالقيا أو قانونيا أو استراتيجيا (80-3)جدول رقم 
 % التكرار 

 35.8 33 مطلب أخالقي/خريي               
 33.3 3 مطلب قانوين  

 38.1 35 مطلب اسرتاتيجي   

 311 *35 المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 ( 13مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم  *توجد قيم

أن املسؤولية االجتماعية تعترب مطلبا أخالقيا وخرييا، كما أن نسبة قريبة منها  املسريينمن  % 21.2يرى 
 هنا مطلب قانوين.أيعتقدون  % 55.2يرون أهنا مطلب اسرتاتيجي، بينما  املسريينمن  % 27.2وتتمثل يف 

هنا أساسية لنجاح أال يرون  املسريونهذه النتائج تفسر ضعف املمارسات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، ف
املؤسسة، إذ أهنا تعد مطلبا أخالقيا ، أما وجود نسبة تعتربها مطلبا اسرتاتيجيا فيفسر ببوادر تغري يف طريقة ادارة 

حول املسؤولية  املسرييندارية احلديثة، وهذه النسبة إمنا تعرب عن راي املؤسسات والتوجه حنو تبين املفاهيم واملمارسات اال
 املسرييناالجتماعية ولكنها ال تنعكس على واقع املمارسات الفعلية هلا، وهذا ما التمسناه عند التحدث مع بعض 

 الذين يعون أمهية املسؤولية االجتماعية لكنهم يروهنا بعيدة عن التطبيق يف الوقت الراهن.

أن املسؤولية االجتماعية مهمة ألهنا حتسن صورة املؤسسة وتكسبها مسعة جيدة، وألن وجود  املسريونويعتقد 
املؤسسة مرتبط أساسا بإرضاء اجملتمع سواء كأفراد أو هيئات، كما أن االهتمام هبا يرجع بالفائدة على اجلميع، ويوطد 

أن  املسريينهي تعترب أحد أسباب جناح املؤسسة، وقال أحد العالقات بني املؤسسة واجملتمع والعمال والعمالء، و 
املسؤولية االجتماعية مهمة جدا ألهنا احللقة الرابطة بني املؤسسة كطرف منتج واجملتمع كطرف مستهلك، واعترب آخر 

  أم آجال.أن املسؤولية االجتماعية دكل من التدابري الوقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة اليت حتدث عاجال

 

 

 

 



الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات 
 أصحاب المصالح

 183 

 : عالقة املؤسسة بأأحصاب املصاحلرابعاملطلب ال

 تهتم املؤسسة آلرائهم أكثر ذينمجموعات أصحاب املصالح الأوال: 

 اجلدول املوايل يوضح ترتيب أصحاب املصاحل حسب األولوية، حيث مت اخيار مثان جمموعات.
 ترتيب أصحاب المصالح حسب األولوية:  (80-3)جدول رقم 

 أصحاب
 المصالح

العمالء )مبا 
يف ذلك 

 املستهلكون(          

املسامهون )املالك( 
 أو املستثمرون

مجعيات خريية  العمال
 ات/ منظمحملية

   غري رحبية

احلكومة  املوردون
 )القوانني(

انصار البيئة ومجعيات  املنافسون
 محاية املستهلك

نسب 
 الرتبة األولى                         

38.1 33.3 2.3 / 8.1 35.8 3 / 

 8 5 3 3 8 3 8 3 الترتيب
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

وىل لكل صاحب مصلحة، يالحظ أن العمالء يأتون ألأعاله وبأخذ النسب ااخاصة بالرتبة ا اجلدولحسب 
من املستجوبني، وجاءت احلكومة يف  %22.2، مث املسامهني حيث اختارهم %27.2يف الرتتيب األول، وذلك بنسبة 

، ويف الرتتيب ااخامس % 2.1، أما العمال فقد احتلوا الرتتيب الرابع بنسبة %51.7الرتتيب الثالث حيث اختريت بنسبة 
صار البيئة ومجعيات محاية أنو  رييةااخ اجلمعيات ، أما%7.2يليهم املوردون الذين اختريوا بنسبة  %2جند املنافسني بنسبة 

 ستهلك فلم يتم اختيارهم يف الرتبة االوىل من قبل املستجوبني.امل
  أصحاب املصالحثانيا: أهمية وجود عالقة إيجابية/جيدة مع 

 ألمهية العالقات مع أصحاب املصاحل. املسريينيبني اجلدول املوايل تقييم 
 أهمية العالقة مع أصحاب المصالح:  (80-3) جدول رقم

 النسبة المئوية التكرار المصالحأهمية العالقة مع أصحاب 
 81.1 1 مهمة جدا

 1.3 3 مهمة نوعا ما
 52.3 85 ليست مهمة

 33.3 5 ال أدري
 311 *33 المجموع

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
  (  13*توجد قيم مفقودةـ وقد أخذت النسبة املئوية املعدلة )انظر امللحق رقم 

يعتقدون أن العالقة مع  %12.5واملقدرة بـ املسريينكرب من من خالل اجلدول أعاله أن النسبة األ نالحظ
يروهنا مهمة نوعا ما، أما الباقي  % 2.2فقط يروهنا مهمة جدا، و % 70.2أصحاب املصاحل ليست مهمة، بينما 
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عدم اهتمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل  فكانت إجابتهم حيادية، وعموما تعرب هذه النتائج عن % 55.1وميثلون 
 الدراسة بإقامة عالقات جيدة مع أصحاب املصاحل.

الذي اعترب العالقة مع أصحاب املصاحل مهمة، رأيه بأن العالقة املتبادلة اجليدة تؤثر  املسريينوقد برر أحد 
اجليدة مع أصحاب املصاحل حتت دعار  بطريقة مبادرة وغري مبادرة على مردودية املؤسسة، وقال آخر أن العالقة

"رابح/رابح" تضمن ازدهار املؤسسة، وأضاف مدير آخر أن عدم إدارة العالقات مع أصحاب املصاحل بشكل مناسب 
 يعيق بقاء املؤسسة واستمراريتها.

  أصحاب املصالحثالثا: سعي املؤسسة لتحسين عالقاتها مع 

 .ا املؤسسة من أجل حتسني وتقوية عالقاهتا مع أصحاب املصاحلنشطة اليت تقوم هباجلدول املوايل يبني األ
 مع أصحاب المصالح المؤسسة تحسين عالقاتلنشطة أ: (81-3)جدول رقم 

 غري متوفر متوفر متوفر/غري متوفر النشاط

 % التكرار % التكرار

 55 22 55 22 صحاب املصاحل املهمنيأااللتزام باحلوار املستمر مع 

 95.2 22 5..1 55 عقد اجتماعات دورية مع العاملني ملعرفة مدى رضاهم

 55.5 15 22.5 51 لمستهلكني )استقصاء( لجراء سرب آراء إالقيام ب

 5..5 .2 5.5. 25 القيام ببحوث التسويق

 1.2. 52 59.5 25 تقدمي تكوين للعاملني

 59.5 25 1.2. 52 عقد جلسات )اجتماعات( مع املوردين لتبادل اآلراء

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
من  %20.1نالحظ بشكل عام أن معظم املؤسسات ال تعمل على حتسني عالقاهتا مع أصحاب املصاحل، ف

ال  %11.2ال يعقدون اجتماعات دورية مع العاملني، و % 11.2املستجوبني ال يقومون بإجراء سرب آراء املستهلكني، و
يلتزمون باحلوار املستمر مع  %10، فهناك  %10يعقدون جلسات مع املوردين، أما باقي النسب فكانت مقاربة ل

ال يقومون هبا،  %12.1يقومون ببحوث التسويق، بينما  %21.1ال يفعلون، و %10أصحاب املصاحل املهمني، و
 يفعلون.ال  %22.7يقدمون تكوينا للعاملني بينما  %11.2ونالحظ كذلك أن 

ذكر املستجوبون أصحاب املصاحل الذين هتتم املؤسسة مبحاورهتم واالنصات النشغاالهتم، وهم املسامهون  وقد
والعمال واملوردون والعمالء، وذكر أحدهم السلطات احمللية، الشركاء االجتماعيني، العمالء، مصاحل البنوك ومصاحل 

 ذكره. الضرائب، ويعترب العمالء أكثر صاحب مصلحة تكرر



الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات 
 أصحاب المصالح

 185 

وإذا أردنا ترتيب األنشطة اليت حتسن من العالقات مع أصحاب املصاحل من حيث توفرها يف املؤسسات حمل 
 الدراسة فنجدها كما يلي: 

 تقدمي تكوين للعاملني .3
 االلتزام باحلوار املستمر مع اصحاب املصاحل املهمني .8
 القيام ببحوث التسويق .3
 لتبادل اآلراءعقد جلسات )اجتماعات( مع املوردين  .3
 عقد اجتماعات دورية مع العاملني ملعرفة مدى رضاهم .5
 القيام باجراء سرب آراء املستهلكني )استقصاء(. .3

مع أصحاب املصاحل،  اتللمؤسسة جتاه أنشطة املسؤولية االجتماعية والعالقباآلفاق المستقبلية وفيما يتعلق 
كيز على تطوير العمال وتكوينهم والعمل على حتسني ظروف فمن أهم النقاط اليت ذكرها املستجوبون أنه سيتم الرت 

العمل وتوفري مناخ عمل إجيايب يساعد على حتسني األداء، باإلضافة إىل االهتمام مبا جيري على مستوى حميط املؤسسة 
ية رسكلة الداخلي وااخارجي، والعمل على التشاور املستمر مع املوردين فيما يتعلق مبسائل الرسكلة )مثل حتسني عمل

املياه وبعض فضالت التصنيع(، باإلضافة إىل التقليل من استهالك الطاقة )غاز/كهرباء(، واملسامهة يف تنمية مستدامة، 
واحلرص على كسب رضا العمالء من خالل حتسني جودة املنتجات، واملشاركة يف األعمال ااخريية والتطوعية وحتسني 

عي لبناء قنوات اتصال مع أصحاب املصاحل لبناء جسر قوي خيدم مصاحل ااخدمات لكل من العمال والعمالء، والس
اجلميع، وذلك من خالل القيام بعمليات سرب اآلراء، واملشاركة يف اللقاءات املنظمة من طرف مجعيات محاية 

القات مع املستهلك، وكذلك ضرورة توطيد العالقات مع أصحاب املصاحل غري املبادرين، بينما عرب آخرون عن كون الع
 أصحاب املصاحل تتميز باجلدية والصرامة.

نستنتج من كل هذا أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة تقوم مبجموعة من األنشطة ااخاصة 
باملسؤولية االجتماعية واملوجهة ملكان العمل، غري أهنا متثل احلد األدىن من املسؤولية االجتماعية واملتمثل يف املسؤولية 
القانونية، وتندرج املسؤولية االجتماعية حنو اجملتمع ضمن املسؤوليات القانونية وااخريية، وال تدخل ضمن االهداف 
واملخططات االسرتاتيجية للمؤسسة، أما األنشطة املوجهة حنو السوق فتلق عموما اهتماما من قبل املؤسسات، وكذلك 

 احلال بالنسبة لألنشطة املوجهة حنو البيئة.

ك جمموعة من الدوافع لقيام املؤسسات بأنشطة اجتماعية وتتمثل يف رضا املستهلكني، السمعة اجليدة هنا
مقارنة باملنافسني، زيادة القدرة التنافسية، والء العمالء، زيادة ثقة املسامهني )املالكني( بنسبة، حتسني صورة املؤسسة يف 



الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات 
 أصحاب المصالح

 186 

جتنب العقوبات القانونية، أما جتنب انتقادات مجعيات محاية البيئة  اجملتمع، حتسني العالقات مع املوردين، رضا العمال،
 املؤسسات. ملسرييواملستهلك فال تعترب دوافع قوية بالنسبة 

إن ضعف املمارسات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية يرجع أساسا إىل سببني رئيسيني مها اعتبار أنشطة 
ينظرون للمسؤولية  املسريينمهام املؤسسة، وعلى الرغم من أن ليست من املسؤولية االجتماعية مكلفة، واهنا 

 .يعتربها مطلبا أخالقيا وخرييااالجتماعية بشكل عام على أهنا مهمة، إال أن معظمهم 

تعترب املؤسسات حمل الدراسة أن العمالء هم أهم صاحب مصلحة، يليهم املسامهون مث احلكومة )القوانني( مث 
وانصار البيئة ومجعيات محاية املستهلك، وال هتتم هذه املؤسسات بإقامة  رييةااخ اجلمعيات خرياالعمال مث املنافسني وأ

يعتقدون أن العالقة مع أصحاب املصاحل ليست مهمة، كما أن  املسريينعالقات جيدة مع أصحاب املصاحل، فمعظم 
 م بالضعف.األنشطة اليت من دأهنا أن تسهم يف حتسني العالقات مع أصحاب املصاحل تتس

نسبيا،  جديدا أمرا اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف للشركات االجتماعية املسؤولية دراسة عموما تعترب
 ، غري أن وعي مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة حول املسؤولية5221فغالبية هاته املؤسسات أنشئت منذ 

االجتماعية يف  نا عليها واليت هدفت إىل معرفة واقع املسؤولية. ومعظم البحوث اليت اطلع1االجتماعية يف تزايد
االجتماعية ضعيفة، وترتكز أساسا يف مبادرات  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية توصلت إىل أن ممارسات املسؤولية

 نتائج تلك البحوث.، وبالتايل فالنتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية تتوافق مع 2خريية ومسؤوليات قانونية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
امللتقى . الشركات تحليل المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصينية والمؤسسات الجزائرية كبعد لإلدماج في حوكمة.حفصي  رديد، دادن  الوهاب عبد.  1

 .95، ص.2551نوفمرب  29-25،  العلمي الدويل حول : آليات حوكمة املؤسسات و متطلبات حتقيق التنمية املستدامة، ورقلة، اجلزائر
عينة من مؤسسات الغرب  دراسة تطبيقية على -تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعيةانظر على سبيل املثال: وهيبة مقدم. . 2

  ..2551/255، أطروحة مقدمة لنيل دهادة الدكتوراه يف علوم التسيري )غري منشورة(، جامعة وهران الجزائري
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 املبحث الرابع: عرض نتاجئ ادلراسة واختبار ومناقشة الفرضيات 

  ، وذلك من خالل املطالب التالية:اختبار ومناقشة الفرضياتو هذا املبحث عرض نتائج الدراسة  خاللسيتم 

 المطلب األول: عرض نتائج الدراسة 
 األولىمناقشة الفرضية الرئيسية المطلب الثاني: 

 ثانيةمناقشة الفرضية الرئيسية الثالث: المطلب ال
 لثالثةمناقشة الفرضية الرئيسية ا الرابع:المطلب 

 املطلب الأول: عرض نتاجئ ادلراسة

 أوال: عرض نتائج الدراسة الخاصة بالعمال

 ثبات االستبيان  -8
تطبيقه عدة مرات متتالية، ويدل  عيدأاملقصود بثبات االستبيان هو أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا 

اك عدد من الطرق لقياسه، ومن أكثرها ديوًعا واليت ميكن من خالهلا قياس الصدق وهن ،الثبات على اتساق النتائج
نباخ، واليت تعتمد على االتساق الداخلي، وتعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها و الفا كر  والثبات، هي طريقة

   .ة بصفة عامةالبعض، ومع كل األسئل

 اجلدول املوايل يوضح قيم هذا املعامل.، و SPSSباستخدام برنامج  نباخو الفا كر ولقياس أداة الدراسة قمنا حبساب معامل 
 الخاص باستبيان العمال نباخو الفا كر : معامل الثبات (22-0) جدول رقم 

  قيمة الفا كرونباخ عدد العبارات المحاور
 مرتفع 895. 1 احملور األول
 مرتفع 940. 33 احملور الثاين 

 مرتفع 952. 88 8+ احملور  3احملور 
 SPSS خمرجات برنامجالمصدر: 

يوضح درجة  الفا كرونباخيتضح من خالل هذا اجلدول أن عبارات املقياس تقع يف املدى املقبول، فمعامل 
ملكونة حملور املسؤولية االجتماعية ابالنسبة للعبارات  ثبات، حيث بلغت قيمة هذا املعاملقياس تتمتع بدرجة عالية من ال

(،  0.10، وتعترب نسبة ثبات كبرية ) أكرب من 0.940 ، وبالنسبة للعبارات املكونة للمحور الثاين فبلغ0.221جتاه العمال 
 .وهي قيمة عالية تعرب عن الثبات العايل لالستبيان 0.217كما أن القيمة بالنسبة للمحورين معا بلغت 
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 خصائص عينة الدراسة وصف -2
 ، السن، واجلنس.عدد سنوات ااخربة، املستوى التعليميسيتم وصف عينة االستبيان من خالل كل من 

 الشكل املوايل يوضح املستوى التعليمي للعمال.: المستوى التعليميحسب  -8.2
 : توزيع العمال حسب متغير المستوى التعليمي(92-3)شكل رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

نالحظ أن العمال لديهم مستويات تعليمية خمتلفة، وأن النسبة األكرب منهم هم ذوو مستوى جامعي 
، وأخريا املستوى االبتدائي %72.11، مث املستوى املتوسط بنسبة % 71.21(، يليها املستوى الثانوي بنسبة 22.72%)

 .%55.27بنسبة 

 عدد سنوات الخبرةحسب   -2.2
 .يف الشكل املوايل توضيح لتوزيع العمال حسب عدد سنوات ااخربة

 : توزيع العمال حسب عدد سنوات الخبرة (93-3)شكل رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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لديهم  %52.02، حيث %22.12ن معظم العمال لديهم خربة تفوق ااخمس سنوات وذلك بنسبة نالحظ أ
سنوات  1و 7سنوات، بينما العمال الذين لديهم خربة بني  2لديهم خربة تفوق  %72.11سنوات، و 2و 1خربة بني 
 من العمال لديهم خربة أقل من سنتني. %72.11، وأخريا فإن نسبة %25.27فنسبتهم 

 السنحسب   -3.2
 21من املستجوبني  هم من فئة  الشباب، الذين تقل أعمارهم عن  % 11من خالل الشكل املوايل، يتبني أن 
من املستجوبني يقعون يف  %50، بينما %25سنة بلغت نسبتهم  21و 21سنة، كما أن األفراد الذين يرتاوح سنهم بني 

 سنة. 11تعرب عن االفراد الذين يتجاوز سنهم  %2سنة، وأخريا فإن نسبة  11إىل  21الفئة من 
 : توزيع العمال حسب متغير السن (94-3) الشكل رقم

 
 SPSS خمرجات برنامجالمصدر: 

% من املستجوبني هم ذكور، بينما مل تبلغ نسبة اإلناث 23.28املوايل أن  الشكليالحظ من خالل : الجنسحسب  -4.2
 االقتصادية. املؤسسات عمل طبيعة هذا مع %، وينسجم32.32سوى 

 : توزيع العمال حسب متغير الجنس  (90-3)الشكل رقم 

 
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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 عرض ومناقشة النتائج   -3
 عرض ومناقشة نتائج المحور األول "واقع المسؤولية االجتماعية تجاه العمال"  -8.3

 .يعرض اجلدول املوايل آراء أفراد العينة حول واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه العمال
 عمالال تجاه المؤسسة في االجتماعية المسؤولية واقع: األول المحور عبارات على الموافقة درجات: (29-3) جدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

 درجة الترتيب
 الموافقة 

اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 3 9.010 3.00 يتم تحديد المسؤوليات وتوزيع األدوار بعدالة 8
يتم إشراك جميع أصناف العمال في عملية اتخاذ القرار، من خالل تثمين   2

 مبادراتهم الذاتية وقبول اقتراحاتهم
 حمايد متوسطة 0 8.982 3.30

توفر المؤسسة البرامج التدريبية الالزمة لعمالها، لزيادة مهاراتهم وقدراتهم  3
 الفنية واإلدارية

 إجيايب عالية 0 8.904 3.09

 إجيايب متوسطة 0 8.844 3.00 يحصل العمال على أجور تتناسب مع منصبهم وكفاءتهم 4

يحصل العمال على كافة الحقوق التي يكفلها القانون )التأمين الصحي،  0
 التعويض عن حوادث العمل،........(

 إجيايب عالية  8 9.180 4.20

 إجيايب عالية 4 9.030 3.03 يحصل العمال على التحفيز المادي المناسب)عالوات ومكافآت(  0
 إجيايب عالية  0 9.008 3.19 يحصل العمال على التحفيز المعنوي  المناسب  0
 إجيايب متوسطة 1 9.008 3.00 الجدارة والعدالة تعتمد المؤسسة سياسات للترقية على أساس  1
السالمة واألمن، )تعمل المؤسسة على توفير ظروف عمل مادية مالئمة   0

 النظافة، وغيرها(
 إجيايب عالية 2 9.101 4.91

 إيجابي عالية  9.08133 3.1802  المجموع
 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

واملتمثل يف واقع املسؤولية بصفة عامة من اجلدول أعاله نستنتج أن اجتاه آراء أفراد العينة حول احملور األول 
، حيث بلغ املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات العمال كان املوافقة االجتماعية يف املؤسسة جتاه

ما يعين عدم وجود تشتت  0.25ية، باحنراف معياري ضعيف قدر ب والذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العال 2.25
 يف اآلراء بني أفراد العينة. 

هذا املستوى العايل من املوافقة أكدته درجات املوافقة اليت حصلت عليها معظم عبارات احملور، حيث يأيت 
وهو يعكس درجة موافقة عالية،  2.81يف الرتتيب األول مبتوسط قدره  كافة احلقوق اليت يكفلها القانون احلصول على

، حتديد املسؤوليات وتوزيع األدوار بعدالةيلي ذلك وبدرجات موافقة عالية كل من توفري ظروف عمل مادية مالئمة، و 
، أما توفر الربامج التدريبية الالزمة، و ملعنوي  املناسباعلى التحفيز  املناسب، واحلصول التحفيز املاديواحلصول على 
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املنصب والكفاءة، على أجور تتناسب مع  نشطة فحصلت على درجات موافقة متوسطة، وتتمثل يف احلصولباقي األ
العمال يف عملية اختاذ أصناف إدراك مجيع اجلدارة والعدالة، وأخريا  على أساساملؤسسة سياسات للرتقية  واعتماد

 .القرار، من خالل تثمني مبادراهتم الذاتية وقبول اقرتاحاهتم

(، مما يعين أن هناك تشتتا يف اآلراء بني 5فاقت قيمته الواحد ) 2،2، 7ظ أن االحنراف املعياري للعبارات ويالح
 أفراد العينة حول هذه العبارات.

 بالعمال" تقييم عالقة المؤسسة الثاني" عرض ومناقشة نتائج المحور  -2.3
 الثقة عامل على الموافقة درجات ومناقشة تحليل   -8.2.3

 حول حمور الثقة العمالآراء يوضح اجلدول املوايل 
 محور الثقةحول  العمال: آراء (92-0) جدول رقم

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

درجات املوافقة على عامل ثقة العمال  52إىل العبارة رقم  50عبارات اجلدول أعاله من العبارة رقم  تناقش
 3.90باملؤسسة، ونالحظ أن االجتاه العام هلذا احملور هو املوافقة، أي أن األفراد يثقون يف املؤسسة، وذلك مبتوسط قدره 

الذي يفسر وجود انسجام يف اإلجابات،  0.11اف معياري قدره الذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنر 
املؤسسة معروفة  بأهنا ناجحة يف األدياء اليت حتاول القيام األفراد يعتربون  أن وبالنظر آلرائهم حول كل عبارة جند مثال 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

االتجاه 
 العام

لدي ثقة في أن القرارات المهمة التي تتخذها  هذه المؤسسة تعني  89
 العمال

 إجيايب عالية 5 911. 3.85

 إجيايب عالية 3 908. 3.90 أشعر بثقة كبيرة بمهارات وكفاءات هذه المؤسسة 88

 إجيايب عالية 3 790. 3.98 هذه المؤسسة معروفة  بأنها ناجحة في األشياء التي تحاول القيام بها 82

 إجيايب عالية 3 779. 3.87 يمكن االعتماد على هذه المؤسسة فهي تحافظ على وعودها 83

 إجيايب عالية 8 744. 3.92 يبدو أن المبادئ السليمة توجه سلوك هذه المؤسسة 84

 إجيايب عالية  66676. 3.9036 المجموع
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وهو يدل على  0.220وهو يعرب عن درجة عالية من املوافقة، وباحنراف معياري قدر ب 2.22، وذلك مبتوسط قدر بهبا
وجود انسجام يف إجابات األفراد حول هذه العبارة، و كل العبارات املتبقية كانت درجات املوافقة عليها عالية، وهي 

هذه وكفاءات أدعر بثقة كبرية مبهارات ؤسسة، وجه سلوك هذه املاملبادئ السليمة تيبدو أن مذكورة بالرتتيب كما يلي: 
أن القرارات املهمة اليت تتخذها   لدي ثقة يف، حتافظ على وعودها فهي ميكن االعتماد على هذه املؤسسة، املؤسسة

 العمال. هذه املؤسسة تعين

 لتزاماال عامل على الموافقة درجات ومناقشة تحليل -8.8.3
 :اجلدول املوايل يبني آراء العمال حول حمور االلتزام

 لتزامحول محور اال العمالآراء  : (77-2)جدول رقم 

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات المصدر: 

عبارات اجلدول أعاله درجات املوافقة على عامل التزام العمال جتاه املؤسسة، ونالحظ أن االجتاه العام  تناقش
 0.22يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري قدره  وهو 2.27هلذا احملور هو املوافقة، وذلك مبتوسط قدره 

على أعلى درجة  "يهمين مصري هذه املؤسسةد حازت العبارة "وهو يفسر وجود انسجام يف االجابات بني األفراد، وق
وهو يدل على وجود انسجام يف إجابات  0.20وقدر االحنراف املعياري ب   4.20موافقة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 الرقم
 
 
 

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 الترتيب 
 
 

درجة 
 الموافقة

 

االتجاه 
 العام

 إجيايب عالية 8 881. 3.89 أتحدث بإيجابية عن المؤسسة 35

لدي رغبة في االستمرار في العمل بهذه المؤسسة حتى لو  33
 توفرت فرصة عمل في مؤسسة أخرى

 إجيايب متوسطة 5 1.171 3.52

 إجيايب عالية 3 910. 3.72 أنصح اآلخرين بالعمل في هذه المؤسسة 38

 إجيايب عالية 3 1.012 3.80 أفخر بإخبار اآلخرين أنني جزء من هذه المؤسسة - 32

 إجيايب عالية 3 701. 4.20 يهمني مصير هذه المؤسسة 31

 إجيايب عالية  77725. 3.8255 محور االلتزام
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، 2.22حلسايب اليت بلغ متوسطها ا أحتدث بإجيابية عن املؤسسةاألفراد حول هذه العبارة، وتأيت يف الرتتيب الثاين عبارة  
واليت كان متوسطها  املؤسسة هذه من جزء أنين اآلخرين بإخبار ،  يلي ذلك عبارة أفخر0.22وباحنراف معياري قدر ب

، وهو يدل على عدم تناجس اآلراء حول هذه العبارة، كما حازت العبارة "أنصح 5.05، واحنارفها املعياري قدر ب2.20
االستمرار يف لدي رغبة يف درجة موافقة عالية، أما العبارة املتبقية واليت مفادها " اآلخرين بالعمل يف هذه املؤسسة" على

وافقة عليها مبستوى متوسط، مبتوسط حىت لو توفرت فرصة عمل يف مؤسسة أخرى"، فقد كانت امل املؤسسة العمل هبذه
 االفراد حول هذه العبارة. والذي يدل على وجود تشتت يف آراء 5.52، وباحنراف معياري قدر ب2.17حسايب قدر ب

 رضاال عامل على الموافقة درجات ومناقشة تحليل -3.8.3
 .اجلدول املوايل يبني آراء العمال حول حمور الرضا

 : آراء العمال حول محور الرضا (23-3)جدول رقم 
االتجاه 

 العام
درجة 
 الموافقة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم العبارة

 29 تلبي هذه المؤسسة احتياجات العمال وتطلعاتهم 3.71 999. 3 عالية إجيايب
أنا راض عن طريقة تعامل هذه المؤسسة مع العمال )احترام  3.88 896. 8 عالية إجيايب

 وتقدير وانصاف(
28 

 22 أشعر أن العمال مهمون في هذه المؤسسة )لهم مكانة وقيمة( 3.91 991. 3 عالية إجيايب
 المجمـــــــــــــــــــــــــوع 3.8333 83715.  عالية إيجابي

 SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  المصدر:

عبارات اجلدول أعاله درجات املوافقة على عامل الرضا لدى العمال، ونالحظ أن االجتاه العام هلذا  تناقش
وهو  0.22وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري قدره 2.22احملور هو املوافقة، وذلك مبتوسط قدره 

يف هذه  ونمهمن العمال أدعر أ ى درجة موافقة لعبارة "يفسر وجود انسجام يف االجابات بني األفراد، وقد كانت  أعل
وهو يدل على وجود  0.22وقدر االحنراف املعياري ب   2.25)هلم مكانة وقيمة("،حيث بلغ املتوسط احلسايب  املؤسسة

ل" انسجام يف إجابات األفراد حول هذه العبارة، يلي ذلك عبارة  "أنا راض عن طريقة تعامل هذه املؤسسة مع العما
العمال  احتياجات املؤسسةهذه ،  وأخريا عبارة تليب 0.22، وباحنراف معياري قدر ب2.22واليت بلغ متوسطها احلسايب 

، الذي يعين عدم تشتت اآلراء حول 0.222،  وباحنراف معياري قدر ب2.25وتطلعاهتم، فمتوسطها احلسايب قدر ب
 هذه العبارة.  

لديهم رأي إجيايب حول عبارات احملور الثاين، حيث حازت  نستنتج من خالل هذا العرض أن العمال
 جابات على درجة موافقة عالية لكل من عامل الثقة وااللتزام والرضا.اإل
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 ثانيا: عرض نتائج الدراسة الخاصة بالعمالء

 ثبات االستبيان -8
حيث يعرب معامل ألفا عن ، SPSSثبات أداة الدراسة قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج  لقياس

بأن عبارات شف حتليل الثبات لعبارات كل قسم ك  SPSSمن خالل خمرجات برنامج  درجة االتساق الداخلي للمقياس.
 املقياس تقع يف املدى املقبول كما يوضحه اجلدول املوايل: 

 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبيان الموجه للعمالء24-3الجدول رقم)
  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور

 مرتفع 0,771 88 واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه العمالء

 مرتفع 0,946 83 تقييم عالقة المؤسسة بالعمالء

 مرتفع 0,930 23 2+ المحور8المحور

 SPSS خمرجات برنامجالمصدر: 

يوضح درجة  الفا كرونباخيتضح من خالل هذا اجلدول أن عبارات املقياس تقع يف املدى املقبول، فمعامل 
ملكونة حملور املسؤولية االجتماعية اقياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث بلغت قيمة هذا املعامل بالنسبة للعبارات 

(،  0.10، وتعترب نسبة ثبات كبرية ) أكرب من 0.221 ور الثاين فبلغ، وبالنسبة للعبارات املكونة للمح0.225جتاه العمالء 
 وهي قيمة عالية تعرب عن الثبات العايل لالستبيان. 0,930كما أن القيمة بالنسبة للمحورين معا بلغت 

 وصف خصائص العينة -2
  التعليمي المستوىحسب  -3.8

 املستوى التعليمي توزيع العمالء حسب انيبين نياملواليوالشكل اجلدول 

 حسب متغير المستوى العمالء(: توزيع 20-3) الجدول رقم
 النسبة العدد المستوى

 47,4 37 جامعي
 35,9 28 ثانوي

 14,1 11 متوسط
 2,6 2 ابتدائي

 100,0 78 المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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 المستوى التعليميحسب  العمالءتوزيع : ((90-3)الشكل رقم

 
 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  المصدر:

 السنحسب  -2.2
 :السنتوزيع العمالء حسب  انيبين نياملواليوالشكل اجلدول 

 حسب السن العمالء(: توزيع 20-3جدول رقم)
 النسبة العدد السن

35اقل من   35 44,9 
35-45 36 46,2 
55-45 6 7,7 

 1,3 1 55اكثر من 
 %899 78 المجموع

SPSS   : خمرجات برنامج المصدر 

، حيث السن من خالل النتائج املبينة يف اجلدول فإننا نالحظ أن هناك تنوعا يف توزيع أفراد العينة حسب
سنة، بينما االغراد الذين يرتاوح سنهم  21و 21ترتاوح أعمارهم بني  %21.7وسنة،  21من العمالء هم أقل من  22.2%
 سنة. 11من األفراد يتجاوز سنهم  %5.2 وأخريا فإن ،%2.2سنة فقدروا ب 11و 21بني 

 حسب متغير السن العمالءزيع (: تو (90-3الشكل رقم)                 

 
 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  المصدر:
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 فترة التعاملحسب  -3.8
 .اجلدول والشكل املواليان يبينان توزيع العمالء حسب فرتة التعامل مع املؤسسة

 فترة التعاملحسب متغير  العمالء(: توزيع 20-3الجدول رقم)
 النسبة العدد السنوات

 11,5 9 سنة 8اقل من 
 35,9 28 سنوات 2-5
 26,9 21 سنوات 5-8

 25,6 20 سنوات 2اكثر من 
 %311 78 اجملموع

 SPSS خمرجات برنامجالمصدر: 
 التعاملفترة حسب متغير  العمالءتوزيع : (91-3)الشكل رقم 

 
 .Excelمعاجلة البيانات باستخدام برنامج  المصدر:

 %71.2سنوات، و 1و 7تعاملوا مع املؤسسة بني  %21.2معظم العمالء  من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ أن
 عن السنتني. تعاملوا لفرتة تقل %55.1سنوات، بينما  2تعاملوا ألكثر من  %71.1، وسنوات 2و 1تعاملوا بني 

 نتائجالعرض ومناقشة  -3
حيث  عمالءواقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه ال درجات املوافقة على عبارات اجلدول املوايل يبني

 :يليجاءت نتائج هذه العبارات كما 
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 عمالءاألول: واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه ال محوردرجات الموافقة على عبارات ال :(21-3) الجدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

 درجة
 

 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

تقدم المؤسسة المعلومات الالزمة حول المنتج بشكل موضوعي )المعلومات  8
 الملصقة على المنتج مطابقة تماًما لمحتوياته(

 إجيايب عالية 0,83345 4,1795

 إجيايب عالية 0,81128 4,0641 تنوع المؤسسة في منتجاتها بما يلبي احتياجات العميل 2
 إجيايب عالية 0,76903 4,0769 تحرص المؤسسة على تقديم منتجات بجودة عالية 3
 إجيايب عالية 0,79678 3,9615 أسعار المنتجات معقولة مقارنة بمؤسسات أخرى 4

 إجيايب عالية 0,78954 4,0000 حول منتجات المؤسسةيمكن التفاوض  0

تستخدم المؤسسة مواد صحية )مطابقة لمعايير الجودة( في عمليتي التعبئة  0
 والتغليف 

 إجيايب عالية 0,90775 3,8590

 إجيايب عالية 0,78912 3,9744 ترد المؤسسة بسرعة واحترام عن شكاوى وتعليقات العميل، وتعمل على حلها 0
 إجيايب عالية 2,33739 3,9359 تتميز منتجات المؤسسة بأنها غير ضارة بالبيئة  1
 إجيايب عالية 0,84427 4,0385 تلتزم المؤسسة بتنفيذ االتفاقيات التي تبرمها مع العميل وفي الوقت المناسب 0

 إجيايب عالية 0,84859 3,8590 تتفاوض المؤسسة مع العميل بشأن شروط النقل والتخزين، )ومنع االحتكار( 89
 إيجابي عالية 0,61410 3,9949  المجموع

 SPSS: خمرجات برنامج المصدر
واقع املسؤولية درجات املوافقة على  50إىل العبارة رقم  05تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 

لعمالء، وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات جتاه احمل الدراسة  اتاالجتماعية يف املؤسس
الذي يفسر عدم  0.15والذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ  2.22والذي بلغ 

االجتماعية يف املؤسسة جتاه واقع املسؤولية وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد العينة، فإن املستجوبني يؤكدون على أن 
لعمالء هو يف مستوى عال، وهذا ما أكدته  درجات املوافقة العالية اليت حتصلت عليها كل عبارات هذا احملور، حيث ا

 املعلومات املؤسسة ميقدواألمر يتعلق بـ ت 2.52على أعلى درجة موافقة مبتوسط حسايب قدربـ  5حتصلت العبارة  رقم 
 عالية جبودة منتجات تقدمي على املؤسسة حرصاليت تناقش  2، تليها العبارة رقم موضوعي بشكل جاملنت حول الالزمة

 2.01والذي بلغ  7العبارة رقم  وهو ليس بعيد عن املتوسط احلسايب الذي حتصلت عليه 2.02وهذا مبتوسط حسايب بلغ 
 .العمالء احتياجات يليب مبا امنتجاهت يفواألمر يتعلق بتنويع املؤسسة 
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 مكانيةإ، املنتجات أسعار ،عالية جبودة منتجات ميدتق علىاملؤسسة  حرصباقي العبارات واليت تناقش: 
، تعامل والتغليف التعبئة عملييت يف( اجلودة ملعايري مطابقة) صحية مواد املؤسسة استخدام ،نتجاتامل حول التفاوض

 ربمهات اليت االتفاقيات بتنفيذ املؤسسة التزام ،البيئةعلى  املؤسسة منتجات أثر ،العميل وتعليقات دكاوىاملؤسسة مع 
يف اجلدول أعاله واليت   كانت كما هو مبني والتخزين، النقل دروط التفاوض على، و املناسب الوقت ويف العمالء مع

  كانت كلها ضمن نطاق درجة املوافقة العالية.

 بالعمالء( المؤسسةتقييم عالقة ) عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني  -2.3
 .العمالء باملؤسسةتقييم عالقة حتليل ومناقشة درجات املوافقة على عبارات فيما يلي 

 النتائج مبينة يف اجلدول املوايلتحليل ومناقشة درجات الموافقة على عامل الثقة:   -8.2.3
 الثقة حول محورالعمالء  آراء: (20-3) الجدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

 درجة
 الموافقة 

اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,84298 3,7949 أعلم أن القرارات المهمة التي تتخذها  هذه المؤسسة تعني العمالء  10
 إجيايب عالية 0,79678 3,9615 أشعر بثقة كبيرة بمهارات وكفاءات هذه المؤسسة 11
 إجيايب عالية 0,81128 3,9359 هذه المؤسسة معروفة بأنها ناجحة في األشياء التي تحاول القيام بها  12
 إجيايب عالية 0,78785 4,0513 يمكن االعتماد على هذه المؤسسة فهي تحافظ على وعودها  13
 إجيايب عالية 0,87895 3,8205 يبدو أن المبادئ السليمة توجه سلوك هذه المؤسسة  14

 إيجابي عالية 0,70736 3,9128   المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 العمالءالثقة بني  درجات املوافقة على عامل 52إىل العبارة رقم  50تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 
والذي يقع  2.25وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات والذي بلغ  ،املؤسسات حمل الدراسةو 

الذي يفسر عدم وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد  0.20ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
ذ بلغ إعليها،  االعتماد بإمكانيةفيما يتعلق العينة، فإن املستجوبني يؤكدون على وجود ثقة كبرية يف املؤسسة خاصة 

، وهو ميثل أعلى درجة موافقة بني عبارات هذا اجلزء. وعموما ميكن تقييم عامل الثقة  2.01املتوسط العام هلذه العبارة 
 املهمة اتالقرار  أن أعلم، حيث أن املستجوبني وافقوا على العبارات التالية أيضا بدرجة عالية: باإلجيايبجتاه املؤسسة 

 ابأهن ةمعروف املؤسسة ههذ، املؤسسة ههذ وكفاءات مبهارات كبرية بثقة أدعرالعالء،  تعين املؤسسة ههذ  تخذهات اليت
 .  املؤسسة ههذ سلوك توجه السليمة املبادئ أن يبدو، و هبا القيام اولحت اليت األدياء يف ةناجح
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: جاءت نتائج هذه العبارات كما هي مبينة يف ومناقشة درجات الموافقة على عامل االلتزام تحليل -8.8.3
 اجلدول املوايل:

 االلتزام حول محور العمالء آراء: (39-3) الجدول رقم
 االنحراف المتوسط العبارة الرقم

 المعياري
 درجة

 الموافقة
اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,88997 4,0128 أمام اآلخرين( أتحدث بإيجابية عن المؤسسة )أمدحها  80
 إجيايب عالية 0,64427 4,1154 أرغب في االستمرار في شراء منتجات هذه المؤسسة  80
هذه المؤسسة لديها الرغبة في الحفاظ على عالقة جيدة مبنية على المصالح المشتركة مع   80

 العمالء
 إجيايب عالية 0,67888 4,1795

 إجيايب عالية 0,72409 3,9103 اآلخرين بشراء منتجات هذه المؤسسة أنصح  81
 إجيايب عالية 0,88122 4,0513 أرى أنني عميل وفي لهذه المؤسسة  80

 إيجابي عالية 0,62641 4,0538  المجموع
 SPSS: خمرجات برنامج المصدر

عبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على عامل االلتزام، وقد جاءت درجات املوافقة جلميع عبارات  تناقش
باحنراف معياري ضعيف  2.01هذا العامل ضمن نطاق درجة املوافقة العالية، حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة 

 ، حيث أن املستجوبني أكدوا على أهنم:  يتحدثون ، ما يؤكد التزام العمالء جتاه املؤسسات حمل الدراسة0.17ـقدر ب
 على احلفاظ يف الرغبة الديه املؤسسة أن ويعتقدون ، امنتجاهت دراء يف االستمرار يف ويرغبون ،املؤسسة عن بإجيابية
، وجيدون املؤسسةه هذ منتجات بشراء اآلخرين العمالء، كما ينصحون مع املشرتكة املصاحل على مبنية جيدة عالقة

تقع ضمن درجة املوافقة العالية، كما أن االحنراف املعياري  ، فكل املتوسطات احلسابية ؤسسةالء أوفياء للمعم أنفسهم
    ، مما يعين عدم وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد العينة.5لكل عبارة أقل من 

ات كما هي مبينة يف اجلدول : جاءت نتائج هذه العبار تحليل ومناقشة درجات الموافقة على عامل الرضا -3.2.3
 املوايل:

 الرضا حول محورالعمالء  آراء: (38-3) لجدول رقما
 االنحراف المتوسط العبارة الرقم

 المعياري
 درجة

 الموافقة
اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,73855 4,0000 أنا راض عن طريقة تعامل هذه المؤسسة  مع العمالء )احترام وتقدير وانصاف(  29
 إجيايب عالية 0,77119 3,9487 هذه المؤسسة تلبي احتياجات العمالء وتطلعاتهم 28
 إجيايب عالية 0,88814 3,9740 أشعر أنني عميل مهم بالنسبة لهذه المؤسسة  22

 إيجابي عالية 0,70869 3,9740  المجموع
 SPSS : خمرجات برنامجالمصدر
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عبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على عامل الرضا، وقد جاءت درجات املوافقة جلميع عبارات هذا  تناقش
باحنراف معياري ضعيف قدر بـ  2.22العامل ضمن نطاق درجة املوافقة العالية حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة 

 عن ونراض  اجلدول فإن املستجوبني يؤكدون أهنمما يؤكد رضا املستجوبني عن املؤسسة، وحسب ما هو مبني يف 0.20
 بالنسبةون مهم م، ويشعر العمالء أهنموتطلعاهت ماحتياجاهت ليبت املؤسسةهم، كما أن مع  املؤسسة ههذ تعامل طريقة

التوايل كما أن االحنراف املعياري كان  على 2.22، و2.22، 2، حيث املتوسطات احلسابية هلذه العبارات كان لمؤسسةل
 تشتت يف اآلراء بني العمالء حول تلك العبارات. وجود، مما يعين عدم لكل العبارات 5أقل من 

املتعلق بتقييم عالقة  لديهم رأي إجيايب حول عبارات احملور الثاين الءنستنتج من خالل هذا العرض أن العم
 ات على درجة موافقة عالية لكل من عامل الثقة وااللتزام والرضا.جاب، حيث حازت اإلالعمالء باملؤسسة

 ثالثا: عرض نتائج الدراسة الخاصة باملوردين
 ثبات االستبيان -8

، حيث يعرب معامل ألفا عن SPSSلقياس ثبات أداة الدراسة قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج 
كشف حتليل الثبات لعبارات كل قسم  بأن  SPSSدرجة االتساق الداخلي للمقياس، ومن خالل خمرجات برنامج 

، وهي مرتفعة، وتدل على 0,928عبارات املقياس تقع يف املدى املقبول، فقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ لالستبيان ككل 
أن قيم معامالت كل حمور على حدى كانت هي األخرى مرتفعة، حيث قدرت قيمة  درجة ثبات عالية لالستبيان، كما

 ، و اجلدول املوايل يوضح هذه النتائج.0,911، وقيمة املعامل ااخاصة باحملور الثاين بـ 0,809املعامل ااخاصة باحملور األول بـ 
 للموردين الموجه لالستبيان (: معامل الثبات ألفا كرونباخ32-3الجدول رقم)

  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور
 مرتفع 0,809 08 واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه المورد -8
 مرتفع 0,911  12 تقييم عالقة المؤسسة بالمورد -2

 مرتفع 0,928 82 2+ المحور 8المحور 

 SPSSخمرجات برنامجالمصدر: 
 وصف خصائص العينة -2

 وصف العينة وفقا لعدد من ااخصائص تتمثل يف: املستوى التعليمي، السن، وفرتة التعامل. مت

 حسب المستوى التعليمي -8.2
 املستوى التعليمي للموردين مبني يف اجلدول والشكل التاليني:
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 حسب متغير المستوى التعليمي الموردين(: توزيع 33-3الجدول رقم)
 النسبة العدد المستوى

 66,7 53 جامعي
 19,0 16 ثانوي

 9,5 8 متوسط
 4,8 4 ابتدائي

 100,0 14 المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 المستوى التعليميحسب  الموردينتوزيع : (90-3)الشكل رقم

 
 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامجالمصدر: 

أعاله أن املستجوبني لديهم مستويات تعليمية خمتلفة، وأن النسبة األكرب  والشكل نالحظ من خالل اجلدول
وأخريا  ،%9,5، مث املستوى املتوسط بنسبة % 19(، يليها املستوى الثانوي بنسبة %66,7منهم هم ذوو مستوى جامعي )

 .%4,8املستوى االبتدائي بنسبة 

 :اجلدول والشكل املواليني يوضحان توزيع املوردين حسب متغري السن: حسب السن -2.2
 السنمتغير حسب  الموردين(: توزيع 34-3جدول رقم)
 النسبة العدد السن

 32,1 27 35اقل من 
35-35 14 16,7 

55-45 20 23,8 
 21,4 18 55اكثر من 

 6,0 5 قيم مفقودة
 %899 14 المجموع

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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 السنحسب متغير  الموردينتوزيع : (89-3)الشكل رقم

 
 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامجالمصدر: 

خالل النتائج املبينة أعاله فإننا نالحظ أن هناك تنوعا يف توزيع أفراد العينة حسب السن، علما أن النسبة  من
فراد ، يلي ذلك األ%27.5سنة وقدرت بـ  21فردا( سنهم أقل من 22األكرب من املستجوبني )حيث أجاب على السؤال 

، %75.2سنة فقد مثلوا ما نسبته  11الذين يتجاوز سنم ، كما أن %72.2سنة بنسبة  11و 21الذين تقع أعمارهم بني 
 . %51.2سنة فشكلوا ما نسبته  21و 21أما الباقي والذين يقع سنهم بني 

 حسب فترة التعامل -3.2
 :اجلدول املوايل يوضح توزيع أفراد العينة حسب فرتة تعاملهم مع املؤسسة

 حسب متغير فترة التعامل (: توزيع الموردين30-3الجدول رقم)
 النسبة العدد السنوات
 19.1 16 سنة 8اقل من 
 28,6 24 سنوات 2-5
 25,0 21 سنوات 5-8

 27,4 23 سنوات 2اكثر من 
 %100 84 المجموع

 SPSSخمرجات برنامج  :رالمصد

من هذا اجلدول أن معظم املوردين تعاملوا مع املؤسسات حمل الدراسة لفرتات تتجاوز السنتني، حيث  يتضح
 2منهم جتاوزت فرتة تعاملهم  %72.2سنوات، و 1و 7تراوحت فرتة تعاملهم مع املؤسسات بني  %72.1جند أن 

سنوات، أما الذين تقل قرتة  2و 1وح بني من املوردين تعاملوا لفرتة ترتا %71سنوات، وغري بعيد عن ذلك جند أن نسبة 
 .%52.5تعاملهم عن السنتني فقدروا ب

 :والشكل املوايل يوضح هذه النسب
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 فترة التعاملحسب متغير  الموردينتوزيع : (88-3)الشكل رقم

 
 Excel معاجلة البيانات باستخدام برنامجالمصدر: 

 عرض ومناقشة النتائج  -3
 مورد(اقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه ال)و  المحور األولعرض ومناقشة نتائج  -8.3

 املوردين: واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه  درجات املوافقة على عباراتلحتليل ومناقشة فيما يلي 
 مورداقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه الو : درجات الموافقة على عبارات (30-3) الجدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,829 4,15 تضمن المؤسسة للمورد استمراريته في التوريد   3
 إجيايب عالية 0,980 4,17 وفقا للشروط المتفق عليها  )تسديد الفواتير مثال( تفي المؤسسة بالتزاماتها تجاه المورد  8
تحرص المؤسسة على التحديد الواضح للمواصفات والشروط التي تحتويها االتفاقيات   3

 والعقود وطلبات الشراء
 إجيايب عالية 0,876 4,04

 إجيايب متوسطة 1,134 3,37 تشجع المؤسسة الموردين على تقديم اقتراحات مبتكرة، وتشركهم في اتخاذ القرارات 3

 إجيايب عالية 0,752 3,96 بتطبيق معايير األمن والسالمة في مواقع استالم المواد التي يتم توريدها تهتم المؤسسة  5

 إجيايب عالية 0,968 3,95 تلتزم المؤسسة بسرية االتفاقيات والعقود وأسعار وشروط التوريد  3
 إجيايب متوسطة 1,070 3,50 تدرج المؤسسة المعايير البيئية / االجتماعية في اختيار الموردين  8
 إجيايب عالية 0,866 3,86 تحرص المؤسسة على الصدق والشفافية في التعامل مع الموردين  2

 إيجابي عالية 9.08 3.11  المجموع
 SPSS خمرجات برنامجالمصدر: 

واقع املسؤولية درجات املوافقة على  02إىل العبارة رقم  05تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 
وردين، وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات جتاه املحمل الدراسة  االجتماعية يف املؤسسة 

الذي يفسر عدم  0.15والذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ  2.22والذي بلغ 
واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه لعينة، فإن املستجوبني يؤكدون على أن وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد ا

وردين هو يف مستوى عايل، وقد أكدت هذا درجات املوافقة العالية اليت حتصلت عليها كل عبارات هذا احملور، حيث امل
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يتعلق بـ وفاء املؤسسة بالتزاماهتا جتاه  واألمر 2.52على أعلى درجة موافقة مبتوسط حسايب قدربـ  7حتصلت العبارة  رقم 
على ضمان استمراريتها يف التوريد، وهذا مبتوسط حسايب بلغ  ؤسسةامل حرصاليت تناقش  5املوردين، تليها العبارة رقم 

2.51  . 

درجات موافقة متوسطة كما هو مبني يف اجلدول  واألمر  02والعبارة رقم  2كما سجلت كل من العبارة رقم 
 ملؤسسةا ، ومشاركتهم يف اختاذ القرارات وأيضا إدراجعلى تقدمي اقرتاحات مبتكرةاملوردين  ؤسسةع امليشجبـ ت يتعلق

وردين، إال أن هذا مل يؤثر على املتوسط العام لدرجات املوافقة على هذا احملور املعايري البيئية / االجتماعية يف اختيار امل
 العالية.الذي بقي ضمن نطاق درجة املوافقة 

 بالموردين(  تقييم عالقة المؤسسة) عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني -2.3
 باملوردين:  تقييم عالقة املؤسسةناقشة درجات املوافقة على عبارات حتليل وم فيما يلي

 تحليل ومناقشة درجات الموافقة على عامل الثقة: -8.2.3
 ثقةآراء الموردين حول محور ال: (30-3) الجدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

 درجة
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,867 3,82 أعلم أن القرارات المهمة التي تتخذها  هذه المؤسسة تعني الموردين  10
 إجيايب عالية 1,035 3,65 أشعر بثقة كبيرة بمهارات وكفاءات هذه المؤسسة 11
 إجيايب عالية 0,930 3,75 هذه المؤسسة معروفة بأنها ناجحة في األشياء التي تحاول القيام بها  12
 إجيايب عالية 0,865 3,89 يمكن االعتماد على هذه المؤسسة فهي تحافظ على وعودها  13
 إجيايب عالية 0,711 3,84 يبدو أن المبادئ السليمة توجه سلوك هذه المؤسسة  14

 إيجابي عالية 0,66741 3,8000  المجموع
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

الثقة بني العميل  درجات املوافقة على عامل 52إىل العبارة رقم  50تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 
والذي يقع  2.20واملؤسسة حمل الدراسة، وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات والذي بلغ 

الذي يفسر عدم وجود تشتت يف اآلراء بني  0.20ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
ون على وجود ثقة كبرية يف العميل خاصة فيما يتعلق بإمكانية االعتماد عليه، إذ بلغ أفراد العينة، فإن املستجوبني يؤكد

وهو ميثل أعلى درجة موافقة بني عبارات هذا اجلزء، وعموما ميكن تقييم عامل الثقة  2.22املتوسط العام هلذه العبارة 
 اليت املهمة القرارات أن أعلمأيضا بدرجة عالية:  جتاه املؤسسة باإلجيايب حيث أن املستجوبني وافقوا على العبارات التالية

 ابأهن ةمعروف هذه املؤسسة، هذه املؤسسة وكفاءات مبهارات كبرية بثقة أدعروردين، امل تعينه املؤسسة هذ  تخذهات
 هذه املؤسسة. سلوك توجه السليمة املبادئ أن يبدو، و هبا القيام اولحت اليت األدياء يف ةناجح
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 وكفاءات ثقة مبهاراتواليت ختص ال 55ما يتعلق بالعبارة رقم نا وجود بعض التشتت يف األراء فيهذا وقد سجل
 . 5.021املؤسسة، إذ بلغ االحنراف املعياري لدرجات املوافقة على هذه العبارة 

 جاءت نتائج هذه العبارات كما هي مبينة يف: تحليل ومناقشة درجات الموافقة على عامل االلتزام -2.2.3
 اجلدول املوايل:

 االلتزام آراء الموردين حول محور: (31-3) الجدول رقم
 االنحراف المتوسط العبارة الرقم

 المعياري
 درجة

 
الموافق

 ة

اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,961 3,96 أدعر بالوالء جتاه هذه املؤسسة  35
 إجيايب عالية 0,868 4,05 أرغب يف االستمرار يف التعامل مع هذه املؤسسة  33
هذه املؤسسة لديها الرغبة يف احلفاظ على عالقة متينة   38

 مبنية على املصاحل املشرتكة مع املوردين
 إجيايب عالية 0,825 3,95

 إجيايب عالية 0,904 3,84 أحتدث بإجيابية عن املؤسسة 32
 إجيايب عالية 0,886 3,87 يهمين مصري هذه املؤسسة  31

المجمو 
 ع

إيجا عالية 0,70457 3,9342 
 بي

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

جاءت درجات املوافقة حيث ، لدى املوردين عامل االلتزامتناقش عبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على 
باحنراف  2.22بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة  فقد ،جلميع عبارات هذا العامل ضمن نطاق درجة املوافقة العالية

وقد جاءت مجيع عبارات احملور ضمن ، ات حمل الدراسةجتاه املؤسس وردينما يؤكد التزام امل 0.20معياري ضعيف قدر بـ 
ب واحنراف معياري قدر  2.01على أعلى درجة موافقة مبتوسط قدر ب 51نطاق املوافقة العالية، وحازت العبارة رقم 

ن بالوالء و على أهنم: يشعر  املؤسسة، كما أهنهم أكدوا معيف التعامل يرغبون يف االستمرار ، ومفادها أن املوردين 0.21
 ها.، ويهمهم مصري هايتحدثون بإجيابية عنو ، معهم احلفاظ على عالقة متينة يفرغب ت ألخرىا يه اأهنو ، للمؤسسة
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 مل الرضا: تحليل ومناقشة درجات الموافقة على عا-3.2.3
 جاءت نتائج هذه العبارات كما هي مبينة يف اجلدول املوايل:

 آراء الموردين حول محور الرضا: (30-3) الجدول رقم
 االنحراف المتوسط العبارة الرقم

 المعياري
 درجة

 الموافقة
اتجاه 
 التقييم

 إجيايب عالية 0,904 3,95 هذه المؤسسة تلبي احتياجات الموردين وتطلعاتهم  29
أنا راض بطريقة تعامل هذه المؤسسة مع الموردين )احترام وتقدير   28

 وإنصاف(
 إجيايب عالية 0,897 3,88

 إجيايب عالية 0,889 3,83 أشعر أنني مورد مهم بالنسبة لهذه المؤسسة  22
 إيجابي عالية 0,73420 3,8889  المجموع

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

جاءت درجات املوافقة جلميع عبارات وقد ، عامل الرضاعبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على  تناقش
باحنراف معياري ضعيف  2.22حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة  ،هذا العامل ضمن نطاق درجة املوافقة العالية

ومبتوسطات متقاربة ث أن املستجوبني أكدوا ، حيؤسسات حمل الدراسةما يؤكد رضا املستجوبني على امل 0.22قدر بـ 
 مأهنب ونشعر كما أهنم ي،   معهم هان عن طريقة تعاملو أهنم راضم، و وتطلعاهت وردينليب احتياجات املت ؤسسةعلى أن امل

، هذا وعربت قيم االحنراف املعياري لكل عبارة عن عدم وجود تشتت يف اآلراء لدى املوردين للمؤسسةبالنسبة  نو مهم
 العبارات الثالث.حول 

املتعلق بتقييم عالقة  لديهم رأي إجيايب حول عبارات احملور الثاين ورديننستنتج من خالل هذا العرض أن امل
 جابات على درجة موافقة عالية لكل من عامل الثقة وااللتزام والرضا.، حيث حازت اإلاملوردين باملؤسسة

 الأوىلمناقشة الفرضية الرئيس ية عرض و املطلب الثاين: 

 وكذلك فرضياهتا الفرعية. يسية األوىلئالر سيتم من خالل هذه املطلب عرض ومناقشة الفرضية 
 ولى الرئيسية ألا مناقشة الفرضية  أوال:

سؤولية االجتماعية تجاه العمال تسهم في تعزيز الممارسات الواقعية للم أن تنص هذه الفرضية على
 .عالقة العمال بالمؤسسة

من خالل استخدام منوذج إحصائي ممثل يف منوذج االحندار ااخطي البسيط الذي  يةسيتم مناقشة هذه الفرض
يعمل على حساب مدى ارتباط هذه املتغريات ببعضها البعض كما يوضح أثر املتغري املستقل على املتغري التابع من 

  .لتابعخالل إجياد معادلة خطية للمتغري املستقل بداللة املتغري ا

(Y= a*X1 + B) 
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على تعزيز العالقات مع العمال،  املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه العمالوعليه من أجل حتليل أثر واقع 

 واقع املسؤوليةسنعمل على إجياد معادلة يكون فيها املتغري التابع هو تعزيز العالقات مع العمال، واملتغري املستقل هو 
 حيث: االجتماعية يف املؤسسة جتاه العمال

aمعلمة منوذج االحندار، وهي متثل معامل ميل املعادلة ااخطية؛ : 
B واقع املسؤولية االجتماعية يف يف حالة انعدام قيم  تعزيز العالقات مع العمال: الباقي الثابت، وهو يوضح قيمة

 .املؤسسة جتاه العمال

 وعليه سيتم صياغة الفرضيات التالية:

 للممارسات الواقعية 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  ديوج : ال«H0 »   مبدئيةالفرضية ال .3
 .العمالالعالقات مع تعزيز على  العمالمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه لل

 للممارسات الواقعية 0.01  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية د: يوج«H1 » الفرضية البديلة .2
 .العمالالعالقات مع تعزيز على  العماللمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه ل

، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول SPSSبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 التايل:

 العمالو تعزيز العالقات مع  مالالع نتائج اختبار األثر بين واقع المسؤولية االجتماعية تجاه:  (49-3) جدول رقم

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,111 4.518 1.056 Constant( B)الباقي الثابت 

  
 

8 

.761a معامل اإلرتباطR 
واقع المسؤولية االجتماعية في  733. 12.187 0,000

 R2معامل التعيين  579.   المؤسسة تجاه العمال

 
.000b 

332.533 1 30.251 
 التباين المفسر

 التباين غير المفسر 21.996 108  

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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761. =( R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
a مارسات الواقعيةالم هذا يفسر أن 

وهذا يدل ، العمالالعالقات مع  تبط اجيابيا وبدرجة قوية بتعزيزر ت عماللمسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه الل
ؤدي إىل زيادة ي عماللمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه الل ملمارسات الواقعيةاأيضا على أن أي تغري باإلجياب لقيم 

 .العمالالعالقات مع  يف تعزيز

R-deux )أي أن  %12.2 التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغتوهذا ما يوضح أن القوة  579.= ) معامل التعيني
مسؤولية لل لممارسات الواقعيةايف  ترجع إىل تأثري التغري العمالالعالقات مع  من التغريات احلاصلة على تعزيز 12.2%

 .، والباقي يرجع إىل عوامل أخرىعمالاالجتماعية في المؤسسة تجاه ال

، ومن هذا اجلدول يتبني أن رالتباين املفسر والتباين غري املفسر الباقي لنموذج االحندا قيمةكما حيوي اجلدول 
 ملمارسات الواقعيةا يفوالراجعة لتأثري التغري  العمالقيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز العالقات مع 

حصائيا عند درجة خماطرة  إدالة  وهي 30.251بلغت   عماللمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه الل    املقدرة بـ
 . 0.000املقدرة بـ   sig اليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين  0.01

 هذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:

 

 حيث أن :

B  (الباقي الثابت Constant)=   5.011 بـ  عند مستوى داللة قدرSig=.000 وهو أقل من درجة املخاطرة   
 ما يدل على أن هذه املعلمة دالة إحصائيا.،  0.01املقدرة بـ 

a  =0.222  يف العينة والفرتة املدروسة  بداللة  العمالجتسد هذه املعلمة معامل التغري يف تعزيز العالقات مع
ملمارسات ت اوهو اجيايب ما يفسر أنه إذا تغري  عمال،لمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه الل ملمارسات الواقعيةا

 مبعامل العمالبوحدة واحدة تتغري قيمة تعزيز العالقات مع  عمالللمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه ال الواقعية
وهي أقل من درجة املخاطرة  =Sig  0.000، هذا املعامل دال احصائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الداللة 0.222    املقدرة بـ
0.01. 

ذو  االيت تنص على أن هناك أثر  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0من خالل هذه النتائج نرفض الفرضية العدمية
 .العمالعلى تعزيز العالقات مع  عماللمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه الل للممارسات الواقعيةحصائية إداللة 

 1.056لمسؤولية االجتماعية تجاه العمال( + ل لممارسات الواقعيةا 0.733تعزيز العالقات مع العمال = )
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يز تسهم يف تعز  ملسؤولية االجتماعيةهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية الرئيسية األوىل، واليت مفادها أن ا
 .العالقات مع العمال

 الفرعية الاولى مناقشة الفرضية ثانيا: 

 ثقةمسؤولية االجتماعية جتاه العمال تسهم يف تعزيز املمارسات الواقعية للمفادها أن  الفرضية الفرعية االوىل
 تصاغ كما يلي:و   ،العمال باملؤسسة

للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على ثقة  الواقعيةلممارسات ل ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية الفرضية المبدئية:
 .العمال باملؤسسة
للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على ثقة لممارسات الواقعية ليوجد تأثري ذو داللة إحصائية  الفرضية البديلة:
 .العمال باملؤسسة

نستخدم حتليل االحندار ااخطي  فإنناالختبار الفرضيتني وباعتبار أن كال املتغريين املستقل والتابع كميان، 
 :البسيط، فنحصل على اجلدول التايل

 العمال بالمؤسسة ثقةو تعزيز  مالنتائج اختبار األثر بين واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الع: (48-3)جدول رقم 

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,003 3,457 1.343 Constant( B) 

 الباقي الثابت
  

 
8 

.722a  معامل اإلرتباطR 

واقع المسؤولية االجتماعية في  670. 8,780 0,000
 0,528   المؤسسة تجاه العمال

 
 R2معامل التعيين 

 
.000b 117.771 1 25.278 التباين المفسر 

 التباين غير المفسر 23.181 108  

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

قويا بني متغري إجيابيا وهي تظهر ارتباطا  0.27كانت (R)ن قيمة معامل االرتباط أمن اجلدول أعاله نالحظ 
 املمارسات الواقعيةأي أن أي تغري باالجياب يف قيم ، العمال يف املؤسسة ومتغري ثقةجتاه العمال املسؤولية االجتماعية 

  (R-deux)عينيكما بلغ معامل التزيادة يف تعزيز ثقة العمال يف املؤسسة،   جتاه العمال يؤدي إىلمسؤولية االجتماعية لل
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، والباقي يرجع إىل عوامل أخرى، وهو ما من الثقة يعود إىل ممارسات املسؤولية االجتماعية %17.7، مما يعين أن 0.177
 يوضح القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا.

الباقي لنموذج االحندار، حيث يتبني أن قيمة التباين يف التغريات  كما حيوي اجلدول قيمة التباين املفسر
، وهي دالة 71.722جتاه العمال بلغت  املسؤولية االجتماعيةيف واقع  احلاصلة على قيمة تعزيز الثقة والراجعة لتأثري التغري

إحصائيا عند درجة خماطرة من مستوى داللة التباين اليت هي أكرب 0.01املقدرة بSig  0.000املقدرة ب. 

 هذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:

 
 

، وهو أقل من درجة املخاطرة 0.005مستوى داللة قدر ب عند 5.222الباقي  Bحيث أن قيمة    املقدرة
وهي جتسد معامل التغري يف تعزيز الثقة والفرتة  0.120فقدرت ب a ، ما يدل أن هذه املعلمة دالة إحصائيا، أما 0.01ب

املمارسات  ت، وهو إجيايب ما يفسر أنه إذا تغري لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالل املمارسات الواقعيةاملدروسة بداللة 
، وهو معامل دال 0.120بوحدة واحدة تتغري قيمة تعزيز الثقة مبعامل  لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالل الواقعية

وهي أقل من درجة املخاطرة  0.000إحصائيا، إذ بلغت داللته   0.01املقدرة ب. 

اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية العدمية لنتائج هذه امن خالل 
 .ثقة العمال باملؤسسةعلى تعزيز مسؤولية االجتماعية جتاه العمال لل لممارسات الواقعيةداللة إحصائية ل

ثقة تسهم يف تعزيز ال االجتماعيةلمسؤولية لاملمارسات الواقعية هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية القائلة بأن 
كلما  ف، باملؤسسة هناك عالقة تأثري إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال وثقة العمال ، أي أنالعمال لدى

 كانت هناك ممارسات ألنشطة املسؤولية االجتماعية جتاه العمال كلما زادت ثقة العمال يف املؤسسة.

 رعية الثانية الفمناقشة الفرضية  ثالثا:

لتزام العمال مسؤولية االجتماعية تسهم يف تعزيز اللاملمارسات الواقعية  الفرعية الثانية على أنالفرضية تنص 
 املؤسسة. وميكن صياغتها بالشكل التايل:جتاه 

العمال على التزام للمسؤولية االجتماعية جتاه لممارسات الواقعية لحصائية إال يوجد تأثري ذو داللة  الفرضية المبدئية:
  .العمال

1.343لمسؤولية االجتماعية تجاه العمال+ للواقعية االممارسات  *0.670العمال = لدى ثقة التعزيز   
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للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على التزام املمارسات الواقعية حصائية إيوجد تأثري ذو داللة  الفرضية البديلة:
  .العمال

نستخدم حتليل االحندار ااخطي  فإنناالختبار الفرضيتني وباعتبار أن كال املتغريين املستقل والتابع كميان، 
 البسيط، فنحصل على اجلدول التايل.

 التزام العمال تجاه المؤسسةو تعزيز  مالنتائج اختبار األثر بين واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الع :(42-3جدول رقم )
Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 

درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,003 3.315  
.969 

Constant( B)الباقي الثابت 

   
.691a معامل اإلرتباطR 

0,000 9.939  
.748 

واقع المسؤولية االجتماعية في 
 R2معامل التعيين  478.   المؤسسة تجاه العمال

 
.000b 98.778 1 

 
 
31.456 

 التباين المفسر

  108  
 التباين غير المفسر 34.393

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

قويا بني متغري إجيابيا وهي تظهر ارتباطا  0.125كانت (R)ن قيمة معامل االرتباط أمن اجلدول أعاله نالحظ 
املمارسات يف قيم  باإلجيابأي أن أي تغري ، التزام العمال جتاه املؤسسةومتغري جتاه العمال املسؤولية االجتماعية 

كما بلغ معامل جتاه العمال يؤدي إىل زيادة يف تعزيز التزام العمال جتاه املؤسسة،  لمسؤولية االجتماعية ل الواقعية
، والباقي يرجع إىل يعود إىل ممارسات املسؤولية االجتماعيةاللتزام من ا %22.2، مما يعين أن 0.222  (R-deux)عينيالت

 عوامل أخرى، وهو ما يوضح القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا.

تعلق بقيمة التباين املفسر الباقي لنموذج االحندار، يتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة وفيما ي
، وهي دالة 31.456جتاه العمال بلغت  مسؤولية االجتماعيةلل املمارسات الواقعيةتعزيز االلتزام والراجعة لتأثري التغري يف 

إحصائيا عند درجة خماطرة اليت هي أكرب من مستوى داللة التباين 0.01املقدرة بSig  0.000املقدرة ب. 

 هذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل: 

 
 

 0.969المسؤولية االجتماعية تجاه العمال +الممارسات الواقعية  *0.748العمال=لدى تزام تعزيز االل
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، وهو أقل من درجة املخاطرة 0.005عند مستوى داللة قدر ب 0.212الباقي  Bحيث أن قيمة    املقدرة
وهي جتسد معامل التغري يف تعزيز االلتزام  ـ0.832ـ فقدرت ب a ، ما يدل أن هذه املعلمة دالة إحصائيا، أما 0.01ب

 ت، وهو إجيايب ما يفسر أنه إذا تغري االجتماعية جتاه العمال مسؤوليةلل املمارسات الواقعيةوالفرتة املدروسة بداللة 
وهو معامل دال   0.222بوحدة واحدة تتغري قيمة االلتزام مبعامل  لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالل املمارسات الواقعية

وهي أقل من درجة املخاطرة  0.000إحصائيا، إذ بلغت داللته    0.01باملقدرة. 

اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية العدمية هذه النتائج من خالل 
 .املؤسسةجتاه العمال  على تعزيز التزاملمسؤولية االجتماعية جتاه العمال ل لممارسات الواقعيةداللة إحصائية ل

 لتزامتسهم يف تعزيز اال لمسؤولية االجتماعيةلارسات الواقعية املمهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية القائلة بأن 
، املؤسسةجتاه  العمال التزامهناك عالقة تأثري إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال و  لدى العمال، أي أن

 .العمالااللتزام لدى كلما كانت هناك ممارسات ألنشطة املسؤولية االجتماعية جتاه العمال كلما زاد ف

 الفرعية الثالثة مناقشة الفرضية  رابعا:

يف تعزيز تسهم لمسؤولية االجتماعية جتاه العمال لاملمارسات الواقعية  ان الفرعية الثالثة علىالفرضية تنص 
 وتصاغ كما يلي: رضا العمال عن املؤسسة.

للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على رضا لممارسات الواقعية لحصائية إال يوجد تأثري ذو داللة  :مبدئيةالالفرضية 
  .العمال

للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على رضا ممارسات الواقعية للحصائية إيوجد تأثري ذو داللة  الفرضية البديلة:
  .العمال

نستخدم حتليل االحندار ااخطي  فإنناالختبار الفرضيتني وباعتبار أن كال املتغريين املستقل والتابع كميان، 
 البسيط، فنحصل على اجلدول التايل.
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 رضا العمال عن المؤسسةو تعزيز  مالنتائج اختبار األثر بين واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الع : (43-3)جدول رقم 

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

.022  
2.321 

 
.724 

Constant( B)الباقي الثابت 

  1 
.699a معامل اإلرتباطR 

0,000  
10.149 

 
.814 
 

واقع المسؤولية االجتماعية في 
 R2معامل التعيين  488.   المؤسسة تجاه العمال

 
.000b  

103.002 
 
108 

 
37.290 

 التباين المفسر

    
 التباين غير المفسر 39.099

 SPSSبرنامج  خمرجاتالمصدر: 

قويا بني متغري إجيابيا وهي تظهر ارتباطا  0.122كانت (R)من اجلدول أعاله نالحظ ان قيمة معامل االرتباط 
أي أن أي تغري باالجياب يف ، رضا العمال عن املؤسسةومتغري جتاه العمال لمسؤولية االجتماعية ل املمارسات الواقعية

كما بلغ جتاه العمال يؤدي إىل زيادة يف تعزيز رضا العمال عن املؤسسة،  مسؤولية االجتماعية لل املمارسات الواقعيةقيم 
، والباقي يرجع يعود إىل ممارسات املسؤولية االجتماعيةالرضا من  %22.2، مما يعين أن 0.222  (R-deux)عينيمعامل الت

 ذا.إىل عوامل أخرى، وهو ما يوضح القوة التفسريية لنموذج االحندار ه

وفيما يتعلق بقيمة التباين املفسر الباقي لنموذج االحندار، يتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة 
، وهي دالة إحصائيا 37.290جتاه العمال بلغت  مسؤولية االجتماعيةلل املمارسات الواقعيةالرضا والراجعة لتأثري التغري يف 

عند درجة خماطرة اليت هي أكرب من مستوى داللة التباين 0.01املقدرة بSig  0.000املقدرة ب. 

 هذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:  

 
 

، وهو أقل من درجة املخاطرة 0.077عند مستوى داللة قدر ب 0.272الباقي  Bحيث أن قيمة    املقدرة
وهي جتسد معامل التغري يف الرضا والفرتة 0.252فقدرت ب a ، ما يدل أن هذه املعلمة دالة إحصائيا، أما 0.01ب

املمارسات ، وهو إجيايب ما يفسر أنه إذا تغري االجتماعية جتاه العمال املمارسات الواقعية للمسؤوليةاملدروسة بداللة 

 0.724لمسؤولية االجتماعية تجاه العمال +ل الممارسات الواقعية *0.814العمال= لدى رضاتعزيز ال
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وهو معامل دال إحصائيا، إذ  0.252بوحدة واحدة تتغري قيمة الرضا مبعامل  االجتماعية جتاه العمال الواقعية للمسؤولية
وهي أقل من درجة املخاطرة  0.000بلغت داللته   0.01املقدرة ب. 

اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية العدمية هذه النتائج من خالل 
 .املؤسسةعن العمال  على تعزيز رضااالجتماعية جتاه العمال  للممارسات الواقعية للمسؤوليةداللة إحصائية 

 لدى العمال، أي أنرضا تسهم يف تعزيز ال تماعيةملسؤولية االجاهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية القائلة بأن 
كلما كانت هناك ممارسات ف، املؤسسةعن  العمال رضاهناك عالقة تأثري إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال و 

 العمال يف املؤسسة. رضاألنشطة املسؤولية االجتماعية جتاه العمال كلما زاد 
 الفرضية الرئيس ية الثانيةمناقشة عرض و املطلب الثالث: 

 وفرضياهتا الفرعية:فرضية الرئيسية الثانية السنناقش فيما يلي 
 رئيسية الثانيةأوال: مناقشة الفرضية ال

تسهم يف تعزيز عالقة  الءلمسؤولية االجتماعية جتاه العماملمارسات الواقعية ل تنص هذه الفرضية على أن:
  .باملؤسسة الءالعم

وعليه البسيط، خالل استخدام منوذج إحصائي ممثل يف منوذج االحندار ااخطي مناقشة هذه الفرضية من  سيتم
سنعمل على إجياد معادلة  العمالء،االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية من أجل حتليل أثر 

 املمارسات الواقعية للمسؤولية يف:  واملتغري املستقل ممثال العمالءيكون فيها املتغري التابع ممثال يف تعزيز العالقات مع 
 العمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه 

 
 حيث متثل كل من:

 a املعادلة ااخطية. ميل منوذج االحندار  وهي متثل أيضا معامل: معلمة 
B:  املمارسات الواقعية للمسؤولية قيمحالة انعدام  يف العمالءالعالقات مع قيمة  الباقي الثابت وهو يوضح 

 العمالء.االجتماعية يف املؤسسة جتاه 

 وعليه سيتم صياغة الفرضيات التالية:

 ممارسات الواقعية للمسؤوليةلل 1.15تأثري ذو داللة احصائية عند مستوى املعنوية  د: ال يوجالفرضية المبدئية
 العمالء.تعزيز العالقات مع على  العمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه 

(Y= a*X1 + B) 
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 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 1.15  : يوجد تأثري ذو داللة احصائية عند مستوى املعنويةالفرضية البديلة
 العمالء.تعزيز العالقات مع العمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه 

يت مت ، مت احلصول على النتائج ال SPSSإذن وبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 :وايليف اجلدول امل تلخيصها

 العمالءالعالقات مع تعزيز  عمالء واالجتماعية تجاه ال لمسؤوليةا واقع(: نتائج اختبار األثر بين 44-3الجدول رقم)

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,005 2,927 0,902 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,759a 
 Rمعامل اإلرتباط 

0,000 
 

10,098 
 

واقع المسؤولية االجتماعية في  0,770
 0,576 المؤسسة تجاه العمالء

 
 R2معامل التعيين 

 
1.100 101,965 

 
 التباين المفسر 17,211 1

 التباين غير المفسر 12,659 75  

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

وهذا يفسر أن املسؤولية االجتماعية ، 0.212  ( =Rمعامل االرتباط ) من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن
تغري ، وهذا يدل أيضا على أن أي العمالءتعزيز العالقات مع قوية بجيابيا وبدرجة إترتبط   لعمالءيف املؤسسة جتاه ا

تعزيز العالقات بتؤدي إىل زيادة أيضا  لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم باإلجياب
 لعمالء.مع ا

وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا ، 0.121(= R-deuxمعامل التعيني)نالحظ كذلك أن 
ترجع إىل تأثري التغري يف  العمالءمن التغريات احلاصلة على تعزيز العالقات مع  %57.6أي أن  ،%57.6ت بلغ

 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى ، لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية

هذا اجلدول يتبني أن ن م، و  رموذج االحنداري املفسر الباقي لنغحيوي اجلدول قيمة التباين املفسر والتباين كما 
املمارسات الواقعية والراجعة لتأثري التغري  لعمالءقيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز العالقات مع ا

دالة احصائيا عند درجة خماطرة   وهي، 52.755بلغت لعمالء االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا للمسؤولية    املقدرة بـ
  .0.000املقدرة بـ   sig  من مستوى داللة التباين رباليت كانت أك 0.01



الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات 
 أصحاب المصالح

 216 

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وهذا وحسب نتائج اجلدول أيضا 
 
 

من درجة قل وهو أ Sig=,005عند مستوى داللة قدر بـ 0,902  (= Constant) الباقي الثابت Bحيث أن  
املخاطرة    دالة إحصائيا وهي تعرب عن قيمة تعزيز العالقات مع  ما يدل على أن هذه املعلمة،  0.01املقدرة بـ
 لعمالء.االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤوليةيف حالة انعدام  قيم العمالء 

a  =0,770 بداللة  الفرتة املدروسة العينة و يف  لعمالءجتسد هذه املعلمة معامل التغري يف تعزيز العالقات مع ا
املمارسات  تما يفسر أنه إذا تغري  وهو اجيايب لعمالء، االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا لواقعية للمسؤوليةاملمارسات ا

مبعامل  لعمالءتتغري قيمة تعزيز العالقات مع العمالء بوحدة واحدة االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا الواقعية للمسؤولية
من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000توى الداللةذ بلغت قيمة مسإحصائيا، إ، هذا املعامل دال  0.220  

  .0.01 املقدرة بـ 

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  بدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية امل
 العمالء.تعزيز العالقات مع العمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه  لممارسات الواقعية للمسؤوليةحصائية لإ

العالقات مع  تعزيز يف تسهمجتاه العمالء  االجتماعية املسؤولية بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 .املؤسسةب وعالقة العمالء الءالعم جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي ،العمالء

 الفرضية الفرعية ألاولى  ثانيا: مناقشة

ثقة  يف تعزيز  لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء املمارسات الواقعية ل تسهمة على أنه: تنص هذه الفرضي
 .العمالء باملؤسسة

 وميكن صياغتها كما يلي:

 للمسؤوليةممارسات الواقعية لل 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج :الفرضية المبدئية
 العمالء. لدى الثقةتعزيز العمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه 

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ديوج :الفرضية البديلة
 العمالء. لدى الثقةتعزيز العمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه 

 0.902 االجتماعية في المؤسسة تجاه العمالء( + الممارسات الواقعية للمسؤولية 0.770العالقات مع العمالء = )تعزيز 
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يت مت ، مت احلصول على النتائج الSPSSوبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج  إذن
 :وايليف اجلدول امل تلخيصها

 العمالءمع  العمالء و تعزيز الثقةواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه (: نتائج اختبار األثر بين 40-3الجدول رقم)
Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F النموذج القيمة درجة الحرية 

0,335 0,970 0,324 Constant( B) الباقي الثابت 

   

,780a 
 Rمعامل اإلرتباط 

واقع المسؤولية االجتماعية في  0,898 10,862 0,000
 المؤسسة تجاه المؤسسة

 R2معامل التعيين  0,608

 

 

 

9.999 4,758 
 

 التباين المفسر 23,433 1

 التباين غير المفسر 15,095 76  

 SPSS: خمرجات برنامج المصدر

وهذا يفسر أن املسؤولية االجتماعية يف  0.220=( Rمعامل االرتباط) من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
 تغري باإلجياب، وهذا يدل أيضا على أن أي العمالءمع  الثقةتعزيز قوية باجيابيا وبدرجة ترتبط   العمالءاملؤسسة جتاه 

العمالء يف  ثقةتعزيز بتؤدي إىل زيادة أيضا  العمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم
% 60.8وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 0.608 بـ (R-deuxمعامل التعيني )املؤسسة، وقدر 

االجتماعية  املمارسات الواقعية للمسؤوليةرجع إىل تأثري التغري يف ي الثقة% من التغريات احلاصلة على تعزيز 60.8أي أن 
 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى العمالء،يف املؤسسة جتاه 

يف أثري التغري والراجعة لت لدى العمالء الثقةأن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز كما 
دالة احصائيا عند درجة خماطرة   وهي  23,433 بلغت العمالء االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية

    من مستوى داللة التباين  كرباليت كانت أ 0.01املقدرة بـ sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وهذا وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 
 

 0,324االجتماعية في المؤسسة تجاه العمالء( +  الممارسات الواقعية للمسؤولية 0,898= ) الثقة لدى العمالءتعزيز 
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من درجة كرب وهو أ Sig=,335عند مستوى داللة قدر بـ  0,324  (= Constant) الباقي الثابت  B حيث أن :
املخاطرة    لدى  الثقةدالة إحصائيا وهي تعرب عن قيمة تعزيز غري  ما يدل على أن هذه املعلمة، 0.01املقدرة بـ

 العمالء.االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤوليةيف حالة انعدام  قيم  العمالء

a  =0,898  بداللة  الفرتة املدروسة العينة و يف  لدى العمالء الثقةجتسد هذه املعلمة معامل التغري يف تعزيز
املمارسات الواقعية ما يفسر أنه إذا تغري  جيايبإالعمالء، وهو االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية

، هذا 0,898مبعامل  لعمالءالدى  الثقةتتغري قيمة تعزيز دة واحدة لعمالء بوحاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا للمسؤولية
من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000ذ بلغت قيمة مستوى الداللةإحصائيا، إاملعامل دال    0.01 املقدرة بـ. 

تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة ونقبل الفرضية البديلة اليت بدئية من خالل هذه النتائج نرفض الفرضية امل
 باملؤسسة. لعمالءا ثقةتعزيز لعمالء على لمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه الللممارسات الواقعية إحصائية 

 يف تسهم العمالء جتاه االجتماعية مسؤوليةللملمارسات الواقعية ا بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 العمالء ثقةو  العمالء جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي العمالء، الثقة لدى تعزيز

 كلما زادت الثقة لدى العمالء.  العمالء جتاه االجتماعية لمسؤولية، فكلما كانت هناك ممارسات لباملؤسسة
 ثالثا: مناقشة الفرضية الفرعية الثانية

التزام  العمالء  جتاه  تسهم يف تعزيزلمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء ل املمارسات الواقعية تنص هذه الفرضية على أن:
 وميكن صياغتها كما يلي: . املؤسسة

لممارسات الواقعية ل 1.15تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج الفرضية المبدئية:
 لعمالء.الدى  االلتزامتعزيز على  لعمالءيف املؤسسة جتاه ا االجتماعية للمسؤولية

 ممارسات الواقعية للمسؤوليةلل 1.15  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ديوج :ية البديلةضالفر 
 لعمالء.الدى  االلتزامتعزيز على  لعمالءاملؤسسة جتاه ا االجتماعية يف

يت مت ، مت احلصول على النتائج الSPSSوبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج  إذن
  :وايليف اجلدول امل تلخيصها
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 لدى العمالء عمالء وتعزيز االلتزامواقع المسؤولية االجتماعية تجاه ال(: نتائج اختبار األثر بين 40-3الجدول رقم)
Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F النموذج القيمة درجة الحرية 

0,000 4,002 1,459 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,637a 
 
 

 Rمعامل اإلرتباط
0,000 7,200 0,650 

 واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه المورد
  0,405 

 
 R2معامل التعيين 

 

1.10
0 

51,83 
 

1 12,251 
 التباين المفسر

  
76 17,962 

 التباين غير المفسر 

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

 املمارسات الواقعيةوهذا يفسر أن 637a, ( =R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
، وهذا يدل أيضا على أن أي لدى العمالء االلتزامتعزيز قوية بجيابيا وبدرجة إترتبط لمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء ل

تعزيز بؤدي إىل زيادة أيضا ي لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم تغري باإلجياب
 لعمالء.ا لدى االلتزام

 % أي أن20.1وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت  0,405(= R-deuxمعامل التعيني )
 املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف  لعمالءالدى  االلتزام% من التغريات احلاصلة على تعزيز 20.1

 . والباقي يرجع إىل عوامل أخرى لعمالء،االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا

والراجعة لعمالء ا لدى االلتزامأن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز  أيضا اجلدول يتبنين مو 
حصائيا عند إدالة  وهي 12,251 بلغت لعمالء االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤوليةيف لتأثري التغري 

درجة خماطرة      من مستوى داللة التباين رباليت كانت أك 0.01املقدرة بـ  sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وهذا وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 
 

 1,459االجتماعية في المؤسسة تجاه العمالء( +  الممارسات الواقعية للمسؤولية 0,650االلتزام لدى العمالء  = )تعزيز 
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من درجة  قلوهو أ sig=,000عند مستوى داللة قدر بـ  1,459  (= Constant) الباقي الثابت  B أن:حيث 
املخاطرة    لدى  االلتزامدالة إحصائيا وهي تعرب عن قيمة تعزيز  ما يدل على أن هذه املعلمة،  0.01املقدرة بـ

 لعمالء.ا االجتماعية يف املؤسسة جتاه املمارسات الواقعية للمسؤوليةيف حالة انعدام  قيم  لعمالءا

a  =0,650  بداللة  الفرتة املدروسة العينة و يف  لعمالءالدى  االلتزامجتسد هذه املعلمة معامل التغري يف تعزيز
املمارسات  تما يفسر أنه إذا تغري  لعمالء، وهو اجيايباالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية

مبعامل  لعمالءالدى  االلتزامتتغري قيمة تعزيز لعمالء بوحدة واحدة املؤسسة جتاه ااالجتماعية يف  الواقعية للمسؤولية
من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000ذ بلغت قيمة مستوى الداللةإحصائيا، إ، هذا املعامل دال  0,650  

  .0.01 املقدرة بـ 

اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  ملبدئية ونقبل الفرضية البديلةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية ا
 لدى العمالء. االلتزامتعزيز عمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه ال لممارسات الواقعية للمسؤوليةإحصائية ل

 لدىلتزام اال زيزتع يف تسهم العمالء جتاه االجتماعية املسؤولية بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 فكلما املؤسسة،جتاه  العمالء التزام و  العمالء جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي العمالء،

 .العمالء لدى االلتزام زاد كلما العمالء جتاه االجتماعية للمسؤولية ممارسات هناك كانت
 رابعا: مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة 

رضا  تسهم يف تعزيز  مسؤولية االجتماعية جتاه العمالءلاملمارسات الواقعية ل تنص هذه الفرضية على أن:
 وتصاغ كما يلي: .العمالء عن املؤسسة

 ممارسات الواقعية للمسؤوليةلل 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج الفرضية المبدئية:
 لعمالء.الدى  الرضاتعزيز على  لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ديوج الفرضية البديلة:
 لعمالء.الدى  الرضاتعزيز على  لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا

 يت مت تلخيصها، مت احلصول على النتائج ال SPSSباملتغريات حمل الدراسة يف برنامج بعد إدخال البيانات املتعلقة 
 :وايليف اجلدول امل
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 لدى العمالء عمالء وتعزيز الرضاواقع المسؤولية االجتماعية تجاه ال(: نتائج اختبار األثر بين 40-3الجدول رقم)

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,083 2,327 0,931 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,665a 
 Rمعامل اإلرتباط 

واقع المسؤولية االجتماعية في  0,762 7,701 0,011
 المؤسسة تجاه العمالء

 R2معامل التعيين  0,442

 التباين المفسر 16,855 1 59,304 1.111 

غير المفسر التباين 21,316 85    
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

املمارسات الواقعية وهذا يفسر أن   665a, ( =R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
، وهذا لعمالءالدى  الرضاتعزيز قوية نوعا ما بجيابيا وبدرجة إترتبط   لعمالءلمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه ال

ؤدي إىل ي لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم تغري باإلجيابيدل أيضا على أن أي 
 لعمالء.االرضا لدى تعزيز بزيادة أيضا 

أي أن  ،%22.7وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت  0,442(= R-deuxمعامل التعيني )
االجتماعية  املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف  لعمالءالدى  الرضامن التغريات احلاصلة على % 22.7

 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى لعمالء،يف املؤسسة جتاه ا

لتأثري التغري والراجعة  لعمالءالدى  الرضاأن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز كذلك يتبني  و 
حصائيا عند درجة إدالة  وهي،  16,855 بلغت  لعمالءاالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية

خماطرة      من مستوى داللة التباين رباليت كانت أك 0.01املقدرة بـ  Sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 
 حيث أن :

 0,931 االجتماعية في المؤسسة تجاه العمالء( + الممارسات الواقعية للمسؤولية 0,762الرضا لدى العمالء = )تعزيز 
 



الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف والعالقات مع الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية لواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات 
 أصحاب المصالح

 222 

B  الباقي الثابت (Constant =)  0,931  عند مستوى داللة قدر بـsig=,023 من درجة املخاطرة قل وهو أ  
يف حالة انعدام   لعمالءالدى  الرضاوهي تعرب عن قيمة تعزيز  ،دالة إحصائيا ما يدل على أن هذه املعلمة 0.01املقدرة بـ 

 لعمالء. االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤوليةقيم 

a  =0,762  بداللة  الفرتة املدروسة العينة و يف  لعمالءالدى  الرضاالتغري يف تعزيز جتسد هذه املعلمة معامل
املمارسات  تما يفسر أنه إذا تغري  لعمالء، وهو إجيايباالجتماعية يف املؤسسة جتاه ا املمارسات الواقعية للمسؤولية

مبعامل لعمالء ا لدى الرضازيز تتغري قيمة تعلعمالء بوحدة واحدة االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا الواقعية للمسؤولية
من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000ذ بلغت قيمة مستوى الداللةإحصائيا، إ، هذا املعامل دال 0,762  

 .0.01 املقدرة بـ 

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  املبدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية 
 لدى العمالء. الرضاتعزيز لعمالء على االجتماعية يف املؤسسة جتاه ا مارسات الواقعية للمسؤوليةللمإحصائية 

 لدى الرضا تعزيز يف تسهم العمالء جتاه االجتماعية املسؤولية بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 فكلما املؤسسة، عن العمالء ورضا العمالء جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي العمالء،

 .العمالء لدى الرضا زاد كلما العمالء جتاه االجتماعية للمسؤولية ممارسات هناك كانت
 املطلب الرابع: مناقشة الفرضية الرئيس ية الثالثة

 وفرضياهتا الفرعية: الفرضية الرئيسية الثالثةسنناقش فيما يلي 
 أوال: مناقشة الفرضية الرئيسية الثالثة

تسهم يف تعزيز العالقات لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين املمارسات الواقعية ل أن تنص هذه الفرضية على
 .مع املوردين

وعليه  البسيط،خالل استخدام منوذج إحصائي ممثل يف منوذج االحندار ااخطي من  ةسيتم مناقشة هذه الفرضي
 يف:  واملتغري املستقل ممثال املوردينسنعمل على إجياد معادلة يكون فيها املتغري التابع ممثال يف تعزيز العالقات مع 

  املوردين.االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية
 
 

 حيث متثل كل من:

(Y= a*X1 + B) 
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 a   املعادلة ااخطية. ميل منوذج االحندار  وهي متثل أيضا معاملمعلمة 
B  املمارسات الواقعية للمسؤولية قيميف حالة انعدام  املوردينتعزيز العالقات مع قيمة  الباقي الثابت وهو يوضح 

 املوردين. االجتماعية يف املؤسسة جتاه

 صياغة الفرضيات التالية: سيتموعليه 

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج الفرضية المبدئية:
 املوردين.تعزيز العالقات مع على  املورديناالجتماعية يف املؤسسة جتاه 

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 1.15  املعنويةتأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى  ديوج الفرضية البديلة:
 املوردين.تعزيز العالقات مع على  املورديناملؤسسة جتاه  االجتماعية يف

 يت مت تلخيصها، مت احلصول على النتائج ال SPSSبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
  :وايليف اجلدول امل

 الموردينالعالقات مع الموردين وتعزيز  واقع المسؤولية االجتماعية تجاه(: نتائج اختبار األثر بين 41-3الجدول رقم)

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,001 3,457 1,110 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,724a 
 Rمعامل اإلرتباط 

المسؤولية االجتماعية في واقع  0,709 8,780 0,000
 0,524   المؤسسة تجاه الموردين

 
 R2معامل التعيين 

 1.100 
 التباين المفسر 13,947 1 77,082

 التباين غير المفسر 12,666 70  
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

املمارسات الواقعية وهذا يفسر أن  724a,  ( =R) من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن: معامل االرتباط
، وهذا يدل أيضا املوردينجيابيا وبدرجة قوية بتعزيز العالقات مع إترتبط  املوردين لمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاهل

 تؤدي إىل زيادة املوردين االجتماعية يف املؤسسة جتاه املمارسات الواقعية للمسؤوليةعلى أن أي تغري باإلجياب لقيم 
 .املوردينأيضا بتعزيز العالقات مع 
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أي  ،%52.4وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت   0,524(= R-deuxمعامل التعيني )
 املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف  املوردين% من التغريات احلاصلة على تعزيز العالقات مع 52.4أن 

 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى املوردين،ة يف املؤسسة جتاه االجتماعي

 يف والراجعة لتأثري التغري املوردينيتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز العالقات مع كما 
حصائيا عند درجة خماطرة  إدالة  وهي، 13,947 بلغت املوردين االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية

    من مستوى داللة التباين رباليت كانت أك 0.01املقدرة بـ  sig   0.000املقدرة بـ.  
 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:هذا وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 
 

من درجة قل وهو أ Sig=,005عند مستوى داللة قدر بـ 0,902  (= Constant) الباقي الثابت Bحيث أن : 
املخاطرة    دالة إحصائيا ما يدل على أن هذه املعلمة 0.01املقدرة بـ. 

 a  =0,709  بداللة  الفرتة املدروسة العينة و يف  املوردينجتسد هذه املعلمة معامل التغري يف تعزيز العالقات مع
املمارسات  تما يفسر أنه إذا تغري  املوردين، وهو اجيايباالجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤولية

مبعامل  املوردينتتغري قيمة تعزيز العالقات مع ين بوحدة واحدة املورداالجتماعية يف املؤسسة جتاه  الواقعية للمسؤولية
من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.005ذ بلغت قيمة مستوى الداللةإحصائيا، إ، هذا املعامل دال  0,709  

 .0.01 املقدرة بـ 

ونقبل الفرضية البديلة  اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  بدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية امل
 املوردين.تعزيز العالقات مع املوردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه  لممارسات الواقعية للمسؤوليةإحصائية ل

العالقات مع  تعزيز يف تسهم وردينامل جتاه االجتماعية املسؤولية بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 .املؤسسةب املوردين وعالقة املوردين جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي ،املوردين

 مناقشة الفرضية الفرعية ألاولىثانيا: 
ثقة  تسهم يف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين املمارسات الواقعية ل تنص هذه الفرضية على أن:

 وتصاغ كما يلي: .املوردين باملؤسسة

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  الفرضية المبدئية:
 االجتماعية يف املؤسسة جتاه املوردين على تعزيز الثقة لدى املوردين.

 1,110+  االجتماعية في المؤسسة تجاه الموردين( للمسؤوليةالممارسات الواقعية  0,709العالقات مع الموردين = )تعزيز 
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 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01املعنوية  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى :بديلةالفرضية ال
 االجتماعية يف املؤسسة جتاه املوردين على تعزيز الثقة لدى املوردين.

، مت احلصول على النتائج اليت مت تلخيصها  SPSSبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 يف اجلدول املوايل:

 لدى الموردين موردين وتعزيز الثقةواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه ال(: نتائج اختبار األثر بين 40-3الجدول رقم)

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,089 1,722 0,566 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,748a 
 Rمعامل اإلرتباط 

واقع المسؤولية االجتماعية في  0,830 9,961 0,000
 0,560 المؤسسة تجاه الموردين

 R2معامل التعيني  

 1.111 
99,224 

 
 التباين املفسر 19,975 1

 التباين غري املفسر 15,703 78  

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
وهذا يفسر أن املسؤولية االجتماعية يف  748a, ( =R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:

 تغري باإلجياب، وهذا يدل أيضا على أن أي  وردينامللدى  الثقةتعزيز قوية باجيابيا وبدرجة ترتبط  ورديناملؤسسة جتاه امل
 وردين.امللدى  الثقةتعزيز بتؤدي إىل زيادة أيضا  ورديناالجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم

أي أن  ،%11وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت  0,560(= R-deuxمعامل التعيني )
 املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف  وردينامل الثقة لدى% من التغريات احلاصلة على تعزيز 11

 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى وردين،االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

يف والراجعة لتأثري التغري  وردينامللدى  الثقةيتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز كما 
حصائيا عند درجة خماطرة  إدالة  وهي  19,975 بلغت وردين االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤولية

    من مستوى داللة التباين  كرباليت كانت أ 0.01املقدرة بـ Sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 566تعز 
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من درجة كرب وهو أ sig=,089عند مستوى داللة قدر بـ  0,566  (= Constant) الباقي الثابت  B حيث أن 
املخاطرة    دالة إحصائياغري  ما يدل على أن هذه املعلمة 0.01املقدرة بـ. 

a  =0,830 االجتماعية يف املؤسسة جتاه  املمارسات الواقعية للمسؤوليةما يفسر أنه إذا تغري  هذا املعامل إجيايب
ذ بلغت قيمة مستوى إحصائيا، إدال  وهو،  0,830مبعامل  وردينامللدى  الثقةتتغري قيمة تعزيز وردين بوحدة واحدة امل

من درجة املخاطرة  أقلوهي  =sig  0.000الداللة   0.01 املقدرة بـ. 

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  بدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية امل
 وردين.امل لدى الثقةتعزيز وردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل لممارسات الواقعية للمسؤوليةإحصائية ل

 الثقة لدى تعزيز يف تسهم وردينامل جتاه االجتماعية املسؤولية بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
، فكلما كانت املؤسسةب املوردينثقة املوردين و  جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي ،املوردين

 .باملؤسسة املوردينزادت ثقة  املوردين جتاه االجتماعية سؤوليةمهناك ممارسات لل

 ثالثا: مناقشة الفرضية الفرعية الثانية

التزام  يف تعزيز  تسهملمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين املمارسات الواقعية ل تنص هذه الفرضية على أن:
 وتصاغ هذه الفرضية كما يلي: .املوردين جتاه املؤسسة

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج الفرضية المبدئية:
 وردين.امللدى  االلتزامتعزيز وردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

 ممارسات الواقعية للمسؤوليةلل 0.01  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ديوج الفرضية البديلة:
 وردين.امللدى  االلتزامتعزيز على  وردينيف املؤسسة جتاه املاالجتماعية 

 يت مت تلخيصهامت احلصول على النتائج ال ،SPSSبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 :وايليف اجلدول امل
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لدى  موردين وتعزيز االلتزامال االجتماعية في المؤسسة تجاه ال الممارسات الواقعية للمسؤولية(: نتائج اختبار األثر بين 09-3الجدول رقم)
 موردينال

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 الحرية

 النموذج القيمة

0,002 2,726 1,040 Constant( B)الباقي الثابت 

   

,670a 
 Rمعامل اإلرتباط 

واقع المسؤولية االجتماعية في  0,738 7,654 0,000
تجاه الموردين المؤسسة  0,449 

 
 R2معامل التعيين 

 

 
1.100 58,586 

 
 التباين المفسر 16,180 1

 التباين غير المفسر 19,885 72  

 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 

يف وهذا يفسر أن املسؤولية االجتماعية 670a,  ( =R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
تغري ، وهذا يدل أيضا على أن أي وردينامللدى  االلتزامتعزيز قوية بجيابيا وبدرجة إترتبط   ورديناملؤسسة جتاه امل

وردين، امللدى  االلتزامتعزيز بتؤدي إىل زيادة أيضا  وردينواقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل لقيم باإلجياب
أي أن  ،%22.2ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت  هوو  0,449(= R-deuxمعامل التعيني )و 

 املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف  وردينامللدى  االلتزام% من التغريات احلاصلة على تعزيز 22.2
 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى وردين،االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

والراجعة لتأثري التغري  وردينامل لدى  االلتزاميتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز كما 
حصائيا عند درجة خماطرة  إدالة  وهي 16,180 بلغتوردين االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤولية

    من مستوى داللة التباين ربيت كانت أكال 0.01املقدرة بـ  Sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:وحسب نتائج اجلدول أيضا 

 
 

من درجة قل وهو أ Sig=,008عند مستوى داللة قدر بـ 1,040  (= Constant) الباقي الثابت  Bحيث أن  
املخاطرة    دالة إحصائيا ما يدل على أن هذه املعلمة 0.01املقدرة بـ. 

 1,040 االجتماعية في المؤسسة تجاه الموردين( + الممارسات الواقعية للمسؤولية 0,738االلتزام لدى الموردين = )تعزيز 
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a  =0,738 اعية يف املؤسسة االجتم املمارسات الواقعية للمسؤولية تما يفسر أنه إذا تغري  هذا املعامل إجيايب
ذ بلغت إحصائيا، إ، هذا املعامل دال  0,738مبعامل  وردين امل لدى االلتزامتتغري قيمة تعزيز وردين بوحدة واحدة جتاه امل

من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000قيمة مستوى الداللة   0.01 املقدرة بـ. 

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  املبدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية 
 وردين.امللدى  االلتزامتعزيز وردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل لممارسات الواقعية للمسؤوليةإحصائية ل

 لدى لتزاماال تعزيز يف تسهم وردينامل جتاه االجتماعية ةاملسؤولي بأن القائلة الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
، فكلما  املؤسسةجتاه  املوردين التزاماملوردين و  جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي ،املوردين

 .املوردين االلتزام لدىزاد  املوردين جتاه االجتماعية سؤوليةكانت هناك ممارسات للم
 رابعا: مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة

رضا  تسهم يف تعزيز لمسؤولية االجتماعية جتاه املوردين ل املمارسات الواقعية تنص هذه الفرضية على أن:
  وتصاغ كما يلي: .املوردين عن املؤسسة

 الواقعية للمسؤوليةلممارسات ل 0.01تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  دال يوج الفرضية المبدئية:
 وردين.امللدى  الرضاتعزيز وردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

 لممارسات الواقعية للمسؤوليةل 0.01  تأثري ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ديوج :الفرضية البديلة
 وردين. امللدى  الرضاتعزيز على  ورديناالجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

 التالية:مت احلصول على النتائج  ،SPSSبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 
 مورديناللدى  موردين وتعزيز الرضاواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه ال(: نتائج اختبار األثر بين 08-3الجدول رقم)

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F  الحريةدرجة  النموذج القيمة 

0,001 3,442 1,411 Constant( B)الباقي الثابت 

 
 

  

,569a 
 Rمعامل اإلرتباط 

0,0
11 

6,185 0,645 
 واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه الموردين

 R2معامل التعيين  0,323

 

 

1.11
1 

 التباين المفسر 12,853 1 38,25

 التباين غير المفسر 26,882 80  
 SPSSخمرجات برنامج المصدر: 
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وهذا يفسر أن املسؤولية االجتماعية يف   569a,  ( =R) معامل االرتباط من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن
، وهذا يدل أيضا وردينامل لدى الرضاتعزيز ب (ىل قوية نوعا ما)إمتوسطة جيابيا وبدرجة إترتبط   ورديناملؤسسة جتاه امل

ؤدي إىل زيادة ي ورديناالجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤولية لقيم تغري باإلجيابعلى أن أي 
 وردين.تعزيز العالقات مع املبأيضا 

أي  ،%27.2وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت  0,323(= R-deuxمعامل التعيني )
 املمارسات الواقعية للمسؤوليةترجع إىل تأثري التغري يف وردين امل لدى الرضا% من التغريات احلاصلة على تعزيز 27.2أن 

 .والباقي يرجع إىل عوامل أخرى وردين،االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل

يف والراجعة لتأثري التغري  وردينامللدى  الرضايتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة تعزيز كما 
حصائيا عند درجة خماطرة  إدالة  وهي، 12,85 بلغت وردين االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤولية

    من مستوى داللة التباين رباليت كانت أك 0.01املقدرة بـ  Sig   0.000املقدرة بـ.  

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل:ئج اجلدول أيضا وحسب نتا

 
 

من درجة قل وهو أ Sig=,001عند مستوى داللة قدر بـ  1,411  (= Constant) الباقي الثابت  B حيث أن 
املخاطرة    وردينامللدى  الرضادالة إحصائيا وهي تعرب عن قيمة تعزيز  ما يدل على أن هذه املعلمة 0.01املقدرة بـ 

 وردين.االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل املمارسات الواقعية للمسؤوليةيف حالة انعدام  قيم 

a  =0,645 االجتماعية يف املؤسسة  املمارسات الواقعية للمسؤولية تا يفسر أنه إذا تغري م هذا املعامل إجيايب
ذ بلغت قيمة إحصائيا، إدال  وهو، 0,645مبعامل  وردينامل لدى الرضاتتغري قيمة تعزيز وردين بوحدة واحدة جتاه امل

من درجة املخاطرة  أقلوهي  =Sig  0.000مستوى الداللة   0.01 املقدرة بـ. 

ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أن هناك تأثريا ذو داللة  بدئيةمن خالل هذه النتائج نرفض الفرضية امل
 وردين.امللدى  الرضاتعزيز وردين على االجتماعية يف املؤسسة جتاه امل لممارسات الواقعية للمسؤوليةإحصائية ل

 لدى الرضا تعزيز يف تسهم املوردين جتاه االجتماعية املسؤولية بأن ئلةالقا الفرضية صحة تؤكد النتائج هذه
 فكلما املؤسسة، عن املوردين ورضا املوردين جتاه االجتماعية املسؤولية بني إجيابية تأثري عالقة هناك أن أي املوردين،

 .املوردين لدى الرضا زاد املوردين جتاه االجتماعية للمسؤولية ممارسات هناك كانت

 1,411 االجتماعية في المؤسسة تجاه الموردين( + الممارسات الواقعية للمسؤولية 0,645الرضا لدى الموردين = )تعزيز 
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 الفصل الثالث خالصة

توصلنا من خالل هذا الفصل إىل أن  اجلزائر  قامت ببعض اجلهود واملبادرات احملتشمة نوعا ما فيما يتعلق 
ؤسسات باملسؤولية االجتماعية للشركات، وكان ذلك من خالل إصدار ميثاق احلكم الرادد للمؤسسات الذي اعترب امل

املعين األول هبذا امليثاق، نظرا ملكانتها االقتصادية واالجتماعية، فهي مطالبة بتحصني نفسها الصغرية واملتوسطة ااخاصة 
ضد الصعوبات اليت تعرتضها، من خالل تبنيها لقواعد اإلدارة الشفافة واالستقرار واالنضباط، ويعين االلتزام مببادئ 

طراف الفاعلة ما يوطد العالقات معهم وحيسن احلكم الرادد للمؤسسات، حتمل املؤسسات ملسؤولياهتا جتاه كل األ
 صورة املؤسسة ويرفع من قدرهتا التنافسية.  

 لقطاع البديلة االقتصادية القطاعات هناك مبادرات متعلقة بالتنمية املستدامة واالستدامة البيئية تتمثل يف تنمية

االستخدامية للموارد الطاقوية واملنجمية الوطنية،  احملروقات، وتطوير اهلياكل القاعدية والبىن التحتية، وحتسني الكفاءة
بادرات املتعلقة ، أما املالعمال، فأبرز املبادرات هي صدور قانون العمل مع العالقة وغريها، وفيما يتعلق بتحسني

املتعلق ، والقانون املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلكفكان من ضمنها القانون  بتحسني العالقات مع املستهلك،
 حبماية املستهلك وقمع الغش.

 :التاليةالنتائج  كذلك التوصل إىلمت من خالل هذا الفصل  

وتعزيز العالقات مع العمال جتاه   االجتماعيةاملمارسات الواقعية للمسؤولية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني  -3
 ، حيث: العمال

  لعمال وتعزيز ثقة جتاه ا االجتماعية الواقعية للمسؤوليةاملمارسات بني يوجد تأثري ذو داللة إحصائية
 العمال باملؤسسة

  لتزام وتعزيز االعمال جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني
 جتاه املؤسسة العمال
  رضا و العمال جتاه  اعيةاالجتم املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني

 عن املؤسسة العمال
االجتماعية جتاه العمالء وتعزيز العالقات مع  املمارسات الواقعية للمسؤولية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني -8

 العمالء، حيث:
  جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني

 لعمالء باملؤسسةا  ثقةو  العمالء
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  جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني
 العمالء  جتاه املؤسسة  التزامو  العمالء

 جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤولية يوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني
 العمالء عن املؤسسة  رضاو العمالء

االجتماعية جتاه املوردين وتعزيز العالقات مع  املمارسات الواقعية للمسؤولية تأثري ذو داللة إحصائية  بنييوجد  -3
 املوردين، حيث:
  جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بني

 املوردين باملؤسسة  ثقةو  املوردين
  جتاه  االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةبني  يوجد تأثري ذو داللة إحصائية

 املوردين  جتاه املؤسسة  التزامو  املوردين
 املوردين   رضاجتاه املوردين و االجتماعية املمارسات الواقعية للمسؤوليةيوجد تأثري ذو داللة إحصائية  بين

 .عن املؤسسة
باملؤسسة تأثريا على تعزيز  ساسينيب املصاحل األجتاه أصحا سؤولية االجتماعيةموتؤكد هذه النتائج أن لل

باملؤسسة كلما أسهم ذلك يف تعزيز وتقوية  العالقات معهم، فكلما كانت هناك ممارسات ألنشطة املسؤولية االجتماعية
 قات مع أصحاب املصاحل.العال
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 الخاتمة

يف املمارسات والبيئية  اجلوانب االجتماعية واألخالقيةدمج يعين  باملسؤولية االجتماعية،املؤسسات  يحتلإن 
وإعطاء أمهية وأولوية ألصحاب املصاحل املتأثرين ، (تعظيم األرباحإىل جانب االهتمام باجلوانب االقتصادية )اإلدارية 

 مسامهني وعمال وعمالء وموردين واجملتمع الواسع، وغريهم.بنشاط املؤسسة واملؤثرين فيها من 
وأدرةت املؤسسات باختالف أحجامها رةة االستدامة، حب وارتبط ارتباطا وثيقاهذا املفهوم لقد تطور  

 يف القضايا االجتماعية واالهتمام مبصاحل ةل من هلم عالقة وطيدة باملؤسسة، واالستناد إىلها أمهية االخنراط توأنشط
وبالتايل ضمان  ،سعيا لتعزيز وتوطيد العالقات معهم همبادئ االستدامة والشفافية واملساءلة والسلوك األخالقي جتاهم

 االستمرارية والنجاح يف بيئة أعمال تتسم حبدة املنافسة.
من خالل هذا البحث مت التوصل إىل عدة نتائج سواء يف اجلانب النظري أو يف اجلانب التطبيقي، ةما 

 والتوصيات، باإلضافة إىل طرح بعض املواضيع ةدراسات مستقبلية. وصلت الدراسة إىل تقدمي عدد من االقرتاحاتت

 جانب النظريالالدراسة في  نتائج  
ال تعمل يف فراغ، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة واجملتمع الذي تعمل فيه، هي وليدة بيئتها، فهي املؤسسات 

تطور يف هذا املفهوم  االجتماعية، باملسؤوليةثار اليت حتدثها، وذلك من خالل االلتزام ما جيعلها مسؤولة عن اآل
ورغم ، به تعريفلحماوالت عديدة لعرف و  ،التسعينات بفعل عوامل عديدة ةالعوملة واحلوةمة وحرةة االستدامة

دمج االعتبارات االقتصادية  تتمثل يف املسؤولية االجتماعيةيف ةون  إال أهنا اشرتةت التعاريف وتعددها اختالف
واالجتماعية والبيئية واألخالقية يف املمارسات اإلدارية للمؤسسات، باالرتكاز على مبادئ االستدامة والشفافية 

 .بأهنا أبعد من االمتثال للقانونو واملساءلة والسلوك األخالقي جتاه ةافة أصحاب املصاحل املرتبطني باملؤسسة، 
ورغم اختالف مسمياهتا والفئة اليت  للمسؤولية االجتماعية للشرةاتةانت هناك عدة نظريات مفسرة ةما  

املسؤولية تندرج حتتها، إال أهنا اشرتةت يف التأةيد على العالقة الرتابطية بني املؤسسات واجملتمع، ةما أن مفهوم 
 .ل متجذرة يف الفكر اإلسالمييعد حكرا على البلدان الغربية، فله أصو  ال االجتماعية للشرةات

عند ممارستها ألنشطة املسؤولية االجتماعية تتبع املؤسسات اسرتاتيجيات خمتلفة، وذلك حسب مدى تبنيها و 
اسرتاتيجية التكيف و االسرتاتيجية الدفاعية و اسرتاتيجية املمانعة  وتتمثل تلك االسرتاتيجيات يف ةل من هلذا املفهوم،

واليت  املسؤولية االجتماعية للشرةاتمن األدوات واملبادرات املتعلقة ب اهناك عدد ةما أنواسرتاتيجية االستشراف،
تساعد يف تبين هذا املفهوم، وتعمل ةدليل إلرشاد املؤسسات حنو السلوك املسؤول، مثل مدونات قواعد السلوك، 

املبادئ التوجيهية و  عاملي لألمم املتحدةاالتفاق الدولية مثل الكومية احلبادرات امل ناهيك عنوالشهادات، واملعايري، 
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تعمل على زيادة الوعي لدى اليت  ،وغريها منظمة العمل الدوليةو  ملنظمة التعاون والتنمية للشرةات متعددة اجلنسيات
 ،املسؤولية االجتماعية للشرةاتاملؤسسات بأمهية تبين برامج 

أن املؤسسات  ويؤيدها حبجة املسؤولية االجتماعيةومن اجلدير بالذةر أن هناك من يرحب مبفهوم وفكرة 
سني العالقات مع أصحاب حتو حتقيق مزايا تنافسية، و رخصة للعمل، والالسمعة اجليدة، ستحقق مكاسب عديدة ة

لفريدمان وأتباعه احلجة الكالسيكية  هناك من يعارض ذلك ويقدم انتقاداته، ةما هو احلال مع ويف املقابلاملصاحل، 
مكلفة ةما أهنا ليست املسؤولية االجتماعية ، وأن للمؤسساتاألساسي  دفهو اهل الربح رين، الذين يعتربونمن املنظ

ال ميكن إنكار وجود تكاليف ترافق تنفيذ برامج هذا و  ،من مهام املؤسسات بل هي واجب احلكومة حنو اجملتمع
املسؤولية االجتماعية وأنشطة املسؤولية االجتماعية، ةما ال ميكن ةذلك جتاهل الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من وراء 

، البد أن تنظر للفوائد والتكاليف مبنظور املسؤولية االجتماعية للشرةاتتستفيد املؤسسات من  ولكي ،للشرةات
 .اتيجي، ما جيعلها قادرة على اختيار الربنامج الذي يناسب إمكانيتها وطبيعة نشاطهااسرت 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة متارس قدرا حكرا على املؤسسات الكبرية، ف املسؤولية االجتماعية ليست إن
يف إحداث  تلعب دورا هاما اتهذه املؤسس من املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع والبيئة وأصحاب املصاحل املتعددين،

وال ميكن  ،من احلكومات واملنظمات الدولية لكثريا حمل اهتمامالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد أصبحت 
  .من االخنراط يف األداء االجتماعي واملسامهة يف رفاه اجملتمع ؤهاإقصا

واألصيلة اليت جتعلها ختتلف عن نظرياهتا لعدد من اخلصائص املميزة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ختضع 
ومن تلك اخلصائص أن ، هافي  املسؤولية االجتماعيةوطبيعة ونطاق أنشطة  ىاألةرب حجما، وبالتايل تؤثر على حمتو 

ةثر عمالئها وغالبية موظفيها ينتمون وأمتأصلون بقوة يف جمتمعاهتم احمللية،  تلك املؤسساتأصحاب  أو يمدير 
منتج أو فاعل يف الساحة احمللية تؤثر حتما  يف موقعها وصورهتا ةمستخِدم أو تهاولذلك فإن مسع ،ة هباللمنطقة احمليط

يف الغالب على األمد القريب، وذلك نظرا لصغر  املؤسسات الصغرية واملتوسطةترةز ، ةما على قدرهتا التنافسية
فهي يف أمس احلاجة لتطبيق برامج املسؤولية حجمها وتأثريها احملدود وافتقارها اىل املوارد واخلربات، لذلك 

االجتماعية، ولعل فهم هذه املؤسسات الحتياجات اجملتمع يساعدها على تطوير منتجات وخدمات مالئمة، ةما 
يساعدها على حتقيق املزيد من الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وتوجيه أعماهلا اخلريية حنو الشرائح األقل حظا يف 

يف اجملتمع وخاصة لدى ة تلك املؤسسات صور ىل ذلك فإن املمارسات املسؤولة من شأهنا أن حتن من إضافة إ ،اجملتمع
التجاوب الفعال مع ، و بعث روح التعاون والرتابط بني خمتلف األطرافوتحتسن مناخ العمل، و  ،العمالء والعمال

 .التغريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع
 اومسؤوليته تهاالعديد من التحديات اليت قد تؤثر على استمراريتواجه  املؤسسات الصغرية واملتوسطة غري أن

  املسؤولية االجتماعية للشرةاتةيفية متوقع و ، التحديات نقص اخلربة يف جمال االستدامةتلك  وعلى رأس، االجتماعية
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ملموسة من خالل حتصيل نتائج مالية و ، األجل طويلة املؤسسة اسرتاتيجية يف االستدامة دمجو ، ةميزة تنافسية
  ا.، وغريهاسرتاتيجيات التطبيقو ، االستثمارات يف جمال االستدامة

، ويف تفاعلها مع بيئتها تتعامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع عدد من األطراف الداخليني واخلارجيني
جمموعة أو  هؤالء هم  املصاحلأصحاب وترتبط معهم مبصاحل خمتلفة،  والثانويني، واملباشرين وغري املباشرين، األساسني

املؤسسة وعمالؤها وموردوها ومالكوها  مالع وهم، املؤسسة فرد ميكن أن يؤثر على أو يتأثر بتحقيق أهداف
 .اجملتمع احمللي والبيئةو ، احلكومة ودوائرها املختلفةو ، املنافسونو ، واملستثمرون والدائنون

جتماعية إىل حتسني وتقوية عالقاهتا مع خمتلف هؤالء تسعى املؤسسة من خالل اهتمامها باملسؤولية اال
 التفاهم تعزيزل عملية إدارية املصاحل أصحاب راكمن خالل إشراةهم، وحتليلهم، والتحاور معهم، فإش ،األطراف
 نوعية معلومات وحتليل مجعيقصد به  املصاحل أصحاب حتليلو  فيها، املصاحل وأصحاب املؤسسات بني واملواءمة
 برنامج، أو سياسة تنفيذ أو وضع عند االعتبار يف مصاحلهم تؤخذ أن ينبغي الذين أولئك لتحديد منهجي بشكل
االستدامة، وتكمن أمهيتها يف  لتحقيق التعاون إمكانية تتيح حيث واعدا، هنجافتعترب  املصاحل أصحاب حواراتوأما 
 مقارنة واستدامة وقبواًل  للتحمل قابلية أةثر تكون احلوار يف حتقيقها يتم اليت وجتميعها، وأن النتائج املهارات ربط

 الفردية. باحللول
معينة، ومن ضمنها أو  مؤشرات على الرتةيز خالل من أفضل بشكل للمؤسسة األمد طويلة العالقات نإ

اآلخر، والثقة اليت  على للتأثري الشرعية السلطة لديه من على األطراف اتفاق مدى أي املتبادلة شيوعا السيطرة األةثر
 الطاقة إنفاق تستحق العالقة بأن طرف ةل فيه ويشعر يعتقد الذي تعين االنفتاح على اآلخر، وااللتزام ويعين املدى

 التوقعات ألن اآلخر جتاه مبحاباة طرف ةل فيه يشعر الذي الرضا الذي يعين املدىو  وتعزيزها، عليها للحفاظ
 هامة قيمة اآلخرين املصاحل وأصحاب عماهلاو  املؤسسة بني العالقات، وتشكل قوية أصبحت العالقة حول اإلجيابية

 مثل مقاييس حسب املايل واألداء املصاحل أصحاب مع املؤسسة تعامل بعض الباحثني ةيفية ربط لألعمال، فقد
املصاحل  أصحاب مع اإلجيابية املبيعات، ةما أن العالقات وعائد امللكية حقوق على والعائد األصول على العائد

 التجارية. العالمة قيمةو  والفرص األسواق املخاطر، االبتكار، السمعة، توسيع من احلد مثل  تنافسية مزايا تنجم عنها

 نتائج الدراسة في الجانب التطبيقي
هدفت هذه الدراسة يف جانبها التطبيقي إىل معرفة واقع املمارسات الفعلية ألنشطة املسؤولية االجتماعية يف 

يف تعزيز العالقات مع أصحاب املمارسات  عدد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة بوالية سطيف، ودور تلك
ميكن اليت الفصل إىل جمموعة من النتائج هذا مت التوصل يف  داملصاحل األساسيني )العمال والعمالء واملوردين(، وق

 عرضها فيما يلي: 
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ذات الصلة  واملفاهيميف اجلزائر  املسؤولية االجتماعية للشرةاتاملتعلقة بفيما يتعلق بالقوانني واملبادرات 
)احلوةمة، االستدامة(، الحظنا أهنا ةانت مبادرات حمتشمة وضعيفة، ال ميكن أن يكون هلا تأثري ةبري على زيادة 

علة سبيل املثال فيما  درجة الوعي لدى مديري ومسريي املؤسسات بضرورة تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية، ومتثلت
 يلي:

  املؤسسات الصغرية واملتوسطةعترب الذي ي(، 9002ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر )إصدار 
اخلاصة  املعين األول هبذا امليثاق، نظرا للمكانة اليت ميكن أن حتتلها ةمحرك خللق الثروة خارج احملروقات، 

البة أةثر من ذي قبل بأن حتصن نفسها ضد الصعوبات مطوهي  ،ومصدر إلحداث مناصب شغل دائمة
إن االلتزام مببادئ احلكم . عد اإلدارة الشفافة واالستقرار واالنضباطوااليت تعرتضها، من خالل تبنيها لق

الراشد للمؤسسات، يعين حتمل املؤسسات ملسؤولياهتا جتاه ةل األطراف الفاعلة، وهو ما يوطد العالقات 
  .املؤسسة ويرفع من قدرهتا التنافسيةمعهم وحيسن صورة 

  لقطاع البديلة االقتصادية القطاعات تنميةتتمثل يف  تعلقة بالتنمية املستدامة واالستدامة البيئيةممبادرات 
حتسني الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية واملنجمية ، و تطوير اهلياةل القاعدية والبىن التحتيةو ، احملروقات

 وغريها.، الوطنية
 برزها صدور قانون العملأ، و العمال مع العالقة بتحسني متعلقة مبادرات. 
 املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلكمنها القانون  ،مبادرات متعلقة بتحسني العالقات مع املستهلك ،

  .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغشالقانون و 

واملتوسطة حمل الدراسة متارس جمموعة من األنشطة اخلاصة املؤسسات الصغرية إىل أن  بحثتوصلت ال
باملسؤولية االجتماعية واملوجهة ملكان العمل، غري أهنا متثل احلد األدىن من املسؤولية االجتماعية واملتمثل يف املسؤولية 

هداف ال تدخل ضمن األالقانونية، وتندرج املسؤولية االجتماعية حنو اجملتمع ضمن املسؤوليات القانونية واخلريية، و 
واملخططات االسرتاتيجية للمؤسسة، أما األنشطة املوجهة حنو السوق فتلق عموما اهتماما من قبل املؤسسات، 

يه بعض الباحثني، ل، وهذه النتائج تتوافق نوعا ما مع ما توصل إوةذلك احلال بالنسبة لألنشطة املوجهة حنو البيئة
 .(3102) عبد الرحمان بوطيبة، و هشام مكيو   (،3102/3102) وهيبة مقدم أمثال

رضا املستهلكني،  لدوافع عديدة تتمثل يفجتماعية االنشطة متارس املؤسسات حمل الدراسة بعض األ
حتسني و ، زيادة ثقة املسامهني )املالكني(و  والء العمالء،و زيادة القدرة التنافسية، و السمعة اجليدة مقارنة باملنافسني، و 

جتنب العقوبات القانونية، أما جتنب و رضا العمال، و حتسني العالقات مع املوردين، و صورة املؤسسة يف اجملتمع، 
، لتبين السلوك املسؤول انتقادات مجعيات محاية البيئة واملستهلك فال تعترب دوافع قوية بالنسبة ملديري املؤسسات



 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
236 

جتماعية إىل سببني رئيسيني مها اعتبار أنشطة املسؤولية االجتماعية يرجع ضعف املمارسات املتعلقة باملسؤولية االو 
هنا ليست من مهام املؤسسة، وعلى الرغم من أن املديرين ينظرون للمسؤولية االجتماعية بشكل عام على أمكلفة، و 

 .فقط أهنا مهمة، إال أن معظمهم يعتربها مطلبا أخالقيا وخرييا
العمالء هم أهم صاحب مصلحة، يليهم املسامهون مث احلكومة )القوانني( تعترب املؤسسات حمل الدراسة أن 

نصار البيئة ومجعيات محاية املستهلك، وال هتتم هذه املؤسسات أو  رييةاخل اجلمعيات مث العمال مث املنافسني وأخريا
احل ليست مهمة،  ن يعتقدون أن العالقة مع أصحاب املصسرييبإقامة عالقات جيدة مع أصحاب املصاحل، فمعظم امل

 ةما أن األنشطة اليت من شأهنا أن تسهم يف حتسني العالقات مع أصحاب املصاحل تتسم بالضعف.
 آراء اجتاهوعلى الرغم من تلك النتائج املتوصل إليها حول املمارسات الواقعية للمسؤولية االجتماعية إال أن 

ةذلك احلال املوافقة، و  ةان العمال  جتاه املؤسسة يف االجتماعية املسؤولية واقع يف واملتمثل األول احملور حول العمال
ولديهم التزام  يف املؤسسة،فالعمال يثقون بشكل عام وحمور الرضا، االلتزام  وحمورالجتاه العام حملور الثقة لبالنسبة 

 ها.راضون عنجتاهها ةما أهنم 

 العمالء  جتاه املؤسسة يف االجتماعية املسؤولية واقع يف واملتمثل األول احملور حول العمالء آراء اجتاهةما أن 
هناك عالقة أن وهذا يعين وحمور الرضا، االلتزام  وحمورالجتاه العام حملور الثقة لةذلك احلال بالنسبة املوافقة، و  ةان

 .عنها جيدة على العموم تربط العمالء باملؤسسة تتميز بثقة العمالء يف املؤسسة والتزامهم ورضاهم
 املوردين  جتاه املؤسسة يف االجتماعية املسؤولية واقع يف واملتمثل األول احملور حول املوردين آراء اجتاهوأما 

بشكل ردين و املوافقة، أي أن امل ةانالرضا  و االلتزام و الثقة  لكل من حموراالجتاه العام ةذلك املوافقة، و هو اآلخر  كانف
 ها.راضون عناهها وهم عام يثقون يف املؤسسة ولديهم التزام جت

 اختبار صدق الفرضيات
 ما يلي:فيما يتعلق باختبار الفرضيات فقد توصلت نتائج الدراسة إىل 

تسهم يف  لمسؤولية االجتماعية جتاه العماللاملمارسات الواقعية واليت مفادها أن  الفرضية الرئيسية األولى صحة  -
للمسؤولية  إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة  مت التحقق من أنه، حيث وبعد حتليل البيانات باملؤسسة العمالعالقة تعزيز 

 .باملؤسسة العمالعالقة االجتماعية جتاه العمال على 
 :مت التحقق من أنه حيثةذلك  فرضيات الفرعية صحيحةكما أن ال
  للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على ثقة العمال  لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة

ثقة العمال و  ملسؤولية االجتماعية جتاه العمال، وهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني اباملؤسسة
 .باملؤسسة
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  للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على التزام العمال الواقعيةلممارسات ل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة، 
 املؤسسة.جتاه العمال  التزاموهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال و 

  للمسؤولية االجتماعية جتاه العمال على رضا العمال ممارسات الواقعيةلل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة، 
 .عن املؤسسة العمال رضاوهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمال و 

 وآخرونMaden C  دراسةودراسة ، Nabeela Mushtaq (3102)  هذه النتائج تتوافق مع دراسة
االجتماعية أثرا إجيابيا حيث أن للمسؤولية ، Jawaria Fatima Al  (3100 )و   Imran Ali  دراسةو ، 2012))

 على العالقة مع العمال.

تسهم يف  الءلمسؤولية االجتماعية جتاه العمل املمارسات الواقعية أنواليت مفادها ثانية الفرضية الرئيسية الصحة  -
للمسؤولية  إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة باملؤسسة، حيث وبعد حتليل البيانات مت التحقق من أنه  الءالعمعالقة تعزيز 

 .باملؤسسة الءالعمعالقة على  الءاالجتماعية جتاه العم
 حيث: الفرعية صحيحة هافرضياتكما أن 

  للمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء على ثقة العمالء  لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة
 باملؤسسة. الءو ثقة العم الءاالجتماعية جتاه العميعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية  وهذا، باملؤسسة
  على التزام  الءللمسؤولية االجتماعية جتاه العم لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة

جتاه  الءالعم التزامو  الءيعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العموهذا  ،الءالعم
(، حول وجود أثر 9002حممد ) أمحد دراسة ناهد إليه تتتوافق نتائج هذه الفرضية مع ما توصل املؤسسة.

 إجيايب بني املسؤولية االجتماعية ووالء العمالء )االلتزام(.
  على رضا  الءللمسؤولية االجتماعية جتاه العم لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة

 عنالعمالء  رضاوهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه العمالء و ، الءالعم
 املؤسسة.

تسهم يف  وردينمسؤولية االجتماعية جتاه امللل املمارسات الواقعية أنواليت مفادها  لثةالرئيسية الثاالفرضية صحة  -
للمسؤولية  إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة باملؤسسة، حيث وبعد حتليل البيانات مت التحقق من أنه  ورديناملعالقة تعزيز 

 .باملؤسسة ورديناملعالقة على  املورديناالجتماعية جتاه 
 حيث: الفرعية صحيحة هافرضياتكما أن 
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  وردينعلى ثقة امل وردينللمسؤولية االجتماعية جتاه امل لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة 
 ثقة املوردينو  وردينوهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه امل ،باملؤسسة

 املؤسسة.ب
  على التزام  وردينللمسؤولية االجتماعية جتاه امل لممارسات الواقعيةل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة

جتاه املوردين  التزاموهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه املوردين و  ،وردينامل
 املؤسسة.

  على رضا  وردينللمسؤولية االجتماعية جتاه امل ممارسات الواقعيةلل إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة
عن املوردين  رضاوهذا يعين أن هناك عالقة إجيابية بني املسؤولية االجتماعية جتاه املوردين و  ،وردينامل

 املؤسسة.

 التوصيات
وضوع املسؤولية االجتماعية ودوره يف تعزيز العالقات مع أصحاب املصاحل، ميكن املستفيضة ملدراسة البعد 

 اخلروج بالتوصيات التالية:
 عن والتخلي اإلدارية، ممارساهتا يف واألخالقية والبيئية االجتماعية لألبعاد اجلزائرية املؤسسات إدراج ضرورة

 وإمكانياهتا، يتوافق مبا االجتماعية املسؤولية من قدر وممارسة وحدها، احلكومة مسؤولية هي األنشطة هذه أن فكرة
ةما أن بقاء أصبحت مطلبا اسرتاتيجيا،  فاملسؤولية االجتماعية  ،اجلزائري اجملتمع ومعتقدات قيم مع ويتناسب

ينبغي و، املؤسسات واستمرارها يرتبط بشكل ةبري باالهتمام باألصول غري امللموسة ةرأس املال البشري واالجتماعي
، وأن ال هتمل رتبطني هبا وخاصة األساسيني منهمائرية أن تويل أمهية ألصحاب املصاحل املز على املؤسسات اجل
 .ت قوية معهمار على معرفة احتياجاهتم والعمل على تلبيتها والسعي إلقامة عالقمطالبهم، وأن تسه
 مطالبة فهي النجاح، رةائز أهم من يعد الذي البشري العنصر قيمة تدرك بأن مطالبة اجلزائرية املؤسسات

 يف وإشراةهم العمال، مهارات وتطوير العمل ظروف حتسني خالل من عماهلا، جتاه االجتماعية باملسؤولية  بااللتزام
 .فقط القانونية حقوقهم مبنحهم االةتفاء وعدم معهم، العالقات بإدارة وااللتزام القرارات، اختاذ

 املديرين نظرة وتغيري املؤسسات أوساط يف االجتماعية املسؤولية ثقافة نشر يف  دورا للحكومة يكون أن البد
 على وأحجامها أنشطتها باختالف املؤسسات وتشجيع احلكومة، على حكرا يعتربونه الذي املفهوم هذا حول

 على املؤسسات وتشجع تساعد وتنظيمية قانونية بيئة توفري خالل من االجتماعية املسؤولية أنشطة يف االخنراط
 ،ئزجوا منح املسؤولة، للمؤسسات مغرية امتيازات تقدمي: مثال) للشرةات، االجتماعية املسؤولية برامج يف االندماج

 (.فرض عقوبات على املخالفني، تنظيم مؤمترات دولية
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 لفهم واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الالزم الدعم توفري يف بارزا دورا تلعب أن احلكومية للجهات ميكن
 مدونات بامتالك املؤسسات وإلزام الالزمني، والتأهيل التدريب تقدمي خالل من وتنفيذها، االجتماعية املسؤولية برامج

 .أخالقية

 آف اق الدراسة
يعد مفهوم املسؤولية االجتماعية مهما وجماال خصبا للبحث، إذ ميكن ربطه بإشكاالت عديدة، ومن 

 املواضيع اليت ميكن التطرق إليها:
 دراسة مقارنة بني ممارسات املسؤولية االجتماعية يف مؤسسات عربية وممارستها يف مؤسسات غربية -
 دون وجود برامج للمسؤولية االجتماعية يف املؤسسات اجلزائريةدراسة العوائق اليت حتول  -
 املسؤولية االجتماعية يف اجلامعات -
من خالل إجراء مقارنة بني ممارسات  خصوصيات املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 الكبرية املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وممارساهتا يف املؤسسات
 .املسؤولية االجتماعية يف القطاع غري الرحبي -
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 1الملحق رقم 
 قائمة المؤسسات

 الموقع الجغرافي اسم المؤسسة

Mami, Spa سطيف -منطقة النشاطات والتخزين 

Groupe Sadi, Sarl سطيف -منطقة النشاطات والتخزين 

Sarl Granito Setifis سطيف -املنطقة الصناعية 

Siplast, Spa  سطيف -املنطقة الصناعية 

Sarl Tali Emballage سطيف -املنطقة الصناعية 

 سطيف -املنطقة الصناعية سيرام غالس

Calplast, Spa سطيف -املنطقة الصناعية 

 سطيف -املنطقة الصناعية الجزائرية للجلود الصناعية

Setif Tube (Mastfaoui)  مزلوق -منطقة النشاطات 

Broscan  سطيف -الصناعية املنطقة 

Setif Gold Plast (Sgp) أوالد صابر -النشاطات والتخزين منطقة 

Sarl C.T.S Chibane مزلوق -منطقة النشاطات 

Sarl Retplast مزلوق -منطقة النشاطات 

Laiterie Tell مزلوق -منطقة النشاطات 

Setif Pipe عني أرنات -منطقة النشاطات والتخزين 

Sitceram أوالد صابر -منطقة النشاطات والتخزين 

gMouldinSARL SETIFIS  أوالد صابر -منطقة النشاطات والتخزين 

 



 رين(سي)استبيان موجه للم 2الملحق رقم 

 

 1جامعة سطيف 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 استبيانالموضوع: 
 

البحث حول موضوع ضمن التحضري للحصول على درجة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، حيث يدور  االستبيان"يندرج هذا 
دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في تعزيز العالقات مع أصحاب المصالح )دراسة تطبيقية على "

يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة أدناه، وحنيطكم علما أن إجاباتكم  متوسطة بوالية سطيف("،الصغيرة و الالمؤسسات من عينة 
 .يف البحث"القيمة نقدر تعاونكم ومشاركتكم لن تأخذ كثريا من وقتكم، و  وهيستستخدم فقط ألغراض علمية حبتة، 

  تنويه:
 أصحاب المصالحقرارهتا وأنشطتها على اجملتمع والبيئة،  وباقي  أثر املؤسسة عن ةمسؤولي ”تعين: رشاكتاملسؤولية الاجامتعية لل 

منسجم مع التنمية املستدامة  سلوك شفاف وأخالقي، املوردون...(، من خالل العمالء ،/املالكوناآلخرين )العمال، املسامهون
عن  -ومندمج يف مجيع أحناء املؤسسة" األعراف الدولية للسلوك، ومنسجم مع ومتوافق مع القانون المعمول بهورفاهية اجملتمع، 

  -)بتصرف( 00222املنظمة العاملية للتقييس إيزو 

 منها أو من أدائها /مصلحةاألفراد أو اجملموعات أو املؤسسات اليت تتأثر مباشرة بسلوكيات ووجود املؤسسة وهلم فائدة" هم:: املصاحلأ حصاب 

 اجلزء ال ول : معلومات عامة حول املؤسسة واملس تجوب
 أوال: معلومات عامة حول املؤسسة

 اسم املؤسسة 

EURL              SARL                             SNC                 SPA 

      SCS           )شركة ذات توصية بسيطة(                 SCA        (شركة توصية باألسهم) 

 القانوني شكل ال

 منتجات املؤسسة 

 املوقع )منطقة النشاط( 

 

 

 املوردون 

الزبائن )مثال تجار التجزئة  

 وتجار الجملة(

 حجم املؤسسة متوسطة                  صغيرة                           مصغرة                  

 رقم ألاعمال مليار دج 4أقل أو يساوي    مليون دج  422أقل أو يساوي    مليون دج    42 أقل أو يساوي    

)نتيجة  الحصيلة السنوية مليار دج 1أقل أو يساوي    مليون دج   022أقل أو يساوي    مليون دج    02أقل أو يساوي      

 النشاط(

 عدد العمال 



 ثانيا: معلومات حول املستجوب

 ابتدائي                   متوسط               ثانوي          جامعي                 مي:يعلتاملستوى ال

 سنوات فأكثر 8                 8 -5              5-2        سنوات      2:          أقل من عدد سنوات الخبرة 

  55أكثر من                    55 -55                     55-55سنة                    55السن:                             أقل من 

 الجنس:                       ذكر                       أنثى 

 

 اجلزء الثاين: واقع املامرسات الفعلية للمسؤولية الاجامتعية يف املؤسسة والعالقات مع أ حصاب املصاحل 

 : في المكان المناسب xبوضع العالمة  األنشطة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية التي تمارسها مؤسستك أذكر -1
 :أنشطة موجهة لمكان العمل -1.1

      .............أخرى؟ )اذكرها(: ................................................................................... نشطةأ
 أنشطة موجهة للسوق -2.1
 وتطلعاهتم / العمالءاملستهلكني احتياجاتالقيام بالبحوث التسويقية لتحديد      
 ، ويتوافق مع اخلصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعاملؤسسةت وخدما منتجات الذي يعكس حقيقة الصادق والرتويج اإلعالن    
 ، وبطريقة استخدامها، وحبدود خماطرها ومدة صالحية استخدامهان خصائص املنتجاتع الالزمة البيانات توفري     
 العمالء/االلتزام بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكني     
 عدم استخدام مواد غري صحية يف عملييت التعبئة والتغليف، واليت من شأهنا أن تعرض املستهلك للكثري من األضرار الصحية     
 العمالء شكاوي على الرد    

 احلرص على املنافسة الشريفة   
 أخرى؟ )اذكرها(: .............................................................................................        أنشطة
 أنشطة موجهة للمجتمع -3.1
 توفري مناصب عمل/املسامهة يف تقليل البطالة     
 توظيف )أو عدم املمانعة يف توظيف( ذوي االحتياجات اخلاصة     
 احلكومية غري واملنظمات اخلريية واجلمعيات نظماتللم التربع     
 واألوبئة املستعصية  لبعض األمراض مستشفيات إقامة يفتدعيم اإلنفاق على اهليئات الصحية واملسامهة      

 ة من خالل:رياضيال نشطةتدعيم األ
  الرياضية ألنديةمتويل ا              

 تعويضات العاملني جراء اصابات العمل او االمراض املهنية      توفري خدمة النقل     
 اعتماد سياسة ادارية تسمح لالفراد العاملني املشاركة يف عمليات صنع القرار       توفري خدمة اإلطعام     

 توفري شروط االمن والسالمة     
 تكوين وتدريب العاملني )داخل املؤسسة، أو خارجها(       توفري اخلدمات الصحية      
 تقدمي حوافز معنوية       وفق مبدأ الكفاءة واجلدارة مادية منح مكافآت وحوافز      

 منح أجور تتناسب مع املنصب والكفاءة       الرتقية على أساس االستحقاق )اخلربة والكفاءة(     



 الرياضية املالعب ومرافق التحتية توفري البنية يف املسامهة              
 السن والنساء وكبار األطفال لصاحل املتنزهات يف اقامة املسامهة              

 بالضرائ بدفع االلتزام   
 املسامهة يف حتقيق األهداف التنموية اليت تتبناها الدولة    

 أخرى؟ )اذكرها(: .............................................................................................        أنشطة
 أنشطة موجهة للبيئة -1.1

 املخلفات تقليل تكفل بطريقة املنتجات تصميم يف حديثة أساليب اتباع   
 ومرتكزاهتا اإلدارة قيم أحد  البيئة محاية اعتبار    
 وإحداث الضوضاء واهلواء واملاء األرض تلوث مسببات للتخفيف من /وجتنب حديثة تقنيات استخدام     
 لتقليل من أثارها السلبية على البيئيةل استعماهلاتسيري النفايات وإعادة     
 ومحاية التنوع البيولوجي والغاباتاملسامهة يف متويل املشاريع البيئية مثل إنشاء احلدائق واحملميات الطبيعية     
 العقالين ملصادر الطاقة االستخدام     

 أنشطة أخرى؟ )اذكرها(: .............................................................................................       
 : (11إلى  1رقمها من حسب األولوية ) قيام المؤسسة بأنشطة المسؤولية االجتماعيةوأسباب دوافع  حدد -2

حدد دوافع وأسباب أخرى )إن وجدت(: 
............................................................................................................................................ 

  :المسؤولية االجتماعية في مؤسستك أنهل تعتقد  -3
 مهمة جدا                ليست مهمة   
 نوعا ما            ال أدري مهمة   

 لماذا؟ .................................................................................................
 هي: المسؤولية االجتماعيةحسب رأيك هل  -1

 مطلب أخالقي/خريي                          
 مطلب قانوين             
 مطلب اسرتاتيجي              

المطلوب" في رأيك ما هي  في حالة أن المؤسسة ال تقوم بأنشطة المسؤولية االجتماعية  "كما يجب/بالشكل  -5
 ؟:األسباب

 زيادة القدرة التنافسية      حتسني صورة املؤسسة يف اجملتمع   
 جتنب انتقادات مجعيات محاية البيئة واملستهلك      السمعة اجليدة مقارنة باملنافسني   

 جتنب العقوبات القانونية      والء العمالء )الزبائن(    
 زيادة ثقة ورضا املسامهني )املالكني(      املستهلكني رضا   

 حتسني العالقات مع املوردين     رضا العمال والتزامهم    



 مكلفة  املسؤولية االجتماعية     
 ليست من مهام املؤسسة )هي مهمة الدولة واجملتمع املدين( املسؤولية االجتماعية     

   ....................................)اذكرها(: ...............................................................................أسباب أخرى 
 (8إلى  1من  ) رتبهم حسب األولويةأي من مجموعات أصحاب المصالح التالية التي تهتم المؤسسة آلرائهم أكثر؟ -6

 العمالء )املستهلكون/الزبائن(                   املوردون         
  املسامهون )املالك( أو املستثمرون         احلكومة )القوانني(        
   العمال         املنافسون        
   مجعيات خريية حملية / منظمة غري رحبية         انصار البيئة ومجعيات محاية املستهلك       

 ........................................................................................حدد:. أخرى،
 يعتبر: أصحاب المصالحهل وجود عالقة إيجابية/جيدة مع  -7

 مهما نوعا ما                  ليس مهما    
 مهما جدا                    ال أدري     

 لماذا؟ 
........................................................................................................................ 

 من خالل:  أصحاب المصالحتسعى المؤسسة لتحسين عالقاتها مع  -8
 ............................( االلتزام باحلوار املستمر مع اصحاب املصاحل املهمني )أذكرهم: ...........     

 عقد اجتماعات دورية مع العاملني ملعرفة مدى رضاهم      
 القيام باجراء سرب آراء املستهلكني )استقصاء(       
 القيام ببحوث التسويق      
 تقدمي تكوين للعاملني      
 عقد جلسات )اجتماعات( مع املوردين لتبادل اآلراء      

 حدد: .......................................................................................أخرى، 
مجموعات أصحاب المصالح الذين تحرص المؤسسة "أكثر" على االجتماع بهم، واالنصات النشغاالتهم؟  َمن ِمن -9

........................................................................................... 
......................................................................................................... 

 ؟بتحسين العالقات مع أصحاب المصالحماهي اآلفاق المستقبلية لمؤسستكم فيما يتعلق  -11
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 شكرا على تعاونكم

 



 )استبيان موجه للعمال(  3الملحق رقم 

 اجلزء ال ول: معلومات حول املس تجوب
  ابتدائي                   متوسط             ثانوي                  جامعي :               مييعلتالمستوى ال

 سنوات 8أكثر من                 8-5          5-2       2أقل من               عدد سنوات الخبرة: 
 السن :

    55أكثر من                  55 -15                     15-35                            35أقل من             
 ذكر                       أنثى            الجنس:                  

 الثاين: حماور الاس تبيان اجلزء

 في المكان المناسب   ×أجب على أسئلة االستبيان بوضع العالمة  
أوافق  عمالاالجتماعية في المؤسسة تجاه  ال المحور األول: واقع المسؤولية

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة 
      يتم حتديد املسؤوليات وتوزيع األدوار بعدالة  -1
مبادراهتم الذاتية العمال يف عملية اختاذ القرار، من خالل تثمني أصناف يتم إشراك مجيع  -0

 وقبول اقرتاحاهتم 
     

      توفر املؤسسة الربامج التدريبية الالزمة لعماهلا، لزيادة مهاراهتم وقدراهتم الفنية واإلدارية -3
      حيصل العمال على أجور تتناسب مع منصبهم وكفاءهتم -4
حيصل العمال على كافة احلقوق اليت يكفلها القانون )التأمني الصحي، التعويض عن حوادث  -5

 العمل،........(
     

      )عالوات ومكافآت( املناسب حيصل العمال على التحفيز املادي -0

       ملعنوي  املناسباحيصل العمال على التحفيز  -7
      اجلدارة والعدالة على أساساملؤسسة سياسات للرتقية  تعتمد -8
      وغريها(، النظافة، األمنالسالمة و )تعمل املؤسسة على توفري ظروف عمل مادية مالئمة  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شكرا على تعاونكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال  ال أوافق بشدة
 أوافق

/ محايد
 ال أدري

 المحور الثاني: تقييم العالقة مع المؤسسة أوافق بشدة أوافق
 

 العمال أن القرارات املهمة اليت تتخذها  هذه املؤسسة تعين لدي ثقة يف -12     

ثقة
ال

 

 هذه املؤسسة وكفاءات أشعر بثقة كبرية مبهارات  -11     

 هذه املؤسسة معروفة  بأهنا ناجحة يف األشياء اليت حتاول القيام هبا -10     

 حتافظ على وعودها فهي ميكن االعتماد على هذه املؤسسة -13     

 .ؤسسةيبدو أن املبادئ السليمة توجه سلوك هذه امل -14     

 أحتدث بإجيابية عن املؤسسة -15     

تزام
االل

 

حىت لو توفرت فرصة عمل يف  املؤسسة االستمرار يف العمل هبذهلدي رغبة يف  -10     
 مؤسسة أخرى

 أنصح اآلخرين بالعمل يف هذه املؤسسة -17     

 املؤسسة هذه من جزء أنين اآلخرين بإخبار أفخر -18     

 املؤسسة هذه مصري يهمين -19     

 العمال وتطلعاهتم احتياجاتاملؤسسة هذه تليب  -02     

رضا
 أنا راض عن طريقة تعامل هذه املؤسسة مع العمال )احرتام وتقدير وانصاف( -01      ال

 )هلم مكانة وقيمة( يف هذه املؤسسة ونمهمن العمال أشعر أ -00     



 )استبيان موجه للعمالء( 4الملحق رقم 

  ال ول: معلومات حول املس تجوب اجلزء
 ابتدائي                  متوسط   ثانوي                           جامعي        مي:        يعلتالمستوى ال

   55أكثر من              55-45             45-35                    سنة 35ل من أق                               :السن
 ؟X  المؤسسةنت تتعامل مع أمنذ متى و 

   سنوات 8سنوات       أكثر من  8-5        5-0سنة          0أقل من     
 الثاين: حماور الاس تبيان اجلزء

 في المكان المناسب   ×أجب على أسئلة االستبيان بوضع العالمة  
 

 

 

 

 

 

 

ال 
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

/ محايد
ال 

 أدري

أوا
 فق

أوافق 
 بشدة

 موردالمحور األول: واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة تجاه ال

 املنتج على امللصقةموضوعي )املعلومات املعلومات الالزمة حول املنتج بشكل  املؤسسةقدم ت -1     
 حملتوياته( متاًما مطابقة

 العمالءمبا يليب احتياجات  امنتجاهت املؤسسة يفنوع ت -0     
 على تقدمي منتجات جبودة عاليةؤسسة رص املحت -3     
  أخرىمبؤسسات أسعار املنتجات معقولة مقارنة  -4     
 ميكن التفاوض حول منتجات املؤسسة  -5      
 والتغليف التعبئة عملييت يف( اجلودة ملعايري مطابقة) صحية مواد املؤسسة تستخدم  -0     

 عمل على حلهات، و العمالءبسرعة واحرتام عن شكاوى وتعليقات  ؤسسةرد املت -7     

 ضارة بالبيئة  غريبأهنا  املؤسسةتتميز منتجات  -8     
 تلتزم املؤسسة بتنفيذ االتفاقيات اليت تربمها مع العمالء ويف الوقت املناسب -9     

 تتفاوض املؤسسة مع العمالء بشأن شروط النقل والتخزين، )ومنع االحتكار( -12     



 
 شكرا على تعاونكم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أوافق  أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة
 بشدة

 عالقة العمالء بالمؤسسةالمحور الثاني: تقييم 

 العميل تعين ؤسسةامله تخذها  هذتأعلم أن القرارات املهمة اليت  -12     

ثقة
ال

 

 هذه املؤسسة وكفاءات أشعر بثقة كبرية مبهارات -11     
 اول القيام هباحتيف األشياء اليت  ةناجح ابأهن ةمعروف هذه املؤسسة  -10     
 اافظ على وعودهحت هذه املؤسسة فهي ميكن االعتماد على  -13     

 هذه املؤسسة يبدو أن املبادئ السليمة توجه سلوك  -14     

 املؤسسة  )أمدحها أمام اآلخرين( بإجيابية عن  أحتدث -15     

تزام
االل

 

 املؤسسة هذه أرغب يف االستمرار يف شراء منتجات  -10     
جيدة مبنية على الرغبة يف احلفاظ على عالقة  الديه املؤسسة هذه  -17     

 املصاحل املشرتكة مع العمالء 
 املؤسسة هذه أنصح اآلخرين بشراء منتجات  -18     
 املؤسسة هلذه  أرى أين عميل ويف -19     

املؤسسة مع العمالء )احرتام وتقدير  هذه أنا راض عن طريقة تعامل  -02     
 وانصاف(

رضا
 ال

 احتياجات العمالء وتطلعاهتم  املؤسسة تليب هذه  -01     
 هلذه املؤسسة بالنسبة مهم  ين عميلأشعر أن -00     



 استبيان موجه للموردين() 5الملحق رقم 

 اجلزء ال ول: معلومات حول املس تجوب واملؤسسة
 ابتدائي                    ثانوي              متوسط              جامعي           مي:       يعلتالمستوى ال

     55أكثر من                  55 -15                15-35                 سنة 35من أقل               السن:

 ؟  Xالعميل  منذ متى وانت تتعامل مع 
 سنوات فأكثر 8                  8-5                 5-0سنة                 0أقل من         

 الثاين: حماور الاس تبيان اجلزء

 في المكان المناسب   ×العالمة أجب على أسئلة االستبيان بوضع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

 /محايد
 ال أدري

أوافق  أوافق
 بشدة

 المحور األول: واقع المسؤولية االجتماعية 

 استمراريته يف التوريد  وردللم املؤسسةضمن ت -1     
 وفقا للشروط املتفق عليها  (مثال فواتريتسديد ال) بالتزاماهتا جتاه املورد املؤسسة تفي -2     
حترص املؤسسة على التحديد الواضح للمواصفات والشروط اليت حتتويها االتفاقيات  -3     

 والعقود وطلبات الشراء
 ، وتشركه يف اختاذ القراراتعلى تقدمي اقرتاحات مبتكرةؤسسة املورد شجع املت -4     
 بتطبيق معايري األمن والسالمة يف مواقع استالم املواد اليت يتم توريدها املؤسسة هتتم -5     
 تلتزم املؤسسة بسرية االتفاقيات والعقود وأسعار وشروط التوريد -6     
  املعايري البيئية / االجتماعية يف اختيار املوردين ملؤسسةدرج ات -7     
 املوردينعلى الصدق والشفافية يف التعامل مع  ؤسسةرص املحت -8     



 
 شكرا على تعاونكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال أوافق 
 بشدة

/ محايد ال أوافق
 ال أدري

 عالقة الموردين بالمؤسسة المحور الثاني: تقييم  أوافق بشدة أوافق

 املوردين تعين  هذه املؤسسة تخذها  تأن القرارات املهمة اليت  لدي ثقة يف -12     

ثقة
ال

 

 املؤسسة هذهوكفاءات أشعر بثقة كبرية مبهارات  -11     

 اول القيام هباحتيف األشياء اليت  ةناجح ابأهن ةمعروف املؤسسة هذه  -10     

 اافظ على وعودهحت هذه املؤسسة فهي ميكن االعتماد على  -13     

 هذه املؤسسةيبدو أن املبادئ السليمة توجه سلوك  -14     

 هذه املؤسسة  أشعر بالوالء جتاه  -15     

تزام
االل

 

 هذه املؤسسة  أرغب يف االستمرار يف التعامل مع -10     
متينة مبنية على الرغبة يف احلفاظ على عالقة  الديه هذه املؤسسة أعتقد أن  -17     

 املصاحل املشرتكة مع املوردين
  املؤسسة  أحتدث بإجيابية عن -18     

 هذه املؤسسة  مصري يهمين -19     
 املورد وتطلعاتهاحتياجات  هذه املؤسسة تليب  -02     

رضا
ال

 

 )احرتام وتقدير وإنصاف( أنا راض بطريقة تعامل  هذه املؤسسة مع املوردين -01     

 بالنسبة  هلذه املؤسسة مهم أنين موردأشعر  -00     



 

 6الملحق رقم 

 نسيريالستبيان الم  SPSSمخرجات 

 

Table de fréquence 

 

 المستوى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 84,1 84,1 84,1 37 جامعي 

 100,0 15,9 15,9 7 ثانوي

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 

 الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  14,0 14,0 13,6 6 سنة 2اقل من 

 34,9 20,9 20,5 9 سنوات 2-5

 46,5 11,6 11,4 5 سنوات 5-8

 100,0 53,5 52,3 23 سنوات 8اكثر من 

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 

 

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  40,5 40,5 38,6 17 سنة 53أقل من 

35 -45 17 38,6 40,5 81,0 

45-55 5 11,4 11,9 92,9 

 100,0 7,1 6,8 3 33أكثر من 

Total 42 95,5 100,0  

Manquant Système 2 4,5   

Total 44 100,0   

 

 توفير خدمة النقل     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 90,9 90,9 90,9 40 نعم 

 100,0 9,1 9,1 4 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 توفير خدمة اإلطعام     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,1 34,1 34,1 15 نعم 

 100,0 65,9 65,9 29 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 توفير شروط االمن والسالمة     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 90,9 90,9 90,9 40 نعم 

 100,0 9,1 9,1 4 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 الخدمات الصحية توفير      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 52,3 52,3 52,3 23 نعم 

 100,0 47,7 47,7 21 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 منح مكافآت وحوافز مادية وفق مبدأ الكفاءة والجدارة     



 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 56,8 56,8 56,8 25 نعم 

 100,0 43,2 43,2 19 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 (الترقية على أساس االستحقاق )الخبرة والكفاءة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,5 54,5 54,5 24 نعم 

 100,0 45,5 45,5 20 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 تعويضات العاملين جراء اصابات العمل او االمراض المهنية     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 79,5 79,5 79,5 35 نعم 

 100,0 20,5 20,5 9 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 ادارية تسمح لالفراد العاملين المشاركة في عمليات صنع القراراعتماد سياسة       

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32,6 32,6 31,8 14 نعم 

 100,0 67,4 65,9 29 ال

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 (وتدريب العاملين )داخل المؤسسة، أو خارجهاتكوين       

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 61,4 61,4 61,4 27 نعم 

 100,0 38,6 38,6 17 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 تقديم حوافز معنوية      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,5 46,5 45,5 20 نعم 

 100,0 53,5 52,3 23 ال

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 

 منح أجور تتناسب مع المنصب والكفاءة      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 50,0 50,0 50,0 22 نعم 

 100,0 50,0 50,0 22 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 القيام بالبحوث التسويقية لتحديد احتياجات المستهلكين/ العمالء وتطلعاتهم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,5 54,5 54,5 24 نعم 

 100,0 45,5 45,5 20 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

اإلعالن والترويج الصادق الذي يعكس حقيقة منتجات وخدمات المؤسسة، ويتوافق مع الخصوصيات الثقافية والدينية     

 للمجتمع

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,5 54,5 54,5 24 نعم 

 100,0 45,5 45,5 20 ال



Total 44 100,0 100,0  

 

 

 توفير البيانات الالزمة عن خصائص المنتجات، وبطريقة استخدامها، وبحدود مخاطرها ومدة صالحية استخدامها     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 65,9 65,9 65,9 29 نعم 

 100,0 34,1 34,1 15 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 االلتزام بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكين/العمالء     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 79,5 79,5 79,5 35 نعم 

 100,0 20,5 20,5 9 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

استخدام مواد غير صحية في عمليتي التعبئة والتغليف، والتي من شأنها أن تعرض المستهلك للكثير من األضرار  عدم     

 الصحية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 81,8 81,8 81,8 36 نعم 

 100,0 18,2 18,2 8 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 الرد على شكاوي العمالء    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 88,6 88,6 88,6 39 نعم 

 100,0 11,4 11,4 5 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 توفير مناصب عمل/المساهمة في تقليل البطالة     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 95,5 95,5 95,5 42 نعم 

 100,0 4,5 4,5 2 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 توظيف )أو عدم الممانعة في توظيف( ذوي االحتياجات الخاصة     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,1 34,1 34,1 15 نعم 

 100,0 65,9 65,9 29 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 التبرع للمنظمات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 59,1 59,1 59,1 26 نعم 

 100,0 40,9 40,9 18 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 تدعيم اإلنفاق على الهيئات الصحية والمساهمة في إقامة مستشفيات لبعض األمراض واألوبئة المستعصية     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,5 20,5 20,5 9 نعم 

 100,0 79,5 79,5 35 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 األندية الرياضية تمويل              

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 



Valide 31,8 31,8 31,8 14 نعم 

 100,0 68,2 68,2 30 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 المساهمة في توفير البنية التحتية ومرافق المالعب الرياضية              

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,3 2,3 2,3 1 نعم 

 100,0 97,7 97,7 43 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 المساهمة في اقامة المتنزهات لصالح األطفال والنساء وكبار السن              

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,3 2,3 2,3 1 نعم 

 100,0 97,7 97,7 43 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 االلتزام بدفع الضرائب 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 93,2 93,2 93,2 41 نعم 

 100,0 6,8 6,8 3 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 تحقيق األهداف التنموية التي تتبناها الدولةالمساهمة في     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 61,4 61,4 61,4 27 نعم 

 100,0 38,6 38,6 17 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 اتباع أساليب حديثة في تصميم المنتجات بطريقة تكفل تقليل المخلفات   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 59,1 59,1 59,1 26 نعم 

 100,0 40,9 40,9 18 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 اعتبار حماية البيئة أحد  قيم اإلدارة ومرتكزاتها    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 70,5 70,5 70,5 31 نعم 

 100,0 29,5 29,5 13 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 استخدام تقنيات حديثة للتخفيف من /وتجنب مسببات تلوث األرض والماء والهواء وإحداث الضوضاء     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 54,5 54,5 54,5 24 نعم 

 100,0 45,5 45,5 20 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 تسيير النفايات وإعادة استعمالها للتقليل من أثارها السلبية على البيئية    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 65,1 65,1 63,6 28 نعم 

 100,0 34,9 34,1 15 ال

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 المساهمة في تمويل المشاريع البيئية مثل إنشاء الحدائق والمحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي والغابات    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 5 نعم 

 100,0 88,6 88,6 39 ال



Total 44 100,0 100,0  

 

 االستخدام العقالني لمصادر الطاقة     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 65,1 65,1 63,6 28 نعم 

 100,0 34,9 34,1 15 ال

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 تحسين صورة المؤسسة في المجتمع   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,9 6,9 4,5 2 1رتبة 

 31,0 24,1 15,9 7 2رتبة

 41,4 10,3 6,8 3 5رتبة

 62,1 20,7 13,6 6 4رتبة

 65,5 3,4 2,3 1 3رتبة

 72,4 6,9 4,5 2 6رتبة

7,00 4 9,1 13,8 86,2 

 100,0 13,8 9,1 4 رتبة

Total 29 65,9 100,0  

Manquant Système 15 34,1   

Total 44 100,0   

 

 السمعة الجيدة مقارنة بالمنافسين   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,6 28,6 18,2 8 1رتبة 

 35,7 7,1 4,5 2 2رتبة

 42,9 7,1 4,5 2 5رتبة

 46,4 3,6 2,3 1 4رتبة

 75,0 28,6 18,2 8 3رتبة

 82,1 7,1 4,5 2 6رتبة

7,00 2 4,5 7,1 89,3 

 92,9 3,6 2,3 1 رتبة

 100,0 7,1 4,5 2 9رتبة

Total 28 63,6 100,0  

Manquant Système 16 36,4   

Total 44 100,0   

 

 (والء العمالء )الزبائن    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,7 10,7 6,8 3 1رتبة 

 35,7 25,0 15,9 7 2رتبة

 57,1 21,4 13,6 6 5رتبة

 75,0 17,9 11,4 5 4رتبة

 78,6 3,6 2,3 1 3رتبة

7,00 3 6,8 10,7 89,3 

 100,0 10,7 6,8 3 رتبة

Total 28 63,6 100,0  

Manquant Système 16 36,4   

Total 44 100,0   

 

 

 رضا المستهلكين   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,0 31,0 20,5 9 1رتبة 

 34,5 3,4 2,3 1 2رتبة

 48,3 13,8 9,1 4 5رتبة

 55,2 6,9 4,5 2 4رتبة

 65,5 10,3 6,8 3 3رتبة

 69,0 3,4 2,3 1 6رتبة

7,00 2 4,5 6,9 75,9 

 89,7 13,8 9,1 4 رتبة



 100,0 10,3 6,8 3 9رتبة

Total 29 65,9 100,0  

Manquant Système 15 34,1   

Total 44 100,0   

 

 

 رضا العمال والتزامهم    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,4 3,4 2,3 1 1رتبة 

 17,2 13,8 9,1 4 2رتبة

 24,1 6,9 4,5 2 5رتبة

 31,0 6,9 4,5 2 4رتبة

 48,3 17,2 11,4 5 6رتبة

7,00 2 4,5 6,9 55,2 

 69,0 13,8 9,1 4 رتبة

 89,7 20,7 13,6 6 9رتبة

 100,0 10,3 6,8 3 11رتبة

Total 29 65,9 100,0  

Manquant Système 15 34,1   

Total 44 100,0   

 

 

 زيادة القدرة التنافسية     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,2 17,2 11,4 5 1رتبة 

 31,0 13,8 9,1 4 2رتبة

 37,9 6,9 4,5 2 5رتبة

 44,8 6,9 4,5 2 4رتبة

 62,1 17,2 11,4 5 3رتبة

 79,3 17,2 11,4 5 6رتبة

 89,7 10,3 6,8 3 رتبة

 96,6 6,9 4,5 2 9رتبة

 100,0 3,4 2,3 1 11رتبة

Total 29 65,9 100,0  

Manquant Système 15 34,1   

Total 44 100,0   

 

 

 تجنب انتقادات جمعيات حماية البيئة والمستهلك     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,6 3,6 2,3 1 2رتبة 

 10,7 7,1 4,5 2 4رتبة

 14,3 3,6 2,3 1 3رتبة

 28,6 14,3 9,1 4 6رتبة

7,00 7 15,9 25,0 53,6 

 60,7 7,1 4,5 2 رتبة

 67,9 7,1 4,5 2 9رتبة

 100,0 32,1 20,5 9 11رتبة

Total 28 63,6 100,0  

Manquant Système 16 36,4   

Total 44 100,0   

 

 

 تجنب العقوبات القانونية     

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,4 3,4 2,3 1 1رتبة 

 6,9 3,4 2,3 1 2رتبة

 10,3 3,4 2,3 1 5رتبة

 31,0 20,7 13,6 6 4رتبة

 44,8 13,8 9,1 4 3رتبة

 51,7 6,9 4,5 2 6رتبة

7,00 2 4,5 6,9 58,6 

 86,2 27,6 18,2 8 رتبة

 96,6 10,3 6,8 3 9رتبة



 100,0 3,4 2,3 1 11رتبة

Total 29 65,9 100,0  

Manquant Système 15 34,1   

Total 44 100,0   

 

 

 (زيادة ثقة المساهمين )المالكين (    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7,4 7,4 4,5 2 1رتبة 

 22,2 14,8 9,1 4 2رتبة

 33,3 11,1 6,8 3 5رتبة

 44,4 11,1 6,8 3 3رتبة

 48,1 3,7 2,3 1 6رتبة

7,00 2 4,5 7,4 55,6 

 70,4 14,8 9,1 4 رتبة

 88,9 18,5 11,4 5 9رتبة

 100,0 11,1 6,8 3 11رتبة

Total 27 61,4 100,0  

Manquant Système 17 38,6   

Total 44 100,0   

 

 

 تحسين العالقات مع الموردين    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,6 3,6 2,3 1 1رتبة 

 14,3 10,7 6,8 3 5رتبة

 17,9 3,6 2,3 1 4رتبة

 21,4 3,6 2,3 1 3رتبة

 35,7 14,3 9,1 4 6رتبة

7,00 6 13,6 21,4 57,1 

 75,0 17,9 11,4 5 رتبة

 82,1 7,1 4,5 2 9رتبة

 100,0 17,9 11,4 5 11رتبة

Total 28 63,6 100,0  

Manquant Système 16 36,4   

Total 44 100,0   

 

 

 أهمية المسؤولية االجتماعية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 51,2 51,2 50,0 22 مهمة جدا 

 58,1 7,0 6,8 3 مهمة نوعا ما

 88,4 30,2 29,5 13 ليست مهمة

 100,0 11,6 11,4 5 ال أدري

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 

 

 مطلب

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 45,7 45,7 36,4 16 مطلب أخالقي 

 57,1 11,4 9,1 4 مطلب قانوني

 100,0 42,9 34,1 15 مطلب استراتيجي

Total 35 79,5 100,0  

Manquant Système 9 20,5   

Total 44 100,0   

 

 

 1أسباب

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 61,8 61,8 47,7 21 المسؤولية االجتماعية مكلفة 

المسؤولية االجتماعية ليست من مهام 

 المؤسسة

13 29,5 38,2 100,0 



Total 34 77,3 100,0  

Manquant Système 10 22,7   

Total 44 100,0   

 

 

 (العمالء )المستهلكون/الزبائن        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 42,9 42,9 34,1 15 1رتبة 

 62,9 20,0 15,9 7 2رتبة

 88,6 25,7 20,5 9 5رتبة

 94,3 5,7 4,5 2 4رتبة

 97,1 2,9 2,3 1 3رتبة

7,00 1 2,3 2,9 100,0 

Total 35 79,5 100,0  

Manquant Système 9 20,5   

Total 44 100,0   

 

 

 المساهمون )المالك( أو المستثمرون        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33,3 33,3 22,7 10 1رتبة 

 60,0 26,7 18,2 8 2رتبة

 70,0 10,0 6,8 3 5رتبة

 73,3 3,3 2,3 1 4رتبة

 83,3 10,0 6,8 3 3رتبة

 96,7 13,3 9,1 4 6رتبة

 100,0 3,3 2,3 1 رتبة

Total 30 68,2 100,0  

Manquant Système 14 31,8   

Total 44 100,0   

 

 

 العمال        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,6 8,6 6,8 3 1رتبة 

 28,6 20,0 15,9 7 2رتبة

 40,0 11,4 9,1 4 5رتبة

 57,1 17,1 13,6 6 4رتبة

 77,1 20,0 15,9 7 3رتبة

 85,7 8,6 6,8 3 6رتبة

7,00 4 9,1 11,4 97,1 

 100,0 2,9 2,3 1 رتبة

Total 35 79,5 100,0  

Manquant Système 9 20,5   

Total 44 100,0   

 

 

 جمعيات خيرية محلية / منظمة غير ربحية        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,2 3,2 2,3 1 2رتبة 

 6,5 3,2 2,3 1 4رتبة

 29,0 22,6 15,9 7 3رتبة

 41,9 12,9 9,1 4 6رتبة

7,00 7 15,9 22,6 64,5 

 100,0 35,5 25,0 11 رتبة

Total 31 70,5 100,0  

Manquant Système 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

 

 الموردون         

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,9 2,9 2,3 1 1رتبة 



 20,6 17,6 13,6 6 2رتبة

 32,4 11,8 9,1 4 5رتبة

 64,7 32,4 25,0 11 4رتبة

 79,4 14,7 11,4 5 3رتبة

 88,2 8,8 6,8 3 6رتبة

7,00 1 2,3 2,9 91,2 

 100,0 8,8 6,8 3 رتبة

Total 34 77,3 100,0  

Manquant Système 10 22,7   

Total 44 100,0   

 

 

 (الحكومة )القوانين        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 15,2 15,2 11,4 5 1رتبة 

 36,4 21,2 15,9 7 2رتبة

 66,7 30,3 22,7 10 5رتبة

 81,8 15,2 11,4 5 4رتبة

 97,0 15,2 11,4 5 3رتبة

7,00 1 2,3 3,0 100,0 

Total 33 75,0 100,0  

Manquant Système 11 25,0   

Total 44 100,0   

 

 

 المنافسون        

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,0 3,0 2,3 1 1رتبة 

 12,1 9,1 6,8 3 2رتبة

 24,2 12,1 9,1 4 5رتبة

 45,5 21,2 15,9 7 4رتبة

 54,5 9,1 6,8 3 3رتبة

 72,7 18,2 13,6 6 6رتبة

7,00 6 13,6 18,2 90,9 

 100,0 9,1 6,8 3 رتبة

Total 33 75,0 100,0  

Manquant Système 11 25,0   

Total 44 100,0   

 

 

 انصار البيئة وجمعيات حماية المستهلك       

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 4,5 2 2رتبة 

 10,0 3,3 2,3 1 5رتبة

 13,3 3,3 2,3 1 4رتبة

 20,0 6,7 4,5 2 3رتبة

 50,0 30,0 20,5 9 6رتبة

7,00 9 20,5 30,0 80,0 

 100,0 20,0 13,6 6 رتبة

Total 30 68,2 100,0  

Manquant Système 14 31,8   

Total 44 100,0   

 

 

 :هل وجود عالقة إيجابية/جيدة مع أصحاب المصالح يعتبر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,9 20,9 20,5 9 مهمة جدا 

 30,2 9,3 9,1 4 مهمة نوعا ما

 88,4 58,1 56,8 25 ليست مهمة

 100,0 11,6 11,4 5 ال أدري

Total 43 97,7 100,0  

Manquant Système 1 2,3   

Total 44 100,0   

 



 

  :االلتزام بالحوار المستمر مع اصحاب المصالح المهمين      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 50,0 50,0 50,0 22 نعم 

 100,0 50,0 50,0 22 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 عقد اجتماعات دورية مع العاملين لمعرفة مدى رضاهم      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,1 34,1 34,1 15 نعم 

 100,0 65,9 65,9 29 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 (القيام باجراء سبر آراء المستهلكين )استقصاء      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 29,5 29,5 29,5 13 نعم 

 100,0 70,5 70,5 31 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 القيام ببحوث التسويق      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 45,5 45,5 45,5 20 نعم 

 100,0 54,5 54,5 24 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 تقديم تكوين للعاملين      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 56,8 56,8 56,8 25 نعم 

 100,0 43,2 43,2 19 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 عقد جلسات )اجتماعات( مع الموردين لتبادل اآلراء      

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 43,2 43,2 43,2 19 نعم 

 100,0 56,8 56,8 25 ال

Total 44 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7الملحق رقم 

 الستبيان العمال v23 SPSSمخرجات

 

Statistiques 

   السن

N 

Valide 110 

Manquante 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 881. 3.89 5 1 110 المؤسسة عن بإيجابية أتحدث

 بهذه العمل في االستمرار في رغبة لدي -
 في عمل فرصة توفرت لو حتى المؤسسة

 أخرى مؤسسة

110 1 5 3.52 1.171 

 910. 3.72 5 1 110 المؤسسة هذه في بالعمل اآلخرين أنصح
 هذه من جزء أنني اآلخرين بإخبار أفخر

 المؤسسة

110 1 5 3.80 1.012 

 701. 4.20 5 2 110 المؤسسة هذه مصير يهمني
B2 110 1.60 5.00 3.8255 .77725 

N valide (listwise) 110     

 

 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 999. 3.71 5 1 110 وتطلعاتهم العمال احتياجات المؤسسة هذه تلبي

 مع المؤسسة هذه تعامل طريقة عن راض أنا

 (وانصاف وتقدير احترام) العمال

110 1 5 3.88 .896 

 لهم) المؤسسة هذه في مهمون العمال أن أشعر

 (وقيمة مكانة

110 1 5 3.91 .991 

B3 110 1.33 5.00 3.8333 .83715 
N valide (listwise) 110     

 

 
 التعليمي المستوى

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 37.3 37.3 37.3 41 جامعي

 63.6 26.4 26.4 29 ثانوي

 88.2 24.5 24.5 27 متوسط

 100.0 11.8 11.8 13 ابتدائي

Total 110 100.0 100.0  

 

 السن

 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 50.0 50.0 50.0 55 35 من أقل

35-45 41 37.3 37.3 87.3 

45-55 10 9.1 9.1 96.4 

 100.0 3.6 3.6 4 55 من أكثر

Total 110 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

 الجنس

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 هذه  تتخذها التي المهمة القرارات أن في ثقة لدي

 العمال تعني المؤسسة

110 2 5 3.85 .911 

 908. 3.90 5 1 110 المؤسسة هذه وكفاءات بمهارات كبيرة بثقة أشعر
 األشياء في ناجحة بأنها  معروفة المؤسسة هذه

 بها القيام تحاول التي

110 2 5 3.98 .790 

 تحافظ فهي المؤسسة هذه على االعتماد يمكن
 وعودها على

110 2 5 3.87 .779 

 هذه سلوك توجه السليمة المبادئ أن يبدو

 المؤسسة

110 2 5 3.92 .744 

B1 110 2.00 5.00 3.9036 .66676 

N valide (listwise) 110     



 
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 81.8 81.8 81.8 90 ذكر

 100.0 18.2 18.2 20 أنثى

Total 110 100.0 100.0 
 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 31.456 1 31.456 98.778 .000b 

Résidu 34.393 108 .318   

Total 65.849 109    

a. Variable dépendante : B2 

b. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) .969 .292  3.315 .001 

 000. 9.939 691. 075. 748. :األول المحور

a. Variable dépendante : B2 

 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 37.290 1 37.290 103.002 .000b 

Résidu 39.099 108 .362   

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.895 9 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 .691a .478 .473 .56431 

a. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 .699a .488 .483 .60169 

a. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 



Total 76.389 109    

a. Variable dépendante : B3 

b. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) .724 .312  2.321 .022 

 000. 10.149 699. 080. 814. :األول المحور

a. Variable dépendante : B3 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 30.251 1 30.251 148.533 .000b 

Résidu 21.996 108 .204   

Total 52.247 109    

a. Variable dépendante : B 

b. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1.056 .234  4.518 .000 

 000. 12.187 761. 060. 733. :األول المحور

a. Variable dépendante : B 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 .761a .579 .575 .45129 

a. Valeurs prédites : (constantes), األول المحور: 



 8الملحق رقم 

 

 الستبيان العمالء v24 SPSSمخرجات

  

 

 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,946 13 

 

 

 

 المستوى
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 47,4 47,4 47,4 37 جامعي 

 83,3 35,9 35,9 28 ثانوي

 97,4 14,1 14,1 11 متوسط

 100,0 2,6 2,6 2 ابتدائي

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 السن

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  44,9 44,9 44,9 35 53اقل من 

35-45 36 46,2 46,2 91,0 

55-45 6 7,7 7,7 98,7 

 100,0 1,3 1,3 1 33اكثر من 

Total 78 100,0 100,0  

 

 تعامل

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  11,5 11,5 11,5 9 سنة 2اقل من 

 47,4 35,9 35,9 28 سنوات 2-5

 74,4 26,9 26,9 21 سنوات 5-8

 100,0 25,6 25,6 20 سنوات 8اكثر من 

Total 78 100,0 100,0  

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 Introduire . واقع 1

 

a. Variable dépendante : تقييم 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,759a ,576 ,571 ,41084 

 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 17,211 1 17,211 101,965 ,000b 

Résidu 12,659 75 ,169   

Total 29,870 76    

 

a. Variable dépendante : تقييم 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,902 ,308  2,927 ,005 

 000, 10,098 759, 076, 770, واقع

 



a. Variable dépendante : تقييم 

 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

a. Variable dépendante : ثقة 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,780a ,608 ,603 ,44566 

 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 23,433 1 23,433 117,981 ,000b 

Résidu 15,095 76 ,199   

Total 38,527 77    

 

a. Variable dépendante : ثقة 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,324 ,334  ,970 ,335 

 000, 10,862 780, 083, 898, واقع

 

a. Variable dépendante : ثقة 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

a. Variable dépendante : االلتزام 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,637a ,405 ,398 ,48616 

 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 12,251 1 12,251 51,837 ,000b 

Résidu 17,962 76 ,236   

Total 30,214 77    

 

a. Variable dépendante : االلتزام 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,459 ,365  4,002 ,000 

 000, 7,200 637, 090, 650, واقع

 

a. Variable dépendante : االلتزام 

 

Variables introduites/éliminéesa 



Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

a. Variable dépendante : الرضا 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,665a ,442 ,434 ,53311 

 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

ANOVAa 
Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 16,855 1 16,855 59,304 ,000b 

Résidu 21,316 75 ,284   

Total 38,170 76    

 

a. Variable dépendante : الرضا 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,931 ,400  2,327 ,023 

 000, 7,701 665, 099, 762, واقع

 

a. Variable dépendante : الرضا 
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 الستبيان الموردين  SPSS v24مخرجات 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,928 21 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,809 8 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,911 13 

 

 المستوى

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 65,4 65,4 63,1 53 جامعي 

 85,2 19,8 19,0 16 ثانوي



 95,1 9,9 9,5 8 متوسط

 100,0 4,9 4,8 4 ابتدائي

Total 81 96,4 100,0  

Manquant Système 3 3,6   

Total 84 100,0   

 

 السن

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة 53اقل من  27 32,1 34,2 34,2 

 51,9 17,7 16,7 14 سنة 35-45

45-55 20 23,8 25,3 77,2 

سمة 33اكثر من   18 21,4 22,8 100,0 

Total 79 94,0 100,0  

Manquant Système 5 6,0   

Total 84 100,0   

 

 مدة

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة 2أقل من  13 15,5 15,7 15,7 

 44,6 28,9 28,6 24 سنوات 2-5

 69,9 25,3 25,0 21 سنوات 5-8

سنوات 8اكثر من   23 27,4 27,7 97,6 

5 2 2,4 2,4 100,0 

Total 83 98,8 100,0  

Manquant Système 1 1,2   

Total 84 100,0   

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

a. Variable dépendante : تقييم 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 



Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,724a ,524 ,517 ,42537 

 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,947 1 13,947 77,082 ,000b 

Résidu 12,666 70 ,181   

Total 26,613 71    

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,110 ,321  3,457 ,001 

 000, 8,780 724, 081, 709, واقع

 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,748a ,560 ,554 ,44868 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 19,975 1 19,975 99,224 ,000b 

a. Variable dépendante : تقييم 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

a. Variable dépendante : تقييم 

a. Variable dépendante : الثقة 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 



Résidu 15,703 78 ,201   

Total 35,678 79    

 

 

 

 

a. Variable dépendante : الثقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Variable dépendante : االتزام 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

 

 

a. Variable dépendante : الثقة 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,566 ,329  1,722 ,089 

 000, 9,961 748, 083, 830, واقع

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites Variables éliminées Méthode 

 b . Introduireواقع 1

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 16,180 1 16,180 58,586 ,000b 

Résidu 19,885 72 ,276   

Total 36,065 73    

a. Variable dépendante : االتزام 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,670a ,449 ,441 ,52553 

a. Variable dépendante : االتزام 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,040 ,381  2,726 ,008 

 000, 7,654 670, 096, 738, واقع

a. Variable dépendante : الرضا 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Variable dépendante : الرضا 

b. Prédicteurs : (Constante), واقع 

 

 

 

a. Variable dépendante : الرضا 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,569a ,323 ,315 ,57968 

a. Prédicteurs : (Constante), واقع 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 12,853 1 12,853 38,251 ,000b 

Résidu 26,882 80 ,336   

Total 39,736 81    

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,411 ,410  3,442 ,001 

 000, 6,185 569, 104, 645, واقع



 الملخص

 اجتماعيا املسؤول السلوك إىل باحلاجة متزايد وعي هبا، املرتبطني املصاحل وأصحاب العامل، أحناء مجيع يف مؤسساتلل أصبح
 .للنجاح رئيسي كمؤشر (املصاحل أصحاب ورضا والتزام ثقةعوامل غري ملموسة ) قياس على تعتمد املؤسسات أصبحتو  وبفوائده،

ت ركزت يف بدايتها أساسا على الشركات متعددة اجلنسيات شركااملتعلقة باملسؤولية االجتماعية للرغم أن املبادرات 
بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة التأثري الكبري الذي متارسه هذه األخرية على البيئة هلا أمهية  واملؤسسات الكبرية، غري أن

، فهذه من مالكني وعمال وعمالء وحكومة وجمتمع حملي وغريهم نيب املصاحل املختلفواجملتمع، وارتباطها بفئات عديدة من أصحا
أصحاب يز العالقات مع أصبحت معنية متاما باالنضمام إىل ركب املسؤولية االجتماعية، هادفة بذلك إىل تقوية وتعز املؤسسات 

 املصاحل املختلفني.

املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )حمل الدراسة( يف تعزيز الذي تلعبه دور ال ملعرفة هذه الدراسة هدفت
أجريت يف بعض املؤسسات بوالية سطيف، حيث مت وقد  ،)العمال والعمالء واملوردين( ساسينيالعالقات مع أصحاب املصاحل األ

 .لتحليلها SPSSبرنامج و االعتماد على االستبيان جلمع البيانات بتلك املؤسسات وعماهلا وعمالئها ومورديها،  مسريياستجواب 

العمالء، واملوردين، و  العمال،كل من تعزيز العالقات مع  تسهم يف االجتماعية  املسؤولية أن ممارساتتوصلت الدراسة إىل 
 وذلك من خالل تعزيز الثقة وااللتزام والرضا.

 رضا.واملتوسطة، أصحاب املصاحل، الثقة، االلتزام، ال الصغرية ، املؤسساتشركاتاملسؤولية االجتماعية لل الكلمات المفتاحية:
Abstract 

Companies around the world and their associated stakeholders have become increasingly 

aware of the need for socially responsible behavior and its benefits. Nowadays, companies 

measure intangible factors (trust, commitment and satisfaction of stakeholders) as a key indicator 

of success. 

Although corporate social responsibility initiatives initially focused on multinationals and 

large enterprises, they are important for small and medium enterprises as a result of their 

significant impact on the environment and society, and their linkages to various categories of 

different stakeholders - owners, employees, clients, government and local society and others. 

These companies have become fully involved in joining social responsibility, seeking to 

strengthening and enhancing relations with their stakeholders. 

This study aimed at examining the role played by the social responsibility practices of 

small and medium enterprises (SMEs) in enhancing relations with primary stakeholders 

(employees, customers and suppliers). It was conducted in some companies in the Wilaya of 

Setif (Algeria). The respondents were the companies’ managers, employees, customers and 

suppliers. The questionnaire was used for data collection, and the SPSS program for the data 

analysis. 

The study found out that social responsibility practices contribute in enhancing 

relationships with employees, customers, and suppliers, through enhancing trust, commitment 

and satisfaction. 

Keywords: corporate social responsibility “CSR”, SMEs, stakeholders, trust, commitment, 

satisfaction.  
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