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 ملخص

قضببيةأك ببراموضبباكونببرصببورةتببرتبطأساسبباب ببيمايببرم موسببةي ببار االجتمبباعيصبببررأسببما أ
نجببدالمسسسبباقااقتصبباديةعبببرتبنيهببالعببدةرالجميببف ببيتكوينهببابومببنبببيناعطببرايالوبباع ين ببيتكوينبب

اتجباهأصببااالمصب بةبوع يبرتهبدياالجتماعيبةمبنبينهباالمسبسوليةمناهجواستراتيجياقخال أن طتها
.ماعيةل مسسسةورأسما ااجتماعيموهوميالمسسوليةااجتهذهالدراسةإلىإبرازالعالقةبين

بببينتببدمجإقتصببادية ببيالتب يبب والتببي-ع ببىالم اربببةالسوسببيواالعتمببادلتب يببأأهببدايالدراسببةتببم
ساهم يتكوينوتعزيزتاالجتماعيةتمالتوص إلىأنالمسسوليةبوممواهي لواالجتماعيةاالقتصاديةاعبعاد
والوصببببو بعببببنطريببببأتعزيببببزالعالقببببةمببببفأصبببببااالمصبببب بةالببببداخ يينوالخببببارجيناالجتمبببباعيرأسببببما 

 . يالتنميةالمستدامةالم اركةل مجتمفوإنتمائهابالمسسسةإلىأرقىمستوياقالمواطنةممايعززمن

 :ت المفتاحيةالكلما

.رأسما ااجتماعيبالمسسوليةااجتماعيةل مسسسةبأصبااالمص بة

Abstarct 

Social capital has become more ambiguous issue because it concerns mainly intangible values 

which are shared by all, Economic institutions are among the elements actors in the formation of 

social capital through the adoption of several approaches and strategies in their activities, 

including social responsibility towards stakeholders. This study aims at shedding light on the 

relationship between concepts of corporate social responsibility and social capital. 

In order to achieve the objectives of the study we adopted the socio-economic approach 

which is based on the integration of economic and social dimensions of concepts, and results 

showed that the corporate social responsibility contributes to the formation and enhancement of 

social capital by strengthening the relationship with internal and external stakeholders, and also 

allows of moving the institution to the highest levels of citizenship, and enhance its sense of 

belonging to the community then enhance their  participation in sustainable development. 

Key words : 

Social capital, corporate social responsibility, Stakeholders. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 تمهيد
ارتببباطالاببواهراالجتماعيبببةبالت ببدماالقتصبباديبوقببدأصبببرقضببيةأك بببريعكببررأسببما ااجتمبباعي

مبنوكبونالجميبفي بار  بيتكوينبرويسبتويداموضاكونرصورةترتبطأساساب يمايرمناورةأوم موسة
باعتبارالمسسسةااقتصاديةوببدةمبنالمجتمبف هبيتبي ر يبروتتبي رببركمباأننمبطو  ا بةرصيدهت  ائياب

تسببييرهبببذهاعخيببرةلهببباتي يرهبباالخبببااللبببير  ببطع بببىاالقتصببادال بببوميبببب أوسببفمبببنذلبب ع بببىالبنبببا 
اعص تتت ك منعالقاقإجتماعيةبينمجموعةمناع رادلتب يأهديالمسسسة يواالجتماعيكك ب

ببينعمالهباأو يمبابينهباداخ يباتعدعنصر اع  يتكبوينرأسبما االجتمباعيسبوا بالتالي هيم تر ب
.وبينمجتمعهاومبيطأعمالها

لكببنمببفباعرببباوو  ببطع ببىأنهبباكيانبباقتعاببمااقتصبباديةل مسسسبباقبتببىوقببققريبباكببانيناببر
إلبىقضباياالبكبماالنتبباهأ يبر ااداريبةقالممارسبا سبووبسبباالوسبادالكبرىوا الساتهامسسساق ضائرال

متغيراقوتوقعاقجديدةب ينعالقبةالمسسسبةببالمجتمفالبذيبكمااهرقالرا دباعخالأبال  ةوالمسائ ة
ممباأدىإلبىالببدي مصبالرجميبفاعطبرايذويالعالقبةبهباببينوأصبرينتارمنهاأنتوازنرتن ط ي

بوهنبببازادقالن ا ببباقببببو المسبببسوليةاالجتماعيبببةالمبببالياعدا إلبببىجانببباواالجتمببباعيالبيئبببياعدا عبببن
 .ل مسسساق

يمكبببنطبببرواال بببكاليةوالعالقبببةبينهمبببانببباوبهبببديتوضبببيربعببب جوانببباهبببذينالموهبببومينهومبببن
:منخال التساس اعساسيالتاليالورقةالبب يةهذهاالساسيةل

 راس المال االجتماعي و المسؤولية االجتماعية في المؤسسة؟العالقة بين ماهي 
لإلباطةبمخت بيجوانباالموضبومتبمت سبيمالدراسبةإلبىوبغر ااجابةع ىاا كاليةالمطروبة

:مباورأساسية ال 

االجتماعيماهيةرأرالما :أوال

 يالمسسسةماهيةالمسسوليةاالجتماعية: انيا

االجتماعيرأسما لتعزيزسبي االجتماعيةالمسسولية: ال ا







 
 

 

 االجتماعي راس المال ماهية: أوال

 بهويبة واضبر وببر ال  بة مبن عميبأ ومخبزون و اع ة عم ن يطة  بكاق تمت   التيسسساقالم إن
 بكونها تتصي التي سسساقالم بت   م ارنة العم ب إنجاز مجا   ي نجاوكبير ع ى تبص  نهاإ  بسسسةالم
الجماعبةالتبييكبونأعضباسهاجبديرينبكذل هوالببا بالنسببةل مجتمبفواالقتصبادككب  مجزأة ما بد  إلى

 بإنازبالم ارنبةمبفالجماعباقاعخبرىببالتباليسويتكونأك رقبدرةع بىاانجب يبعضهمالبع بال  ة
الورأبينت دمالجماعةاعولىوال انيةيعودإلىرصيدرأسما االجتماعيبوسبيتم بيهبذاالعنصبرتوضبير

 .موهومهذااعخيروالعالقةبينروبينالعناصراعخرىلرأرالما 

 تعريف رأس المال -0

مبفتطبورالبيباةاالقتصباديةقعبدةتعبارييلهبذاالموهبوموتطبوري صدببرأرالمبا ال بروةبوقبدقبدم
بصببورةعامببةع ببىأنببراذاصبببريعببريواالجتماعيببةبوذلبب سببوا بالنسبببةل وببردبالمنامبباقأوالمجتمعبباقب

وع بىهبذااعسباريمكبنب1"مجموماعصو الماديةوال يماعخرىالتييمت كها خالطبيعبياواعتبباري"
أنقيمةرأربممايعني (ايرم مور)رأرما الماديو(رم مو)ت سيمرأرالما إلىرأرما مادي

 :2تبددكماي ي(لمسسسةأيقيمةا)الما 

 قيمة رأس المال الالمادي+ قيمة رأس المال المادي = القيمة الكلية لرأس المال

:ال ك المواليهذهالمعادلةمنخال توضيريمكنو 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المال رأس وقيم عناصر: (10)رقم الشكل

 









 

 Iness bouden, jean-françois casta, l’identification duمناعدادالباب ينباالعتمادع ى:المصدر
capital immatériel dans les états financiers :  problématique et enjeux, p 3

مبنخببال هبذاال ببك يتضببرأنعناصبررأرالمببا المبباديهبيعناصببريمكببنتبديبدهاإنطالقببامببن
وقيمتهاتكوناالبباأقب مبنقيمبةومجبومعناصبررأرالمبا الالمبادي(سسساقبالنسبةل )الميزانيةعناصر

الخببتاليوجهبباقناببرالببباب ينمببنجهببةنتيجببةالتببيهنببا اخببتاليكبيببر يمببايخببالتبديببدهاوتصببنيوها
صببررأسببما دأهببمعناوكونهبباأصببو معنويببةمببنجهببةأخببرىبومببنخببال هببذهالورقببةالبب يببةيمكببنتبديبب

 :3ي يالالماديكما

يرتبطك يرابرأرالما المباليواالجتمباعيويرتكبز(: intellectuall( )المعرفي)رأس المال الفكري   -
.ع ىناامالتع يمالسائد يالمجتمفالذيبتطورهيمكنخ أمجتمعاققويةومزدهرة

عبارعننااممع ديتكونمنمخت يالتبادالقمنمخت يأنوم(:Cultural)رأس المال الثقافي   -
.رأرالما بوهوي م مخت يالعم ياقالم تركةالداخ يةوالخارجيةل مجتمف

هومزيجمنرأرالما االجتماعيوالوكريبااضا ةإلىالخببراق(:Human)رأس المال البشري   -
 .رأرما يبم راع خاالبداخ همالتيقديبص ع يهاالوردأوالمجتمفوهو

يبتببويع ببىجوانببامببنرأرالمببا الوكببريوالب ببريلكنببرأعمببأ(:Spiritual)رأس المااال الااديني   -
 .وأق قاب يةل  ياربوّرأرالما الدينيالجيديمكنمنجع اع رادايجابينو عالين

 األصول الخصوم

 أموال خاصة
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 عناصر الميزانية

 القيمة الحالية

=
 

 رأس المال الالمادي

 القيمة المعنوية

=
 



 
 

 اجتمباعيجيبدهبوالبذييسبتطيفإنالكيبانالبذييم ب رأرمبا(:social)رأس المال االجتمااعي   -
أهميببببةرأرالمببببا اتخبببباذقببببراراقصببببائبةويكببببونلببببر بببببكةاتصبببباالق عالببببةبوهببببذامببببايسكببببدع ببببى

.االجتماعي يتغييراعوضامالسياسيةواالقتصاديةوتنايمالمجتمف

 س المال االجتماعيأتعريف ر   -0

لببىانببرجانببارارالمببا الببديي ببيرإ:سببيينينطببويموهببومرارالمببا االجتمبباعيع ببىجببانبينأسا
انببررارالببذييبد ع بىالجانبااالجتمباعيبوموهبوميتكبونمبنخببال التبراكمعببر تببراقطوي بةمبنالببزمن

وانمبايتكبون بياطبارجماعبةب(رارالمبا المباديأوالب بريالببا  بيكمباهبو)ما اليكونر بردبذاتبر
إلبى1916عبام"هانيوبان"روتطبورقمنبذاهبورهمبنخبال كتابباقوقدقدمقتعبارييك يبرةلهبذاالمصبط 

رارالمبببا االجتمببباعيهبببوعببببارةعبببن"ال بببو أنيمكبببن4وقتنببباالبببباليبوببببالرجومالبببىمخت بببيتعريواتبببر
مجموعةمنالمواردوال يمالتيتتولدلدىاال رادنتيجةلعالقاتهماالجتماعيةالمخت وةوالتبييمكبنتنميتهبا
وتوسيعهامنخال الن اطاقواالنتما اقالمخت وةوالتبيتمكبنمبنتب يبأ وائبدعديبدةل وبردوالجماعبة

.5"والمجتمف يمخت يالمجاالق



 س المالأخرى من ر األ باألنواعس المال االجتماعي أعالقة ر   -7

ب بك كبيبربويس ر يهبايرتبطرارالما االجتماعيارتباطاو ي ابمخت يأنوامرارالما االخرى 
 :6نرأبي 

 ي بببومع بببىالعالقببباقببببيناال بببرادوالجماعببباقالبببذينعنبببريبببرتبطارتباطببباو ي ببباببببرارالمبببا الطبيعبببي
 .يعتمدونبدورهمع ىالبيئةالطبيعية

  يسه تطويررارالما الوكريمنخال التي يرع ىال روطالالزمةلبنا العالقاقوتبباد ومبز
 .اال كاروالمعاري

 عا  يتنميةرارالما الب ري بيال بركاقمبنخبال الخببراقالتع يميبةوالتوباعالقاالجتماعيبة 
 .مفالمواويناالخرين

 يبببس رع بببىرارالمبببا المببباليمبببنخبببال زيبببادةالرببيبببةبالخصبببةالسبببوقيةبنمبببوالمبيعببباقوالكوبببا ة
 .اعالق يمخت يال بكاقالخبوك هذامنخال التو...الت غي ية

 مببنخببال المعبباييرالم ببتركةب(الصببناعي)يسبباعدع ببىاقتنببا وادارةواسببتخدامرارالمببا المببادي
 .االهدايوالعالقاقاالجتماعيةمفاصبااالمص بةالخارجيين



 
 

 االجتماعيةماهية المسؤولية : ثانيا

يعتبببرموهببومالمسببسوليةااجتماعيببةمببنالموبباهيمالبدي ببةنسبببياإذأنببراهببرنتيجببةلسبب بياقالرأسببمالية
الوب يةال ائمةع ىتعايماعرباوولوع ىبسااالعما واستغاللهموالمجتمفوانتها قيمبروالبيئبةوهبدر

اوزاقمببنقبببب جهبباقضبببااطةتبببمر بب هبببذهالتجببواالجتمبباعيمواردهببابو ببياببب تصبباعدالبببوعيالبيئببي
االجتماعيبببةمسبببسوليةالبوأصببببق(...بيئببةبجمعيببباقبمايببةالمسبببته  بن اببباقالعمبببا بجمعيبباقبمايبببةال)

بوع يرسيتم يهذاالعنصرإبرازأهمالمواهيمالمتع  ةبالمسسوليةضرورةبتميةالستمراريةن اطالمسسسة
 .تهاكذاأبعادهاومجاالوااجتماعيةل مسسساق

 تعريف المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات   -0
بببالراممبنك برةالبببو  ببيجتمباعيبإذرالمبا ااأتعريبيالمسبسوليةاالجتماعيبة ببينر بينرإن

تبمبببب ال ببببركاقبصببببورةعامببببةتعنببببيلهببببابلكنهبببباتوبببباأع ببببىتعريببببيوابببببدومبببببددهببببذاالمجببببا لببببميببببتماا
العببام ينوبتببىبالمسببته كينبالعمببال بالمببوردينبتجبباهأصبببااالمصببالرمببنبم ببةاعسببهمالمسببسولياتها

مج ببراععمببا البيئببةوالمجتمببفوكببذاإعطببائهمنوببراالهتمببامبومببنأهببمالتعريوبباقوأك رهببا ببيوعاتعريببي
 والمساهمة أخالقيا بالتصري مسسساقاععما  قب  من المستمر لتزاماال":بينهاالعالميل تنميةالمستدامة

 إضا ة وعائالتهمب المعي يةل  وىالعام ة الاروي تبسيننوعية ع ى والعم  االقتصادية التنمية تب يأ  ي
 .7"كك  تمفلمجوا المب ي تمفلمجا إلى

:معنيينت م إنالمسسوليةاالجتماعيةانطالقامنهذاالتعريييمكنال و  

.عالقةالمسسسةبيصبااالمص بةوعدمإهما ب وقهمخال ن اطاتهايركزع ى:المعنى األول -
يركبببزع بببىدورالمسسسببباق بببيالمجتمبببفوضبببرورةالم ببباركة بببيالتنميبببةالمسبببتدامة:المعناااى الثااااني -

.والبيئيةاالجتماعيةباالقتصاديةبيبعادها

 المجتمف تطور مفامستمراوتبييناي هدتطوراالجتماعيةتجدراا ارةإلىأنموهومالمسسوليةكما
االقتصبادب ك مباتطبورقبيئبةاععمبا وتطبورقطبيعبةاالقتصاديةوكذاتطوراعن طةوالمتغيراقوتوقعاتر

وبيئيبةاجتماعيبةاهبراهتمامباقيممباوالمجتمفك مااهرقمعهاتجباوزاقوجبرائمجديبدةمبنقبب ال بركاق
ل مسسسبباق ببيابب االجتماعيببةالمسببسوليةآخببرمرب ببةوصبب إليهبباالعببالماليببومهببيموهببومبولعبب جديببدة

.8النايوةوالتكنولوجياب ضاياالجرائماالكترونيةواالهتمامالرقميواقتصادالمعر ةاالقتصاد
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توضبببيبهاو بببأتس سببب هرمبببيبسببباأرببببفأبعبببادل مسبببسوليةاالجتماعيبببةيمكبببنCarrollببببددالبابببب 
:ال ك الموالي ياعولويةكما

 

 Carroll  الباحث حسب اإلجتماعية المسؤولية أبعاد: (10)رقم الشكل



 Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social:منإعدادالباب تينبااعتمادع ى:المصدر

responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business 

horizons, 34(4), 39-48, p-p: 2-4. 

 االقتصاديب البعد منها أبعاد تتضمنعدة االجتماعيةل مسسساق أنالمسسولية(10)رقميوضرال ك 
 أعمبا   بي بهبا المسب م الجوانبا همبا االقتصباديوال بانوني البعبد أنبيب  اعخالقبيب اانسبانيب ال بانونيب
اعك بر اعخالقيواانسبانيب البعدين يم   بينما الهرميب الهيك  لبنا  الماديةال اعدة يم الن لذل  المسسساق

 المسؤولية الخيرة

التصريكمواطنصالريسهم يتبسيننوعية
 البياة يالمجتمف

 المسؤولية األخالقية

ااالتزامبالس و اعخالقيوالتوريأبينماهوصبير
 وماهوخاطئ يجميفقراراتهاوأن طتها

 المسؤولية القانونية

طاعةال وانينوالت ريعاقوالتيتم  ترسيملما
.هوصبيروماهوخاطئ  

 المسؤولية اإلقتصادية

أولويةتعايماعرباوك اعدةأساسيةوقب يةل و ا 
 باعبعاداعخرى



 
 

 بينCarrollبسبابوتمبفمجال مبف وتواع هبا اتهبعالقا  بي اععمبا  مسسسباق وتعامب  توجيبر  بي بدا بة
.المسسسةالينبغيأنتنت  إلىمستوىمعيندونالو ا بالمستوىالذيقب ر

 للمؤسسات مجاالت المسؤولية االجتماعية  -0
بومببباتجبببدرالتبببيتعكبببراعدا االجتمببباعيل مسسسبببةالمسبببسوليةاالجتماعيبببةي صبببدبالمجببباالقأوجبببر

الت  يبديل مسبسوليةاتجباهأصببااالمصب بةبومجباالقاال ارةإليبرأنهنبا مجباالقأساسبيةو بأالموهبوم
بمبنخبال االسبت ماراالجتمباعيبدي ةت يرإلىأرقىمستوياقالمسسوليةاالجتماعيةكاستراتيجيةتنا سية

:ماي ي يويمكنتوضيرهذهالمجاالق
 المؤسسة اتجاه أصحاب المصالح التزام -3-0

ولكبن(عالقبة نائيبةاعطبراي) بطعبنتعابيمأربباوالمسباهمينلمتعدالمسسسةاالقتصاديةمسبسولة 
عالقبةمتعبددة)ذينيس رونويتي رونبعم ياتهباالينبغيع يهاأنتوازنأيضابينمصالرأصبااالمص بة

:9تكونمسسولياتهاع ىالنبوالتاليبنا اع ىذل و(اعطراي
 عنطريأبمايةاعصو وتعايمقيمةالسهموالمنامةكك :مالك المؤسسة المسسوليةاتجاه.
 باالجتماعيبببةيعتببببرالمبببوردالب بببريأببببدأهبببمعناصبببرالمسبببسولية:العماااال والماااوظفين المسبببسوليةاتجببباه

الوبرال تكبا ئ مببدأب والتعامب  والرعايبةالصببيةلهبمولعبائالتهم تبدريبهموت بم تبسبينابرويالعمبا و
.وكذاتبسينالمستوىالمعي يل عما وعدالةاالجوروالمساواة

 أسبببعارمناسببببةبااعبببالنالصبببادأببمايبببةالمسبببته  وت بببديم:الزباااائن والمساااتهلكين المسبببسوليةاتجببباه
.وكذاابترامالمواعيداالست با منتجاقآمنةبمفتو يرخدماقمابعدالبيفوبسن

 والصدأ يالتعام ماقااللتزاتسديد:الموردين المسسوليةاتجاه.
 التب يبمبادئالمنا سةالعادلةوال ريوةوت ديممع وماقصادقة:المنافسين المسسوليةاتجاه.
 الضببريبيةااللتزامبباقامال ببوانينوالت ببريعاقوتسببديدرابتبب:الحكومااة وجماعااات الضااغط المسببسوليةاتجبباه

.ل دولةبوكذاابترامالن اباقالعماليةوالتباورمفجمعياقبمايةالمسته  وب وأاانسانوايرها
 ت  يب اث بارالسب بيةعن بطةالمسسسبةع بىالمجتمبفوالبيئبةبببابترام:المجتمع والبيئاة المسسوليةاتجاه

.والتسويأاعخضروتر يداستخدامالمواردالطبيعيةعاداقوت اليدالمجتمفوكذاتبنيسياساقاانتا 
    االجتماعي واالستثمار االجتماعيةالمبادرات  -3-2

جببب البصبببو ع بببىأمبببوا أبينبببرالتضببببيةالمسقتبببةببببيموا باليبببةمبببنسبببت مارالاقتصببباديوناالعبببري
هبوهبذااالخيبرب جبوهراالجتمباعياالسبت ماريخت يمبنبيب الهبديوالجبوهرعبنمماجع ربمست ب ية



 
 

ايرهباوةالصببيلتع يميبةباباالقتصاديةتعم ع يتنميةأ رادالمجتمف يالنوابيباجتماعيةتب يأأهداي
بكمباأنبرمنالنوابيالتيتخبدمابتياجباقالوئباقذويالبدخ المبنخو أوالباجباقالخاصبة بيالمجتمبف

مبفمبرورالوقبقإلبىاسبت مارتتببو المببادراقاالجتماعيبةوالبيئيبةيب أاعربباوع بىالمبدىالطويب بعن
.10مربر

تضببعهااالجتماعيببةبببرامجل مسببسوليةعبببارةعببنهببيممبباسبببأيمكببنال ببو أنالمبببادراقاالجتماعيببة
بيئيبببةالواالجتماعيبببةمجببباالقالاسبببت ماراق بببيالمسسسبببةوتسبببهرع بببىتطبي هببباواانوببباأع يهببباوهبببيتعتببببر

:11ويمكنت خيالهذهالبرامج ي ال مجاالق
 كالمخبببدراقوالتسبببرااالجتماعيبببةم ببب بمبببالقالتوعيبببةبالم بباك : بااارامن تنمياااة المجتماااع المحلاااي

 . والووقيةالمدرسيبوكذارعايةالنواديال  ا يةوبتىالم اركة يتطويرالبنيةالتبتية
 قامبةرببالقسبيابيةلهبمم  برامجتكوينالعما و:برامن خاصة بالموظفين وعائالتهم بتبويزهموا 

 .توعيةالعما بمعاييراعمنوالسالمةالمهنية
 بورعايببةالمسبباباقالخضببرا االنبعا بباقبببرامجإعببادةالتببدويروت  يبب : باارامن المحافظااة علااى البيئااة

 .وبتىالمساهمة يبمايةالبياةالبريةوالتنومالبيولوجي

اهببوعينتيجببةلمسببتدامةتنا سببيةميببزةتكسبباالمسسسببةتنا سببيةاسببتراتيجيةاالجتماعيببةالمبببادراقتعتبببر
وال تب يبأإلبىيبسدياالجتماعيبةالمسبسوليةأن طةع ىاانواأبينمنهااوتي نالمجتمفب يدورهابيهمية
مامبمنجهةأخرىالخارجيينالمص بةأصباارضاوكساجهةمنالداخ يينالمص بةأصبااوالتزام
عنببدمااطوعيببيكببونهالمببادراقاقلهببذمسسسبببكمبباأنتبنبيالل مسسسببةالتنا سببيةال بدرةع ببىإيجابببايبنعكر

تيخبذع بىعات هبامسبسوليةالمسباهمةتمبا ل مجتمبفالبذيتن بط يبرباذ  ا بةاالنتص إلىدرجبةعاليبةمبن
.12وخيرم ا ع ىذل هيالمسسساقمتعددةالجنسياقالتنميةالمستدامةلمبيطأعمالهاب ي

تبنبيبكماأناععما الخيريةوالتطوعيةليسقمجردأنالمسسوليةاالجتماعيةوماتجدراال ارةالير
المسسسببةل مسببسوليةاالجتماعيببةاليعنببيبالضببرورةتبنيهبباعن ببطةأومبببادراقجديببدةخارجببةعببنن بباطهاب

اانتبا وخ بأببيبأت بم ليبا بياعن بطةالمعتبادةل مسسسبةر اقوقيبودمدمجبةآ هيتعبرأيضاعبنتصب
13اعرباووتو ير رالالعم بالدرجةاعولى

. 
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 االجتماعيسمال أسبيل لتعزيز ر  االجتماعيةالمسؤولية : ثالثا

فجميبببالو بببا بمصبببالرمبببنخبببال تتجسبببدالمسبببسوليةاالجتماعيبببةتببببينمبببنخبببال العبببر السبببابأأن
رت بببيبالمسسسبببةإلبببىموهبببوماعدا ال بببام والمتبببوازنبومبببنمنط بببأأناعطبببرايأصببببااالمصببب بةبكمبببات

االجتماعيببةلعالقبباتهمنتيجببةاال ببرادلببدىتتولببدالتببيال ببيموالمببواردمجموعببةيعبببرعببنرأسببما االجتمبباعي
بوبمبباأنعالقببةالمسسسببةالببخ...البتببرامااللتببزاماعببددمببنال ببيموالمعبباييركال  ببةبالتببيتبكمهبباوالمخت وببة

مببنهجالمسببسوليةهببابيصبببااالمصبب بةوعالقتهببابببالمجتمفككبب تكببونقويببةومتينببةو ببوا ة ببيبببا انتهاج
 :14 يالمجاالقالتاليةاالجتماعياالجتماعيةب إنتعزيزهذهالعالقةمن ينرتعزيزرأسما 

 (داخل المؤسسة) على المستوى الجزئي االجتماعيتعزيز رأسمال  -0

داخببب المسسسبببة بببيالعالقببباقببببينالعمبببا  بببيمخت بببيالمسبببتوياقوكبببذااالجتمببباعييتجسبببدرأسبببما 
داخ االجتماعيسبياللدعموتنميةرأسما االجتماعيةالعالقةبينالمساهمينوالمسيرينبوتكونالمسسولية
(العما والمساهمين) بةالداخ يينالمسسسةعنطريأبمايةمصالرأصبااالمص

 هيتضمنبمايةالب وأال انونيةواانسانيةاالجتماعيةمنتبنيالمسسسةلموهومالمسسوليةانطالقا
إلببىبااضببا ةبوكببذاتبسببيناببرويعم هببموتببدريبهمومكببا ئتهمبوالمسبباواةل عمببا و ببأمبببدأتكببا ئالوببرال

كبب ذلبب بل تسبب يةوالتر يببروت ببديمخببدماقالعببال والن بب واعكبب بالمجببانمبببادرةبتببو يرمراكببزالعمبب ع ببىال
والتب بيبالسب وكياقواالنوتباوإلبىجانباارتوباممسبتوىال بوا يةإيجاباع بىر بفمعنويباقالعبام ينينعكر

تببيتبكببممببن ببينرأنيغيببرالببدوا فالهببذاكبب بواعخببالأالبميببدةوكببذانبببذكبب أ ببكا الوسببادوالبيروقراطيببة
يسديإلبىكمابعالقاقالعام ينومواوضاقالن اباقالعماليةببي يبكمهاالمزيدمنالتعاونوليرالعدا 

زيببادة  بببةالعمبببا  بببيالمسسسبببةويببزرمخصبببا الو بببا واالخبببالال بببيتيديببةالمهبببامويعبببزز بببعورهمببببالوخر
بمببااالجتمبباعي ببىتعزيببزرأسببما خ ببأناببامداخ ببيمسببت ريببنعكرعممببايمكببنمببنالتنايمببيل مسسسببةب

.يضمنبسنسيرالعم والتعاونمنأج تب يأالمنوعةالعامة

تبنبيالمنا فالجمةالتيتنعكرع ىالعالقةبينالمساهمينوالمسبيرين بيإطباريمكناهما كماال
ارةتمببزأمج ببراادجنبباالمسسسببةالك يببرمببنالخال بباقوالصببراعاقالتببياتبإذأنهبباالجتماعيببةالمسببسولية

.خ أنوممنالتواهموالوعيباعهدايالم تركةبالراممنتضاراالمصالرواادارةالع ياببالتالي هيت
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ببينأ برادالمجتمبف يمباسبوا ااالجتماعيبةع ىالمسبتوىالك بي بيالبروابطاالجتماعييتجسدرأسما 
تبنبببيالمسسسبببةتجبببدراا بببارةإلبببىأنبصبببوتهاأ بببرادبنالبكومبببةوكبببذاببببينالمسسسببباقبيبببنهموببببيوأبيبببنهم

ع بىإرضبا مصب بةالمجتمبفالمب بي بيإطبارمجموعبةمبنال بيمواعخبالأيبنعكرمسسوليةاالجتماعيةل 
 :ذل منخال ماي يرتوضيبويمكناالجتماعيوالمبادراقالتيتنعكرإيجابياع ىرصيدرأسما 

ةمبببنمجموعبببدمت ببب هبببياالجتماعيبببةعنبببدماتصببب المسسسبببةإلبببىمسبببتوياقمت دمبببةمبببنالمسبببسولية -
ال يبببامبالنبببواديال  ا يبببةوالرياضبببيةرعايبببةالتطوعيبببةواععمبببا الخيريبببةكمسببباعدةالو بببرا بالمببببادراق

يعببززمببنالعالقبباقوكبب ذلبب الببخب...بببرامجالبنيببةالتبتيببةببمببالقتوعويببةودوراقت  يويببةوبتببى
بكمبايعكببرتضبامنالمسسسببةوقبوةانتمائهبباغببرررووالتعباونوالمسبباعدةيوع براداالجتماعيبةبببينا

.إلىالمجتمف

ال وا يةوال يماعخالقيةبالصدأبوااللتزامتجناأ كا الوسادونبذالر وةوالبيروقراطيةتساعدع ى -
يسببباهم بببيتعزيبببزال  بببةوالتعببباونممبببا بببيتعبببامالقالمسسسبببةمبببفمخت بببيالوببباع ين بببيالمجتمبببف

.بينأ رادالمجتمفيعززالترابطاالجتماعيب ك واالبترام

زيبادةالتكا ب االجتمباعيببينمخت بي برائرالمجتمبفمبفتوليبد بعورعباليباالنتمبا مبنتمكنمن -
بببب اع بببرادذوياالبتياجببباقالخاصبببةكبببالمعوقينوق ي بببيالتيهيببب واعق يببباقوالمبببرأةوال بببباابوكبببذاق

.االجتماعيواالست راراالجتماعيةتو يرنوممنالعدالة

تعزيببزوالنزاهببةوال ببيماعخالقيببة ببيالتعامبب اتجبباهالمببوردينوالعمببال االجتماعيببةت تضببيالمسببسولية -
همباذانالطر بانمباإخالصهمبكماأنهمعهمبمايضمنرضاهموتضامنهمواالجتماعيةالروابط

.إالأ راد يالمجتمفوعنطري همتصدرالمسسسةال يمالعادلةواعخالأالطيبةإلىالمجتمف

باعتببببببارهال يمبببببةالمضبببببا ةالتبببببيتخ  هببببباالبببببروابطاالجتمببببباعيأنرأسبببببما ليبببببرتجبببببدراا بببببارةإومبببببا
يمكبنتجزئبةقيمتبرأو صب مكوناتبرب إنبرالواالبترامال  ة يإطارالتعاونالم تر بالتواهمبالجتماعيةا

مبفأصببباااالجتماعيببةأنتعزيببزالبروابطممببايعنبييتبوزمع ببىالجميبفباالجتمبباعيكمباأنتببراكمرأسبما 
.مفأصبااالمص بةالخارجيينوالعكرصبيراالجتماعيةالمص بةالداخ يينسيي رإيجاباع ىالروابط



 و المواطنة لدى المؤسسةدعم القيمة التشاركية س المال االجتماعي من خالل أتعزيز ر  -7-0



 
 

أنابتياجبباقت ببفع ببىعبباتأالبكومبباقإالجتماعيببةوااقتصبباديةاابببالراممببنأنمسببسوليةالتنميببة
المجتمببفالمب ببيتجبباوزقهببذاالموهببومالت  يببديبوأصببببقكبب اعطببراي ببيالمجتمببفبمببا يهبباالمسسسبباق

 ببين مطالببةبببذ كب المجهبوداقمبنأجب المسباهمة بيإببدا التنميبةالمسبتدامة بياب إقامبة براكاق

 .المدني والمجتمف الخاال وال طام العام وال طام البكومة

الببذيمباادأ المواطنااةع ببىأسبباروال ببائماالجتماعيببةالموهببومالبببدي ل مسببسوليةاالتجبباهايعكببرهببذ
ي تضيقيامأ رادالمجتمفبواجباتهمم اب ب وقهمالمكتسبةبوأنالمسسسباقمباهيإالمبواطنأو بردين بط

اليمكبن بب يالمجتمفيس ر يرويتي ربربوأنالعالقةبينالمسسسةوالمجتمفإنماهبيعالقبةأخبذوعطبا 
جتمببفومببنالمببواردالطبيعيببةوالب ببريةالمتابببةتسببتويدمببنالملكببيبواجتماعيببةالمسسسببةدونروابببطأنت ببام

بينهباوبينبرببتبىالقيم التشااركيةيدعماجتماعيأنتجنبرأضرارهاوأنتسعىلتنميتر يإطارتعاقديجا
نكانذل خار أن طتهاواليب ألهاأرباومبا رة .وا 

ويعببززمبببن  ا بببةالمواطناااة مسبببتوياق بالمسسسبببةإلبببىأرقببىينت بب االجتماعيبببةالمسببسوليةتبنببيموهبببوم
ل مجتمفكمايجع هامواطنصالرين رال يمواعخالأالطيبة يالمجتمفوي عربمسسوليةالتغييرانتمائها

.االجتماعيوهذاهوجوهررأسما ويساهم يتطويرمجتمعروب م اك رويرصدقضاياهباستمرار
بيهميبببةال بببراكةهببباعبببززوعيل مسسسببباقتجتماعيبببةاالليةيمكبببنال بببو أنالمسبببسوسببببأبنبببا اع بببىمبببا

واالجتماعيبةاالقتصباديةوالتعاونوالت اورببينالبكومبةوال طبامالخباالوالمجتمبفالمب بياببدا التنميبة
ويسبمربخ بأقيمبةمضبا ةت باركيةجتمباعياالواستدامتهاببالتالي إنهذاالتعاونيعبززمبنتبراكمرأسبما 

.ومستدامة
 خاتمة
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دأومبواطن بيالمجتمبفلبرب بوأمبدأالمواطنةل مسسساق إنهذهاعخيرةماهيإال بربساوبالمتماس 
.وواجباقاتجاهمجتمعر

مببفمخت ببيأصبببااالمصبب بةسببوا ااالجتماعيببةت ببفع ببىعبباتأالمسسسببةمسببسوليةإدارةالعالقبباق
االجتماعيةهمبوتعتبرالمسسوليةمعسخيرالجهودلتب يأروابطاجتماعيةمنتجةالداخ يينأوالخارجيينوت

الجيببدوالوعببا ل مسسسببة ببيباالنببدما مببنبببينالممارسبباقااداريببةالداعمببةلهببذهالببروابطببيبب أنهبباتسببمر
وتعزيببزهسببوا اداخبب المسسسببةبببينعمالهبباأواالجتمبباعي ببيرأسببما لالسببت مار هببيآليببةالمجتمببفببالتببالي
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 من منظور اعالمي المسؤولية االجتماعية

 -دراسة في تأصيل المفهوم- 

 شيقر نادية -شيقر سليمة: الباحثة 

.30جامعة الجزائر-30جامعة الجزائر  
  

 :مقدمة
يرتبط االعالم في العصر الحديث ارتباطا وثيقا بدوره في المجتمع وعالقته بالفرد المتلقي،    

كون هذا األخير يعتبر الحلقة األخيرة والمهمة في عناصر العملية االتصالية وكيفيات استقباله 
كر للرسالة االعالمية ومدى استيعابه لها وتناغمه مع مضمونها من عدمه، وهو ما اتجه بالف

االجتماعي الى ربط نشاط وسائل االعالم بالمجتمع من خالل تحميله مسؤولية نقل الواقع من 
قبل وسائل االعالم باختالفها اخذين بعين االعتبار مسؤولية تماشي ما ينشر ويذاع من مضامين 
اعالمية مع ذلك الواقع، بمعنى عدم استخدام مصطلح الحرية كمفهوم مطلق مثلما حدث في 

االعالمية واالتصالية الليبرالية التي أطلقت العنان لممارسة الحرية االعالمية حتى تم  النظم
تمييعه من قبل االعالميين ما نجم عنه فوضى اعالمية كبيرة وانشالخ بين وسائل االعالم والرأي 

نظم ، فالمسؤولية االجتماعية في االعالم أتت كردة فعل عن نظرية الحرية في ال(الجمهور) العام 
الليبرالية، اخذة مغهوم الحرية في حد ذاتها كمسؤولية أمام المجتمع الذي تنشط فيه، وقد شاع 
استخدامهافي الوطن العربي والجزائر بالخصوص نظرا للخصوصية الثقافية التي تتغذى من البعد 

مقدسة الديني العقائدي اغلمحافظ وترسيخ قيم الهوية واعتبار منظومة القيم من بين مواضيع ال
التي ال يمكن العبث بها من قبل وسائل االعالم، ورغم عدم امكانية الجزم عن نجاحها من عدمه 
كممارسة فعلية في الجزائر اال أن قوانين االعالم الجزائرية برمتها بنت أغلب بنودها وموادها 

سهل تعاطيها على مبادئ المسؤولية االجتماعية لتماشي أفكارها مع أفكار المجتمع الجزائري، ماي
 .من قبل وسائل االعالم واالعالميين والرأي العام

 :وعلى هذا األساس نطرح االشكالية التالية    



 وماهي أبعادها في قوانين االعالم الجزائرية؟ ما مفهوم المسؤولية االجتماعية في االعالم؟

 :ويندرج عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت التالية   

  المسؤولية االجتماعية كاتجاه فكري اجتماعي في ميدان االعالم؟كيف تطبق 
 مامدى ممارسة المسؤولية االجتماعية في الوسائل االعالمية الجزائرية؟  

 :مفهوم المسؤوولية االجتماعية في االعالم

هي نظرية أخالقية تعتبر أنه ليس هناك حرية مطلقة للصحافة وانما حرية مسؤولة تقوم أو يجب 
وم على مبادئ وأخالق انسانية نبيلة، وعلى الصحافة أن تتقيد بها وتحترمها حتى ال تزيغ أن تق

 (003ليلى عبد المجيد، ص .) عن رسالتها  األساسية وهي خدمة الصالح العام

 :بدايات المسؤولية االجتماعية في االعالم كنظرية

تميزت الفترة التي سبقت ظهور نظرية المسؤولية االجتماعية، بسيطرة نظرية الحرية على    
المجتمع الغربي والتي تميزت بانحرافات سادت في ميدان الصحافة ثم في باقي وسائل االعالم، 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لذلك ظهرت محاولة اليجاد بديل حيث بلغت ذروتها 
ذه النظرية حيث تشكلت لجنة لحرية الصحافة مكونة من اثنى عشر أستاذا أكاديميا يرأسهم له

وليم "وضمت بين أعضائها أبرز نقاد الصحافة األمريكية مثل " روبيت هونشير"البروفيسور 
 ". ثيودور بترسون"و" ديفرز

ز األمريكية ودائرة وقد أجرت اللجنة دراستها على الصحافة األمريكية بتمويل من مجلة تايم   
صحافة حرة " بعنوان0491المعارف البريطانية وقدمت تقريرها في كتاب أعدته اللجنة عام 

، ولقيت عوة لجنة حرية الصحافة لصحافة حرةو ومسؤولة صدى داخل الواليات المتحدة "مسؤولة
الملكية األولى  األمريكية وخارجها في بلدان أوروبا وعلى رأسها المملكة المتحدة فتشكلت اللجنة

ودعت الى ضرورة احساس العاملين في الصحافة بمسؤوليتهم االجتماعية  0449للصحافة عام 
و وافق الممارسون في الواليات المتحدة األمريكية على أن الحرية السلبية في النظرية الليبرالية 

نسان ليس كائنا غير مرغوبة في المجتمع الحديث، وأن الحرية البد أن ترتبط بالمسؤولية فاال



عبد .)عاقال راشدا بل عرضة عمليات تأثير واسعة النطاق من قبل خبراء العالقات العامة
 (009، 000، ص 0441اللطيف حمزة، 

ان الصحافة في ظل مبدأ سوق األفكار الحرة تمكنت من زيادة قوتها ونفوذها حتى غدت    
لذين أخذوا يمارسون احتكارا على مملوكة لفئة من أصحاب المصالح والمؤسسات التجارية ا

األفكار التي تصل للجماهير حتى أصبح الناس رغم عقالنيتهم وقدرتهم على التفكير واتخاذ 
 .القرار السليم، غير قادرين على التمييز بين الحقيقة والدعاية البارعة الذكية

اعات على المشاركة في ان التطور االقتصادي والتقني لوسائل االعالم قلل من قدرة األفراد والجم
هذه الوسائل مما أتاح الفرصة لوسائل االعالم أن تسلط األضواء على فئات معينة من المجتمع 

 .وتنسى السواد األعظم من الناس

تركيز الصحافة واهتمامها بالمضامين االجتماعية السطحية واثارة المشاعر واألحاسيس على 
 .حساب معنويات الشعب وقيمه

خصوصيات األفراد وانتهاك الحرمات الشخصية ألفراد المجتمع وبخاصة رموزه التعدي على 
 .المعروفة والمشهورة

وعدم قدرتها على الوفاء بالوعود التي قطعها " سوق األفكار الحرة" الوعي المتنامي بفشل فكرة 
 (009عبد اللطيف حمزة، ص .) مؤيدو هذه الفكرة بتلبية حاجات المجتمع

 :اسية لنظرية المسؤولية االجتماعيةالمبادئ األس    

ان الصحافة وكذلك وسائل االعالم األخرى يجب أن تقبل وأن تنفذ التزامات معينة اتجاه -
 .المجتمع

يمكن تنفيذ هذه االلتزامات من خالل االلتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة -
 .والدقة والموضوعية والتوازن

ان الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي الى الجريمة والعنف والفوضى -
 . االجتماعية أو توجيه أية اهانات الى األقليات



 .ان الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع االراء وتلتزم بحق الرد-

 .ان للمجتمع حقا على الصحافة في أن تلتزم بمعايير رفيعة ادائها لوضائفها-

 (01ص محمد عبد الحميد،.) ان التدخل العام يمكن أن يكون مبرر التحقيق المصلحة العامة-

 :وظائف ومهام نظرية المسؤولية االجتماعية في االعالم

جاءت نظرية المسؤولية االجتماعية في االعالم لتعزز مفهوم الحرية االعالمية لكن هذه الحرية 
ن الحرية البد لها من مسؤوليات واتلزامات، وقد عملت ليست مطلقة والفكرة األساسية للنظرية أ

على وضع مجموعة من التصورات حول وظائف الصحافة في المجتمع الحديث " هوتشنز"لجنة 
وعدد من التوصيات للحكومة والمؤسسات، ومن هذه الوظائف التي رأت اللجنة أن على 

 :الصحافة القيام بها ما يلي

 .ي عن األحداث اليوميةتقديم تقرير صادق وشامل وذك-

 .أن تعمل الصحافة كمنبر لتبادل التعليق والنقد-

 .أن تقدم صورة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع-

 .أن تبرر أهداف المجتمع وقيمه وتوضيحهما-

 (01محمد عبد الحميد، ص . )أن توفر معلومات  كاملة عما يجري يوميا-

 :كذلك في ظل المسؤولية االجتماعية لعل أبزها وللصحافة جملة من الوظائف   

  الوظيفة السياسية باعالم المواطنين بما تفعله الحكومة والقوى السياسية األخرى، بحيث
 .تغدو جزء متكامال من العملية السياسية، وهي الوظيفة التي تسمى بالوظيفة الرقابية

 لتكون منتدى : واالراء ومناقشتهاباتاحة الفرصة لعرض األفكار : الوظيفة التعليمية
 .األفكار

 الصحافة كخدمة لضخ المعلومات المتوازنة  والدقيقة. 
 الوظيفة الثقافية كمرآة للمجتمع وتأكيد قيمه. 
 الوظيفة االقتصادية لتعريف الناس بالسلع والخدمات. 



 وظيفة التأريخ. 

االهتمام بالقضايا اثارة : وهناك وظائف أخرى وضعها النقاد البريطانيون تتمثل في 
العالمية كالبيئة والموارد والسكان ومشكالت التصحر وجرف التربة وطبقة األوزون، والتصدي 
لألفكار الشوفينية والتعرات القومية، التي تهدد بالحروب وعدم االستقرار في العالقات 

 (51، ص0330محمد حسام الدين، .)الدولية

 :تماعيةمفهوم الحرية من منظور المسؤولية االج

توجد مجموعة من المعايير التي أطر لها أصحاب هذه النظرية، والتي تشرح مفهوم الحرية 
 .كمصطلح مهم جدا بالنسبة للمجال االعالمي كممارسة وللجمهور 

حيث أن الحرية تعتبر كحق وواجب ومسؤولية ومن هنا يجب أن تقبل وسائل االعالم القيام *
 ...من خالل وضع مهنية االعالم كالصدق والدقة وبالتزامات معينة تجاه المجتمع 

يجب على وسائل االعالم أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في اطار القانون الذي تعمل فيه *
 .المؤسسات

 .يجب أن تكون وسائل االعالم تعكس تنوع االراء واألفكار في المجتمع *

تويات اداء كليا وأن التدخل في للجمهورية العامة الحق في أن يتوقع من وسائل االعالم مس*
 .شؤون هذه الوسائل يمكن أن يكون تحقيق هذه المصلحة العامة

 .يجب أن يكون على االعالميين أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع وأمام مسؤولياتهم االعالمية*

ترفض هذه النظرية نشر أو عرض كل مايساعد على الجريمة، وماله تأثير سلبي كما ترفض *
 .وسائل االعالم في شخصيات األفراد تدخل

 (000محمد عبد الحميد، ص .)ملكية وسائل االعالم مسموحة للجميع بدون استثناء*

كما أن للصحافة واالعالم بشكل عام مجموعة من المعايير التي تنظم االداء المهني في ظل   
المعنية بالرسالة المسؤولية االجتماعية وهذه المعايير تحفظ حقوق وواجبات كل األطراف 

 :االتصالية وتتمثل هذه المعايير في



 :يلخص أجي وأولت واميري القانون األخالقي للصحافة في رخمس دوائر متداخلة   

األصغر وتمثل المعايير المهنية والممارسات األخالقية لألفراد، باالضافة الى : الدائرة الداخلية-0
 .سمع ونرىحراس البوابة، الذين يحددون ماذا نقرأ ون

تمثل معايير الوسيلة االعالمية ومواثيقها الداخلية، سواء كانت مكتوبة أو غير : الدائرة الثانية-0
 .مكتوبة، والبد أن يستجيب االفراد في الدائرة األولى لمعايير المؤسسة في الدائرة الثانية

لتنظيم عمل وسائل االعالم  لمعايير المهنة التي تضعها الهيئات الصحفية المستقلة: الدائرة الثالثة
 .المختلفة، مثل الجمعية األمريكية لمحرري الصحف، وجمعية الصحفيين المهنيين

تمثل الفلسفات االعالمية األساسية وقوانين الحكومات في النظريات المختلفة : الدائرة الرابعة
ؤولية االجتماعية توجد السلطوية، السوفيتية، الليبرالية والمسؤولية االجتماعية، وتحت مفهوم المس

 .واجبات المالك والمديرين

وتمثل الحدود التي يسمح بها الناس لكل معايير النشاط االنساني، والتي ال : الدائرة الخامسة
 (55، 51، ص ص0330محمد حسام الدين، .)تتخطاها الهيئات واألفراد

 :مظاهر وواقع تطبيق نظرية المسؤولية االجتماعية

 :مظاهر التطبيق-1

سارعت العديد من الدول الى االستجابة، بداية من الواليات " هوتشنر"بعد صدور تقرير لجنة    
المتحدة األمريكية التي صدر بها التقرير الى الدول األوروبية وخاصة بريطانيا التي استجابت 

في ، ودعت الى االلتزام العملي 0494بسرعة حيث تشكلت اللجنة الملكية األولى للصحافة عام 
الصحافة بمسؤوليتهم االجتماعية كما تم تشكيل مجلس للصحافة، لكن فكرة تقديم معونات 
للصحف لقيت رفضا شديدا في بريطانيا وغيرها من دول أوروبا خوفا من استغالل الحكومات لها 
في التدخل في شؤون الصحافة، لكن هناك دول أوروبية أخرى اعتمدت على تقديم اعانات 

تائج كالسويد التي واجهت حظر سيطرة االحتكارات على صحافتها بانشاء للصحف وحققت ن
 .نظام تقديم اعانات حكومية للصحف بهدف المحافظة على التنوع الصحفي



وفي الواليات المتحدة األمريكية تم تشكيل لجان رقابة أهمها لجنة االتصاات الفدرالية ولجنة     
والتي قدم تقريرا يطالب الكونغرس بانشاء " 0459م جونسون عا"لتي شكلها الرئيس " كارنيجي"

 .مكتب فدرالي للتلفزة العامة

وانطالقا مما سبق فان النظرية المسؤولية االجتماعية قد لقيت اقباال على تطبيقها منذ ظهورها   
 (01بلقاسم بروان، ص . ) وذلك في معظم الدول الليبرالية ولكن بدرجة متفاوتة

 :واقع التطبيق-2

من بين العوامل التي تساعد على تجلية الرؤية حول مدى تطبيق نظرية المسؤولية االجتماعية   
في المجتمعات الغربية أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بهذه النظرية في الواليات المتحدة 
األمريكية نفسها، حيث ال يوجد اتفاق عام  حول مسؤوليات االعالم، وسبب ذلك يعود الى موقف 

الميين األمريكين أنفسهم الذين ال يرغبون في تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة وحاسمة خشية االع
ان يؤدي هذا التحديد الى محاولة الزامهم بتلك المسؤوليات وهذا بال شك يتضمن تهربا من 

 .المسؤولية

ات هذا باالضافة الى سيطرة أصحاب رؤوس األموال على وسائل االعالم وكذا توجيه الجماع  
الضاغطة لوسائل االعالم، اضافة الى توجيه وسائل االعالم ذاتها الى االهتمام بالترفيه الرخيص 

 .الذي يعتمد على الجنس وكل ما يحط من قيمة االنسان في مقابل القيم االنسانية الراقية

مطبقة وبناء على ما سبق فانه يمكن القول بأن نظرية المسؤولية االجتماعية في االعالم غير    
في المجتمعات الغربية عموما، وأن هذه النظرية بقيت حبرا على ورق  ولم تطبق ال في الغرب 
فقط الذي يعد مهدها ولكنها لم تطبق في العالم بأسره ألن وسائل االعالم في الدول النامية تابعة 

سياسة الى وسائل االعالم في الغرب أو الدول المتقدمة سواء من حيث البرامج ومن حيث ال
المتبعة أو التوجه العام، ذلك أن كل وسائل االعالم يسيطر عليه مستثمرون ورجال أعمال هدفهم 

 (02بلقاسم بروان، ص . )هو الربح فقط

 

 



 :ارتباط المسؤولية االجتماعية لالعالم بالرأي العام

ا في يدور الحوار حول النظام االعالمي ونظم االتصال داخل الدولة وخارجها ومدى سيطرته
مجاالت المعلومات، والصعوبات التي يمكن أن تطرحها هذه األوضاع في مجال تكوين رأي عام 
على المستوى الداخلي، وكلها موضوعات كثيرا ما يثيرها الباحثون لتأكيد هذه العالقة بين مفهوم 

 .المسؤولية االجتماعية ومفهوم الرأي العام 

ونظرا ألن القضايا التي تؤثر في تشكيل الرأي العام في العصر الحديث هي قضايا ترتبط   
بالمعلومات والقدرة على تجميعها واعادة تشكيلها، فان التلفزيون يظل أهم وسيلة في دول العالم 

تصال في الرأي العام على تحقيق أركان المسؤولية االجتماعية لالالنامي، األكثر انتشارا وتأثيرا 
الجماهيري، نظرا النخفاض نسب القراءة وارتفاع مستوى األمية وهو عامل اليسمح بصياغة 
مضمون قادر على بناء الفكر الناقد الواعي لألبعاد المختلفة للقضايا والمشكالت المستجدة داخل 

، رمضان عبد المجيد . ) المجتمع وخارجه، لمناقشتها بموضوعية ولتكوين رأي عام    تجاهها
 (054ص ،0300

وفي هذا االتجاه شرعت الجزائر بشكل متدرج في فتح المجال للقنوات التلفزيونية الفضائية لبث   
برامجها على المشاهدين الجزائريين قصد تشكيل رأي عام متصل بالقضايا التي تخدم مصالح 

ائل تعكس توجهات الوطن، وسد الطريق أمام تأثيرات القنوات التلفزيونية األجنبية التي توجه رس
 .المنظومة االعالمية الوطنية القائمة على الوحدة و الترابط واألمن واالستقرار

عددا من المتغيرات التي ترتبط بمفهوم الرأي العام، " عزي عبد الرحمن"وقد حصر الباحث   
تماعية وتتمثل في تقليص ظاهرة األمية، وانتشار التعليم، وتزايد مشاركة الكثير من الفئات االج

في الحياة السياسية وغيرها، وهو األمر الذي جعل الجماعات المختلفة في هذه المجتمعات 
تطالب بأن يؤخذ رأيها بعين االعتبار اعالميا وسياسيا، ويرتبط المفهوم أيضا بظاهرة الديمقراطية، 

كن اذ يلعب االعالم دورا خاصا في عرض االراء المختلفة المتباينة والمتصارعة كي يتم
 (054، ص 0300رمضان عبد المجيد، .) الجمهور، بناء على ذلك من تكوين رأي عام

وهناك جملة من القضايا والتحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا العربية يمكن بلورتها   
واختزالها في اطار التحدي الثقافي والمعرفي، وتمثل قضايا التعليم واالعالم جوهر هذا التحدي، 



بح حقيقة واقعة في عصر العولمة، التي أزالت الحدود وحولت العالم الى قرية كونية والذي أص
يتحكم في مصيرها قطب أوحد، يهدف الى اذاعة ونشر القيم المقبولة من جانيه، ورفض ونبذ 
األشكال االجتماعية والثقافية والقيمية غير المقبولة من المجتمع الغربي الذي تنتمي اليه الدول 

ومن ثم فالتعاون الدولي عن طريق عزل وادانة الدول التي تفسر . الرأسمالية الكبرى المصنعة
أن العولمة ماهي اال التغيير :"وفي ذلك يقول عبد االله بلقزيز... هذه القيم بطرق مختلفة

، "المكشوف عن السيطرة الثقافية الغربية التي توظف مكتسبات الثورة المعلوماتية لهذا الغرض
أن العولمة طرحت نفسها كايديولوجيا تعبر عن النسق " سمير أمين"الموضوع يشير وفي ذات 

 (5ص نسمة البطريق، ".) القيمي للغرب على حسب النسق القيمي للحضارات الكبرى

 :1881 -1892المسؤولية االجتماعية في االعالم الجزائري من خالل قانوني االعالم 

ظهور نظرية المسؤولية االجتماعية وما مر به االعالم الظروف التي أدت الى رغم اختالف   
الجزائري من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، اال أن كليهما يهدفان الى الحفاظ على 
الجماهير كعينة من المجتمع العام من خالل تحديد المسؤوليات الالزمة لتحقيق ذلك وكذا وضع 

اني لها من خالل رسم الضوابط القيمة واالجتماعية التي الخطوط الدقيقة للمفهوم االجرائي والميد
تلزم الصحفي بضرورة التحلي بها، ولن يضمن مصلحة المجتمع ويعمل على دوامها كما ىيفكر 
في مصلحته الشخصية، اال أن الفارق يكمن في أن للنظرية المسؤولية االجتماعية مسؤولية 

ون فهي اجبارية الزامية يعاقب عليها الصحفي اذا اختيارية في حين المسؤولية التي حددها القان
 .ما خالفها

وما يلفت انتباهنا أيضا اهتمام كل من النظرية والقوانين بموضوع المسؤولية االجتماعية على   
عاتق الصحفيين تمنعهم من النشر االعتباطي لحيثيات الموضوع الخاص بالظاهرة، وذلك لآلثار 

 ى أعضاء المجتمع،حتى أن كال القانونين خصصا جمهور القصر التي قد يخلفها هذا النشر عل

 .وأن ال تنشر بأية وسيلة ماقد يدعو الى التحريض على العنف أو االجرام

األول يعتبر أن نشر الجريمة أمر ضروري وال بد منه من أجل : هذا ما أدى الى ظهور رأيين    
يمكن أن يهدف الصحفي الى التحريض عند االعالم ومساعدة المجتمع على اقتالع الظاهرةـ، وال



نشره للموضوع، وأن مثل هذه الظاهرة المثيرة من الممكن جلب أكبر عدد من الجماهير لتحصيل 
 .الربح المادي باعتبار أن موضوع الجريمة مثير والجمهور يبحث عن االثارة

م يؤدي الى ترويج يعتبر نشر الظواهر االجرامية مثال في وسائل االعال: أما الرأي الثاني  
السلوك االجرامي بذاته ولذا البد من من الحفاظ على المجتمع وأن يتحمل الصحفي مسؤولية 

عايش حليمة، .)ذلك وأن يحذف من وسائله كل ما يؤدي الى التحفيز سواء مباشر أو غير مباشر
 (19، ص0334 -0332

 :نقد نظرية المسؤولية االجتماعية

ة االجتماعية قامت على نقد نظرية الحرية في االعالم وعرضت ورغم أن نظرية المسؤولي  
اال أنها لم تستطع أن تكون . نفسها كبديل لتصحيح االنزالقات التي وقعت فيها نظرية الحرية

البديل وال المصحح لهذه النظرية والدليل هو مواجهتها للعديد من االنتقادات، التي تناولت مختلف 
 :ها وصوال الى طرق تطبيقها ومن هذه االنتقادات نذكرجوانبها انطالقا من مبادئ

  يقول ميريل أن االعتماد على المسؤولية االجتماعية كمعيار للحكم على الصحف يعتبر
بمثابة خيانة من وجهة نظر الديمقراطيات الغربية، أي أن االعتماد على هذه النظرية فيه 

 .تنازل عن المبادئ الديمقراطية
  على أنها (نظرية المسؤولية االجتماعية) األمريكيون الى هذه األفكار ينظر الصحفيون

تمثل اتجاها نحو االشتراكية وخطر على الصحافة، وذلك ألنها نادت بتقديم اعانات 
للصحف الصغيرة وقيام قطاع عام في مجال وسائل االعالم وهذا فيه نوع من سيطرة 

 .الدولة على وسائل االعالم
  تابعة للدولة تخلى على مبادئها حرية الصحافة والمنافسة الحرة ظهور وسائل اعالم

ألن الدول تدعم مؤسساتها وتزودها االشهار وبالتالي )واضرار بالمؤسسات االعالمية 
 (.تساعدها على المنافسة

  العمل على نشر القيم والعادات الحميدة في المجتمع )الزام وسائل االعالم بقواعد محددة
 .الرقابة وتقليص من حرية وسائل االعالميعتبر نوع من 



  ظهور مجالس الصحافة واللجان المكلفة بمراقبة وسائل االعالم في نوع من التضييق
 (015بلقاسم بروان، ص .)والرقابة وتشبه االشتراكية

 :خاتمة

النظر الى واقع الممارسة االعالمية في الجزائر منذ صدور أول قانون لالعالم عام ان    
درك أن أهم مأخذ نظري يمكن أن يؤطر اآلداء المهني للخصوصية الثقافية والبيئة ي 0420

االتصالية الجزائرية التي تختلف عن ششقيقاتها في الوطن العربي لعدة اعتبارات ومعايير، هي 
المسؤولية االجتماعية، ذلك أنها األكثر واقعية فوسائل االعالم في الدول الناشئة لها مسؤولية 

قترنت بالتنمية والتنشئة االجتماعية، والحفاظ على االستقرار و السالم الداخلي للبالد وفض كبيرة ا
ما يعني أن وسائل االعالم في هذا االطار تلعب دور ... النزاعات والنعرات العرقية واألقليات 

 .الرقيب على السلطة والبيئة االتصالية كذلك وتضمن حماية الجمهور المستهدف

هذه النظرية على استخدام الحرية كحق وواجب ومسؤولية تبدأ من ضمير االعالمي  لذا تركز   
الذي يرسم معالم رسائله االتصالية  بما يتماشى مع فكر المسؤولية االجتماعية الذي يفصل بين 

 .السلطات ويخول وسائل االعالم أن تكون سلطة رابعة بامتياز

 :مراجع المداخلة

االعالم والمجتمع، دراسة في األبعاد االجتماعية والمؤسساتية، دار بلقاسم بن روان، وسائل -0
 .0331الخلدونية، الجزائر، 

 .0333، عالم الكتب، القاهرة، -اتجاهات التأثير-محمد عبد الحميد، نظريات االعالم -0

 .0441عبد اللطيف حمزة، االعالم له تاريخه ومذاهبه، دار الفكر العربي، -0

 .، تشريعات اعالمية، جامعة القاهرةليلى عبد المجيد-9

 .نسمة البطريق، المسؤولية االجتماعية لالعالم تجاه قضايا العائد على التعليم، جامعة القاهرة-1

-قانون االعالم الجزائري نموذجا–رمضان عبد المجيد، مفهوم المسؤولية االجتماعية لالعالم -5
 .0300قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ، دفاتر السياسة والقانو، العدد التاسع، جامعة 



محمد حسام الدين، المسؤولية االجتماعية للصحافة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، -1
0330. 
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على رغم االنتشار المتزايد لمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات في عالم اليوم، إال أن تعريفها وتطورها     
تأثيرها على المستهلكين، ال  والتاريخي والدوافع التي تشجع الشركات على االضطالع بها والنتائج التي تحققها، 

 .ية المعنيةيزال غير واضح للكثير من الناس وحتى الكيانات االقتصاد
، ما زال ناقصا وغير مكتمال كما تمارس القوميعلى الصعيد  االجتماعيةالمسئولية  أداءفقد أدرك المواطن أن 

واجباته دون أن  –من وجهة نظره  –نطاق مسئوليته نجد أن المواطن يؤدى  ففي  .مضامينها مختلف األطراف
 التيالمقابل على الحقوق  فييحصل على حقوقه، وهو يدرك أن الدولة تفرض عليه واجبات دون أن يحصل 

 عيةاالجتمابمسئوليته  وعيهباإلضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص ما زال لم يعثر على   .لحاجاتهتحقق إشباعًا 
حالة من الترهل الرخو فيما يتعلق بإدراك وأعباء مسئوليته  المدنينحو المجتمع، كما يعيش المجتمع 

كل األطراف بمسئولياتهم  يفيالمطالبة بضرورة أن  باتجاهوهو الوعى الذى بدأ بدفع المواطن   .االجتماعية
بسلوكيات خشنة، حيث تنتشر مظاهر ، قد تبدأ المطالبة سالمية وناعمة، غير أنها قد تنتهى االجتماعية



حد ذاته إرهاصات تدق نواقيس الخطر  فيذلك  اعتباربحيث يمكن   .والرفض على سطح المجتمع االحتجاج
ال تآكل   .االجتماعي االستقرارحتى يضطلع كل طرف بمسئولياته وا 

للحفاظ على التوازن ما بين االقتصاد  هاالمسؤولية االجتماعية أمر يجب على كل منظمة أو فرد القيام بف   
 وهذههي أمر ال يختص فقط بمنظمات األعمال بل هي شأن كل فرد تؤثر أفعاله على البيئة، و والنظام البيئي، 

 .كلهم المصلحة أصحاب مع العالقة تحسين إلى تتجاوزها بل القانونية االلتزامات على فقط تقتصر ال المسئولية
 فساد من ذلك عن نجم ما و االجتماعية اتهلمسؤوليا الشركات بإهمال ارتبطت يرةكث مشكالت لوجود ونظرا

 و المؤسسة استمرارية لضمان ضروريا أمرا البيئية و تمعيةلمجا البرامج تبني فأصبح ,اجتماعي و اقتصادي
 .فيه تتواجد الذي المحيط في اتهصور  على الحفاظ كذا و االقتصادي أدائها تحسين
 نتطرق حيث ،للمنظمات لسياق البعد االجتماعي في الفعل االقتصادي نتعرضسوف  فإننافي هذه الورقة و     

 . االجتماعية وليةئالمس أساسيات وتناول ولية االجتماعيةئالمس لمفهوم
 قياسها ومعايير العناصر ،مبادئ أبعاد، من االجتماعية وليةئالمس أساسيات وتناول
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ذا كان   .، يتكشف وجه جديد للمجتمع لم يكن معروفا قبل ذلكاالجتماعيكل مرحلة من مراحل التطور  في وا 

فإننا   .بذلك المرتبطةهو العلم الذى يهتم بظهور وأفول المجتمعات وتغير التكوينات والتفاعالت  االجتماععلم 
جديد، يشكل بنية رمزية لمتغيرات جديدة  مفاهيميكل مرحلة، ظهور جهاز  فينجده توازيا مع ذلك يشهد 

تظهر مفاهيم جديدة  االجتماعيمرحلة من مراحل تطور العلم  فيتأكيدًا لذلك أنه   .بناء المجتمع فيتكشفت 
مرحلة بحيث طرحت هذه ال  ,واالنتشارترمز لتكوينات التفاعالت القائمة بهذا المنطق تكشفت مفاهيم التطور 

 واالنتخابمع التفاعالت الواقعية، حيث طرحت مفاهيم التطور والتقدم والتحلل،  تتالءمبنية من المفاهيم 
وفى مرحلة تالية   .والتثاقف، والمناطق الثقافية والمركبات الثقافية واالنتشار، وتحوالت الطاقة والقوة، الطبيعي

ذات طبيعة درامية طرحت متغيرات  اجتماعيةوقعت تحوالت أعقاب الثورة الفرنسية والصناعية،  فيوبالتحديد 
العلوم اإلنسانية من ناحية  فيذات الوقت على صعيد التنظير  فيجديدة من ناحية، باإلضافة إلى تحقق تراكم 

تشير إلى  التياألمر الذى دفع إلى ظهور ترسانة جديدة من المفاهيم ذات عالقة بالتفاعالت الواقعية . ثانية
، االجتماعيةهذه الفترة ظهرت مفاهيم الطبقة  في  .وانب أو مساحات جديدة من الحقائق المجتمعيةتكشف ج
، والطبقة البرجوازية، وفائض القيمة، إضافة إلى مفاهيم التضامن االجتماعي، والتضامن االجتماعيوالتغير 

نعيشها، حيث بروز  التيالمعاصرة وفى المرحلة   .والبيروقراطية والكاريزما والصفوة العضويوالتضامن  اآللي
إضافة إلى بروز دور   .السياسيوالقطاع الخاص وتراجع دور الدولة أو المجتمع  المدنيفاعلية المجتمع 

إليها بعض مسئولية تطوير  انتقلتمختلفة،  اجتماعيةتشكيالت  في انتظامهاالجماهير وتقدمها من خالل 
بهذا السياق بدأت تظهر األن مجموعة جديدة من المفاهيم كالمنظمات غير الحكومية،  ارتباطا  .مجتمعاتها

بحيث   .[1] االجتماعيةإضافة إلى المسئولية  . والتنمية المستدامة، والشفافية، والمحاسبية والتشبيك والشراكة
جديدة من الواقع المتكشف، كل مرحلة، ترمز إلى مساحة  فيظهرت  التينستطيع القول بأنه نظرًا ألن المفاهيم 

فإن هذا الوضع قد   .نتعرف عليها ونتفاعل بشأنها من خالل رموزها التي  .الذى يتضمن عديد من المتغيرات



وفى هذه  . دفع إلى ظهور ما يمكن أن يسمى بشبكة المفاهيم، تناظر شبكة العالقات الواقعية بين المتغيرات
المفهوم الذى يشكل النواة الصلبة أو مركز الشبكة، وبين جملة المفاهيم  الشبكة المفاهيمية نستطيع التمييز بين

من نمط مفاهيم النواة  االجتماعيةواعتقد أن مفهوم المسئولية   .تقع على دوائر متتابعة من هذا المركز التي
 .الصلبة أو هو المفاهيم المركز

األول أن هذا المفهوم شكل  االعتبار، اعتبارات، من خالل عدة االجتماعيةوترجع مركزية مفهوم المسئولية     
رأى أن المسئولية ذات  االتجاهاتبعض هذه  . النظرية االتجاهاتتفاعلت بشأنه مختلف  التيأحد المواضع 

 اتجاهات أدركتبينما   .االجتماعيةمن المسئولية الفردية تتشكل المسئولية  وانطالقاطبيعة فردية باألساس، 
فالمجتمع هو المسئول عن تشكيل   ذات جذور مجتمعيه باألساس، باعتبارها االجتماعيةنظرية أخرى المسئولية 

. وتعيينها على األفراد استمرارهيمكن أن تؤدى أدوارًا أو وظائف تؤكد  التي واالجتماعيةالمسئوليات الفردية 
بالنظر إلى مرجعيات  االجتماعيةين المسئولية حاولت تعي التيالنظرية  االتجاهاتيضاف إلى ذلك وجود بعض  

كما تتجلى مركزية   .كما تذهب النظرية الماركسية االجتماعيوسط، كالقول بالمسئولية الطبقية عن التغيير 
، أو االجتماعيةبالمسئولية  االجتماعنطاق نظم عقلية عديدة، كقول علم  فيالمفهوم من كونه يتسع لينتشر 

يضاف إلى ذلك أن  . بالمسئولية األخالقية أو تركيز القانون بالمسئولية الجنائية أو المدنية علم األخالق اهتمام
هذا  في  .االجتماعيةمركزية المفهوم قد تتجلى من خالل إمكانية أن تلتقى على ساحته مختلف التكوينات 

مجتمع ومؤسساته كالقول تقوم بها مختلف جماعات ال اجتماعيةاإلطار قد تكون المسئولية فردية، أو تكون 
مسئولية المجتمع،  أيلرجال األعمال أو الشركات، أو القول بالمسئولية المجتمعية،  االجتماعيةبالمسئولية 

تطلب تكاتف جهود  التيعن بعض األحداث أو الظروف [ 2]ويتصاعد األمر حتى القول بالمسئولية العالمية
 .العالم
الذى طرحت له تعريفات عديدة ومن زوايا  االجتماعيةذلك يدفعنا إلى محاولة تعريف مفهوم المسئولية      

أن اإلنسان مسئول عن فعل قام به "تعنى  باعتبارها، االجتماعيةمتنوعة، فمن الناحية اللغوية تعرف المسئولية 
بذلك يعرف المعجم  وارتباطا  ".ه اآلثار والنتائجوخلف وراءه آثارًا معينة، وهو الذى يتحمل تبعه هذ الماضي في

أنى برئ من مسئولية هذا : حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعيته، يقال" باعتبارهاالوسيط المسئولية 
بإصالح  االلتزامالشخص بما يصدر عنه قواًل أو عماًل، وتطلق قانونيا على  التزامالعمل، وتطلق أخالقيًا على 

للمسئولية يجنح إلى  اللغويوفى هذا اإلطار فإننا نجد أن التعريف   ".لواقع على الغير طبقا للقانونالخطأ ا
حيث يدور الحديث دائمًا عن مسئولية الفرد، عن  والماضويربطها بالفرد عادة، إضافة إلى إبراز طابعها السلبى 

يجعل الفرد هو مرجعية األفعال  لغويالإصالحه، إلى جانب أن التعريف  وينبغيفعل وقع أو عن خطأ وقع، 
 .االجتماعيةتجسد المسئولية  التي
مسئولية الفرد عن أفعاله  باعتبارها االجتماعيةتعريفا للمسئولية  االجتماعيبذلك يطرح التنظير  وارتباطا     

ة بعودة السلطة ، وما تمثله من أعرف وتقاليد وعادات ورأى عام، وتتميز هذه المسئولياالجتماعيةحيال السلطة 
تتحقق على  التيفيها لمرجعية المجتمع والثقافة ومنظومات القيم المتضمنة فيها، وتكون العبرة فيها بالنتائج 

مسئولية أمام المجتمع، تحددها  باعتبارها االجتماعيةهذا اإلطار تدرك المسئولية  في  .[3]ساحة المجتمع 



وهى األدوار  . المجتمع في، وهى تتصل عادة بجانب الواجبات المرتبطة بأدوار الفرد واحتياجاتهأعرافه وتقاليده 
تؤدى وظائف أساسية لصالح بناء المجتمع، حيث يستوجب عدم الوفاء بها العقاب من قبل المجتمع، وهو  التي

  .بالشخص الماديالعقاب الذى يبدأ مخفقا كاللوم، وينتهى إلى إنزال العقاب 
أن يطرقه  ينبغيبنية من الواجبات والحقوق تحدد السلوك الذى  االجتماعيةا النحو تعد المسئولية على هذ     

هو هدف ونطاق  السياسيوفى هذا اإلطار فإننا نجد أن المجتمع وليس الدولة أو النظام   .الفرد تجاه المجتمع
ى كافة األطراف األداء مسئولياتها فالمجتمع يشكل اإلطار الشامل الذى تسع  .االجتماعيةفاعلية المسئولية 

 الشبكيالمفهوم  هي االجتماعيةوفى هذا النطاق تعتبر المسئولية   .واستقرارهبهدف تأكيد بقائه  االجتماعية
المفهوم  هي، أو االجتماعيةالشامل أو النواة الصلبة، أو مركز دائرة منظومة المفاهيم ذات العالقة بالمسئولية 

على  االجتماعيةفمثال تحتوى المسئولية   .يث تعتبر أنماط المسئوليات األخرى تفريعات منهالشامل للمسئولية بح
واجب، أو  باعتبارهإذا قام به  باالرتياحيمكن تعريفها بأنها العقل الذى يشعر القائم به  التيالمسئولية األخالقية، 

 وامتالكوتشترط هذه المسئولية الفعل الذى يميز بين الخير والشر،   .بالندم إذا خالف فعله أمر هذا الواجب
إلى ذلك تعد المسئولية األخالقية  استنادا ,على أساسها يختار أحدهما ويفضله على االخر التيالفاعل الحرية 

ن لم ال تحاسب الفاعل ع فهيذات طبيعة داخلية، ولذلك  لى نتائج أفعاله فحسب، بل وعلى نواياه أيضا، حتى وا 
مسئولية تستند إذا إلى النية والسلطة فيها تعود إلى  فهي  .الخارجييقم الشخص بفعل يؤثر به على العالم 

  .[4]الذى يشكله المجتمع  الفرديالضمير 
المدنية والمسئولية الجنائية، وتحدد المسئولية  فييتمثل  االجتماعيةويتصل بذلك جانب آخر للمسئولية      

بنص القانون، وهى تفرض على الشخص إصالح ما أتلفه، تطبيقا للمبدأ الذى يؤكد  أيالمسئولية المدنية قانونا، 
وقد تتسع المسئولية المدنية للشخص لتشغل مساحة كبيرة، كمسئولية  . فعليه إصالحه ءشيأن من أتلف 

الصغار، وعن  أطفالهأمواله، أو مسئولية رب العائلة عن سالمة ورعاية وتعظيم  استثمارصاحب العمل عن 
يمتلكها، ومسئولية صاحب السيارة عن خطأ حادث  التيخدمة ورعاية حيواناته، وأيضا عن الحفاظ على األشياء 

على خالف   .الحضاريهذا اإلطار تتغير شروط المسئولية المدنية بتغير أوضاع المجتمع وتطوره  فيوقع منه 
للحياة  األساسيذلك نجد أن المسئولية الجنائية تحدد حالة الشخص المستحق للعقاب، بسبب خروجه عن النظام 

وفى حالة المسئولية الجنائية يجد اإلنسان نفسه معرضا إلصالح خطأ   .المجتمعية، والذى يجازى عليه القانون
عاطفة قوية  بانتهاكوترتبط المسئولية الجنائية   .حة أو الجنايةوقع فيه، إضافة إلى تحمل نتائج المخالفة أو الجن

النفس اإلنسانية، تتضمن شعورًا واضحًا بالتوافق مع النظام العام خوفا من حكم شائن يقضى على  فيوعميقة 
ذا كان القانون هو الحد األدنى من األخالق كما يقرر علماء   .للفرد االجتماعيةالمكانة  هو  ، أواالجتماعوا 
أقل مستوياتها، فإن هذا القانون يقرر المسئولية الجنائية على الكائن المرتكب للفعل متى توفرت فيه  فياألخالق 

وعلى هذا النحو توقع المسئولية الجنائية على الجماعة وال على   .شروط الفردية اإلنسانية والعقل والحياة والرشد
 .[5]ما ليس إنسانا وال على المجنون أو الطفل 

ذا كانت المسئولية       من قبل المجتمع  أيبفرعياتها العديدة، مفروضة على الفرد من خارجه  االجتماعيةوا 
 االجتماعيةاألدوار  وباكتمالوهى معينة له، وتتزايد متطلباتها وتتسع مساحتها كلما شب اإلنسان عن الطوق، 



وفى هذا السياق تتوازى مساحة   .االجتماعيةمسئوليته  الستكمالللشخص فإن ذلك يعد معيارًا أو مدخاًل 
حياة  فيحياة اإلنسان، حيث نجد أن المرحلة األولى واألخيرة  ةمع مراحل تحول دور  االجتماعيةالمسئولية 
مرحلة الطفولة يتدرب الكائن البشرى  ففي . االجتماعيةنطاقها المسئولية  فيتضيق  التيالمراحل  هياإلنسان 

وتتصاعد معرفته وممارسته لهذه المسئوليات، توازيا  ، وأنماط المسئوليات األخرى، االجتماعيةعلى المسئوليات 
تتوازى مع قدرته على إنجاز  التيالقيام ببعض المسئوليات المحدودة  في، حتى يبدأ االجتماعيمع تصاعد نموه 
من  وابتداء  .وائل الثالثينيات، بحيث يستمر ذلك تقريبا حتى منتصف العشرينيات وااالجتماعيةبعض األدوار 

والتراجع مع بداية مرحلة  االنكماشلإلنسان، حتى تبدأ مرحلة أخرى من  االجتماعيةهذا الحد تتسع المسئوليات 
الواحدة تلو األخرى، توازيا مع تخلى  االجتماعيةعن مسئولياته  التخلي فيحيث يبدأ الفرد  . الكهولة والشيخوخة

  .[6] االجتماعيةئه بأدواره وفا اكتمالاإلنسان او 
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عصر  استغرقت التيالفترة  فيطرحت  التيضمن حزمة المفاهيم  االجتماعيةبرز مفهوم المسئولية      
يشير إليها  التيوبرغم أن المفهوم لم يطرح صراحة، إال أن المتغيرات   .التنوير، وحتى ظهور نظريات التحديث

تراوح بين تفكير الفرد  االجتماعيةالمسئولية  فيويمكن القول بأن التفكير   .وحوار اعتبارالمفهوم كانت موضع 
وبين تعيين المجتمع للمسئولية  . بتأسيس المجتمع وتنظيمه، وهو ما يعنى مسئوليته عن ما يحدث فيه

عند منطقة المنتصف إال مع  االستقطابموقف يجمع هذا  االجتماعيةللفرد، ولم تعرف النظرية  االجتماعية
هذا اإلطار فإننا نستطيع أن نرصد ثالثة مواقف نظرية قيما يتعلق بنشأة مفهوم  في  .نهاية القرن العشرين تقريبا

 .، ومصادر تحديد هذه المسئوليةاالجتماعيةالمسئولية 
 فيالمصدر األول  النفعييشكل الفكر و  :تأسيس المجتمع فيللفرد  االجتماعيةالمسئولية   2-1

تحديد مفهوم المسئولية، الذى رأها تنطلق من المسئولية الفردية باألساس، وتتسع أو ترتقى لتصبح مسئولية 
الفردية  االجتماعيةتوماس هوبز، الذى رأى المسئولية  اإلنجليزيويعبر عن هذا الموقف الفيلسوف   .اجتماعية

التكوين  فييؤكد على العالقة بين الغريزة والعقل  هحيث نجد .لها جذورها فى الطبيعة اإلنسانية باألساس
ذا كان من اإلنساني أن يسعى اإلنسان إلشباع حاجاته تعبيرًا عن حب البقاء فإنه يتجه إلى تأسيس  الطبيعي، وا 
ظل الفوضى  فيلحاجاته األساسية المهددة بعدم اإلشباع  واستقرارالتحقيق إشباع أكثر أمنا   ،االجتماعحالة 

الطبيعة البشرية على عنصرين متناقضين هما الرغبة  احتواءذلك يعنى   .[7] المحتملةالبنائية القائمة أو 
حاجة إليه، دون أن يعبأ برغبات اآلخرين  فياألولى تدفع إلى الحصول على ما يشعر أنه   .والعقل

أما العقل فهو الذى يهذب الطبيعة البشرية، وهو  .، وهو ما يدعو إلى صراع وتصادم مصالح البشرواحتياجاتهم
ويترتب على ذلك كما يذهب   .الذى يرشد اإلنسان إلى حل مشاكله مع اآلخرين دونما حاجة إلى التطاحن

ن  لفرد، إال أن هذه المنفعة تهدف إلى منفعة اإلنسان ا التي باألنانيةسلوك اإلنسان  اتسمتوماس هوبز أنه وا 
، ويعنى ذلك أن إشباع عواطفنا يتحقق عن طريق إشباع حاجات االجتماعيةتتسع لتتحول إلى نوع من المنفعة 

تسعى إلى تأكيد إشباع  التيوهو ما يعنى أن توماس هوبز يرى أن المسئولية الفردية   .وعواطف اآلخرين



تعنى أن إشباع  التي، االجتماعيةللمسئولية  الحقيقييعد المدخل  إلى منطق المنفعة، استناداالحاجات الفردية 
 .ةاالجتماعيالحاجات الفردية لن يتحقق إال من خالل إشباع الحاجات 

، حيث االجتماعيةوضعها توماس هوبز فيما يتعلق بالمسئولية  التي، مع البدايات النفعيويتسق الموقف         
غاية السلوك عادة،  هيوأن المصلحة   .يسعون بالضرورة لتحقيق مصالحهم أن البشر النفعييرى رواد المذهب 

للحكم على المصلحة  المرجعيوأن اإلطار  ,واإلنسان مسئول عن تحقيقها، أو توفير الشروط الضرورية لتحقيقها
ر المسئوليات يات وتبعثاتطرح قضية عشوائية الغ التيوهى الحالة   .ذاتية اإلنسان فيأو تقييم المسئولية يتمثل 

 االجتماعي، حيث يسعى كل فرد إلى تحقيق مصالحة، األمر الذى يطرح مشكلة النظام التصادمالفردية إلى حد 
يتطور من تأكيد سعى اإلنسان لتحقيق المصلحة الفردية، ومن ثم المسئولية  النفعيغير أن الفكر  ,من جديد

 االجتماعيالبعد  استيعابالفردية عن تحقيق هذه المصلحة، إلى سعيه المنفعة أو المصلحة العامة، عن طريق 
لمبدأ حيث يذهب جوهر هذا ا" جيمس مل"إلى ذلك  أشارحيث   .الذى يعبر عن مسئوليته اإلنسانيالسلوك  في

   . [8]عدد من البشر  تحقيق السعادة القصوى ألكبر هو الوحيد للصواب والخطأ على أن المعيار هو التأكيد
يذهب إلى أن خير الجميع يعتبر غاية عليا لسلوك اإلنسان ومعيارًا أقصى لتقييم " كمبرلند"بذلك نجد أن  ارتباطا

فيه تتحقق سعادة   .ومن ثم فقد أصبح الخبر العام هو قانون األخالق األسمى  ،االجتماعيةوتعيين مسئوليته 
شافتسبرى فربط خير الفرد بخير المجموع، وقال إن الخيرية ال  االتجاههذا  فيوقد سار   .البشر والجماعة معا

  .وسعادته سانياإلن، إلى ترقية خير المجتمع خارجينزوع اإلنسان من تلقاء نفسه وبغير ضغط  فيتكون إال 
تحقيق اكبر قدر من السعادة ألكبر عدد من  هيهذه األفكار حينما جعل غاية السوك " هاتشيسون"وقد طور 

الطاقة الدافعة لتأسيس المسئولية الفردية  هيجعل الحاجات األساسية للفرد  النفعيذلك يعنى أن الموقف  ,الناس
غير أنه بسبب البعد  . حاجات األساسية لإلنسان الفردتستهدف إشباع ال التيعن السلوكيات أو األفعال 

كل الموروثات  الستيعاببناء شخصية الفرد، وهو البعد الذى رمز له بالعقل، الذى يعد نافذة  في االجتماعي
فإن المسئولية الفردية لن يتحقق إال من خالل تأسيس المجتمع المستقر والقادر على إشباع  . االجتماعية

  .اسية لمواطنيةالحاجات األس
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ذا كان اإلنسان هو  . من خارج اإلنسان باألساس يأتيالسابق، يؤكد أن تعيين المسئولية وتحديد طبيعتها  وا 
ذا كانت الفلسفة المثالية عند هيجل  . الكائن العاقل، فإن تعيين المسئولية يرتبط بدرجة عالية من العقالنية وا 
الواقع، حتى يتطابق مع مقتضيات العقل  فيتؤكد أن الكون رشيد بطبيعته، وأن تطوره يعتمد على نشر العقالنية 

وأن الرجال   .فإن ذلك يعنى أن عقالنية اإلنسان تتأكد إذا تطابقت مع العقل الشامل أو عبر عنه  .نيالكو 
وفى هذا اإلطار   .أو الفكرة المطلقة الكونيالتاريخ هم الذين تكيفت عقولهم مع متطلبات هذا العقل  فيالعظماء 

ذا كانت عقالني ته تأتيه من خارجه، فإن ذلك يعنى أن مسئوليته تستند مسئولية اإلنسان إلى مستوى عقالنيته، وا 
أن دافعيتها  باعتبار االجتماعيةولذلك يرفض هذا الموقف تحديد المسئولية    .تعين له، أو باألصح تفرض عليه

  .مرفوضة اجتماعية، أو محتمة بعوامل ليست ابيولوجيعقالنية ومسئولية محتمة  هيمن داخل اإلنسان، أو 
وفى هذا   .، ال سيطرة لإلنسان عليهاموقفيهظل شروط  فيجد أن السلوك أو الدور ينجز وفى هذا اإلطار ن



أو المسئول، أن يتوفر لدى الفاعل فهم كامل للشروط الموقفية  العقالنياإلطار يصبح من أهم لزوميات السلوك 
ذا كان هذا الموقف يؤكد على أهمية أن يتوفر لدى اإلنسان الفهم  .[9]وسلوكه  االجتماعيةبمسئوليته  المتصلة وا 

أن يعمل وفقا  الضروريعينت له، فإن ذلك يعنى أيضا أنه من  التيالكامل لطبيعة وحدود المسئولية 
  .لمتطلباتها

ذا كان       المسئولية فردية مرتبطة بعقالنيتها،  وجعل ةالبيولوجيالسابق قد ربط العقالنية بمرجعيتها  االتجاهوا 
فإن الموقف األخير يعتبر أن المجتمع  . اجتماعيةقد ترتقى لتصبح ذات طبيعة  التيوهى المسئولية 

أن المجتمع هو الذى يحدد القواعد  باعتبار، وذلك االجتماعيةالمرجعية األساسية لتعيين المسئولية  يعتبر
فالمسئولية معينة للفرد، غاياتها ووسائلها معينة كذلك، إضافة    .ارج الفردالحاكمة أو المحددة للمسئولية من خ

وهو األمر الذى يشكل جوهر الخالف بين المسئولية الفردية   .إلى حزمة الحقوق والواجبات المرتبطة بها
طبيعة  المجتمع هو الذى يتضمن تحديد فيبذلك فإن نسق الثقافة والقيم  ارتباطا .االجتماعيةوالمسئولية 
إلى المكانة  استنادا أيإلى موقعه بناء المجتمع،  استناداأن يقوم بها الفرد  ينبغي التي، االجتماعيةالمسئولية 

 االجتماعيةالمجتمع يحدد المسئولة  فيحيث نجد أن نسق الثقافة والقيم   .يقوم بها التييشغلها واألدوار  التي
تسعى المسئولية إلنجازها  التي لألفراد بصورة مزدوجة، فهو من ناحية يحدد األهداف أو المهام أو الوظائف، 

إضافة إلى أنه يحدد مجموعة القواعد  . باألساس اجتماعيةالمجتمع، وهى وظائف أو غايات ذات طبيعة  في
المرتبط بطبيعة ومستوى وفاء  االجتماعي ، ثم يقرر الجزاءاالجتماعيةتضبط وفاء األفراد بمسئولياتهم  التي

  .[11]الفاعل بالمسئولية المعينة له 
على مسألتين، األولى أنه إذا كان نسق الثقافة ومنظومات القيم المتضمنة  التأكيدويذهب هذا الموقف إلى      
فإن تعيين المسئولية وتحديد   .االجتماعيهذا النسق متماسكًا، بمعنى أنه قادر على ضبط تفاعالت الواقع  في

ويتصل ذلك أنه إذا ضعفت منظومات القيم، وسيطرت   .حدودها، والجزاءات المرتبطة بها يصبح أكثر وضوحاً 
على المجتمع حالة األنومى، فإن ذلك ينعكس على عدم التحديد الواضح لمسئوليات األفراد او عدم وفائهم 

ذا كان نس . االجتماعية بالتزاماتهم ق الثقافة والقيم هشا، فإنه قد ال يعاقب على عدم وفاء بعض األفراد وا 
ألن عدم وفاء البشر بمسئولياتهم  . ، وبذلك يتهدد وجود المجتمع وتتآكل فاعليتهاالجتماعيةبمسئولياتهم 
عة المعينة لهم من قبل الجماعة دونما عقاب أو جزاء، من الممكن أن يؤدى إلى تآكل بنية الجما االجتماعية

 االجتماعيةيرى أن المجتمع هو مصدر المسئولية  االتجاهوتذهب المسألة الثانية، إال أنه برغم أن هذا   .ذاتها
ال تحول فعله وسلوكه  فيللفرد، إال أنه ال يحرم اإلنسان من المشاركة  نطاق هذه  فيبناء نسيج مسئوليته، وا 

وفى هذا اإلطار فإن   .اإلنسانيا تفتقد المسئولية طابعها المسئولية ليصبح ذو طبيعة ميكانيكية ال عقالنية، وهن
 فيمسئوليته بمسئوليات اآلخرين  ارتباطللمواطن تسترد عقالنيتها إذا أدرك الفرد مدى  االجتماعيةالمسئولية 
 فيثم كيف تتآزر هذه المسئوليات الفردية، مسئوليته متضافرة مع مسئوليات اآلخرين، لتساهم    .المجتمع

 فيالمجتمع مستقرًا ومتمتعا بحيويته  استمرار فيكما تسهم   .ق وظائف نسقية مرتبطة ببناء المجتمع ككلتحقي
هذا اإلطار فإننا نجد أن هذا الموقف يذهب إلى أنه إذا كانت المسئولية معينة لإلنسان  في  .[11]ذات الوقت 

 والمعياري الثقافيه المختلفة يستند إلى التحديد من خارجه، عليه أن ينجز التزاماتها، فإن قيام الفرد بمسئوليات



تولد لديه  التييستوعب المعايير المختلفة،  االجتماعيةحيث نجد أن الفرد من خالل عملية التنشئة   .لذلك
إضافة إلى تعيين هذه المسئولية، وفرضها عليه من الخارج،  . بمسئوليات محددة لالضطالعمعينة  استعدادات

حالة عدم قيامة بالتزامات  فيحيث نجد أنه   .ومن ثم فهو مرتبط من داخله ومن خارجه بالمسئولية المعينة له
لخارج لعدم ، كما يعرضه لمواجهة عقوبات من االداخليمسئوليته، فإن ذلك يفرض عليه معاناه وخز ضميره 

 .وهو ما قد يعرض اإلنسان لتوتر ومشقة على ساحة شخصيته  ،االجتماعيةوفائه بمتطلبات مسئوليته 
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وتدريبهم على تحمل مسئولياتهم، وقد  كمدخل لفتح أبواب المشاركة أمام الجماهير الحقوقيالثانية برز التنظير 
 فيوبخاصة المنظمات الحكومية، ودورها  المدنيمع صعود نجم تنظير المجتمع  الحقوقيبروز المدخل  ارتبط

 التيفشلت غالبية تجارب التنمية  تنمويمن الجماهير، وتراجع دور الدولة القومية كفاعل  أيالتنمية من أسفل، 
من ناحية بعدم فاعلية كافة أشكال التنمية المفروضة من  ارتبطذلك يعنى أن ظهور هذا المدخل   .قادتها
 ضلعيبنية غير متوازنة، حيث تنفصل الحقوق عن الواجبات  االجتماعيةتجعل بنية المسئولية  التي و .أعلى

ضعيف بالحقوق  اعترافمواجهة  فيت نطاقها فرضت الدولة على المواطنين واجبا في  .االجتماعيةالمسئولية 
ولهذا السبب ولضعف   .قوتها فيمواجهة الدولة العاتية  فيأن يحصل عليها المواطنين، العاجزين  ينبغي التي

، حيث برز تنظير يؤكد على ضرورة التنمويالفكر  في انقالبالدولة وفشل تجاربها التنموية كما أشرت حدث 
تطوير وعى البشر  باتجاه المدنيذا اإلطار عملت بعض تنظيمات المجتمع ه فيأن تبدأ التنمية من أسفل، 

تطوير  فيوهو ما عرف بالتنمية المستدامة، ولكى يشاركوا  . بأهمية قيادتهم للتنمية لتحسين أوضاعهم
وقد ساعد على تبلور وترسخ   .أن يكونوا على وعى كامل بحقوقهم والتزاماتهم الضروريأوضاعهم، فإنه من 

النمط من التنظير من ناحية ثانية بتراجع دور الدولة، وتراجع بطشها تحت وطأة رقابة مؤسسات النظام  هذا
بحيث أتاح ذلك الساحة أمام المواطنين ألخذ زمام المبادرة، لتطوير أوضاعهم وفرض الرقابة على    .العالمي

 .المدنيلمجتمع أجهزة الدولة، وتوجيهها لخدمة مصالحهم بتأهيل وتوجيه من تنظيمات ا
، المؤسسيتبنى الطابع  – الحقوقيالتأكيد على المدخل  أي –غير أن ذلك لم يتم بصورة عشوائية ولكنه      

، بخاصة المنظمات غير المدنيحيث نجد على أحد األطراف تنظيمات المجتمع   .من طرفين متقابلين
، وحتى االجتماعيةتولت تدريب الجماهير على تحمل مسئولياتها  والتيتعبر عن روحه وجوهرة،  التيالحكومية 

أن يمتلك المواطن الوعى بحقوقه ووجباته، وهو  الضروريفإنه من  االجتماعيةيمكن أن يتحمل مسئولياتها 
عملت  المدنيومن ثم فإلى جانب أن تنظيمات المجتمع  . االجتماعيةالتفاعل مسئوليته  فيالطرف المقابل 

 االجتماعيوسياسيا، فإنها عملت كذلك على تطوير وعيها  اقتصادياالمهمشة  االجتماعيةمكين الفئات ت باتجاه
 .على كافة األصعدة الفعالةالمشاركة  باتجاه االجتماعية، بما يؤسس لديها مسئولياتها والقانوني والسياسي

بدأت هذه المحطات مع  ،الحقوقيتاريخ تطور المدخل  فيوتوجد محطات تاريخية شكلت عالمات      
 1989عام  فيوفى نهايتها وبالتحديد  . منتصف الثمانينيات حيث برز الحديث حول حقوق اإلنسان المشروطة

ذلك من خالل  واستمرار  .يؤكد على صيغة الحكم الرشيد، من خالل إعادة التركيز على الدولة الدوليبدأ البنك 
 التنمويالتأكيد  انتقلحيث  1968/1991 فيلألمم المتحدة  اإلنمائي دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج



 التأكيدتم  1993فينا  فيلحقوق اإلنسان المنعقد  العالميوفى المؤتمر   .ليركز على اإلنسان ومواجهة الفقر
تبنتها األمم المتحدة على  التيأكدت عملية اإلصالح  1997وفى عام   .على ربط التنمية بحقوق اإلنسان
منتصف التسعينيات  في الحقوقيونتيجة للتطورات السابقة برز المدخل  . ضرورة نشر ثقافة حقوق اإلنسان

على أن الهدف  الحقوقيبذلك يؤكد المدخل  ارتباطا ,التنمية البشرية المستدامة فييسعى لدمج اإلنسان  باعتباره
ومشكالتهم  احتياجاتهميتمثل تحسين أوضاع البشر بالتركيز على  يةاالجتماعالذى تتجه إليه المسئولية 

مكانياتهم تهتم بها معظم المبادرات التنموية  التيبنفس القضايا  الحقوقيومن هذا المنطلق يرتبط المدخل   .وا 
األمن إشباع حاجاته األساسية كالغذاء والمأوى، والرعاية الصحية والتعليم و  فيأكدت على حق اإلنسان  التي

إلى مسلمة أن للبشر حقوق ثابتة، وبأن  الحقوقيعلى هذا النحو يستند المدخل   .والحرية لتطوير نوعية الحياة
  .[21]الحرمان من الحاجات يعد إنكارًا لتلك الحقوق 

تطوير نوعية حياة الفقراء  - الحقوقيإلى المدخل  استنادا –ذلك يدفعنا إلى البحث عن الفاعل الذى يتولى      
األساسية، من خالل تدريبهم وتنشئتهم وتطوير وعيهم بحقوقهم  احتياجاتهمبما يجعلها قادرة على إشباع 

عن التنمية  االجتماعيةمن خالل مسئوليتها  المدنيهذا اإلطار نجد أن تنظيمات المجتمع  في . وواجباتهم
تطوير إمكانيات الفقراء  اتجاه فيالفاعل الذى يعمل  هيماهير تبدأ من الج التيالمستدامة،  االجتماعية

تمكين  اتجاه فيفرص الوطن، إلى جانب أن هذه المنظمات تعمل  فيوقدراتهم، وتأكيد ثقتهم بأنفسهم وأحقيتهم 
 في الحقوقيإضافة إلى ذلك نجدها تعمل على تطوير وعيهم  . واجتماعيا اقتصادياهؤالء المهمشين والفقراء 

ألن  . مقابل توعيتهم بضرورة الوفاء بواجباتهم كاملة في، واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةتلف المجاالت مخ
للحصول على الحقوق، وأن ذلك يشكل النواة الصلبة لمسئولياتهم  الحقيقيالقيام بهذه الواجبات يعد المدخل 

على الحقوق يشكل المخرجات من وجهة نظر فالقيام بالواجبات يشكل المدخالت بينما الحصول   .االجتماعية
مساندتهم على إدراك  فيتلعب دورها  المدنيوفى هذا اإلطار نجد أن تنظيمات المجتمع  . هذا المدخل

 .[31] االجتماعيةواجباتهم، والوقوف إلى جانبهم للحصول على حقوقهم، بما يجسد بعدى مسئوليتهم 
 : سياقات نشأة مفهوم المسؤولية االجتماعية – 3

عرف بروز مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تمهيدات عّبرت عنها المنظمات اإلقليمية و الدولية منذ 
تيقي يثّم االقتصاد اإل المستدامةثمانينات القرن الماضي حين وقع تداول مفاهيم مثل التجارة العادلة، التنمية 

صارت مواضيَع مطروحةً  للجدل بين مختلف الدوائر السياسية و االقتصادية وقوى المجتمع و ( األخالقي)
:و يمكن القول إّن للمفهوم الحالي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة عّدةَ  مصادر يمكن إيجازها فيما يلي المدني  

ى انشغال دولي عّبرت عنه التدهور المتزايد ألوضاع البيئة نتيجة االستنزاف الصناعي المفرط ما أّدى إل -
عندما أقّرت الترابط بين فكرة حماية البيئة و فكرة تأمين  1992سنة  يرونقّمة األرض بريو دي جي

 .مةاالتنمية المستد
االقتناع المتنامي بالعالقة االرتباطية بين المسؤولية االجتماعية و البيئّية للمؤسسة ومردوديتها  -

هذا االقتناع المتوّلد عن التأكيدات المستمّرة من ِقَبل النقابات و سائر االقتصادية و نجاعتها المالية، 
قوى المجتمع المدني على ما يترّتب عن االهتمام بالبعد االجتماعي من منافع اقتصادية بالنسبة إلى 



المؤسسة، وهي تأكيدات وجدت سندا لها في تلك النجاحات التي حّققتها العديد من التجارب و المبادرات 
 .في هذا المجال

مة ُتلقـى اتسارع نسق الخصخصة وتراجع الدور االقتصادي للقطاع العام ما جعل مسؤولية التنمية المستد -
 .على عاتق القطاع الخاص عوضا عن الحكومات من خالل تحّمـُِله التدريجي لمسؤولياٍت اجتماعية

كاءها إلى تبّنيها، و هي مواثيق التي صارت تعتمدها الشركات وتدعو شر  تنامي ظاهرة مواثيق السلوك -
تمنع أشكال االستغالل و التفرقة و تدعو إلى إيالء أهّمية للعنصر االجتماعي داخل المؤّسسة و 

 .خارجها
لقد صار مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة يسّجل حضورا الفتا في الحقل العلمي منذ أواخر التسعينات     

ل تخصيص العديد من الجامعات و المعاهد العليا شعٍب و وحداٍت تعليمية من القرن العشرين و ذلك من خال
بل " الواب" متخّصصة في هذا المفهوم، كما بات المفهوُم متداوال في العديد من المؤّلفات و المقاالت و مواقع 

ف المؤسسات إّن صحفا بأكملها ُخصِّصت للتداول بشأنه، كذلك كان هذا المفهوم وراء العديد من مبادرات آال
التي أقدمت على اعتماد العديد من المواثيق الخاّصة بحسن السلوك و باحترام معايير العمل و المعايير المتعّلقة 

.بالبيئة وبحقوق اإلنسان و بمبادئ الحكم الرشيد و هي البنود المؤسسة لمفهوم المسؤولية المجتمعية   
ى أهّمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تمّشًيا فرضته التغّيرات لقد بدا اللجوُء إلى هذا التوّجه المرّكز عل    

الراهنة التي عرفها المجتمع اإلنساني على مختلف المستويات، فالمجتمعات الحديثة هي بصدد البحث عن نقاط 
تصاد و تهتدي من خاللها إلى حّل إشكاليات متصلة بالتغيرات التي وّلدتها العولمة و كوننة االق  استدالل جديدة

 إلخ...اّتساع دائرة حركة التصنيع و احتداد مظاهر االستنزاف البيئي و االستغالل البشري
 : خصائص المسؤولية االجتماعية – 4

 : ببعض الخصائص الرئيسية االجتماعيةالمسئولية  تتميز
للفرد تعكس توازن بين التكوين البيولوجي لإلنسان والتكوين  االجتماعيةأول هذه الخصائص أن المسئولية  

وهو ما يعنى من ناحية أن اإلنسان بحكم تكوينه البيولوجي والخلقي مؤهل ألن يتحمل المسئولية  . االجتماعي
ا إ   "ذلك  فياإلنسان للعقل المدرك والقادر على إدراك المسئولية، بقول تعالى  امتالكيؤكد ذلك  . االجتماعية نَّ

ْنَها َوَحمَ  ْلَنَها َوأَْشَفْقَن م  َماَوات  َواْْلَْرض  َواْلج َبال  َفأََبْيَن أَْن َيْحم  ُه َعَرْضَنا اْْلََماَنَة َعلَى السَّ لََها اْْل ْنَساُن إ نَّ

، وهو ما يعنى أن اإلنسان كائن مخلوق ومؤهل للقيام بأدوار 72سورة األحزاب اآلية "  َجُهوًل  َظلُوًما َكانَ 
أن اإلنسان  أي ,باالستعدادهذه الحالة  Talcott Parsons تالكوت بارسونز االجتماعويسمى عالم  . اجتماعية

 في الخلقيأو  الفطريإلى هذا البعد  واستنادا . اجتماعيةكائن مخلوق لكى يقوم بأدوار ويتحمل مسئوليات 
عبر مؤسسات . االجتماعيةالواحدة تلو األخرى من خالل التنشئة  االجتماعيةاإلنسان، فإنه يكتسب مسئولياته 

بجوانبها المتعلقة  االجتماعيةالمختلفة، حيث تؤسس فيه هذه المؤسسات بنية المسئولية  االجتماعيةالتنشئة 
 .[41]بالواجبات أو الحقوق

 ارتباطا، االجتماعيةوفقا لمجموعة من المتغيرات  االجتماعيةلخاصية الثانية بتباين المسئوليات وتتمثل ا     
لمتغير النوع، وكذلك تتباين  استناداتقوم بها اإلناث عن الذكور  التي االجتماعيةبذلك تتباين المسئوليات 



تحديد قدر المسئولية  فيإلى متغير السن، حيث يلعب هذا المتغير دورًا محوريا  استنادا االجتماعيةالمسئوليات 
هذا  فيفاعلية  االقتصادي االجتماعيباإلضافة إلى ذلك نجد أن لمتغير المستوى   .للشخص االجتماعية

 جتماعيةاالتتسع عند األغنياء مقارنة بمساحة المسئولية  االجتماعيةالصدد، حيث نجد أن مساحة المسئولية 
وتأكيدًا لذلك نجد أن المرجعيات الدينية تتحدث عادة عن مسئوليات األغنياء تجاه الفقراء، تأكيدا لذلك  . للفقراء

حسب متغير  االجتماعيةكما تتباين المسئولية   .تفرض واجبات معينة على األغنياء تجاه الفقراء، كالزكاة مثالً 
يجعل من هذه الفئة  ,أو منها جميعاً  االجتماعيأو  الثقافيأو  يميالتعلالتعليم، فملكية البعض لرأس المال 

هذا  في. للجماهير االجتماعيةمقارنة بالمسئوليات  اتساعااكثر  االجتماعيةمسئولياتها  بالتاليالمالكة نخبة تكون 
به، كلما  ارتباطاللمجال العام وأكثر  انتماءاإلطار نستطيع التأكيد على قاعدة أنه كلما كان اإلنسان أكثر 

 .بصورة واضحة االجتماعيةمساحة مسئوليته  اتسعت
إلى أنها ال تختلف بين المجتمعات، فجميع البشر لديهم  االجتماعيةوتشير الخاصية الثالثة للمسئولية      

عدة  للفرد االجتماعيةالمسئولية  فيأن نميز  الضروريتجاه المجتمع، وفى هذا اإلطار من  اجتماعيةمسئوليات 
. داخل المجتمع االجتماعيةطبيعة مسئوليات الفرد تجاه التكوينات  فيأول هذه األبعاد تمثل . أبعاد أساسية

بنية  فيذات طبيعة إثنية، كلما كان ثقل الواجبات بالنظر إلى الحقوق  االجتماعيةفكلما كانت التكوينات  
اإلثنية ذات الطبيعة التقليدية إلى المجتمع،  االجتماعيةت من نطاق التكوينا انتقلناغير أننا إذا  . المسئولية أعلى

بذلك فإنه كلما قطع المجتمع  وارتباطا  .[51]بنية المسئولية بين الحقوق والواجبات  فيفإننا سوف نالحظ توازنا 
كلما عن التكوينات األرثية، وكلما تحققت بصورة نسبية دولة الرفاهية،  ابتعدشوطا على طريق التقدم، وكلما 

بحيث تصبح حقوق المواطن على الدولة واضحة ومعترف بها  . تضخم مكون الحقوق مقارنة بمكون الواجبات
من األبعاد   .ال تعترف بأن للمواطن حقوقا إال على الصفحات الورقية للدستور التيمقارنة بالدولة المتخلفة 

. ، فهناك مسئولية للفرد تجاه اآلخر داخل المجتمعاتجاهين فيللفرد أنها تتشكل  االجتماعيةاألساسية للمسئولية 
 فيبالمسئولية  نسميهفعلى الفرد عديد من الواجبات تجاه اآلخرين كما أن له حقوق عليهم، وهو ما يمكن أن  

، وهى مسئولية الفرد تجاه المجتمع، االجتماعيةللمسئولية  الرأسيباإلضافة إلى ذلك يوجد البعد   .األفقيبعدها 
 .[61]مقابل أن له حزمة من الحقوق  فيإلى مرجعية المواطنة حزمة من الواجبات  استنادافعليه 
، وهو ما يعنى أن هذه الخاصية تعنى أن لالتساع االجتماعيةوتؤكد الخاصية الرابعة على ميل المسئولية      

  .هذا العالم فيسئوليته كفرد نطاق األسرة وحتى م فيمن مسئولية الفرد  ابتداءهناك دوائر متتابعة للمسئولية، 
األول   .وفى هذا اإلطار فإننا نالحظ أن عبور الفرد إلى دوائر أوسع من المسئولية، يستند إلى بعدين أساسيين

من حدود  كاالنتقالمسئوليات أوسع،  اضطلعالنمو أو التطور العمرى إذ نجد أن اإلنسان كلما كبر كلما 
العمل مثال، بحيث تصبح مسئولية العمل مضافة إلى مسئولية  فيلية الفرد المسئولية األسرية إلى نطاق مسئو 

فيتصل بتحرك الفرد من مجال األسرة حيث المجال الخاص إلى المجال العام، ومن  الثانيأما البعد   .الفرد
وفى هذه الحالة فإننا نجد أن هناك بعض األفراد الذين تتوقف مسئولياتهم  . المجال العام إلى مركز المجال العام

، حينما االجتماعيةم عند حدود األسرة أو العمل، غير أن هناك بعض األفراد اآلخرين الذين تتسع مسئولياته
بحيث يضيفوا إلى مسئولية العمل مسئوليات عامة بحكم كونهم من  . والثقافية االجتماعيةينضموا إلى النخبة 



ونحن إذا تأملنا هذه القضية   .النخبة، وفى هذه الحالة تتسع مسئولياتهم لتصبح مسئوليات عن المجتمع ككل
 اتسعت، كلما االجتماعيمساحة التفاعل  اتساعللفرد تتضافر مع  االجتماعيةالمسئولية  اتساعفسوف نجد أن 

للكبار مقارنة بالصغار  االجتماعيةوعلى ذلك نجد أن مساحة المسئولية   .[71] االجتماعيةمساحة مسئولياته 
اته درج فيهم  نلم االجتماعيأعلى السلم  فيالعقل، ولمن هم  بفاقديوللرجال مقارنة بالنساء، وللعقالء مقارنة 

 .األدنى
ذا كانت   .بالتوازن بين الحقوق والواجبات االجتماعيةوتؤكد الخاصية الخامسة على تميز بنية المسئولية       وا 

بداخله أو أوامر دينية  أخالقيإلى وازع  استناداالمفروضة على الفرد  هيالبداية  فيكانت  التي هيالواجبات 
 ,عبارة عن لزوميات متوقعة من اآلخر الذى يتدرج حتى اآلخر العام هيتفرض عليه ذلك، أو أن هذه الواجبات 

تتيح له إشباع حاجاته  التيمقابل ذلك فإننا نجد أن من حق الفرد على المجتمع أن يحصل على الفرص  في
 وفى هذا اإلطار فإننا نجد أنه كلما تحقق التوازن  .يعبر عنها عادة بصيغ حقوق اإلنسان التياألساسية، وهى 

ذلك على دعم  انعكسله، وكلما  انتمائهالفرد بمجتمعه وتأكيد  ارتباطبين الواجبات والحقوق، كلما تقوى 
الدولة على الفرد كثيرًا  فيأما إذا إهتز التوازن بين الواجبات والحقوق، كأن يفرض المجتمع ممثاًل  . المواطنة

ذا  . من الواجبات الفرد  انتماءلفترة طويلة، فإنه قد يضعف  راستمفإن مثل هذا الموقف يصبح قهريا، وا 
. إشباع حاجاته األساسية فيلمجتمعه، خاصة أن األخير يفرض عليه القيام بالواجبات دون أن يمنحه حقوقه 

كما أنه   .المجتمع في االسترخاءالتوازن لصالح الحقوق، فإنه ينشر حالة من  اختلوالعكس صحيح فإنه إذا  
، بحيث يصبح مدخاًل لحالة من عدم االنتماءة فى األفراد وقد يؤدى ذلك إلى ضعف يقتل الطوعية واإلرادي

، يحدث ذلك إذا لم تكن ثمة عدالة قائمة فيما يتعلق بتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف االجتماعي االستقرار
 .أفراد المجتمع أو جماعاته

يعد أحد الخصائص األساسية  األخالقيزع باإلضافة إلى ذلك تذهب الخاصية السادسة إلى أن الوا     
 االجتماعيةمختلف المجاالت  فييؤديها  التي، ويرجع ذلك إلى أن سلوك الفرد واألدوار االجتماعيةللمسئولية 

األول من خالل منظومات القيم كموجهات ثقافية عامة، حيث يعنى توجيهها  . تكون موجهة بثالثة أبعاد أساسية
فإن القيم  – الثانيوهو البعد  –باإلضافة إلى ذلك  . أخالقيتعبير عن بعد  االجتماعية البشر ألدوارهم ألداء

، الذى يدفعه إلى الداخليلتشكل ضميره  االجتماعيةوالمبادئ تتسلل إلى داخل الفرد، من خالل عملية التنشئة 
بينما يتصل البعد الثالث بصيغة  . حسبما يفرض أو يتطلب المجتمع ذلك االجتماعيةأدواره أو مسئولياته  أداء

تعكس، وفائه بمسئولياته  التيالفرد ألدواره  أداءتطابق  باتجاههنا  األخالقيالتوقعات المتبادلة حيث يعمل الوازع 
باإلضافة إلى ذلك  ,عإلى اآلخر العام أو المجتم الفرديمن اآلخر  ابتداءتطابقا مع توقعات اآلخر،  االجتماعية

من خالل تحول الثقافة ومنظومات القيم إلى أعراف وتقاليد  االجتماعيةللوفاء بالمسئولية  األخالقيهناك الوازع 
ال واجه الفرد  االجتماعيةتفرض ضرورة قيام األفراد بمسئولياتهم  . وقواعد وقوانين تجاه الجماعة أو المجتمع، وا 

 .[81]االجتماعيةمن متطلبات المسئولية  بأيء العقاب بسبب تقصيره عن الوفا
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فإن الفعل " جون ستيورات مل"وحسبما يذهب  المحورييصبح الفرد فيها هو الفاعل  التيوهى الدائرة   .المسئولية
تعبير مقصد صاحبها،  هيوالمسئولية األخالقية ال تفرض على اإلنسان من خارجة، ولكن المسئولية  األخالقي

تنبع من داخلة، ومن داخلة  االجتماعفإن حالة  وأخالقي اجتماعيوألن الفرد كائن   ,تعبير عن إرادته هيكما 
بناء حالة  فيفإذا التزم اإلنسان بهذه األخالق للمساهمة  . االجتماعتنظم حالة  التيأيضا تتشكل األخالق 

 – االجتماعيةأصل المسئولية  – اإلرادةوحتى تصبح   .االجتماعيةفإن ذلك يعد تعبيرًا عن مسئوليته  االجتماع
يصل إليها اإلنسان وتحدد  التيمكتملة فال بد أن تستند إلى قاعدة من المعرفة والخبرة، وهى المضامين المعنوية 

لذلك يرى هذا الموقف أن الفرد الذى يمتلك المعرفة، هو الفرد الذى يمتلك القدر المالئم   .االجتماعيةمسئوليته 
من العقالنية، والعقالنية هنا تحدد غايات وأهداف المسئولية، كما تحدد أكثر الوسائل مالئمة لتحقيق أو إنجاز 

أن  الضروريتترتب على ذلك من  التي، فإن المسئولية األخالقيةوألن الفرد له طبيعته  ,أهداف هذه المسئولية
  .تكون ذات طبيعة أخالقية كذلك

 االجتماعيةللفرد فإننا نجد أن الفرد عليه واجبات لكل دوائر المسئولية  االجتماعيةوفى إطار المسئولية       
ولما كان    .ينتمى إليها أيا كانت طبيعتها التيمسئولية تجاه الجماعة تتلو دائرة المسئولية الفردية، فعليه  التي

 في محورتيهامنه، وحسب مدى  اقترابهاالفرد ينتمى إلى عدة جماعات، فإنه عادة ما يدرج هذه حسب درجة 
 اتجاهقترابا من الفرد، يتلو ذلك اأو الجماعة القرابية األكثر  هيإشباع حاجاته األساسية وهنا نجد أن األسرة 

المسئولية الفردية بواجباتها وحقوقها إلى إطار الجماعة اإلثنية، أيما كان المتغير الذى يحدد هوية الجماعة 
وهو ما يعنى . [91]اإلثنية، باإلضافة إلى ذلك تتجه بعد ذلك بواجباتها تجاه المجتمع المحلى ثم المجتمع العام

المتتابعة والمحيطة بالفرد،  االجتماعيةة تحتوى على حزمة من الواجبات توزع على الدوائر أن المسئولية الفردي
بيد أنه كلما كانت الدائرة   .يحصل عليها الفرد بالمقابل التيوفى مقابل ذلك تحتوى على حزمة من الحقوق 

 اتجاهي فيجهة بصورة مباشرة تشكل بنية المسئولية مو  التيالمحيطة بالفرد أقرب كلما كانت الحقوق والواجبات 
 .للفرد فسوف تبرز أمامنا ثالثة حقائق االجتماعيةهذا اإلطار فأننا إذا تأملنا المسئولية  في ,الواجبات والحقوق

تنمو محدودة  فهيللفرد ترتبط عادة بدورة حياته،  االجتماعيةأن المسئولية  فيحيث تتمثل الحقيقة األولى      
 فيالتقليص  فيمنتصف العمر، ثم تبدأ  عقدي فيحتى تصل إلى أوجها  االتساع فيفترة الطفولة، ثم تبدأ  في

حيث نجد أن حزمة  االجتماعيةيضاف إلى ذلك إهتزاز توازن بنية المسئولية   .مرحلة الكهولة والشيخوخة
حيث نجد أنها تميل إلى بعد الحقوق   .عدم توازنها بدورة الحياة كذلك فيالحقوق تتجاوز الواجبات، وهى ترتبط 

  .عقود منتصف العمر فيعادة  متوازنةمرحلة الطفولة والشيخوخة إال أنها تكون  فيعلى حساب الواجبات 
 فيأننا إذا تأملنا المسئولية الفردية فسوف نجد أنها غير محدده المعالم نسبيا  فيوتتصل الحقيقة الثانية 

جتمعات األولية كالريف، فالحدود غير واضحة بين مسئولية الفرد ومسئولية الجماعات األولية أو حتى الم
قطعت شوطا على طريق التحديث والتقدم، فإن المسئولية  التيالمجتمعات  فيحين أننا نجد  فيالجماعة، 

ى إضافة إلى أن بنية الحقوق والواجبات تصبح متوازنة ف  .االجتماعيةالفردية تصبح متميزة عن المسئولية 



ن جنحت إلى  المجتمعات األولية حيث  فيمساحة الحقوق على عكس نظيرتها  اتساعالمجتمعات المتقدمة وا 
ن كانت المسئولية الفردية   .[20]الواجبات  باتجاهالجنوح  إلى  استناداتولت  هيوتشير الحقيقة الثالثة أنه وا 

تشكل الجماعة والمجتمع، فإن  اكتماله بمجرد بداخل اإلنسان، تشكيل الجماعة، فإن االجتماعيالمكون أو الميل 
  . لألفراد ويعين حدودها االجتماعيةالمجتمع يتولى بعد ذلك تشكيل المسئولية 

بداخله إلى عضويته  االجتماعيينتمى الفرد بحكم المكون   :للجماعة االجتماعيةالمسئولية  -5-7
، أو االجتماعيةقد تتسع لتأخذ شكل الفئات  التيكما يتشكل المجتمع من ذات الجماعات،  جماعات عديدة، 

محددة تجاه األفراد  اجتماعيةتقع عليها مسئولية  اجتماعيةجماعة  أيومن المتفق عليه أن   .حتى الطبقات
وفى هذا اإلطار يمكن أن تبرز مجموعة من الحقائق  كمستوى أدنى، وتجاه المجتمع كمستوى أعلى، 

ولى إلى أن الجماعات المشكلة لبناء المجتمع تتباين عادة من حيث وظيفة وتشير الحقيقة األ  .األساسية
ذا   .تضطلع بها التي االجتماعيةالمسئولية  أن للمجتمع حاجات، فإن الجماعات واألفراد المشكلين  افترضناوا 

وحسب محورية   .[21]ما هم إال ادوات إلشباع الحاجات  -حسبما يذهب إميل دوركيم  –لهذه الجماعات 
تؤديها مختلف الجماعات بالنسبة للمجتمع، تتحدد مكاناتها بنفس القدر، وعلى ذلك تتباين  التيالوظائف 

 فيفجماعة األسرة أو العائلة تشغل مكانة محورية   .ببناء المجتمع العضوي ارتباطهاالجماعات من حيث درجة 
وتتصل الحقيقة الثانية بأنه إذا كان   .ء وقت الفراغأو جماعة قضا الناديبناء المجتمع، على خالف جماعة 

، كلما كانت الواجبات والحقوق االجتماعي االستقرارظل حالة من التوازن أو  فيبناء المجتمع متماسكا، ويعيش 
حين أننا نجد أنه كلما سادت المجتمع حالة  في   .لهذه الجماعات متجانسة االجتماعيةالمشكلة لبنية المسئولية 

تضطلع بها، فبعض  التي االجتماعية، كلما تباينت الجماعات من حيث بنية المسئولية االجتماعيةالفوضى  من
وهو األمر الذى يؤدى بروز المسئولية  . الجماعات قد تحصل على حقوق أكثر بينما تضطلع بواجبات أقل

 .الفائضة االجتماعيةمقابل المسئولية  فيالناقصة  االجتماعية
الناقصة للجماعة تتميز بأن توازن الحقوق والواجبات لغير صالح الحقوق ولصالح  االجتماعيةلية فالمسئو     

 االجتماعيةأما المسئولية   .تحصل عليها التيالواجبات، بمعنى أن الجماعة تقوم بواجبات أكثر من الحقوق 
ذلك يعنى أن تباين   .الفائضة، فتعنى أن بعض الجماعات تحصل على حقوق اكثر مما تؤدى من واجبات

حالة الصراع  اندالع في، من المحتمل أن يكون سببا االجتماعيةالجماعات من حيث طبيعة المسئولية 
  .من ناحية ثانية السياسيبين الجماعات من ناحية، أو بينها وبين النظام  االجتماعي

أول   .المشكلة لبناء المجتمع إلى ثالثة أنماط من الجماعات  وتذهب الحقيقة الثالثة إلى تباين الجماعات     
هذه الجماعات تكون عادة بالمولد، كالجماعة  فيالجماعات اإلثنية أو األرثية، حيث العضوية  هيهذه األنماط 

ألن هذا النمط من الجماعات هو الذى يخلع على الفرد  ونظراً   .القرابية والجماعة العرقية والجماعة الدينية
يرى فيها الفرد أنه من  التيلهذا النوع من الجامعات يكون أقوى، إلى الدرجة  االنتماءبعض هويته، فإن 

للحصول على حقوق بنفس القدر، ومن ثم  انتظارأن يمنح الجماعة مضامين واجباته نحوها دون  اإليجابي
على خالف ذلك نجد الجماعات ذات الطبيعة التنظيمية   .لهذا النمط من الجماعات أقوى انتماؤهيكون 

. هذا النمط من الجماعات كمدخل لتنظيم المجتمع فيكالمدرسة والجامعة ومؤسسة العمل، حيث ينتظم األفراد 



ادة تكون الواجبات يؤديها لهذه الجماعات، وفى الع التيوفى العادة نجد أن لإلنسان حقوق تتوازى مع الواجبات  
ذا كانت قيم العزوة والخصوصية   .والحقوق مدونة وليست شفهية ما يميز جماعات النمط األول، فإن  هيوا 

ذا كان الفرد يعتمد على النمط األول من الجماعات   .تعتمد باألساس على قيم اإلنجاز الثانيجماعات النمط  وا 
ذو  الثانيان مكانتها مرجعية لذلك، فإن عالقته بالنمط  باعتبارع، المجتم في مكانتهتحدد له  التيعاطفيا، ألنها 

  .طبيعة مصلحية باألساس، حيث يعتمد التفاعل فيها على تبادل القيم والمصالح
تتميز بأنها ذات طبيعة تطوعية، حيث يلتحق بها  التيعلى خالف ذلك نجد النمط الثالث من الجماعات      

تفرض عليه مساعدة اآلخرين وتمكينهم كالمنظمات غير  التي االجتماعيةمسئولية اإلنسان إلحساس متزايد بال
وفى  . ، وجماعة قضاء وقت الفراغالرياضي كالناديأو أن االلتحاق بها يتم لعوامل وأسباب ثانوية  . الحكومية

ها تهدف إلى االرتقاء لهذه الجماعات ذات طبيعة إيثارية، ألن الجماعة ذات االجتماعيةالعادة نجد أن المسئولية 
المجتمع، حيث يؤدى األفراد  فيبحياة اآلخرين غير الممكنين من الضعفاء، والفقراء والشباب وسائر المهمشين 

  .[22]فى هذا النمط من الجماعات واجباتهم، غير أنهم ال يسعون كثيرًا وراء الحصول على حقوق 
مع تحول مجتمعات العالم إلى األيديولوجيا الليبرالية،  :للقطاع الخاص االجتماعيةالمسئولية  -5-3

بالنسبة لغالبية مجتمعات الجنوب وأوربا الشرقية  واألداءالموجه للفعل  هيحيث أصبحت األيديولوجيا الليبرالية 
 يعيالطبوقد كان من   .االشتراكيةاأليديولوجيا  العالميمنذ بداية الستينيات، بعد أن توارت إلى خلفية المسرح 

قيادة  فيأن يتضافر هذا التحول األيديولوجية مع تحوالت واقعية دفعت بالقطاع الخاص إلى مركز الصدارة 
للقطاع  االجتماعيةهذا اإلطار بدأت مناقشة المسئولية  في  .هذه المجتمعات فيعملية التنمية والتحديث 

صيغة الشركات المتعددة الجنسية،  تشاربانالخاص، خاصة بعد أن أتسعت فاعليته، لتصبح ذات طبيعة عالمية 
للقوى الكبرى المسيطرة على  االقتصادية االجتماعيةمن السياقات  انطلقت التي . وتضافرها مع موجات العولمة

أو على صعيد  العالميسواء على الصعيد  االجتماعيرقعة التهميش  اتساعمع ما صاحبها من  ،العالميالنظام 
أنه إذا كان العالم قد تحول إلى سوق كبيرة  فيالذى أثيرت معه قضية هامة تتمثل األمر  . مجتمعات الجنوب

هذا العالم، فإن على  فييحصل عليها من مصادر أو موارد أساسية  التي أرباحهيجنى منها القطاع الخاص 
تشكل  التي االجتماعيةإلى السياقات  أرباحهبأن يعمل على توجيه جزء من  اجتماعيةالقطاع الخاص مسئولية 

 والسياسي واالجتماعي االقتصاديبيئته ليعمل على تطويرها، بما يجعلها باقية كبيئة مواتية له على الصعيد 
لرجال األعمال او القطاع الخاص على صعيد  االجتماعيةعلى هذا النحو برزت اهمية المسئولية  ,والثقافي
 .والتنموي االقتصاديالفكر 

أن القطاع الخاص تقع عليه  االجتماعيةالمهتم بالمسئولية  االجتماعيإلى ذلك رأى التنظير  استنادا         
 التيلتطوير أوضاع المهمشين والفقراء وأن عليه أخالقيا أن بمتطلبات هذه المسئولية،  االجتماعيةالمسئولية 

نوعية الحياة بالنسبة لمختلف  ارتقتتصدر مستندة إلى أهمية إدراك المسئولين عن القطاع الخاص، أنه كلما 
فئات المجتمع، كما أتسع نطاق السوق، األمر الذى يعنى تدفقا للسلع وعائدا أكبر من األرباح، وهو ما يعنى أن 

 فيالمساعدة  فيالمجتمع من خالل الدفع بنسبة من أرباحه  فيتطوير نوعية الحياة  فيجهود القطاع الخاص 
مثلما هو واجب  اجتماعيرض أن يعود إليه بأرباح أكثرا ذلك أنه يعد واجهة تمكين الفئات المهمشة، من المفت



إطاره، ألنه بذلك يؤسس  فييعمل  المدنيترقية األوضاع المجتمع  اتجاه فيأن يعمل القطاع الخاص  أخالقي
 .[23] نشاطهالبيئة اآلمنة والمواتية لممارسة 
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ذا كان ظهور المجتمع  . تبلورت بحيث أصبح يشكل بيئة حاضنة لحياة اإلنسان قد تضافر مع ظهور  المدنيوا 

سهاب تنظير العقد  التيالقرن السادس عشر، وهى المرحلة  في السياسيالمجتمع  تعرض لها بعمق وا 
عصر العولمة، بسبب ظروف  فيوجوده وفاعليته  فيقد أصبح أكثر بروزًا  المدنيفإن المجتمع  ,االجتماعي

نطاق مجتمعات الجنوب، عاجزة  فيعديدة، منها تراجع دور الدولة القومية، بحيث أصبحت هذه الدولة، بخاصة 
شباع حاجات مواطنيها القطاع الخاص على  أداءمن هذه الظروف أيضا تخلف  . عن تنمية مجتمعاتها وا 

، دون أن يتسع االقتصاديةعلى مسئولياته  وعيه اقتصرمجتمعات العالم الثالث، بحيث  في الوطنيد الصعي
 استفحلبحيث  األجنبيمع القطاع الخاص  أداؤهخاصة إذا تصاحب تضافر  االجتماعيةليشمل مسئوليته 

ذى زاد من معدالت طرأت على سوق العمل، األمر ال التيالسوق المحلية، يضاف إلى ذلك التغيرات  استغالل
، حتى أننا نجد أن عدد السكان االجتماعيبحيث أدت هذه الظروف جميعا إلى زيادة مساحة التهميش   .البطالة

، وأن عدد السكان الذين يقعون تحت خط %51و% 34مجتمعاتنا العربية تراوحت بين  فيتحت خط الفقر 
 .[24]من هؤالء % 12.5الفقر المدقع نحو 

تؤسس  التي، بخاصة المنظمات غير الحكومية، المدنيللمجتمع  االجتماعيةبذلك تبرز المسئولية  ارتباطا      
  .األساسية احتياجاتهمالذين عجزت الحكومة عن إشباع  لتطوير قدرات المهمشين الفقراء السعي باتجاهسياساتها 
عنهم القطاع الخاص، بل سحق بعضهم بسبب سعيه المحموم من أجل  وانشغلإلى ضفاف المجتمع،  فاستبعدوا
وإلنجاز هذه المهمة فإننا نجد أن المجتمع  . للمجتمع الرئيسيقلب المجرى  فيوالدفع بهم مرة أخرى  –الربح 
إلى تطوير قدرات المهمشين  المدنيمن خالل األسلوب األول يسعى المجتمع   .يتبع ثالثة اساليب المدني

، من خالل صيغ المشروعات الصغيرة تارة، أو إعادة تأهيلهم االقتصاديةمل على تمكينهم من الناحية بالع
وفى هذا الصدد فإن تبنى المنطق الجديد للتنمية،   .سوق العمل الحديثة تارة أخرى واحتياجاتبحسب متطلبات 

الجماهير المهمشة ذاتها بتحويلها من  من أيتتميز بأنها تبدأ التطوير من أسفل،  التيوهى التنمية المستدامة 
ه تستوعب طاقة يأطر إنتاج فيوبذلك من خالل تنظيمهم  ,قوى عاطله، إلى قوى قادرة على اإلنتاج والعطاء

تنمية تعتمد على الخامات المحلية  هي، المدنيينشدها المجتمع  التيلديهم، خاصة أن التنمية  التيالعمل 
إلى تدبير تمويل مشروعاته التنموية هذه، من خالل  المدنيسعى المجتمع باإلضافة إلى ذلك ي  .باألساس

وقد يصدر  . مصادر عديدة، قد تكون الدولة، وقد تكون مؤسسات التمويل الدولية، وقد يكون القطاع الخاص
 التمويل عن بعض أهل الخير أو المستفيدين المهمشين والفقراء أنفسهم، حتى يشعروا بأنهم قد تحولوا إلى

 .منتجين وال يتلقون إحسانا
 واالجتماعيةتطوير القدرات السياسية والثقافية  باتجاه المدنييعمل المجتمع  الثانيومن خالل األسلوب   

روابط وجماعات، قادرة على إنتاج رأس  فيبأن يجعلهم ينتطمون  االجتماعيةللمهمشين الفقراء، تطوير قدراتهم 
ذلك باإلضافة إلى محو أميتهم وتطوير  . ، من خالل صيغ عديدة أبرزها صيغة العون المتبادلاالجتماعيالمال 



يضاف إلى   .قدراتهم فيما يتعلق بمتابعة القضايا العامة سواء تلك الخاصة بالمجتمع المحلى أو المجتمع العام
التدريب على المشاركة  فييساعدهم  المدنيهؤالء المهمشين من خالل تنظيمات المجتمع  انتظامذلك، فإن 
تجاه عائالتهم، ومجتمعهم  االجتماعية، بما يجعلهم مواطنين قادرين على تحمل مسئولياتهم واالجتماعيةالسياسية 

 .مقدرتهم ممارسة المواطنة حسب متطلباتها ومعاييرها األساسية فيتكون  أيالمحلى والعام، 
تضبط معايير التفاعل  التيم الرشيد، لتصبح الصيغة التبشير بصيغة الحك فيويتمثل األسلوب الثالث   

بحيث يصبح التبشير بهذه الصيغة الحديثة للتفاعل مدخال   .على السواء واالجتماعي والبيروقراطي السياسي
وإلنجاز ذلك   .من ناحية، ولتطوير العالقة بين المواطن والدولة من ناحية ثانية الديموقراطيللتعجيل بالتحول 

اإلدارة وممارسة السلطة، وذلك  فيالالمركزية  باتجاهتضمر دعوة  المدنيد أن تنظيمات المجتمع فإننا نج
تبدأ عملها من ساحة الجماهير، فإنها تدرب هذه الجماهير على  المدنيأنه إذا كانت تنظيمات المجتمع  باعتبار

بين المستويات العليا والدنيا لإلدارة، ولن يتحقق ذلك إال من خالل تقليص المسافة  . إدارة شئونها فيالمشاركة 
 .العواصم إلى ال مركزية تقترب من الجماهير فيوالهبوط بالمستويات العليا من مركزيتها اإلدارية 

 التيعلى نشر ثقافة إدارة الحكم الرشيد وهى الصيغة  المدنيباإلضافة إلى ذلك تعمل تنظيمات المجتمع      
الدولة، أو تنظيم العالقة بين المواطنين وسائر مؤسسات الدولة، حيث تستند  فيالسياسة واإلدارة  أداءتضبط 

 فيهذا اإلطار تتمثل القيمة األولى  في   .نعرض لبعضها التيهذه اإلدارة الرشيدة إلى منظومة من القيم 
بحيث يصبح  . الشفافية والقدرة على المحاسبة والقابلية لها، بحيث تتضمن هذه القيم أهمية ونشر المعلومات

الجمهور المتعامل مع اإلدارة على وعى بها، ومن ثم يصبح قادرًا على المساءلة والمحاسبة وأن تكون اإلدارة 
للقانون، حتى يصبح التعامل مع اإلدارة محايدًا ال يشكل  االحتكاميضاف إلى ذلك  . ذاتها قابلة لهذا السلوك

ممارسة  فيعن النزعة األبوية  التخليوذلك باإلضافة إلى  ,من سلوكيات الفساد أي الستنباتتربة مواتية 
ذا كان العصر  ,السلطة واإلدارة، والقبول بآليات تداول السلطة على كافة المستويات الذى نعيشه هو  التنمويوا 

للمجتمع  االجتماعيةكفاعلين أساسيين، فإن جانب من المسئولية  المدنيعصر القطاع الخاص والمجتمع 
بحيث تصبح هذه الثقافة المرجعية   .المجتمع فيضرورة أن يعمل على نشر ثقافة التطوع  فيتمثل ، تالمدني
  .تتحمل الجماهير أعباءها باألساس التيمنها ثقافة التنمية المستدامة  انطالقاتتحقق  التي
، الديموقراطيحراسة ومراقبة التحول  باتجاهمن خالل األسلوب الرابع  المدنيإلى جانب ذلك يعمل المجتمع      

بحيث يساعد ذلك على قبول أصحاب القرار إمكانية   .حتى يمكن إنجاز هذا التحول وفق معاييره الصحيحة
عن الممارسة الديموقراطية  انحراف أيمقابل إقبال المواطنين على المشاركة، والعمل على تصحيح  فيالمشاركة 

 .من الطرفين
 اجتماعيةعليه مسئولية  محوريتعد الدولة فاعل   :اجتماعيةالدولة فاعل يضطلع بمسئولية  -5-5

النهوض بالمجتمع والعمل على  فيتحملها لمسئولياتها المختلفة  فيونحن إذا تأملنا تاريخ الدولة   .تجاه المجتمع
 اكتمالالمرحلة األولى منذ  في  .تحديثه فإننا سوف نجد أن وفاءها بهذه المسئوليات مر بعدة مراحل أساسية

 الحتياجات االستجابةالقرن السادس عشر تحملت الدولة أعباء  في القوميالدولة كضابط إليقاع المجتمع 
الذى تبنته الدولة، فإننا نجدها قد عملت على الدفع  األيديولوجيوبغض النظر عن التوجه  ,القوميالمجتمع 



 في االستعماربل أننا إذا تأملنا حركة  ,ذلك من مسئولياتها األساسية اعتبرتتحديث المجتمع، بحيث  باتجاه
تطوير المجتمع  فيبها  لالستفادة فسوف نجدها عبارة عن سعى الدولة لجلب موارد المستعمرات  األوربيالسياق 

مكانياته، بغض النظر عن كون الدولة  يث، أو الفاعل المباشر الذى يتولى عملية التحد هيوتعظيم قدراته وا 
ومن خالل تاريخ  ,بعض المجتمعات األوربية فيذلك القطاع الخاص، القطاع العام، كما حدث  فيشاركها 

العالقة بين المواطن والدولة على أساس فتح  استقرتطويل من النضال بين الجماهير واألنظمة السياسية، 
وهو ما يعنى أن الدولة القومية  ,شيد المتطورةاألخيرة لكل قنوات المشاركة أمام المواطنين، حسب ثقافة الحكم الر 

واجبات مفروضة على المواطنين،  باعتبارها االجتماعيةتنظر إلى المسئولية  التيتجاوزت مرحلة الثقافة األبوية، 
 .عليهم الوفاء بمتطلباتها

ذا كانت الدولة     شاركة قطعت شوطا على طريق التحديث قد قبلت م التيالمجتمعات األوربية  فيوا 
وجعله أكثر  الديموقراطيمختلف مجاالت التقاء الدولة بهم، األمر الذى عجل بالتطور  فيالمواطنين 

، ظلت أبوية، معانده وصعبة السياسيمجتمعات الجنوب، بغض النظر عن طبيعة النظام  فيفإن الدولة  ,شفافية
، من االجتماعيةتنظر إلى المسئولية  فهيإلى هذه الثقافة  واستنادا ,عن الثقافة األبوية التخليالمراس، ترفض 

الثقافة والدولة  . آلية حقوق لهم عليها االستجابةخالل نافذة فرض الواجبات على المواطنين دون االلتفاف إلى 
مراجعة  ممارسة السلطة، قراراتها أبوية ال فيعن الصيغ الحديثة إلدارة الحكم الرشيد  اإلمكاناألبوية تبتعد قدر 

 فيوقد يصل األمر إلى حرمان الجماهير حتى من حقها  ,لها، وما على الجميع سوى الخضوع لهذه القرارات
غالبية  في الديموقراطيأحيانا، لذلك فشل التحول  األبويالمطالبة بالحقوق، بوسائل الخداع حينا، وبالقهر 

والقوة لصالح الدولة األبوية ولغير صالح  الجتماعيةاوألن معادلة الوفاء بالمسئولية  . مجتمعات العالم الثالث
المواطنين، فقد أصبح مقدرا عليهم أن يقوموا بالواجبات دون أن يحصلوا على الحقوق، وهو ما دفع المواطنين 

األمر الذى أضر بالمجتمع وأورثه كثيرًا من األمراض  . أغلب دول الجنوب إلى العزوف عن المشاركة في
اإلنتاج،  انخفاضمختلف المجاالت األمر الذى أدى إلى  فيعن العزوف عن المشاركة  اتجةالن، االجتماعية

 .االجتماعيةبنية المسئولية  فيوالتمرد والتخريب، طالبا للوفاء بجانب الحقوق  االحتجاجوممارسة مظاهر 
 فيت الدولة القومية ، تأثر العالميفاعليتها على ساحة النظام  واكتمالغير أنه مع بروز عصر العولمة      

مجتمعات بفاعلية عاملين، األول بروز سطوة وتأثير القوى العالمية والمؤسسات الدولية على سلوك الدولة، حتى 
ظل شعارات التأكيد على حقوق اإلنسان واألقليات، ومن  فيعالقتها بمواطنيها،  فيداخل حدودها وبخاصة  في

ذلك دور بعض  فيتعاملها مع مواطنيها، يساعد  فيوية مطلقة اليد بحيث لم تعد الدولة األب  .ثم المواطنين
 التيبعض األحيان، حلقة صلة بين تفاعالت الداخل والضغوط  فيأصبحت  التي المدنيتنظيمات المجتمع 

عملية  في المحوريبتراجع دور الدولة عن أن تكون الفاعل  الثانيويتصل العامل   .يمكن أن تفرض من الخارج
على هذا النحو وجدت دولة الجنوب نفسها، من حيث . التحديث، حيث أسلم قيادها لفرسان القطاع الخاص

مقارنة بنظيرتها الغربية المتطورة، ونتيجة لذلك   .موقف ال تحسد عليه فيقدرتها على االضطالع بمسئولياتها 
 .إلى مرحلة ثالثة ومعاصرة االجتماعيةسئولياتها من حيث قدرتها على الوفاء بم انتقلتنجد أن دولة الجنوب، قد 



ن تراجعت وظائفها إلى تأكيد التآزر بين العناصر       ذا كانت الدولة الغربية المتقدمة ما زالت فاعلة، وا  وا 
الذى يضبط " المايسترو"تلعب دور  فهيتشكل بنية الدولة وتعمل على تحديث المجتمع،  التي. والمؤسسات

قنواته الصحيحة والمساعدة  في، ليتدفق والثقافي واالجتماعي والسياسي االقتصادي األداءراقب ت فهي  .اإليقاع
 –يمكن أن تساعدها  التيكاف من اإلمكانيات  احتياطيقد تعترض هذا التدفق ولديها  التيحل المشكالت  في

جنوب قد أصبحت عاجزة، فقد مجتمعات ال فيعلى خالف ذلك فإننا نجد أن الدولة   .هذا الدور ألداء –كموارد 
، ولم يبق تحت سيطرتها المدنيالمجتمع  باتجاهالقطاع الخاص، أو  باتجاهعملية التحديث من يدها إما  انتقلت

أصبحت مواردها محدودة، وبسبب النزعة األبوية ذات المزاج المنحرف  االنتقالوبسبب هذا   .سوى النذر اليسير
مع  االقتصاداءها األثرياء على أبنائها الفقراء، بحيث تداخل تزاوج نتيجة لذلك أحيانا نجدها قد فضلت الدولة أبن

وبسبب هذا التزاوج وقعت مظاهر تجاوز وفساد عديدة، وأدير المجتمع بمنطق العائلة، ولم يعد مهما    .السياسة
إنجاز عملية  فيولو حتى من خالل القيام بدور المايسترو  ,تجاه الفقراء االجتماعيةالدولة بمسئولياتها  تفيأن 

األمر الذى دفع إلى مزيد من  . تقع على ساحة المجتمع التيالتحديث، أو صياغة التآزر بين جهود التحديث 
 .[25]االجتماعي واالحتجاجكل مظاهر الرفض  الستنباتتردى األوضاع، بحيث شكل ذلك تربة خصبة 

 أبعاد تحديد محاولة إلى والباحثين الكتاب من العديد سعى  :للمنظمات االجتماعية وليةئالمس أبعاد -6
 كل المثال سبيل على منهم نذكر متباينة، مسميات لها ووضعوا مختلفة، نظر وجهات من االجتماعية المسؤولية

 :[26] يلي ما في مثلتت االجتماعية للمسؤولية أبعاد أربعة إلى اأشار  الذين(Pride & Ferrell)  من
 المجتمع وتطوير تنمية في اإلسهام على وتعمل صالحة المنظمة تكون أن أي : اإلنسانية المسؤولية 6-1

 .الحياة نوعية وتحسين
 باألعمال تلتزم وأن أخالقية، أسس على مبنية المنظمة تكون أن بمعنى : األخالقية المسؤولية 6-7

 .اآلخرين إيذاء عن تمتنع وأن الصحيحة،
التزامها  خالل من اآلخرين ثقة اكتساب و القوانين، بإطاعة المنظمة التزام أي : القانونية المسؤولية 6-3

 .بالقانون المخلة باألعمال القيام وعدم الشرعية األعمال بتنفيذ
 األمان توفير جاهدة تحاول وأن ،اقتصاديا ومجدية نافعة المنظمة تكون بأن: االقتصادية المسؤولية 6-4

 .لآلخرين
 هي بأربعة أبعاد إليها يشير (Archie Carroll)كارول  الباحث جعلت االجتماعية المسؤولية محتوى وشمولية

 :أدناه الشكل في موضحة هي كما والخيري والقانوني واألخالقي االقتصادي البعد
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمتطلبات للوفاء أساسية قاعدة يمثل هذا فانّ  ربحًا، تحّقق المنظمة كون :االقتصادية المسؤولية -

 في يسهم صالح كمواطن التصرف إنّ  :الخِيرة المسؤولية -
 .فيه الحياة نوعية وتحّسين المجتمع في الموارد تعزيز

 

 فإنها قراراتها في األخالق المنظمة عياتر  عندما :األخالقية المسؤولية -
 .المختلفة بالفئات االضرار وتتجنب وعادل وحق صحيح هو تعمل ما

 

 ما تعكس مرآة هي القوانين ألنّ  للقوانين، االمتثال خالل من :القانونية المسؤولية -
 األساسية العمل قواعد وتمثل المجتمع في خطأ أو صحيح هو
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 دودراسة ميدانية بالمؤسسة الخدماتية اوري           

 :ملخص الورقة البحثية
على اختالف طبيعة نشاطها سواء سلعي أو  و تمثل المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية

موضوعا جديرا بالبحث والدراسة ويرجع ذلك إلى تعظم أهمية كسب ثقة األطراف المتعاملة مع  خدمي
م هافع يسان االندماج في المجتمع كعضو، وكذا أهمية تهازاعات قد تؤثر على صور ن المؤسسة وتفادي أية

تحسين أداء المؤسسة وبالتالي الربح  نالمسؤولية م نوع منذا الن ه، حيث يمك في الحفاظ على استقرار
 .ة أخرىهج نوعية الحياة من ة ، وحماية البيئة وتحسينهج نعلى المدى البعيد م

 :إشكالية
 تعد المسؤولية االجتماعية تحدي البد على المؤسسة أن تكسبه و أن تجعل منه توجها استراتيجيا في 
 عملها يحقق لها العديد من المزايا المستدامة تدخل بها  األسواق العالمية وتضمن لها الريادة و االنفراد

 .على مثيالتها في مجال نشاطها 
 الدور االجتماعي الذي تلعبه بعد أن تأكدت من إن اإلنفاق على  لذا اقتنعت العديد من المؤسسات بأهمية

 أنشطة المسؤولية االجتماعية باتجاه توقعات أطراف ذات المصلحة يؤدي إلى تحقيق والء عمالئها و 
 التزام  موظفيها من جهة ، و إلى كسب رضا المجتمع المحلي وباقي أصحاب المصالح الخارجيين من 

 .جهة أخرى 
 أت العديد منها إلى تبني برامج فعالة للمسؤولية االجتماعية تأخذ بعين االعتبار ظروف حيث ارت

 المجتمع  والتحديات التي تواجهه و ذلك من خالل التغيير في أنماط  تسيرها وتبني أساليب حديثة في 
 دراتهم من اإلنتاج و التسويق و محاربة جميع أشكال التمييز و العنصرية بين موظفيها و الرفع من ق



 خالل برامج التدريب و التكوين وتوفير جو آمن  مناسب للعمل و طرح منتجات آمنة خالية من العيوب
 .الخ...و األضرار 

 و بالرغم من أن هذه األنشطة و البرامج تكبد المؤسسة مبالغ مالية على المدى القصير إال أنها تمثل 
استثمارات حقيقية مربحة تعود فوائدها على المدى البعيد و هذا استنادا إلى تجارب العديد من المؤسسات 

 . خاصة العالمية منها
و المؤسسات الجزائرية ليست بمعزل عن قضية المسؤولية االجتماعية التي لم تقتصر على المؤسسة 

لتي من المفترض أن تعطي  أهمية كبيرة االقتصادية فقط بل تعدت ذلك لتشمل المؤسسة الخدماتية ا
 .خاصة في ظل التغيرات الجذرية في الجزائر و التي مست العديد من الجوانب

فقد كان االعتقاد سائد بأن المنظمات االقتصادية هي التي تتحمل جانب المسؤولية االجتماعية و لكن مع 
املين فيها و ارتفاع األرباح التي تحققها ما افرزه التغيير في الدولة من منظمات خدماتية و زيادة الع

 .فرض عليها دورا اجتماعيا جديدا
 Oreedoو من هنا تكمن المشكلة أساسا في إمكان إدارة الشركات الخدماتية و بالخصوص شركة  

لالتصاالت العاملة بالجزائر على اخذ مفهوم المسؤولية االجتماعية منهجا و تطبيقا في تعاملها سواء 
 ما : التالية اإلشكاليةوفي ضوء ذلك يمكن صياغة  .خارجها مع األطراف المتفاعلة معها أوركة داخل الش

 هو واقع المسؤولية في المؤسسة الخدماتية الجزائرية؟
  :وتأسيسا لما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيسي التالي

 ما هو  واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة الخدماتية الجزائرية ؟
  :تحت هذا السؤال الرئيسي تندرج التساؤالت الفرعية التالية و

 بمسؤوليتها االجتماعية ؟ Oreedoهل تلتزم المؤسسة الخدماتية الجزائرية 
 ؟Oreedoهل يساهم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية في نجاح المؤسسة الخدماتية 

همات االجتماعية لمؤسسة      ما مدى مساهمة األنشطة االتصالية المسؤولة  في ترسيخ المسا
Oreedo؟ 

 :فرضيات الدراسة
 . بتطبيق المسؤولية االجتماعية   Oreedoتلتزم المؤسسة الخدماتية الجزائرية 

 مرهون بمدى التزامها بتطبيق  Oreedoنجاح المؤسسة الخدماتية 
 .المسؤولية االجتماعية



 ت االجتماعية تساهم األنشطة االتصالية المسؤولية في ترسيخ المساهما
 . Oreedoلمؤسسة 

  :أهداف الدراسة 
  :نسعى من وراء القيام بهذه الدراسة بشقيها النظري و التطبيقي الى تحقيق مجموعة من الغايات منها

التعرف عن ماهية المسؤولية االجتماعية من خالل دراسة ابعادها و عناصرها ،و أساليب و أدوات 
 .التحسين االجتماعي

 .Oreedoمعرفة واقع المسؤولية االجتماعية في مؤسسة 
 .في تطبيقها للمسؤولية االجتماعية Oreedoمعرفة أبرز الوسائل  التي تستعين بها مؤسسة 

إبراز الدور الفعال لوسائل االتصال في التعريف بالمساهمات االجتماعية و ترسيخ المسؤولية االجتماعية 
 للمؤسسة

مؤسسة  Oreedo كانت مؤسسة إذان وراء القيام بهذه الدراسة هو معرفة ما و يبقى أهم هدف نسعى م
  (.مسؤولة اجتماعيا)مواطنة 

  :مفاهيم الدراسة
  : تعريف المسؤولية

 1.على أنها حساب من أعمال معينة :عرفت المسؤولية من الجانب اللغوي 
توفرت  إذايكون مسؤول عن فعله إال  هي أهلية اإلنسان ألن يحاسب على أفعاله و الفاعل ال :اصطالحا

  .فيه الشروط التي حددها القانون مثل معرفة الفرد و إدراكه بالفعل الذي قام به
  :تعريف المسؤولية االجتماعية

تمام، حيث أصبحت هقد برز مصطلح المسؤولية االجتماعية في مجال األعمال بشكل مثير لال
دة إلى تحقيق هوتسعى جا وعية الحياة ألفرادن تمع وتحسينلمجفي ا هاالمؤسسات تسعى إلى تفعيل دور 

لم يتم تحديد تعريف للمسؤولية  هنالرا نامو على المستويين االقتصادي واالجتماعي، وحتى وقتنال
المسؤولية تستمد ه ذه ية أو دولية، وال تزالنية وطنو نقوة إلزام قاه االجتماعية بشكل محدد يكتسب بموجب

ورد ن التعاريف للمسؤولية االجتماعيةن ا نجد العديد مننلذا فإ،2ا الطوعية االختياريةهطبيعت نا مهتشار نا
 :انهم
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المسؤولية االجتماعية  على أنها مقاربة طوعية تتبناها  :  Business dictionary Bnetعرف قاموست
الشركة لتحقيق منتظرات أصحاب المصالح عن طريق دمج االعتبارات أو االنشغاالت االجتماعية ، 
األخالقية،و البيئية، باألهداف االقتصادية للمؤسسة و االلتزام القانوني ،إضافة إلى التزام الشركة بالتعامل 

ساهمة في التنمية االقتصادية و االهتمام بالعاملين و أسرهم و بالمجتمع المحلي و األخالقي و الم
  1الدولي

نالحظ أن هذا التعريف قد نظر إلى المسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أنها عمل طوعي تهدف -
لح و المؤسسة من ورائه لالهتمام باالنشغاالت االجتماعية و البيئية لتحقيق منتظرات أصحاب المصا

  .اإلسهام في التنمية االقتصادية
شغاالت االجتماعية، البيئية نوم يقوم على دمج االهالمسؤولية االجتماعية مف: "ة األوربيةنعريف اللجت

شاطات المؤسسة والتفاعل مع مختلف األطراف المتعاملة مع المؤسسة بشكل ن واالقتصادية في مختلف
 2.إرادي أو تطوعي

ا قائم على عالقة تشاطانوم إداري مرتبط بوظائف المؤسسة و هاالجتماعية مفالحظ أن المسؤولية ن
 .ظيمية للمؤسسةنالثقافة الت نابع من المؤسسة مع األطراف الداخلية والخارجية،وبشكل إرادي

 :و كتعريف إجرائي 
و التي تهدف تعرف على أنها كل األعمال و البرامج  و األنشطة التي تشرف عليها إدارة الموارد البشرية  

إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فهي التزام بضرورة االهتمام بمصالح 
األطراف ذوي العالقة  و تحقيق الرضا لديهم من خالل معالجة المشاكل االجتماعية  و تحسين نوعية 

 .الحياة و ترقية المجتمع المحلي الذي تنشط فيه
  : يةتعريف المؤسسة الخدمات

المؤسسة الخدماتية هي هيكل منظم لقدرات خاصة لتقديم خدمات مختلفة األشكال و األنواع ،  -
فالشركات و المؤسسات العامة في مجال الخدمات تقدم فعليا أنواع مختلفة من الخدمات إلى المستهلكين 

تهم لتبيع الخدمة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ،فهي تستخدم أشخاص محترفين ، وتقوم بتأجير مهار 
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للزبون، فهناك مؤسسات تؤدي خدماتها على سلع يملكها الزبون و أخرى تؤديها مباشرة مثل التأمينات ، 
 . الخ...المستشفيات ، البنوك

هي منظمة تقوم على أساس أشخاص قادرين و متمكنين من العملية االقتصادية :المؤسسة الخدماتية  -
حاجيات، و رغبات الزبون، كما تسهر  إشباعح، و ذلك عن طريق بوسائل خاصة تهدف إلى تحقيق أربا

هذه المؤسسة على تقديم خدمات ذات مستوى مرغوب من الجودة ،و لتحقيق اسمها التجاري ،و سمعتها و 
  :على المؤسسة السهر على إتباع الخطوات التالية

 .تعيين و تحديد طبيعة الزبائن المعنيين بالخدمة -
 .حاجيات الزبائن معرفة رغبات ،و -
محاولة تكييف الخدمة المقدمة من رغبات الزبائن و مواصفات الجودة ،و الميزة الخاصة للشركات  -

 .العاملة في مجال الخدمات

 اإلطار المنهجي للدراسة
  :منهج الدراسة 

منظم يمكن تعريف المنهج العلمي على انه أسلوب أو طريقة لدراسة الظواهر االجتماعية بشكل علمي  
 .الخ ...من اجل الوصول و اإلحاطة بالظاهرة  و و صفها من حيث حجمها أو أسبابها أو أشكالها

هو طريقة من طرق التحليل و التفسير  :وبالنسبة لمنهج الدراسة سنعتمد عل المنهج الوصفي التحليلي 
الظاهرة وشكل علمي للوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية معينة،أو هو طريقة الوصف 

المدروسة و تصويرها كميا عن كريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنيفها و تحليلها و 
 1.إخضاعها للدراسة الدقيقة

الذي نعتبره مناسبا لطبيعة الموضوع و الذي يهدف في مرحلته األولى إلى جمع المعلومات الكافية و 
والتشخيص من خالل تحليل البيانات المتعلقة المتعلقة بموضوع الدراسة و الفحص الدقيق و تحليل 

بظاهرة المسؤولية االجتماعية و الخصائص التي تميزها و الوقوف على ابعادها و مجاالتها و المنافع 
 .التي تعود بها على المؤسسة و التي تم جمعها من خالل أداة المالحظة و المقابلة 
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 :عينة الدراسة
جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصل المعني بالبحث و تكون ممثلة بأنها نموذج يشمل تعرف العينة 

باحث عن دراسة كل تلك الوحدات ،بحيث تحمل صفاته المشتركة، و هذا النموذج أو الجزء يغني ال له
ألف عائلة و  20ويتم اختياره عادة وفق أساليب علمية متعارف عليها ،فإذا كان المجتمع األصل يشمل 

ثون إلى دراستهم دراسة مسحية أو أية دراسة منهجية أخرى تعتمد االستبيان أو المقابلة  أحيانا يحتاج الباح
كأداة لجمع البيانات و المعلومات عن ذلك المجتمع ،فانه سيعمد في الغالب إلى اختيار عدد معقول منهم 

 إلنجازرة لديه و المحددة له يستطيع توجيه أسئلة االستبيان أو المقابلة إليهم ضمن الفترة الزمنية المتوف
  1.بحثه أو رسالته

و يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في عينة من مسؤولين داخل المؤسسة و ذلك باستجوابهم من 
 :خالل المقابلة لتشخيص المسؤولية االجتماعية للمؤسسة و المتمثلين في 

 .المكلف بالتسويق، المكلف بالعالقات العامة 
المجتمع  األكبر أو مجموع ” ال المجتمع البحث الذي تشمله الدراسة و يقصد به  يمثل هذا المج

 المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة ،و يمثل هذا المجتمع المستهدف 
  :أدوات  جمع البيانات 

يستخدمها الباحث في جمع إن الشائع حول أدوات البحث العلمي هو أنها تلك الوسائل المختلفة التي 
 .المعلومات و البيانات المستهدفة في البحث ضمن استخدامه لمنهج معين أو أكثر 

 :و لقد اعتمدنا في هذه الدراسة الوصفية على أدوات جمع البيانات التالية 
  :المالحظة

مالحظة تصرفات  و قد استخدمنا المالحظة الستخالص البيانات المتعلقة بنشاط المسؤولية االجتماعية و
المسؤولين المستجوبين داخل المؤسسة و مختلف ردود أفعالهم أثناء االجابة عن أسئلة المقابلة لقياس 

 .مدى صدق اإلجابات 
و لقد اعتمدنا على المقابلة في استجواب بعض المسؤولين بالمؤسسة و ذلك لجمع المعلومات  : المقابلة

بدءا من مسؤول التسويق إلفادتنا بمختلف  ما يتعلق .ية الالزمة حول تطبيق المسؤولية االجتماع
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بالمسؤولية االجتماعية ، ثم مسؤول العالقات العامة للتعرف على مختلف األنشطة االتصالية التي تتبعها 
  .المؤسسة لتجسيد مفهوم المؤسسة المواطنة لدى مختلف األطراف ذوي العالقة

 :اإلطار النظري للدراسة
 :االجتماعية عناصر المسؤولية

 نالعديد م ها اتجاها، كما تتحمل مسؤوليتبه وطنتقوم المؤسسات االقتصادية بالدور االجتماعي الم
موعات لمجم األفراد أو انهتعريف أصحاب المصالح بأ نأصحاب المصالح ذات الصلة بالمؤسسة ، ويمك

المالكين أو العاملين في المؤسسة أو أو  نتمام بأداء ونجاح المؤسسة مثل الزبائها ظمات التي لهانأو الم
 ألهدافهاتي تؤثر وتتأثر بتحقيق المؤسسة تمع واللمجالشركات أو ا ين أو االتحادات أو نأو الدائ نالموردي
 1.اتهشاطانا بهوقيام
 موعات اآلتيةلمجاصر المسؤولية االجتماعية للمؤسسة إلى انتقسيم ع نو يمك

لهم  نالفئة جميع أصحاب المصلحة الذي هذه وتضم: المصلحةأصحاب  نالمجموعات الرئيسية م- أ
 2 :كل من  الفئة  هذه عالقة مميزة مع المؤسسة وتشمل

 نلكون حقوق ملكية جزء ممؤالء يهأصحاب المصالح، ف نمة مهيمثل المساهمون فئة م: مون هالمسا
 .اهأرباحن جزء م نأصول المؤسسة ما يخولهم الحق في االستفادة م

ا مرتبط هالشريحة ذات أهمية كبيرة لكل المؤسسات االقتصادية ، فوجود المؤسسة وبقاؤ  هذه إن: نالزبائ
 .ؤالءه قبل نا مها ووجود طلب عليهتاج سلع أو خدمات وتسويقنبإ

ؤالء هفن اء عالقة قائمة على الثقة مع الموردينشاط أي مؤسسة على بن يتوقف: الموردون والموزعون
ي هأصحاب المصلحة الحاسمين و  نلمدخالت المؤسسة ،كما تحتاج لجماعة أخرى مما هيمثلون مصدرا م

 ة المخرجاتهج نم نلك نؤالء عمل المورديه جماعة الموزعين، حيث يعمل
مة ال تقتصر على األجر همصلحة م هويعتبر العامل مصدر خلق القيمة في المؤسسة، فل:العمال 

 ظام للحوافزن والتدريب وكذلك نئمة كمحيط العمل، التكويإلى توفير ظروف عمل مال هافحسب، بل تتعدا

                                                           
ظمات نفي إطار أخالقيات األعمال ، الملتقى الدولي الثالث حول منالعاملي هخيرة عيشوش ، عبد اللطيف كرزابي ، المسؤولية االجتماعية اتجا  1

 .01، ص 2012فيفري  14/11األعمال والمسؤولية االجتماعية ، جامعة بشار، 
ظمات نطرف من عبد الرحمان العايب ، الشريف بقة ، إشكالية إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة المسؤولية االجتماعية م  2

 .10، ص 2012فيفري  11/ 14ظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية ، جامعة بشار ، ناألعمال في الجزائر ، الملتقى الدولي الثالث حول م



تاج ويتأثرون سواء بصفة نأو يعيش حول محيط وحدات اإل نيقط نم كل مبه قصدن:المجتمع المحلي
ة ǻالمؤسسة، لذا نجد المؤسسة تتطلع إلى تجسيد متا هشاط الذي تمارسنال نغير مباشرة م مباشرة أو
 1.معهالعالقة 

شط في نم المؤسسات التي تهو : افسون نالم:نالفئة مه ذه تتشكل:المصلحة اآلخرون جموعات أصحاب م
 اهشاطناعة الخاص بالمؤسسة وتؤثر وتتأثر بنقطاع الص

ا على المؤسسات بالسياسات هخالل تأثير  نأصحاب المصلحة م نتدخل كطرف م: الحكومات  
 ـ  ين والتشريعات االستثماريةنظيمية والقوانالت

يا بشكل كبير وبتزايد نتمع معلمجالتربة والماء والهواء، وقد أصبح ا نا كل مبه ويقصد: والطبيعةالبيئة 
 ـ  مها الممارسات المختلفة على صحتهمستمر باآلثار البيئية التي تترك

 ـ  اهدافها تأثير كبير على سير المؤسسة وأهشاطنول: ظمات غير الحكومية نالم
 .2تلعب دورا كبيرا في الضغط على المؤسسات لتقديم إيضاحات أكثر شفافيةو : ور ووسائل اإلعالمهالجم

 :أبعاد المسؤولية االجتماعية
يفات ألبعاد المسؤولية االجتماعية حيث يشير إلى نم التصهأ نم" Carroll" يف الباحثنيعتبر تص

البعد األخالقي، والبعد وني، نالبعد االقتصادي ، البعد القا: ا بأربعة أبعاد رئيسية تتمثل فيهر هجو 
 (الخير)ساني ناإل
ة والتطور هزينافسة النذا البعد إلى مبادئ المه دنيست (المسؤولية االقتصادية:)البعد االقتصادي-أ 

اصر المسؤولية االجتماعية يجب أن تؤخذ في إطار احترام نعن ولوجي ويشتمل على مجموعة منالتك
تمع وال يلحق ضررا لمجولوجي بما يخدم اكالتطور التك مادة التامة مافسة العادلة والحرة واالستفنقواعد الم

تمع لمجوباعتبار أن المؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في ا 3افعة ومجدية اقتصاديا،ن بالبيئة حتى تكون
 4تمع مع تحقيق الربحلمجا نتاج سلع وخدمات مطلوبة منالضروري أن تقوم بإ نفم

                                                           
  11 -10حمان العايب،مرجع سابق، صعبد الر  1

 .11، الجزائر، ص 2012، 12فطية العربية ، مجلة الباحث ، العدد Ǽمحمد فالق، المسؤولية االجتماعية للشركات ال  2
 .20،ص  2001/2010وال ضيافي، المسؤولية االجتماعية والموارد البشرية، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية ، جامعة تلمسان، ن  3
 .21، صنفس المرجعمحمد فالق،   4



ظمة يجب أن نين وأنا الحكومات بقواهالمسؤولية عادة ما تحددهذه (انونيةالقالمسؤولية :)ينو نب البعد القا
ين نالقوا هذهب ذا البعد في تقيد إدارة المؤسسةه ا، ويتمثلهشطتنا ألها المؤسسة في ظل أدائهال تخرق

  1.المقبول اجتماعيا ظمة والتشريعات مع ضمان االلتزام بالسلوك نواللوائح واأل
ا األعراف والقيم هإلى المبادئ األخالقية التي تكفل هذا المبدأ في تحليله دنيست :األخالقيج ـ البعد 

الك، هب األخالقية في االستنسان والجوانخالل ضرورة حماية البيئة ، احترام حقوق اإل ناالجتماعية م
وعلى المؤسسة أن  تجات،نمن ا مهمع وتقديم ما يتوافق معلمجتواحترام العادات والتقاليد السائدة في ا

 2.تمعلمجالمقبول في ا القيم والتي تحدد السلوك  هذه قواعد وضوابطن تمارس أعمالها ضم
 من ألفراد هتمع وتحقيق الرفالمجو التزام المؤسسة طواعية بخدمة اهو  ( يةنسانالمسؤولية اإل)البعد الخير

 .3 البيئيةب الحياة ودعم القضايا نخالل حل المشاكل االجتماعية وتحسين جوا
 :ادوات تطبيق المسؤولية االجتماعية في المنظمات

 ناألدوات إلدماج المسؤولية االجتماعية على مستوى المؤسسة، وتكون عادة صادرة من اك جملة مهن
 :ظمات والهيئات الدولية للتقييس أو بعض الجمعيات ولعل أهمهانبعض الم

 4:أ ـ الميثاق العالمي
ائية عام نهال هأول ميثاق عالمي للمسؤولية االجتماعية ، وأطلق الميثاق بمرحلتاقتراح  1111تم في عام 

خالل عدة آليات ن دا مهيالت وتعهمبادرة طوعية متعلقة بالمؤسسات تعرض تس نو عبارة عه، و  2000
بما  ذا الميثاق على المسؤولية االجتماعية العامةه ،كما يعتمد( سياسة الحوار، ومشاريع متعلقة بالشراكة)

في ذلك شفافية المؤسسات و يتطلب وضع اإلطار االجتماعي والبيئي على المستوى الدولي ، لدى 
مية االقتصادية، نا للتتهالمؤسسات االقتصادية لتصبح أكثر احتراما للقيم االجتماعية واألخالقية في ممارسا

 :وتتمثل مبادئ الميثاق في
 .عالميا هاعلي نسان المعلǻاإلعلى المؤسسات أن تحترم حقوق : ساننحقوق اإل

 

                                                           
 .211،ص 2014،عمان ،  1شر، طنتمع العربي لللمجمصطفى يوسف كافي، فلسفة التسويق األخضر، مكتبة ا  1
 .222،ص 2002، عمان، (د ط)شر والتوزيع، نيم معاصرة ، دار اليازوري العلمية للǿثامر البكري، التسويق أسس ومفا 2
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 11ص .2011/2012الجزائر،
، مية ، بيروتنمية، مؤتمر دولي حول القطاع الخاص و التنا في مشاركة القطاع الخاص في التǿصالح التيجاني، المسؤولية االجتماعية ودور 4
 .01،ص 2001مارس،  22/21



زالة التمييز فيما يتعلق بالموظفين والتوظيف: العمل   .1 فنو أشكال الع اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال، وا 
 هاشر نولوجيات غير الضارة بالبيئة و نعلى المؤسسات التشجيع على تطوير التك: البيئة

 2ا الرشوة واالبتزازهالعمل ضد كل أشكال الفساد بما في: محاربة الفساد
 ني وثيقة أعدت على أساس مه المواصفة القياسية :للمسؤولية االجتماعية 00222اإليزو  -ب

شطة أو نقـواعد و إرشادات أو خواص متعلقة بأ ا لتـقدم به ظمة معترفنا بواسطة مهاالتفاق، تم اعتماد
 3.ـن ظام في إطار معيندف تحقيق الدرجة المثلى للبه اهتائجنب

مواصفة عالمية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية للمسؤولية االجتماعية، كما  ني عبارة عهو 
إطار  نوم المسؤولية االجتماعية ضمهإدخال مف نالمؤسسات م نا تتطرق للوسائل التي تمكنهأ

ائي نه بشكلا هتم إعداد ISO ظمة العالمية للتقييسنالم نصادرة ع ي مواصفة اختياريةها، و تهممارسا
 2001.4عام 

 :ج ـ مبادرة اإلبالغ العالمية
خالل إدماج  نمية المستدامة منا المساعدة في التفكير في المسؤولية االجتماعية والتهدفه ي مبادرةه

و ه المبادرةهذه وية للمؤسسات حول المسؤولية االجتماعية، وأساسنمؤشرات اجتماعية في التقارير الس
 نمه طرف المؤسسات والذي تم وضع نمية المستدامة منلصياغة تقارير التوضع الخطوط األساسية 

مية نالتن أن تقدم المؤسسات تقريرا موحدا ع هوالذي محتوا 1997ة نظمة األمم المتحدة سنطرف م
المبادرة  هذه وتقوم  5البيئية واالجتماعية واالقتصادية، يتم معالجة المسائل  هخالل نالمستدامة والذي م

  :يهالمبادئ ، و  نعلى مجموعة م أساسا
 ـ  .كل العمليات بشكل أكثر مصداقية لىضرورة اإلفصاح ع: مبدأ الشفافية والوضوح 

ا هصحت نا، للتأكد مهللمدققين تدقيقن ا بحيث يمكهفة، تم تحليلنتكون التقارير مص: مبدأ التدقيق
 .اـ هوفاعليت

                                                           
ولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم نعمر بوسالمي، دور اإلبداع التك 1

 22ص  .2012/2012، 1التسيير، جامعة سطيف
 11،ص مرجع سابق ري ،هفيقة مش 2

،الملتقى الدولي الثالث  22000ي المواصفة إيزو نخالل تب ناعية منئي واالجتماعي للمؤسسات الصاألداء البي نيبة مقدم، تحسيهو  3
 .1، ص(د س ن )مو، جامعة مستغانم، ناعة مصادر النيات المتاحة الختيار المسارات الصحيحة لصنالتساؤالت واإلمكا:حول

4 -ECOLOGIA for small and medium sized businesses ,handbook for implementers of iso26000 Global 
Guidance standard on social responsibility , Version 2, 2011,p 3 . 
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 .م األطراف ذات العالقةته التي تشتمل التقارير على كل المعلومات: مبدأ االكتمال
 ـ  .تكون المعلومات الواردة في التقارير مالئمة الحتياجات متخذي القرار: مبدأ المالئمة 
 ةنب االنحياز إلى معلومات معينفعلى القائمين على إعداد التقارير تج: مبدأ الحياد 
 *SA8000":المساءلة االجتماعيةد ـ معيار 

معيار دولي يشجع المؤسسات على تطوير ممارسات مقبولة اجتماعيا  نو عبارة عه SA8000معيار
و ه،و  2000د المحاسبة االجتماعية عام هقبل مع نالعمل، وضع م نا في أماكها وتطبيقهوالحفاظ علي

و التعريف بالمتطلبات التي تسمح هه دفهع عمل األطفال، والعمل الجبري، نمعيار يعنى بشروط العمل، م
 1.سياسات وعمليات تسمح لها بمعالجة القضايا المرتبطة أساسا بالعمال ء ووضع شانللمؤسسة بإ

ظامية ن ممارسات نهظام بأنذا اله ويعرف ." * *OHSAS 11001"ية هنظام الصحة والسالمة المنه 
ظام إدارة الصحة ن فيذ ومراقبةناسب لتنا، واتخاذ الضبط المهيات لتقليل المخاطر وتقييمنلتحديد اإلمكا
ا للتحكم في المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة هذا و يحدد المتطلبات التي يجب توفر هية،هنوالسالمة الم

 2.اهية وتحسين أدائهنالم
احية الحفاظ ن نتجات ذات جودة سواء منتمام المؤسسة بتقديم مهإن ا ISO9001:ظام إدارة الجودةن و

ا المؤسسة ههات التي تواجناهالر  نالبيئة أصبح ماحية الحفاظ على ن نلك أو مهعلى صحة المست
افسة نم عوامل سوق المها للمسؤولية االجتماعية والبيئية، وتعتبر الجودة أحد أهيناالقتصادية في ظل تب

جملة  نا في الوقت الحالي وتعبر عهاصر اإلدارة ومواضيعنم عهأن حيث أن عملية تحسين الجودة تعد م
 3.ةنا قادرة على الوفاء باحتياجات معيهتج أو الخدمة والتي تجعلنبالم السمات والخصائص المتعلقة
  : اإلطار التطبيقي للدراسة

لقد تناولنا في الفصول السابقة جملة من المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية و المفاهيم المتعلقة بها 
 .مثال ذلك االتصال المسؤول

                                                           
1 Alain chauve aux , Jean – Jacques Rosé , L’entreprise responsable , éditions d’organisation , Paris , France 
, 2001 , P 226 

، مجلة العلوم اإلدارية  OHASAS 11001ية على وفق المواصفة الدولية هنظام إدارة الصحة والسالمة المن رة محمد الشمري ، تقويمهز   2
 .101، ص 2001،  12، العدد 11لدلمجواالقتصادية ، ا

 .10،ص 1112ر ة ، ه، القا(د ط)شر والتوزيع،ن، إدارة الجودة الشاملة ، دار الكتب لل فريد عبد الفتاح نور الدين  3



على الجانب الميداني لتبيان مدى تطبيق المسؤولية االجتماعية في  و رغبة منا إلى إسقاط الجانب النظري
المؤسسة محل الدراسة و مدى اهتمامها بخدمة المجتمع ، قمنا بإجراء الدراسة على المؤسسة 

 . Oreedoالخدماتية
ولقد ارتأينا أن نكشف من خالل هذا الفصل ما هو موجود بالمؤسسة من ممارسات اجتماعية و ما مدى 

امها باألنشطة االتصالية التي تساهم في تفعيل مساهمات المؤسسة و تنقل التزامها بالحفاظ على اهتم
 .المجتمع 
المتحصل عليها من خالل المقابلة التي تم إجراءها مع مسؤول التسويق و مسؤول العالقات النتائج 
 .العامة

  :أسئلة المقابلة
  جتماعيةخاص بنظرة المؤسسة للمسؤولية اال :المحور األول

 ما هو تقييم المؤسسة للمسؤولية االجتماعية؟ -1س
 هل تتبنى المؤسسة احد أدوات المسؤولية االجتماعية؟ -2س
 ما هي ابرز الخطوات و اإلجراءات التي اعتمدتها المؤسسة للحصول على مواصفة االيزو؟-2س
 ما هي دوافع تبني المؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية؟ -4س
 هي ابرز اإلجراءات التي قامت بها المؤسسة لتكريس المسؤولية االجتماعية؟ما  -1س

 خاص بالتزام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية :المحور الثاني
 ما هي اإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة مع المجتمع المحلي؟ -1س
 كيف يتجسد التزام المؤسسة مع المستهلكين؟ -2س
 ع عمالها؟كيف تتعامل المؤسسة  م -2س
 هل تحاول المؤسسة ربط عالقات جيدة مع جماعات الضغط  وكيف ذلك ؟ -4س
 في تحسين المستوى المعيشي لدى األفراد؟ Oreedoكيف تساهم مؤسسة -1س
 ؟Oreedoما هي نقاط القوة و الضعف في مؤسسة -2س

  :النتائج في ضوء الفرضيات
 سؤولية االجتماعيةبتطبيق الم Oreedoتلتزم مؤسسة   :الفرضية األولى



قد أخذت في االعتبار مجموعة من األدوات التي سعت من  Oreedoأظهرت نتائج المقابلة إن مؤسسة 
خاللها إلى االلتزام بواجبها اتجاه المجتمع و قد ترجم هذا االلتزام من خالل الوسائل المعتمدة لذلك ،بدءا 

 .للجودة  1001من حصول المؤسسة على مواصفة ايزو 
 .تضح في المقابلة أن التزام المؤسسة كان وليد اإلرادة الذاتية للمؤسسةكما 

 نجاح المؤسسة مرهون بمدى تطبيقها للمسؤولية االجتماعية :الفرضية الثانية
من خالل المقابلة التي قمنا بها مع مسؤول التسويق في المؤسسة نستنتج صحة الفرضية حيث أن 

ة تجاه زبائنها باعتبارهم شركاء المؤسسة و ذوي أهمية كبيرة في المؤسسة تتحمل مسؤوليتها االجتماعي
التأثير على استمراريتها و تحقيقها ألهدافها و التزام الصدق و الشفافية في نقل مختلف رسائلها الترويجية 

 .و األخذ بعين االعتبار شكاويهم و ذلك لضمان االرتياح الدائم لعمالئها
 .ة االتصالية في ترسيخ المسؤولية االجتماعيةتساهم األنشط:الفرضية الثالثة

تظهر نتائج األسئلة التي صرح بها المسؤول العالقات العامة أن المؤسسة تنقل المساهمات االجتماعية 
عبر الوسائل الخاصة بالمؤسسة او الوسائل العامة من خالل المعارض الدولية و المحلية التي تقوم بها 

 .تنشرها على الموقع االلكتروني الخاص بها  وغيرها من الوسائل األخرىباإلضافة إلى الرسائل التي 
  :نتائج الدراسة في ضوء األهداف

بناءا على النتائج المتحصل عليها في البحث الميداني يمكن القول إن الدراسة حققت هدفها الرئيسي في 
  Oreedo.الكشف عن واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة الخدماتية  

فبخصوص ماهية المسؤولية االجتماعية  فهي التزام المؤسسة بصفة طوعية باالعتبارات األخالقية و 
االجتماعية دون وجود  إجراءات قانونية ملزمة، فهي تلك  األعمال و البرامج و األنشطة التي تشرف 

كامل مع األهداف االقتصادية عليها إدارة الموارد البشرية و التي تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية تت
فهي التزام بضرورة االهتمام بمصالح أطراف ذوي العالقة معها و تحقيق الرضا لديهم من خالل معالجة 

 .المشاكل االجتماعية و تحسين نوعية الحياة و ترقية المجتمع المحلي الذي تنشط فيه
لي اهتماما كبيرا بخدمة المجتمع حيث إما عن واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة فنجدها تو 

تعمل على تلبية مختلف احتياجات زبائنها و الصدق في التعامل معهم باإلضافة إلى المبادرات الطوعية 
 .اتجاه المجتمع المحلي من خالل الجمعيات الخيرية

ئلها و التي تهتم بنقل رسا Oreedoكما مكنتنا الدراسة من كشف عن االتصال المسؤول في مؤسسة 
  المسؤولة اتجاه المجتمع و بالتالي نجدها تمارس االتصال المسؤول من خالل مختلف



الوسائل االتصالية سواء كان ذلك من خالل صفحتها على الفايسبوك أو الموقع االلكتروني أو المجالت 
 .او الصحف او الراديو او التلفزيون و الملصقات 

سياسة اتصالية مسؤولة تنقل من خاللها التزامها نحو األطراف ومنه يمكن القول أن المؤسسة تعتمد على 
ذوي العالقة بها ومنه يتضح أن العالقة بين االتصال المسؤول و المسؤولية االجتماعية هي عالقة تأثير 

 .فبدون االتصال ال يمكن تحقيق الهدف من هذه المسؤولية هو تحسين صورة المؤسسة
  :النتائج العامة للدراسة

المسار التطبيقي للدراسة من خالل االعتماد على المقابلة باإلضافة إلى المالحظة إلى  الوصول  مكننا
  :إلى النتائج العامة التالية

بمسؤوليتها االجتماعية و التي تعتبرها  آليات تحقيق التنمية المستدامة في Oreedoتلتزم مؤسسة   -
تعظيم أرباح المؤسسة و البعد االجتماعي في تحقيق المجتمع إذ تزاوج بين بعد االقتصادي المتمثل في 

 .الرفاهية لألطراف ذوي العالقة بها
وراء تبنيها المسؤولية االجتماعية إلى عدد من الوسائل او اإلجراءات و التي  Oreedoلجأت مؤسسة  -

تخدم مقاييس تنصب في إطار التزام نحو المجتمع الذي تنشط فيه مثل مراعاة الذوق العام لمتعامليها ،اس
 للجودة 1001عالمية ومعايير لضمان مالئمة المنتج من خالل مواصفات االيزو 

تقوم المؤسسة باألنشطة االتصالية من خالل استخدامها لبعض األدوات مثل الرعاية، األنشطة  -  
وكلها الخيرية، األبواب المفتوحة ، المعارض ، إضافة إلى تكوين عالقات مع مختلف وسائل اإلعالم ، 

 .تنصب في تكوين صورة مرغوبة لدى الجماهير

تتبنى المؤسسة سياسة اتصالية مسؤولة واضحة  من خالل مختلف الرسائل التي تنشرها كالتزامها بتوفير  -
العيادات الصحية المتنقلة باإلضافة إلى تكريم المرأة الريفية في عيدها و غيرها من األعمال التي تسعى 

 .صورتها لدى األطراف ذوي العالقة و تحاول إبراز توجهها االجتماعي من ورائها إلى تغيير 
السياسة االتصالية للمؤسسة  ساهمت بشكل كبير في إبراز االلتزام االجتماعي للمؤسسة و تكوين  -

 .صورة ايجابية عن المؤسسة و تحقيق رضا المجتمع المحلي 
 
 
 



 :خاتمة
المواضيع الحديثة والتي أضحت حتمية على المؤسسات بمعالجة أحد  هذه انخالل دراستنا منلقد قم

ا على مستوى المؤسسة ني المسؤولية االجتماعية و وذلك بدراسة واقع تطبيقهاالقتصادية المعاصرة أال و 
المسؤولية ذو أهمية بالغة على مستوى المؤسسات االقتصادية  نوع منذا اله ث أصبححيالخدماتية اوريدو 
ي تحقيق األرباح ه اإلداري ، فصحيح أن مسؤولية المؤسسات االقتصادية األولى الفكر نوجزءا أساسيا م

داف االجتماعية وحماية البيئة ويكون ذلك هالمساهمة في تحقيق األ ها في الوقت ذاتنهبإمكا نها، إال أ
 هذه خالل اعتبار نذا مها ، و هشاطان نبإدماج المسؤولية االجتماعية ك استثمار إستراتيجي ضم

 .المسؤولية كاستثمار وليس كتكلفة
د قطاع األعمال خالل الفترة الماضية مشكالت اجتماعية اتجاه المجتمع التي قامت على أساس هحيث ش

ي تحقيق أقصى األرباح واستغالل الموارد المتاحة، األمر الذي دفع ه اك مسؤولية واحدةهن أن
 بها ا التي تضطلعهوظائف نومتها أولويا منماعية ا إلى اعتبار المسؤولية االجتنهبالمؤسسات الغربية م

 هذه ا إحدىنوضوع بحثما الوظيفي، وتعتبر مؤسسة ها والحفاظ على أدائهأجل ضمان استمرار  نم
ا خاصة ، نهزبائ هواتجاه شط فينتمع الذي تلمجاه المؤسسات، حيث أدركت األهمية البالغة لاللتزام اتجا

ا على مواصفات ومعايير عالمية في االلتزام هخالل اعتماد نا مهموارد حماية البيئة والحفاظ على هواتجا
م هباعتبار  نتمام الواضح بالزبائهاالن ع منذا لم يمهتمع المحلي إال أن لمجتمام المتواضع باه، ورغم اال

ا ذات الجودة والتي تعكس تهتجانخالل من ا مهفي استمرار  هام بقراراتهشريك استراتيجي للمؤسسة ويسا
 .منتجاتها نا ضمهتمع والعمل على تكييفلمجتمام المؤسسة بمتطلبات واحتياجات اها
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مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية : يوم دراسي حول
 آليات تطبيق المسؤولية االجتماعية في المنظمات: الثانيالمحور  واالجتماعية،

دور التسويق الداخلي في تعزيز روح المسؤولية االجتماعية  : عنوان المداخلة
 بسكرةدراسة حالة جامعة : لدى األستاذ الجامعي

 : إعداد
، أستاذ محاضر أ، قسم علوم التسيير، جامعة بسكرة، جوهرة أقطي . د

9705588970 ، biska.dz-d.agti@univ 
، أستاذ محاضر أ، قسم علوم التسيير، جامعة بن واضح الهاشمي . د

 .المسيلة

 
 

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تبني أنشطة التسويق  :ملخص
التدريب، التحفيز، تكامل الوظائف، التوجه نحو الزبون، ) الداخلي 
على روح المسؤولية االجتماعية لدى األستاذ الجامعي ( التمكين

البعد الخيري، البعد األخالقي، البعد القانوني، والبعد )من حيث 
وباستخدام استبيان تم توزيعه على . في جامعة بسكرة( االقتصادي

أستاذ، وبعد التحليل باستخدام برنامج  56عينة ميسرة مكونة من 
ت الدراسة إلى أن كل من توصل SPSSالتحليل اإلحصائي 

التمكين والتوجه نحو الطالب يساهم في رفع روح المسؤولية 
كما أكدت نتائج الدراسة أن كل من . االجتماعية لألستاذ الجامعي

التحفيز والتمكين والتوجه نحو الطالب يساهم في رفع مستوى البعد 
الخيري لألستاذ الجامعي، كذلك يساهم كل من التمكين والتوجه 

حو الطالب في رفع مستوى البعد األخالقي لألستاذ الجامعي، في ن
حين فقط التمكين من يساهم في رفع مستوى البعد القانوني 
واالقتصادي لألستاذ الجامعي، بينما ال يفسر كل من التدريب 

بعد من أبعاد روح المسؤولية االجتماعية  وتكامل الوظائف أي
راسة مجموعة من التفسيرات وقدمت الد .لألستاذ في جامعة بسكرة

 .  والتوصيات ذات الصلة بالموضوع
مسؤولية اجتماعية، تسويق داخلي، أستاذ  :كلمات مفتاحية

  .جامعي

Abstract : This study aimed at investigating the impact 

of internal marketing activities (training, motivation, 

inter-functional coordination and integration, customer 

orientation, and empowerment) on social responsibility 

of university professorin in term of (philanthropy 

dimension, ethical dimension, legal dimension, and 

economic dimension) on the BISKRA university. The 

researchers used a questionnaire as a tool to gather the  

primary data and it distributed to 65 university’s 

professors as a convienance sample. After they analyse 

the data through SPSS program, the study found that 

both empowerment and  student orientation  contribute 

in raising the spirit of social responsibility of the 

university professor. Also the results assured that both 

motivation, empowerment and student orientation 

contribute in raising the level of the  philanthropy 

dimension of university professor. Also  empowerment 

and student orientation contribute in raising the level of 

ethical dimension of university professor, while only 

empowerment contributes to raise the level of legal and 

economic dimension of university professor.  In 

additional both training and  inter-functional 

coordination and integration do not explain any 

dimension of the social responsibility of the professor 

at Biskra University. The explanations and 

recommendations were also proposed 

Key words : social responsibility, internal marketing,  

university’s professor. 
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I. مقدمة: 
وهذا ما دعا  واجهت المؤسسة ضغوطات و تحوالت عديدة نتيجة سرعة تغير محيط األعمال،

المؤسسات للمشاركة مع باقي الفاعلين لتحقيق التنمية في إطار المسؤولية االجتماعية، 
ثم لتحقيق المركز التنافسي للمؤسسة ومن ثم العائد االقتصادي  فالمسؤولية االجتماعية امتدت

لذلك من المهم أن يشارك أعضاء المنظمة في كل المستويات التنظيمية في أنشطة  .حماية البيئة
 .المسؤولية االجتماعية للمؤسسة

ه في من شأنها تفعيل مساهمتالتسويق الداخلي على صعيد الموارد البشرية  فلسفة تبنيلذلك فإن 
فالتسويق الداخلي عبارة عن جملة من ممارسات إدارة الموارد . تحقيق رؤية المؤسسة وغاياتها

 .البشرية والتي تنظر للموظف على أنه المجتمع الداخلي المستهدف قبل المجتمع الخارجي
 إشكالية الدراسة: 
الناشط فيها الشباب ثورات متتالية كان في السنوات القليلة الماضية الدول العربية بعض  عاشت

من مختلف فئات المجتمع، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة الجامعيين منهم لكن ما 
يتم تداوله في اإلعالم تدل على أن الفئة األكثر من الشباب هم جامعيين، وبغض النظر عن 

سنحاول من  األسباب المختلفة التي حركت الشباب وبعيدا عن األبعاد السياسية لتلك الثورات
الموجهة  خالل هذه الدراسة البحث في دور الجامعة من خالل تبنيها لفلسفة التسويق الداخلي

األبعاد األخالقية والخيرية والقانونية واالقتصادية لديه باعتباره الزبون الداخلي في تنمية  لألستاذ
 (.الطالب)وحلقة الوصل المباشرة بالزبون الخارجي 

ة االجتماعية للجامعة من خالل موظفي الجامعة وسنركز في هذه الدراسة المسؤولي فقد تتحقق
على دور الجامعة في تطبيق فلسفة التسويق الداخلي على األستاذ والذي من خالله يمكن تحقيق 
أبعاد المسؤولية االجتماعية المختبرة في هذه الدراسة من خالل تعامله المباشر مع الطلبة الذين 

  .في المستقبل المؤسساتموظفي ي المجتمع و يمثلون أهم فئة ف
فما هي أنشطة التسويق الداخلي األكثر مساهمة في رفع مستوى أبعاد المسؤولية االجتماعية 

 لألستاذ الجامعي؟
  لمتغيرات الدراسةالتعريف اإلجرائي: 

يعرف بأنه نشاط رئيسي في المؤسسة يهدف إلى تطوير معرفة كل من :  التسويق الداخلي    
زالة المعوقات الوظيفي  .ة لزيادة الفعاليةالعمالء الداخليين والخارجيين وا 

 :وأبعاد التسويق الداخلي هي
 هو تنمية قدرات األفراد على أداء العمل بشكل أفضل: التدريب. 
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 في بيئة العمل والتي تعمل على تشجيعهم هو مجموعة الظروف التي تتوافر : التحفيز
 .على العمل

 هو مشاركة الموظفين لإلدارة في اتخاذ القرارات، وتفويضهم بالقدر الكافي من : التمكين
 .السلطة والحرية

 اإلجراءات المتخذة للتعرف على احتياجات ورغبات الزبائن : التوجه نحو الزبون
 .حقيق استجابة سريعةوالوصول إلى المعلومات الضرورية حولهم لت

 ونقصد بالتكامل الوظيفي استخدام المنظمة كل : التنسيق والتكامل بين الوظائف
 . وظائفها في خلق أعلى قيمة للزبائن المستهدفين

ويقصد بالمسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال هي االلتزام الطوعي :المسؤولية االجتماعية
: من أهمهم( أصحاب المصلحة)ألطراف مجموعة من ابالتصرف األخالقي و المسئول تجاه 

، حملة األسهم، المجتمع، البيئة، حيث ينطوي هذا التصرف (المستهلكون)العاملون، العمالء 
على مراعاة منظمات األعمال للجوانب االجتماعية و البيئية عند أدائها لنشاطاتها االقتصادية، و 

التنمية االقتصادية و االجتماعية و البشرية في حرصها على أن تكون طرفا مساهما في تحقيق 
 .المجتمع

 :عاد المسؤولية االجتماعية هيوأب
 أي أن تكون المنظمة صالحة، وأن تعمل على اإلسهام في : المسؤولية الخيرية

 .تنمية وتطوير المجتمع، وأن تعمل على تحسين نوعية الحياة
 ية على أسس أخالقية، وأن بمعنى أن تكون المنظمة مبن: المسؤولية األخالقية

 .تلتزم باألعمال الصحيحة، وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين
 أي أن المنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين، وأن تكسب : المسؤولية القانونية

ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة 
 .بالقانون

 ويقصد بها أن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا، وأن : اديةالمسؤولية االقتص
 .تحاول جاهدة توفير األمان لآلخرين

II. النظري اإلطار: 
 :المسؤولية االجتماعية .1

 واضح، بشكل معروفا العشرين القرن من األول النصف في لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية
 المستمر النقد مع ولكن الوسائل، وبشتى أرباحها لتعظيم جاهدة حيث كانت تحاول المنشآت
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 التي البيئة تجاه أكبر دورا المنشآت تتبنى بوادر ألن ظهرت فقد األرباح تعظيم لمفهوم الحاصل
  .(2، ص 2102بن جيمة مريم وبن جيمة نصيرة، ) فيها تعمل

عربة الحاج وبن اودية وهيبة، )حسب  وللمسؤولية االجتماعية للشركات كمفهوم ثالثة أوجه 
 :(2، ص 2102

الذي أّكد على أّن كافة ( ADEM  SMITH)  يعود للعالم آدم سميث :المفهوم الكالسيكي( أ
منظمات األعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من 

فالربح هنا أصبح هدفًا . األخالقية السائدةاألرباح وبما ينسجم مع األحكام القانونية والقواعد 
 .أحاديًا تسعى إليه المنظمة

، حيث تّم التحّول من الهدف األحادي إلى 0391الذي تّم إدراكه سنة  :المفهوم اإلداري( ب
هدف آخر يتمثل في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة واألمان والموقع المتمّيز في 

في بحثه سنة ( FRANCIS  X.SUTTON)منظمة، وأشار فرنسيس سيتون ّظل نمو وِاتساع ال
، إلى كون المسؤولية االجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خالل موازنة إدارة 0365

حملة األسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن )المنظمة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها 
تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة والتي يكون لها ( والحكومة

 نحو المجتمع؛
( JACOBY)الذي ِاختلفت تسمياته من نموذج البيئة االجتماعية عند  :المفهوم البيئي( ج

إلى نموذج وجهة النظر العامة لـ ( HAY-GRAY)والنموذج النوعي لحياة المديرين عند 
(WILLIAMS) بتَحسُّْس المديرين في كون مسؤوليتهم  0351مالمحه تظهر سنة ، بدأت

االجتماعية ال تنحصر داخل المنظمة فحسب وال ترتبط بالسوق حصًرا، بل تمتد إلى أطراف 
  RALPH)وخير من أوضح الفكرة هما رالف نادر . وفئات متعّددة تتمثل في عموم المجتمع

NADER ) و جون جالبريث(JOHN K.GALBRAITH.)   
 وهناك ثالث تفّسيرات متباينة وأحيانًا متعارضة حول المسؤولية االجتماعية للشركات وهي    

 :(6، ص2102منصف شرقي، )حسب 
 المسؤولية االجتماعية هي بمثابة تذكير الشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها. 
  مقتضى هذه المسؤولية ال يتجاوز كونه مجرد مبادرات ِاختيارية دون إلزام، تقوم بها الشركات

 .صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع
 المسؤولية االجتماعية صورة من صّور المالئمة االجتماعية الواجبة على الشركات. 

لتي يسوقها المؤيدون للمسؤولية أهم المبررات ا (06، ص 2102العيداني إلياس، )ولخص 
 :االجتماعية كما يلي
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 .تصحيح لآلثار السلبية التي قد تسببها بعض المنظمات كتلوث الهواء والمياه وغيره .0
تحسين الصورة الذهنية للمنظمات أمام المجتمع المحلي وخاصة الشركات الكبيرة التي يتم  .2

 .انتقادها على أن لها نفوذ قوي وممارسات احتكارية
قدرة المنظمة المالية على القيام بالمشاريع التي تكلف كثيرًا، وال يستطيع المجتمع تحملها  .3

 .وحده كتصميم على مستوى كبير
العايب عبد الرحمان )حسب  وأما المبررات التي يسوقها المعارضون للمسؤولية االجتماعية فهي

 :(09، ص 2102وبقة الشريف، 
إن االلتزام بمهام المسؤولية االجتماعية يحول المنظمة إلى شكل ال يختلف عما هو سائد  .0

 . في المنظمات الحكومية
ذا انفردت المنظمة بإنفاق المبالغ على تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية، فان ذلك يعني  .2 وا 

التالي تنعكس سلبا تحملها كلفا إضافية تنعكس على زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها، وب
 .على موقفها وقوتها التنافسية في السوق

زيادة على ذلك محدودية الخبرة والمهارة المتاحة لدى منظمات األعمال في معالجة   .9
 .المشكالت االجتماعية التي تعترض عملها

للمسؤولية االجتماعية المبادئ العشرة ( 00، ص 2102زايدي بلقاسم ومقدم وهيبة، )وعرض 
  :قوم عليها االتفاق العالمي هيالتي ي

 .دعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا واحترامها -
 .ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان -
 .احترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية -
 .القضاء على كافة أشكال العمل الجبري -
 .على عمالة األطفالالقضاء  -
 .القضاء على التمييز في التوظيف والمهن -
 .يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئةتشجيع إتباع نهج احترازي  -
 .االضطالع بمبادرات لتشجيع المزيد من المسؤولية تجاه البيئة -
 .تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها -
 .شكاله، بما فيها االبتزاز والرشوةمكافحة الفساد بكل أ -

 مسميات لها ووضعوا مختلفة، نظر وجهات االجتماعية من المسؤولية تناول الباحثون أبعادوقد 
المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي،  خالل من المنظمة مسؤولية فمنهم من قيممتباينة 
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المسؤولية الزبائن،  االجتماعية تجاهالمسؤولية تجاه الموظفين،  المسؤولية االجتماعية
 .االجتماعية تجاه الموردين

: فإن المسؤولية االجتماعية تضم أربعة عناصر جوهرية رئيسية وهي Carrollوحسب كرول 
، Philanthropy، الخيرية Legal، القانوني Ethical، واألخالقي Economicاالقتصادي 

مصفوفة بين فيها هذه العناصر األربعة وكيف يمكن أن  Carrollوفي هذا اإلطار قدم كرول 
تؤثر على كل واحد من المستفيدين في البيئة، حيث أن فهم هده العناصر األربعة للمسؤولية 

يتطلب إيجاد عالقة وثيقة بين متطلبات النجاح في  Carrollاالجتماعية التي قدمها كرول 
ي إطار العناصر االقتصادية والقانونية حيث العمل ومتطلبات تلبية حاجات المجتمع وخاصة ف

. تمثل هذه العناصر مطالب أساسية للمجتمع من المفترض تلبيتها من قبل منظمات األعمال
في حين يتوقع المجتمع من منظمات األعمال أن تلعب دوًرا أكبر فيما يخص العنصر 

شروعة للمجتمع من األخالقي والخيري، علًما بأن هذا األخير يمثل في حقيقته رغبات م
هذه العناصر بشكل هرمي  Carrollالمفترض أن تتبناه منظمات األعمال، وقد وضع كرول 

متسلسل لتوضيح طبيعة الترابط بين هذه العناصر من جانب ومن جانب آخر فإن استناد أي 
 .بعد على بعد آخر يمثل حالة واقعية

 :التسويق الداخلي .9
، حيث تمت مناقشته بشكل غير مباشر في 0361خلي عام بدأ الحديث عن مفهوم التسويق الدا

 Saad et al (2002, P 28)بينما يرى .  (Mat, 2008, p 75)أدبيات إدارة الجودة الشاملة
اللذان قاال أن  Sasser and Arbeit, 1976أن أول من أدخل مفهوم التسويق الداخلي هما 

لتسويق الداخلي إلى تسويق الخدمات، وتعود جذور ا. األفراد هم أول سوق لخدمات المنظمة
حيث أن الهدف من تطبيقه هو تحفيز الموظفين على االلتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية 

. (Simberova, 2007, P 471)إلرضاء الزبون أن الفرد الجيد هو الذي يخدم الزبون جيدا 
كما أنه يركز على توظيف، تدريب، تحفيز، االتصال واالحتفاظ بالموظفين الذين لديهم توجه 

 Gillemo & Rijksen (2000, P 36)كذلك يشير . (Kelemen, 2007, P 746)خدمي 
أن مفهوم التسويق الداخلي قصير نسبيا، ويعتقدان أن هناك خمسة تيارات أثَّرت على تطور 

ويق الخدمات، إدارة الموارد البشرية، جودة الخدمات، نظرية التنظيم، تس: المفهوم، وتتضمن
 .واإلستراتيجيةواالعتبارات التخطيطية 

وبالرغم من تعدد الدراسات التي اهتمت بالتسويق الداخلي، إال أنه ال يوجد اتفاق حول معناه 
الداخلي في أدبيات إذ تم تقديم تعريفات مختلفة للتسويق .  (Ling, 2004, P 406)الدقيق

 Benea (2008, Pويرى .  (Bansal et al, 2001, p 64)  التسويق والسلوك التنظيمي
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الزبون الداخلي، تطوير : أنه يمكن تصنيف مفاهيم التسويق الداخلي إلى ثالثة أقسام هي (26
 .التوجه نحو الزبون، ونظرية التسويق الداخلي كآلية تنفيذية

أن التعاريف التقليدية للتسويق الداخلي تفترض ضمنيا أن رضا  Bannon (2005, P 3)ويرى 
الموظفين يعني أنهم محفزون أكثر، مستعدون للدفاع عن المنظمة، أقل رغبة في محاولة البحث 
عن وظائف بديلة، فرق أداء أفضل، استعداد إلضافة قيمة داخلية وخارجية، زبائن محتملون، 

 .أكثر رغبة واستعدادا في اإليمان برؤية المنظمةتطابق أهدافهم بأهداف المنظمة، و 
كفلسفة فإن التسويق . ويمكن أن ينظر إلى التسويق الداخلي كعملية، كفلسفة تنظيمية، أو كوظيفة

 Logaj & Tranvievic, 2006, p)الداخلي مرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة التنظيمية للمنظمة 
أنه إذا أرادت اإلدارة أن يقدم موظفوها عمال عظيما والفكرة األساسية لهذه الفلسفة هي . (84

وكعملية يرى . (George, 1990, P 64)للزبون فعليها أن تقدم هي عمال عظيما لموظفيها 
Turkoz & Akyol (2008, P 149)  أن التسويق الداخلي عبارة عن جهد مخطط يستخدم
نحو خلق ( الزبائن الداخليين) هموتعليمهم والتنسيق بينالمدخل التسويقي في تحفيز الموظفين 

 Kotler & Kellerوكوظيفة يرى . رضا الزبون الخارجي، وكنتيجة لذلك رفع األداء التنظيمي
(2006, P 64)  أن التسويق الداخلي وظيفة تعنى باالختيار والتدريب والتحفيز الجيد لجميع

 .تميزة لزبائنهمالعاملين في المنظمة، وخاصة أولئك الذين يرغبون بتقديم خدمات م
إن الهدف األساسي للتسويق الداخلي هو معرفة حاجات الموظفين والعمل على إشباعها كمقدمي 

رضائهم من خالل تفاعل الموظفين معهم  حداد وعلي، )خدمات، والعمل على جذب الزبائن وا 
كما أن الهدف من التسويق الداخلي في المستوى االستراتيجي، خلق (. 933. ، ص2112

 ,Kyriazopoulos et al, 2007)ط مالئم يدعم اهتمام الموظفين برضا الزبون الخارجي محي
P 6) . 

أنه للتحقيق الفعال لألهداف الخارجية، فإن  Saad et al (2002, P 29)من جهة أخرى يرى 
التسويق الداخلي يجب أن يمارس من خالل تحفيز الموظفين على تبني سلوك االهتمام بالزبون، 

 .ستخدام األدوات والتقنيات التسويقية داخلياوذلك با
 :مبادئ التسويق الداخلي كما يلي Jones (1986, P 201)يختصر 
 األفراد هم السوق األول لخدمات المنظمة؛ 
 ضمان موظفين يدركون لماذا يجب أن ينجزوا المتوقع منهم؛ 
 يجب أن يقبل الموظفون شروط أداء الخدمات في المنظمة؛ 
  قنوات داخلية لتبادل المعلومات؛ضرورة توفر 
 الحاجة إلى البيع  الشخصي. 
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تعددت أبعاد التسويق الداخلي، حيث لم يوجد اتفاق في األدبيات السابقة حول هذه األبعاد، وقد 
مجموعة أبعاد تكررت في بعض الدراسات، تتمثل في  Ha et al (2007, P 134)قدم 

، (inter-functional coordination and integration)التنسيق والتكامل بين الوظائف 
 -marketing like)، مدخل التسويق الشبيه (customer orientation)التوجه نحو الزبون 

approach) الرضا الوظيفي، التمكين، تحفيز العاملين، جودة الخدمات، تطوير العاملين، رؤية ،
 .دة العلياالمكافآت، االتصال الداخلي والقيا إستراتيجيةالمنظمة، 

 :الدراسات السابقة .3
بعد مسح أهم الدراسات السابقة حول كل من التسويق الداخلي والمسؤولية االجتماعية كانت 

 ,C.Bدراسة الدراسة الوحيدة التي ربطت بين متغيري الدراسة حسب علم الباحثين هي  
Bhattacharya, Sankar Sen  Daniel Korschun (2112:) 

يمكن أن تكون أكثر فعالية  (CSR) االجتماعية للشركات المسؤوليةتشير هذه الدراسة إلى أن 
خاصة وأن المسؤولية . احتياجات الموظف التي تلبيمن خالل تطبيق برامج التسويق الداخلي 

بعض  وقدمت الدراسة. قادر على إنتاج عائدات كبيرة لكل من الموظف والشركة االجتماعية 
التي تواجه المؤسسات في النشر الفعال إلستراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات التحديات 

جلب موظفين ( 0) :، أهمها أن على المديرينوقدمت أهم الحلول لذلك ،(بين الموظفين)داخليا 
فهم وتلبية احتياجات الموظفين ( 2)، في تبني المسؤولية االجتماعية أقرب إلى مبادرات الشركة

التركيز على تعزيز هوية الموظف مع الشركة، ( 9)بالمسؤولية االجتماعية للشركات،  المتعلقة
 .إشراك الموظفين في خلق قيمة مشتركة حول المسؤولية االجتماعية للشركات( 4)و

 فرضيات الدراسة: 
H1 :أساتذة لدى سويق الداخلي على روح المسؤولية االجتماعية يوجد أثر دال إحصائيا للت

 .بسكرةجامعة 
H1a : على روح المسؤولية االجتماعية لدى أساتذة جامعة  للتدريبيوجد أثر دال إحصائيا
 .بسكرة
H1b : على روح المسؤولية االجتماعية لدى أساتذة جامعة  للتحفيزيوجد أثر دال إحصائيا
 .بسكرة
H1c : ساتذة على روح المسؤولية االجتماعية لدى أ لتكامل الوظائفيوجد أثر دال إحصائيا

 .جامعة بسكرة
H1d : على روح المسؤولية االجتماعية لدى  للتوجه نحو الزبونيوجد أثر دال إحصائيا

 .أساتذة جامعة بسكرة
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H1e : على روح المسؤولية االجتماعية لدى أساتذة جامعة  للتمكينيوجد أثر دال إحصائيا
 .بسكرة
 نموذج الدراسة: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 إعداد الباحثان اعتمادا على الدراسات السابقة: لمصدرا
III.  الدراسةمنهجية: 
 :الدراسة تصميم .1

-الطريقة االفتراضية بإتباعتم تصميم الدراسة الحالية اعتمادًا على مجموعة خطوات 
والمسؤولية التسويق الداخلي، : االستنتاجية، حيث تم تقديم شرح نظري لمتغيرات الدراسة

واعتمادا على الدراسات السابقة، تم بناء . ، كما تم شرح العالقة بين هذه المتغيراتاالجتماعية
مجموعة فرضيات من نظريات موجودة سابقا، ومن ثم اختبار هذه الفرضيات من أجل الخروج 

كما تم االعتماد على المنهج الكمي من . بمجموعة نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة
، وترجمتها إحصائيةنات التي تم تجميعها إلى أرقام، وتحليلها باستخدام أساليب خالل تحويل البيا

إن ما سبق توضيحه من تقنيات منهجية يتالءم وتموضع الباحث . في شكل نسب وقيم رياضية
 .ضمن المقاربة الوضعية في بناء المعرفة

 :أسلوب الدراسة .9
اعتمد الباحثان في دراستهما على االستبيان كأداة لجمع البيانات األولية، حيث صمم االستبيان 

أي من  6إلى  0، بحث يتراوح المقياس من Likertباالعتماد على دراسات سابقة وقد استخدم مقياس 

االجتماعيةالمسؤولية  التسويق الداخلي   

 التدريب

 التحفيز

 التمكين

 البعد الخيري

 تطوير المهارات

 التوجه نحو الزبون

 البعد االجتماعي

 البعد االقتصادي

 البعد القانوني

 تكامل وتناسق الوظائف
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ناسبة لجمع كما اعتمد الباحثان على االستبيان ألنه الطريقة الم. بشدة إلى موافق بشدة موافقغير 
شمل  .Doherty & Terry, 2009 :112))البيانات الكمية في مجتمع كبير فهي بسيطة و سريعة 

الجنس، )المجموعة األولى تتضمن المتغيرات الديمغرافية وهي : االستبيان على جزأين من األسئلة
فقرة لقياس ( 26) بينما المجموعة الثانية فقد تضمنت(. المهنيةالعمر، المستوى التعليمي، والخبرة 

 . المسؤولية االجتماعيةفقرة لقياس ( 02)، و التسويق الداخلي
 :مجتمع الدراسة وعينتها .9

 011بلغ حجمها  ميسرةاعتمد الباحثان على عينة  .جامعة بسكرةيشمل مجتمع البحث جميع أستاذة 
لح للتحليل أي استبيان صا 56استرجعت منها  2102شهر سبتمبر موظف، تم توزيع االستبيان خالل 

 . ℅56بنسبة استرداد بلغت 
VI. نتائج الدراسة: 
 :خصائص عينة الدراسة .1

 المئوية التي تصف عينة الدراسة حسب كل من والنسبيعرض الجدول الموالي التكرارات 
 .وسنوات الخبرة الجنس، العمر، المستوى التعليمي،

الدخل، المستوى التعليمي، توزيع أفراد العينة وفقا لمعيار الجنس، العمر، : (1)الجدول 
 والخبرة العملية

النسبة  العدد المتغير
)%( 

 )%(النسبة  العدد المتغير

 33,8 22 23-20 العمر 64,6 42 اإلناث الجنس

 44,6 29 93-91 35,3 23 الذكور
 12,3 8 43-41 100,0 65 المجموع

الخبرة 
 المهنية

 9,2 6 63-61 24,6 16 سنوات 6أقل من 

 01أقل -6
  سنوات

 199 88 المجموع 26,2 17

المستوى  27,7 18 سنة 01-06
 التعليمي

 50,2 92 ماجستير
 50,8 33 دكتوراه 21,5 04 فما أكثر 06

 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر
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وهي النسبة % 96.9فيمثلون  الذكور، أما إناثمن المجيبين كان % 54.5أستاذ،  56شملت العينة 
من المجيبين % 44.5سنة وتمثل  93-91كانت بين  المستجوبينكما أن أغلبية أعمار الموظفين . األقل

، في %99.2سنة إذ بلغت نسبتهم  23و 21على االستبيان، تليها نسبة األساتذة الذين أعمارهم تتراوح بين 
سنة فأكثر والتي  61سنة والذين أعمارهم  43إلى  41بين  حين تقاربت نسبة الموظفين الذين أعمارهم

أما فيما يخص توزيع العينة حسب المستوى التعليمي فكانت %. 3.2و% 02.9بلغت نسبتهما على التوالي 
بينما الحاصلين على شهادة الدكتوراه فنسبتهم % 61.2متقاربة فالحاصلين على شهادة الماجستير النسبة 
 .فكانت متقاربة بين جميع فئات سنوات الخبرةأما بالنسبة لخصائص العينة حسب الخبرة المهنية  %.61.2

 :صدق وثبات األداة .2
لقياس مدى ثبات األداة اعتمد الباحثان مقياس كرومباخ الفا لقياس االتساق الداخلي وقد كانت 

 ,Navarro et al)إذ أشار  .ويعتبر هذا مقبوال استنادا إلى دراسات سابقة% 21النتائج أكبر من 
وجدا أن أداة القياس تكون مالئمة إذا كان  Carmines and Zeller (1979)أن ( 53 ,2010

 1.202كرومباخ الفا محصورة بين ( 2)كما هو موضح بالجدول . 1.212كرومباخ الفا أكبر أو يساوي 
 .وبهذا فثبات األداة محقق 1.212أي أكبر من  1.232و

 ثبات أداة الدراسة(: 9)الجدول
 Cronbach’s Alpha عدد الفقرات عدد الحاالت المتغير
 893, 6 65 التدريب
 712, 5 65 التحفيز
 883, 6 65 التمكين

 836, 4 65 التوجه نحو الزبون
 768, 4 65 تكامل الوظائف

 880, 25 65 التسويق الداخلي
 797, 5 56 البعد الخيري

 712, 4 56 البعد األخالقي
 777, 9 56 البعد القانوني

 884, 6 56 البعد االقتصادي
 897, 17 88 المسؤولية االجتماعية

 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر
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في جامعة محمد  تبني أنشطة التسويق الداخلي والمسؤولية االجتماعية .9
 خيضر بسكرة

متغيرات  أبعادالمعياري لكل بعد من  واالنحرافيعرض الجدول الموالي المتوسط الحسابي 
 (:التسويق الداخلي والمسؤولية االجتماعية)الدراسة 

 المعياري لمتغيرات الدراسة واالنحرافالمتوسط الحسابي (: 3)الجدول 
 التعليق اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
 عالي 69157, 3,9282 التدريب
 عالي 54025, 3,3969 التحفيز
 عالي 68691, 3,6051 التمكين

 عالي 61114, 3,7115 التوجه نحو الزبون
 عالي 59313, 3,6231 تكامل الوظائف

 عالي 41425, 3,6609 التسويق الداخلي
 متوسط 54776, 3,3508 البعد الخيري

 عالي 51835, 3,5423 البعد األخالقي
 عالي 63326, 3,5949 البعد القانوني

 عالي 47683, 3,7169 البعد االقتصادي
 عالي 43298, 3,5466 المسؤولية االجتماعية

 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر
لكل أنشطة تبني تشخيص لمتغيرات الدراسة، إذ أن قيمة الوسط الحسابي ( 3)يعرض الجدول 

بينما أبعاد المسؤولية االجتماعية فكانت . وهي بالتالي عالية، 9.93فاقت التسويق الداخلي 
كما  .عالية بالنسبة للبعد األخالقي والقانوني واالقتصادي، في حين البعد الخيري فهو متوسط

يؤكد تركز إجابات المعياري لكال المتغيرين بأبعادهما إلى الصفر وهو ما  االنحرافقاربت قيم 
 .المبحوثين
 :اختبار الفرضيات .4

المتعدد، ولذلك سيتم اختبار مدى  االنحدارسيتم اختبار فرضيات الدراسة من خالل اختبار 
 :توفر شروطه اإلحصائية والمتمثلة في كل مما يلي

 Fوتتمثل في قيمة معنوية النموذج من خالل قيمة : المعنوية الكلية لنموذج االنحدار -0
 (.4)كما يوضحها الجدول  1.16وهي أقل من  1.111والتي بلغت 
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وهي   1.111بلغت  للثابت والتي  tوتتمثل في قيمة معنوية : المعنوية الجزئية للنموذج -2
 (. 6)كما يوضحها الجدول   1.16أقل من 

 :مدى توفر شروط الطريقة المستخدمة في تقدير معالم نموذج االنحدار -9
وهو ما (: Normality testتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي إع)التوزيع الطبيعي  .أ 

 (.9)يوضحه الشكل 
 التوزيع الطبيعي للبواقي(: 3)الشكل 

 
 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر

التوزيع  من خالل الشكل البياني السابق يتم الحكم على مدى توافر الشرط الخاص باعتدالية
بحيث نجد أن النقاط تقع بشكل متقارب جدا على الخط . االحتمالي للبواقي في نموذج االنحدار

توزيع  تتبعاألخطاء يمن العلوي والركن األيسر السفلي، وهو ما ِيكد أن الواصل بين الركن األ
 .طبيعي
 وتم اختبارهما من خالل إحصائيةDurbin-watson :االستقالل الذاتي للبواقي .ب 

Durbin-watson ،وبمقارنتها في ( 4)كما يوضحه الجدول  0.590 بلغت قيمته
نجدها في المجال المطلوب، وهو  56وحجم عينة  59الجداول اإلحصائية لدرجة حرية 

 .الذاتي للبواقي االستقاللما يؤكد 
وهو ما يوضحه : Homoscedasticity( اختبار ثبات التباين)اختبار تجانس البواقي   .ج 

 (.4) الشكل
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 نس البواقياختبار تجا(: 4)الشكل 

 
 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر

وهو الخط الذي )الصفر خط يالحظ أن انتشار وتوزيع البواقي يأخذ شكل عشوائي على جانبي 
رصد نمط أو شكل معين لتباين  ، حيث أنه ال يمكننا(يفصل بين البواقي السالبة والبواقي الموجبة

 .هذه البواقي، وهو ما يعني أن هناك تجانس أو ثبات في تباين األخطاء
وهو ما توضحه  Multicollinearityالمستقلة  األبعادعدم وجود ازدواج خطي بين  .د 

قيم معامل  تراوحت، حيث (6)في الجدول  Toleranceو  FIVقيمتي معامل التضخم 
 1.422أما التباين فتراوحت قيمه بين  01وهي أقل من  2.161و 0.200التضخم بين 

 : Nystrom., et al, 2002)وهذا اعتمادا على دراسة  1.0وهي أكبر من  1.225و
بين أبعاد  (Multicolinearity)الخطي  االزدواجما يؤكد عدم وجود مشاكل ، (239

 (.المتغيرات المستقلة في النموذج الكلي)المتغير المستقل 
 الكلينتائج تحليل التباين لالنحدار (: 4)الجدول 

مجموع  النموذج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

معامل 
التحديد 
المعدل 

²R 

معامل 
االرتباط 

(R) 

Durbin-
Watson 

 1,631 677, 412, 000, 9,973 1,099 5 5,496 االنحدار 0
      110, 59 6,502 الخطأ المتبقي

       64 11,998 المجموع
 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر

، هذا  0.412يساوي  ، معامل التحديد(4)كما هو موضح في الجدول : مالءمة النموذج
 جامعة بسكرةروح المسؤولية االجتماعية لدى أستاذة في من التباين % 40.2يعني أن 
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وهي  1.111يساوي   F عند مستوى داللة أنشطة التسويق الداخليمفسر بالتغير في 
 . ،  وهذا دليل بأن النموذج ذو أهمية إحصائية1.16>

 تبني أنشطة التسويق الداخليالختبار أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد(: 8)الجدول 
 روح المسؤولية االجتماعية لدى األساتذةعلى 

 النموذج
 

المعامالت غير 
 النمطية

المعامالت 
 النمطية

  Tقيمة 
 المحسوبة

 مستوى
 Tداللة  

 التباين إحصائيات

B  الخطأ
 المعياري

Beta Tolerance VIF 

   000, 5,897  381, 2,245  ثابت  0
 1,211 826, 529, 634,- 067,- 066, 042,- التدريب
 1,389 720, 395, 857, 097, 091, 078, التحفيز

 1,832 546, 329, 984,- 128,- 082, 080,- تكامل الوظائف
التوجه نحو 

 الزبون
,190 ,080 ,268 2,375 ,021 ,720 1,389 

 2,050 488, 000, 6,055 831, 100, 607, التمكين
 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر

ليس ، وتكامل الوظائف، التحفيز، التدريبكّل من فإن ، (6)طبقا للنتائج الموضحة بالجدول 
حيث فاقت مستويات  روح المسؤولية االجتماعية لألستاذ الجامعيأثر دال إحصائيا على  لهم

وعليه فإن الفرضيات  1.225، 1.923، 1.221، 1.225وبلغت على التوالي  1.16داللتها 
التوجه نحو الزبون بينما يوجد أثر دال إحصائيا لكل من . مرفوضة والثالثة ةوالثانياألولى 

حيث بلغت  روح المسؤولية االجتماعية لألستاذعلى  وتكامل وتناسق الوظائف (الطالب)
التوجه نحو فسر ، حيث ي1.16وهي أقل من  1.111و  1.120مستويات داللتها على التوالي 

 يفسر التمكيناألستاذ بينما  المسؤولية االجتماعية لدىروح من % 25.2 (الطالب)الزبون 
 والخامسة الرابعةألستاذ، وعليه فإن الفرضيتين روح المسؤولية االجتماعية لمن % 29.0

ولتفصيل أكثر في تفسير كل نشا من أنشطة التسويق الداخلي لكل بعد من أبعاد  .مقبولتان
 .المسؤولية االجتماعية نعرض الجدول الموالي
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نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر تبني أنشطة التسويق الداخلي على (: 5)الجدول 
 أبعاد المسؤولية االجتماعية لدى األساتذة

 SPSSبرنامج تحليل االستبيان من خالل إعداد الباحثين اعتمادا على : المصدر
أن كل من التحفيز والتوجه نحو الطالب والتمكين  له أثر دال إحصائيا ( 5)يوضح الجدول 

% 22.4، و %22.3، %24.9على البعد الخيري لألستاذ الجامعي ويفسرون على التوالي 
كل من التوجه نحو الطالب والتمكين له أثر دال إحصائيا على  كما أن. من البعد الخيري

بينما يفسر التمكين فقط كل %. 52.3و % 25.3البعد األخالقي إذ يفسران على التوالي 
من البعد القانوني والبعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية لألستاذ الجامعي، وبلغت نسبة 

 .لبعد االقتصاديل% 50.2للبعد القانوني، و% 62.9تفسيره 
 :نتائج الدراسة مناقشة .6
  أكدت نتائج الدراسة أن الجامعة تقدم التكوين الالزم لألستاذ بما يتماشى ومستجدات

 دورات تدريب على اللغات توفرالمحيط حيث توفر له التربصات قصيرة المدى، كما 
االحتياجات  ، وهو ما ساعد األستاذ على تلبيةإضافة إلى الملتقيات والندوات العلمية

 .المعرفية لدى الطلبة
 كما أنهم . كما أكد األستاذة المستجوبين أنهم يتلقون التحفيز المادي والمعنوي الكافي

يملكون صالحيات اتخاذ القرارات التي تهمهم، إضافة إلى توفير حرية التصرف 
ل كذلك فإن األستاذة يساهمون في حل مشكالت العم. واالستقاللية الضرورية للعمل

 .المختلفة كل حسب مهامه

 البعد االقتصادي البعد القانوني البعد األخالقي البعد الخيري 
Sig Beta sig Beta sig Beta sig Beta 

  000,  002,  000,  001, الثابت
 008, 946, 021, 867, 036, 761, 160, 154, التدريب
 121, 350, 044, 741, 121, 345, 243, 045, التحفيز
تكامل 

 الوظائف
,260 ,155 ,461 ,109 ,704 ,059 ,612 ,075 

التوجه نحو 
 الزبون

,018 ,289 ,039 ,269 ,096 ,226 ,529 ,081 

 618, 000, 573, 001, 679, 000, 784, 000, التمكين
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  الجامعة ال يرون أن هناك فرق بين احتياجاته كأستاذ وتوصلت الدراسة إلى أن أساتذة
واحتياجات الطالب باعتباره متلقي الخدمة التعليمية، وأن رضاه الوظيفي مرتبط برضا 

الطلبة الطالب على الخدمة التعليمية المقدمة، وهو ما يجعله على استعداد دائم لمساعدة 
 .واإلجابة على إشكاالتهم وتساؤالتهم

  والذي يترجم تواكب الجامعة العمل الجماعيو  يثمن األساتذة فعالية االتصال الداخلي ،
 .مع تغيرات المحيط الخارجي من جهة، واستجابتها الحتياجات األستاذ

 أقل األبعاد  وفيما يتعلق بروح المسؤولية االجتماعية لدى األساتذة فقد كان البعد الخيري
مستوى، حيث يتحفظ المستجوبين عن استعدادهم إلى تقديم كل الجهود المادية والمعنوية 

كما أن كل المستجوبين ال يلمسون أي مساهمة . لدفع الجامعة نحو المشاركة في الخيرية
. حقيقية للجامعة في األعمال الخيرية المرتبطة بمراكز الطفولة المسعفة ودور األيتام

يتحفظ األساتذة في موافقتهم عن المساهمة المالية في مناسك العمرة والحج التي كذلك 
 .يمكن أن تقدم لموظفي الجامعة

  ومن جهة البعد األخالقي لدى األستاذ الجامعي فقد سجل مستوى موافقة عالية حيث
يؤكد المستجوبين عن رفضهم لشتى أنواع الفساد اإلداري وللعديد من المظاهر السلبية 

وِيؤكد المستجوبين على استعدادهم للمشاركة . الخ...في الجامعة من غش وسرقة علمية
 .في إيجاد حلول للمشاكل األخالقية في الجامعة والمساهمة في الحد منها

  كذلك عرف البعد القانوني مستوى مرتفع وهذا يترجم التزام األستاذ بتطبيق القواعد
 .إلى تثمينهم لعمل النقابات العماليةإضافة . والقوانين المرتبطة بالجامعة

  يعترف األساتذة المستجوبين بدور الجامعة في تنمية االقتصاد الوطني من خالل تقديم
كما يؤكد . خريجين بمؤهالت عالية ولألستاذ الجامعي الدور الفعال في جودة الخرجين

ة المساعدة على المستجوبين أن لألستاذ الجامعي القدرة والرغبة في دعم وتنفيذ األنشط
 .انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي واالجتماعي

  تؤكد نتائج الدراسة ألن تمكين األستاذ من أداء عمله باستقاللية واالستجابة الحتياجاته
الوظيفية إضافة إلى مشاركته في اتخاذ القرارات من شأنه رفع كل من البعد الخيري 

تزام بقوانين وقواعد الجامعة، وأكثر استعداد واألخالقي لألستاذ حيث يصبح أكثر ال
 .للمشاركة في النشاطات الخيرية للجامعة، إضافة إلى التزامه بواجبه التعليمي

   يساعد التوجه نحو الطالب من خالل االستجابة الحتياجاته ورفع مستوى الخدمة
دفع عجلة التعليمية على تقديم خريجين بمستوى جودة عالية وبمؤهالت قوية من شأنهم 

 .النمو االقتصادي للبالد
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  رغم تلقي األساتذة للتحفيز الكافي ورغم وجود تكامل بين مهام األساتذة واتصال داخلي
فعال حيث تصل المعلومة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، إال أن ذلك لم 

تلك هي يساهم في تحسين أي بعد من أبعاد المسؤولية االجتماعية لألستاذ، فقد تكون 
 .الحدود األدنى لحقوق األستاذ الجامعي

  :التوصيات .8
  تعد األعمال الخيرية التي تقدمها مصلحة النشاطات الثقافية ذات أهمية بالغة، لذلك فهي

 .مسؤولية جميع األطراف في الجامعة وليست جهة واحدة
 ن من الخ اتجاه موظفيها، لك...تمارس كل مؤسسة أنشطة التدريب والتحفيز والتمكين

األهمية أن يتم استغالل هذه األنشطة في تعزيز الدور اإلضافي للموظف، وهو لب 
 .فلسفة التسويق الداخلي

  تعزيز الشعور بالمسؤولية واإليمان بأهمية مهام األستاذ الجامعي ورسالته تشكل رقابة
 .ذاتية لألستاذ تدفعه إلى تقديم األفضل باستمرار
 :قائمة المراجع

إشكالية إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة العايب عبد الرحمن، بقة الشريف،  .0
حالة المؤسسة االقتصادية العمومية : االجتماعية من طرف منظمات األعمال في الجزائر المسؤولية
فيفري 06-04: منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية يومي:الملتقى الدولي الثالثللتوظيف،
2102. 

إشكالية الوصول لألهداف اإلستراتيجية وتحقيق العيداني إلياس، علي عبد اهلل، المنظمة المعاصرة بين  .2
منظمات األعمال  :الملتقى الدولي الثالث حول، المسؤولية االجتماعية في ظل التحديات الراهنة

 .2102فيفري 06-04والمسؤولية االجتماعية، جامعة بشار يومي 
الملتقى الدولي الثالث ، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارةبن جيمة نصيرة،  بن جيمة مريم، .9

 .2102فيفري 06-04: حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية يومي جامعة بشار
اختبار صالحية تطبيق مقياس لتسويق الداخلي في بيئة "، (2112)ع، .إ، وعلي، ع.حداد، ش .4

المجلة األردنية ، (تحليلية ألبعاد التسويق الداخلي في البنوك التجارية األردنية دراسة)األعمال األردنية 
 . 4. ، العدد4. ، المجلدفي إدارة األعمال

تقييم ممارسات المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايدي بلقاسم، مقدم وهيبة،  .6
عمال والمسؤولية االجتماعية،جامعة بشار ، األ حول منظمات الملتقى الدولي الثالث، في الجزائر

 . 2102فيفري 06-04يومي 
عرض تجارب : المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنميةعرابة رابح، بن داودية وهيبة،  .5

جامعة بشار حول منظمات األعمال والمسؤولية  الملتقى الدولي الثالثبعش الشركات األجنبية، 
  .2102فيفري  06-04: االجتماعية يومي
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 :الموضوع
 . عالقة المسؤولية االجتماعية بالبيئة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في ظل اليات الحوكمة

 اليات تطبيق المسولية االجتماعية في المنظمات :ضمن المحور الثاني 

 :من اعداد
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة موالي   ،طالب دكتوراه سنة رابعة ،ختصص حوكمة املؤسسات ، العماري طاهر -

 الطاهر سعيدة 

Taharlammari@hotmail.fr 

طالبة دكتوراه سنة ثانية ،ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ، بن يمينة فاطيمة الزهراء -
 ،جامعة موالي الطاهر سعيدة 

F.benyamina1990@gmail.com 

  :الملخص

تصادية هتدف هده الدراسة اىل معرفة العالقة بني املسؤولية االجتماعية كالية من اليات احلوكمة وتاثريها على البيئة التنافسية للمؤسسة االق
، ففي ظل التطورات املستمرة اليت يشهدها اجملال  إىل جانب مواجهتها لعدة حتديات خاصة االجتماعية منها متتاز بكثرة  الديناميكية و التغري ،اليت 

طورها يتعدى االقتصادي تزايدت اآلثار االجتماعية الناجتة أساسا من تلك األنشطة االقتصادية املتنامية و أصبح املفهوم احلقيقي لنمو  املؤسسة و ت
أمام املؤشرات االقتصادية قيد االلتزام باملسؤولية االجتماعية اليت املفهوم التقليدي القائم على حتقيق أقصى األرباح املمكنة ، حيث ظهر و بقوة 

االهتمام باملسؤولية االجتماعية  فتزايد كل مؤسسة اقتصادية تطمح إىل حتقيق غايات البقاء و االستمرارية،ل هام  جيب مراعاتهأضحت تشكل حمور 
املؤسسة فقد تعدى األمر بالنسبة لالهتمام فقط باملسامهني ، إىل عدة أطراف  إىل توسيع نطاق االهتمام بأصحاب املصاحل يف جمال حاكمية يؤدي

و اليت ميكنها أن تؤثر آو تتأثر بأهداف املؤسسة ، وميثلون كل طرف داخلي و خارجي يشارك أو مسؤول عن اإلدارة ( أصحاب املصاحل)أخرى 
 .القانونية بل تتجاوزها إىل حتسني العالقة مع أصحاب املصلحة على االلتزامات  وهذه املسئولية ال تقتصر فقط،  اجليدة للمؤسسة

 

        The enterprise current economic and competitiveness environment has become so much 

dynamic and changeable; as well, it faces many challenges especially social ones. through 

the developments being in the economic scope, social impacts caused by growing activities 

have increased, and the real concept of the enterprise revolution goes beyond the traditional 

one whished based on achieving maximum possible profits, then the social responsibility 

takes place as a strong factor that any enterprise has to take in consideration in order to keep 

growing and existing. The increased attention to social responsibility leads to 

raise stakeholder interest - in the field of enterprise governance- instead-of shareholders 

only, these several parties (stakeholders) can effect and be affected by the enterprise 

objectives and they represent all internal - external parties that involved in its governance. 

This responsibility is not limited only to the legal 

obligations but exceed it to improve the relationship with stakeholders. 

البيئة االقتصادية  ، أصحاب املصلحةأخالقيات األعمال ،  ،تحوكمة املؤسسا املسؤولية االجتماعية ،:  الكلمات المفتاحية
 ..التنافسيةو 



 :تقديم 

ن االهتمام باملسؤولية االجتماعية أدى إىل توسيع نطاق االهتمام بأصحاب املصاحل يف جمال حاكمية املؤسسة فقد ا
( أصحاب املصاحل)أخرى  أطرافعدة  إىل،  (shareholder)تعدى األمر بالنسبة لالهتمام فقط باملسامهني حسب منوذج 

، وميثلون كل طرف داخلي و خارجي (stakeholder)منوذج  املؤسسة حسب بأهدافتتأثر  آوتؤثر  أنو اليت ميكنها 
 .اجليدة للمؤسسة اإلدارةمسؤول عن  أويشارك 

و من جهة أخرى تنشط املؤسسة وسط بيئة تنافسية تؤثر و تتأثر بعدة أطراف تدعى قوى التنافس حسب منوذج بورتر  
قوة مفاوضة الزبائن و قوة مفاوضة املوردين، و احتمالية دخول املنافسني  اجلدد إىل القطاع  و تتمثل هذه األطراف يف املنافسني ،

إىل جانب مواجهتها لعدة الذي تنشط فيه املؤسسة ، خاصة و أن البيئة التنافسية احلالية أصبحت متتاز بالديناميكية و التغري 
ك قطاع األعمال أن أمناط اإلنتاج و االستهالك الراهنة ليست حتديات خاصة االجتماعية منها ، ففي السنوات األخرية أدر 

مستدامة و على املؤسسات إذا كانت تزعم  البقاء و التطور يف ظل البيئة االقتصادية احلالية إن تضمن بشكل تدرجيي و متواصل 
ن ظروف النشاط على مستوى مجيع يف اسرتاتيجياهتا و  خمططاهتا بعيدة املدى االعتبارات البيئية و االجتماعية اليت غريت م

برنامج األمم املتحدة للبيئة "من طرف  2002وهذا ما أشار إليه تقرير  افريل األسواق و فرضت ظروف تنافسية جديدة ، 
حتت عنوان ( World Resource Institute) ومعهد املوارد العامل( جملس األعمال العاملي من اجل التنمية املستدامة)،"

 .التوجهات العامة وأثارها على األعمال :أسواق الغد

يف املسؤولية االجتماعية دور ميكن ربطه مبدى أمهية وإدراك   وتأسيسا على ذلك فإن مفتاح وجناح و منو املؤسسات االقتصادية  
ى خارج بيئة إرساء مبادئ حاكميه املؤسسة من خالل إشراك مجيع األطراف يف اختاذ القرار و األخذ بعني االعتبار مجيع القو 

عالقة المسؤولية االجتماعية ماهي :التاليةو علية نطرح اإلشكالية .املؤسسة خاصة البيئة التنافسية من اجل التفوق التنافسي
 .؟بالبيئة التنافسة للمؤسسة االقتصادية في ظل اليات الحوكمة 

 :التاليةو علية سوف حناول معاجلة هذا املوضوع وفق العناصر 

 .ها يف تعزيز القدرة التنافسيةاحلوكمة و دور : أوال 

 .املسؤولية االجتماعية و عالقتها حبوكمة املؤسسة: ثانيا 

 ملؤسسةا حوكمةدور ونطاق أخالقيات األعمال يف إرساء :ثالثا 

  املسؤولية االجتماعية و اإلدارة اإلسرتاتيجية:رابعا

 .املسؤولية االجتماعية و االلتزام مع أطراف البيئة التنافسية :خامسا    



 عراقيل تطبيق املسؤولية االجتماعية للمؤسسة اجلزائرية:سادسا 

 .الحوكمة و دورها في تعزيز القدرة التنافسية: أوال 

 .مفهوم و أهمية حوكمة  المؤسسة -1

وذلك بعد تفجر الكثري من القضايا  ، للحديث عن احلوكمة شهد العقد األخري من القرن املاضي البدايات احلقيقية
، وقد كشفت هذه األزمات واالهنيارات عن أمناط من الفساد  اليت طفت على السطح وظهرت فيها التجاوزات اإلدارية واملالية
ومن أخطر تلك القضايا األزمة املالية اخلانقة اليت عصفت مع  ، 1املايل واإلداري جعل احلديث عن احلوكمة حيظى بأمهية خاصة

 .منتصف تسعينيات القرن املاضي، باالقتصاديات املتقدمة فيما كان يعرف بنمور آسيا

 Jensen منفاالهتمام حبوكمة املؤسسة يعين التفرقة بني امللكية و اإلدارة داخل املؤسسة ، حيث تطرق كل             

and Meckling 2 و، 6791يف عام Oliver Williamson  حيث أشارا " مشكلة الوكالة"إىل  6797يف عام
وىف هذا السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة . ة عندما يكون هناك فصل بني امللكية واإلدارةؤسسإىل حتمية حدوث صراع بامل

 3.تؤسساالوكالة من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة امل
عرفته األوساط العلمية على انه احلكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عرب حزمة من ف، تعرب عن احلكم الرشيد احلوكمةكذلك 

 4.القوانني والقواعد اليت تؤدي إىل الشفافية وتطبيق القانون
ة جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدار : " بأهنا OECD كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 5".ة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني ؤسسامل
ات والاتحكم يف ؤسساهي النظاام الاذي ياتم مان خاللاه إدارة امل: " احلوكمة بأهنا IFCتعرف مؤسسة التمويل الدولية و 

 6."أعماهلا

حيث حرصت عدد من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم  ات ،ؤسسوازداد االهتمام مبفهوم حوكمة امل    
ات يف شأن ؤسستطبيقات حوكمة امل( OECD) من 9111الصادرة يف  املبادئ اخلمسة تناولتحيث بالتحليل والدراسة، 

واحلرص على اإلفصاح  احلفاظ على حقوق محلة األسهم، وحتقيق املعاملة العادلة حلملة األسهم، وإزكاء دور أصحاب املصاحل،
أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قائمة جديدة ملعايري  2002ويف سنة  7والشفافية،وتأكيد مسئولية جملس اإلدارة،

أما يف اآلونة األخرية، فقد تعاظمت بشكل  . اتمؤسستأمني األسس إلطار حوكمة فعالة لل ات، مضيفة مؤشرؤسسحوكمة امل
وقد  8.ات لتحقيق كل من التنمية االقتصادية والقانونية والرفاهة االجتماعية لالقتصاديات واجملتمعاتؤسسملكبري أمهية حوكمة ا

يأخذ حيزا مهما يف أدبيات االقتصاد إثر  "Corporate Governance"ات ؤسسحوكمة امل"بدأ االهتمام مبوضوع 
ض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبرية مثل سويس إير، إفالس بعض الشركات الدولية الكربى مثل إنرون و وورلدكوم، وتعر 



ات واملسؤولية ؤسسملصرف سويسري خاص تناول موضوع حوكمة امل 0222تليكوم، وذلك حسب تقرير صدر عام  وفرانس
 9.ات الكربىمؤسساالجتماعية لل

   .أهداف الحوكمة -2 

  10: يلااااي ماااااهااااا فيتلخاااايص أمه ميكاااان هاااادافاأل تسااااعى قواعااااد وضااااوابط احلوكمااااة إىل حتقيااااق جمموعااااة ماااان          

ة والوضااع املااايل مبااا ميكاان ؤسسااعاارب تااوفري معلومااات صااحيحة وشاافافة عاان أنشااطة امل،مراعاااة مصاااحل وحقااوق املسااامهني ومحايتهااا -
 .املسامهني احلاليني واملتوقعني من اختاذ قراراهتم بناءاً على ما يظهر من الوضع املايل لتلك املؤسسات

احلد من استغالل  ة وؤسسالعدالة لكافة أصحاب املصاحل واملتعاملني مع امل وتأمني اتؤسسالشفافاية فاي مجيع أعمال املحتقيق  -
 .السلطة يف غري املصلحة العامة

ومعايريها تكاون أقادر مان غريهاا علاى جاذب  اليت تطبق قواعد احلوكمة العمل على جذب االستثمارات واستقطاهبا فإن املؤسسة-
 .ة وأنشطتها وممارساهتاؤسساالستثمارات ملا تشيعه من الثقة واملصداقية يف تعامالهتا، األمر الذي يولد بدوره طمأنينة جتاه تلك امل

 .ومتكينها من االستحواذ على أكرب قدر ممكن  من السوق يف جمال أنشطتها ة اليت تطبق معايري احلوكمةؤسسزيادة تنافسية امل-

ات من خالل تطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية وكذلك من خالل تطبيق وتفعيل ؤسسمكافحة الفساد املايل واإلداري يف تلك امل-
 .نظم الرقابة املالية واإلدارية

 

   :اتمؤسسمحددات حوكمة ال  -3

فاي  ات على زيادة الثقة فاي االقتصاديات الوطنية، وتفعيل وتعميق دور أسواق املالؤسسامل تعمل حمددات حوكمة    
حقوق صغار املستثمرين وتشجيع  تعبئة املدخرات من جهة، ورفع معدالت عوائد االستثمار من جهة أخرى، إضافة إىل محاية

11ولعل احملددات األساسية حلوكمة الشركات تتمثل فاي. التنافسية القطاع اخلاص ومؤسساته على النمو ورفع قدرته
: 

ة بني ؤسسوتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل امل: المحددات الداخلية 3-1
واليت يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بني  اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني،

 :وتشمل ات نفسهاؤسسمصاحل هذه األطراف الثالثة، وتتكون داخل امل

  .ةؤسسالناظمة لكيفاية اختاذ القرارات األساسية فاي امل اآللية والقواعد واألسس ،ةؤسسآلية توزيع السلطات داخل امل -

هلذه العالقة مما خيفف من  ة وجملس إدارهتا واملديرين التنفايذيني ووضع اآللية املناسبةمؤسسة للاماجلمعية الع اهليكلية بني العالقه -
 .املصاحل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة وصوالً لتكامل هذه

 :يشمل العناصروتشري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة والذي : المحددات الخارجية 3-2



ات مؤسساملايل من بنوك و  كفاءة القطاع ،املناخ العام لالستثمار فاي الدولة،للنشاط االقتصادي عموًما القوانني العامة املنظمة -
ات مؤسسالتنافس فاي أسواق عناصر اإلنتاج والسلع واخلدمات الالزمة لل مستوى ،تأمني وأسواق مالية ذات األثر على التمويل

ومدى قدرهتا فاي الرقابة على  وجود وكفاءة ومقدرة األجهزة الرقابية، مثل وجود هيئة أسواق املال ،اإلنتاجية نشاطاهتاملمارسة 
وجود مجعيات مهنية ذات صلة، مثل مجعية احملامني واحملاسبني ،ات املدرجة فاي أسواق املالؤسسات، خاصة املؤسسأعمال امل

 .إخل.. واالستشارات والتصنيف االئتماين ومكاتب املراجعة

 .كما يلخص الشكل التايل كل من احملددات الداخلية واخلارجية للحوكمة

 احملددات اخلارجية والداخلية للحوكمة(: 1)الشكل 

  احملددات الداخلية  احملددات اخلارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

يعين ويراقب        يرفع تقرير      
 إلى 

 

       

       

  تقوم     

       

       

       

وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر . الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدني المؤسسات
 .ات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارةمؤسسالمعلومات، وترفع من درجة مراقبة ال

 المساهمون

لحالمصا أصحاب  

 

*:مؤسسات خاصة  

 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

 :معايير

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

 :القطاع المالي

 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

 :األسواق

 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية



 ,Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P122:املصدر 

Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, 

edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  

 

 :دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية -4

دور كبري يف تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد حيث تعمل على جذب االستثمارات ودعم األداء االقتصادي  للحوكمة 
 12 :والقدرة التنافسية على املدى الطويل من خالل عدة طرق وأساليب أمهها

وكمة تقف يف مواجهة أحد التأكيد على الشفافية يف معامالت املؤسسة، ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية، حيث أن احل -
 .طريف عالقة الفساد الذي يؤدي إىل استنزاف موارد املؤسسة وتآكل قدرهتا التنافسية وبالتايل انصراف املستثمرين عنها

إجراءات حوكمة املؤسسات تؤدي إىل حتسني إدارة املؤسسة، مما يساعد على جذب االستثمارات بشروط جيدة وعلى حتسني   -
 . سسةكفاءة أداء املؤ 

 .تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين ومع املقرضني من املمكن أن يساعد على تفادي حدوث األزمات املصرفية -

 .مان حتقيق الدولة ألفضل عائد إن تطبيق حوكمة املؤسسات يقوي ثقة اجلمهور يف عملية اخلوصصة ويساعد على ض -

 .المسؤولية االجتماعية و عالقتها بحوكمة المؤسسة :ثانيا 

 :تعريف المسؤولية االجتماعية  -1

يتضمن مفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل عام دمج االهتمامات البيئية و االجتماعية و االقتصادية يف نشاطاهتا و 
و قد ظهر هذا املفهوم يف األدبيات املتعلقة مبنظمات  تعامالهتا مع أصحاب املصلحة، و هي ممارسات طوعية ال إجبارية،

املسؤولية االجتماعية لرجال :" 9193يف (  H. Bowen)األعمال، يف الستينات من القرن املاضي، من خالل كتاب 
و بعدها انتشرت البحوث و الدراسات يف هذا اجملال  ،9199يف   (G Goyder)لصاحبه " مسؤولية املنظمة"، و "األعمال

 .و اتسع نطاق املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال

و هناك تعريفات خمتلفة للمسؤولية االجتماعية، سوف نورد بعض التعاريف لبعض اهليئات خاصة الدولية منها كما  
 :يلي 



التزام أصحاب النشاطات التجارية للمسامهة يف : ل على أهنا عرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية لرجال األعما
التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم و عائالهتم و اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس 

 13.بأسلوب خيدم التجارة و خيدم التنمية يف آن واحد

مجيع حماوالت اليت تساهم يف تطوع املؤسسات :ة االجتماعية على أهنا كما عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولي
دون  األعماللتحقيق التنمية بسبب اعتبارات أخالقية و اجتماعية، وبالتايل فان املسؤولية االجتماعية تعتمد على مبادرات رجال 

 .اإلقناع و التعليموجود إجراءات ملزمة قانونيا ، ولذلك فان املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل 

على أهنا التزام هذه األخرية يف "املسؤولية االجتماعية للمؤسسة " كما تعرف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية
املسامهة يف التنمية االقتصادية،مع احلفاظ على البيئة و العمل مع العمال و عائالهتم و اجملتمع احمللي و اجملتمع بشكل عام هبدف 

 .احلياة جلميع األطراف حتسني جودة

ممارسات "، فهذه األخرية تعترب املسؤولية االجتماعية بأهنا (ايزو)كذلك التعريف الذي وضعته املنظمة العاملية للمعايرة 
ة لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقوم هبا على اجملتمع و احمليط لتصبح نشاطاهتا منسجمة مع ؤسستقوم هبا امل

فع اجملتمع و التنمية املستدامة، ترتكز املسؤولية االجتماعية على السلوك األخالقي، احرتام القوانني و األدوات احلكومية و منا
14". تدمج مع النشاطات اليومية للمؤسسة

 

و  ة هي ترمجة لقراراهتاؤسسمسؤولية امل"، ترى بأن  عند تعريفها للمسؤولية االجتماعية 29000أما مواصفة االيزو 
 :15نشاطاهتا  جتاه اجملتمع و البيئة من خالل تبين سلوك شفاف و أخالقي

 .يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة مبا يف ذلك الصحة و الرفاه يف اجملتمع -

 .يأخذ يف االعتبار توقعات أصحاب املصاحل  -

  .حيرتم القوانني السارية، و يتوافق مع املعايري الدولية

 :السابقة يتبني أن املسؤولية االجتماعية تتضمن نقاط أساسية هي  إذن من خالل التعاريف

 االلتزام باملسؤولية االجتماعية هي القناة اليت من خالهلا تساهم املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة. 

 راف اليت تتعامل إن التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية طوعيا جيعلها حمل اعرتاف بدورها االجيايب من طرف مجيع األط
 .معها

 التزام املؤسسة باملسؤولية االجتماعية يعترب احد العناصر اهلامة لبناء اسرتاتيجياهتا على املدى البعيد. 

  بعني االعتبار احتياجات املستهلك يأخذااللتزام باملسؤولية االجتماعية يتطلب تغيريا يف منط التسيري باملؤسسة. 

 املعنية لتثبت التزامها املستمر  األطراف أمامان تنشر املعلومات بكل شفافية بملسؤولية االجتماعية يف املؤسسة تقتضي ا
 .باحلماية االجتماعية



 الذي تنشط فيه مما يؤهلها ( احمليط)اجملتمع أفرادسرتتبط بعالقات عديدة مع ( جمتمعها هاليت هلا مسؤولية اجتا)احلديثة  املؤسسة
 (.Entreprise citoyenne)ؤسسة مواطنة لالرتقاء مل

 ات لكل اآلثار السلبية اليت ميكن أن حتدثها نشاطاهتا على البيئة و اجملتمعؤسسيتضمن مفهوم املسؤولية االجتماعية حتمل امل. 

 هتدف سياسات و برامج املسؤولية االجتماعية إىل حتقيق منافع ذات طابع اجتماعي. 

 احرتام أخالقيات األعمال، احرتام القوانني و اللوائح احلكومية: االجتماعية يف  تتمثل أسس و ركائز املسؤولية. 

 :ميكن أن نبني الفرق بني النموذج االقتصادي و النموذج االجتماعي كما يلي 

 النموذج االجتماعي يركز على النموذج االقتصادي يركز على
 اإلنتاج-
 استغالل املوارد الطبيعية-
 قائمة على أساس أوضاع السوققرارات داخلية -
 (الربح)العائد االقتصادي -
 املالكني أوة آو املدير ؤسسمصلحة امل-
 دور قليل جدا للحكومة-

 نوعية احلياة-
 احملافظة على املوارد الطبيعية-
قرارات قائمة على أساس أوضاع السوق مع رقابة متنوعة من -

 اجملتمع
 االجتماعياملوازنة بني العائد االقتصادي و -
 مصلحة املؤسسة و اجملتمع-
 دور فاعل للحكومة-

 . 92وصاحل مهدي حمسن العامري،املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األعمال،ص  ألغاليبظاهر حمسن منصور : املصدر 

 :أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة   -2

 :أمهها كما يليتتضمن املسؤولية االجتماعية أبعاد متعددة العناصر نورد 

 :يهدف هذا البعد إىل حتقيق :  البعد االقتصادي - أ

 .منع االحتكار و عدم اإلضرار باملستهلكني -

 .احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق الضرر باملنافسني -

 .استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي ، وتسخريه يف معاجلة األضرار اليت تلحق باجملتمع و البيئة -

 :يهدف هذا البعد إىل حتقيق :  القانونيالبعد  - ب

 .محاية املستهلك من املواد الضارة و منع التلوث بشىت أنواعه -

 .صيانة املوارد و تنميتها و التخلص من املنتجات بعد استهالكها -

 .حتسني ظروف و مناخ العمل  -

 :يهدف هذا البعد إىل حتقيق :  البعد االجتماعي -ج        



 .ن و مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيفمراعاة حقوق اإلنسا -

 .احرتام العادات و التقاليد و مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك -

 .  حتسني نوعية املنتجات و اخلدمات املقدمة -

  .المسؤولية االجتماعية  و بحوكمة المؤسسة -3

 أاالجتماعية يؤدي أو حيفز على مبداملسؤولية  أحيث أن مبد ، احلكم الراشدمبفهوم  يرتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية 
، حياث تاوفر  التحالف أو التنسيق بني العديد من األطراف اليت ممكن أن تشارك يف عملية التسايري آو اختااذ القارار داخال املؤسساة

اذ القاارارات والشاافافية ة ماان حتقيااق أهاادافها، وحتاادد القواعااد املتعلقااة بكيفيااة اختااؤسساااإلطااار التنظيمااي الااذي ميكاان امل( احلوكمااة )
ة، وحجم ونوعية املعلومات الايت ياتم اإلفصااح ؤسسواإلفصاح عن تلك القرارات، وحتديد السلطة واملسئولية للمديرين والعاملني بامل

 .املتعاملنيعنها للمستثمرين األمر الذي يصب يف صاحل محاية حقوق صغار املسامهني،و خمتلف 

االهتمام باملسؤولية االجتماعية أدى إىل توسيع نطاق االهتمام بأصحاب املصاحل يف جمال حاكمية املؤسسة فقد  إنو 
 إىل، (le modèle actionnarial) (shareholder)تعدى األمر بالنسبة لالهتمام فقط باملسامهني حسب منوذج 

 le modèle à)املؤسسة حسب منوذج  بأهدافأثر تت أوتؤثر  أنو اليت ميكنها ( أصحاب املصاحل)أخرى أطرافعدة 

parties prenantes) (stakeholder) اجليدة  اإلدارةمسؤول عن  آو، وميثلون كل طرف داخلي و خارجي يشارك
 .للمؤسسة

و   16.صحاب املصاحل هم جمموعة األفراد واجلماعات واملؤسسات اليت تؤثر وتتأثر باألفعال اليت تتخذها املؤسسةأإن 
ون، املسامهون، والعمالء، واألجراء، وأصحاب املصاحل اآلخرون   17.ميكن تصنيف أصحاب املصاحل إىل مخس جمموعات، املسرير

 .خاصة الذين هم يف جمال التنافس أو يتواجدون أين تنافس املؤسسة  
ء قوة مسامهة يف دفع وبتايل على املؤسسة أن حتدد سلم ألولويات تأثري ألصحاب املصاحل حيث يكون البعض من هؤال 

 مردوديتها و تؤدي إىل إضعاف  اسرتاتيجيات املؤسسة و خياراهتا ، يف حني يكون قوى أخرى معرقلة هلا
(Freeman,1984)18. 

بيئات أين تتنافس املؤسسة املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف يف البيئة اخلارجية خاصة البيئة التنافسية اليت تعترب أهم الف
السوق كذلك املوردين و  إىلل دخوهلم ماحملت املنافسنياحلاليني و  املنافسنييف كل من  األطرافوتتمثل هذه  املؤسسات، يمع باق
لذلك تسعى اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسة إىل حماولة حتليل  ، اإلسرتاتيجيةتؤثر يف قرارات املؤسسة  األطراففكل هذه ..الزبائن

السلوك التنافسي و توجيه معامالهتا هلاته األطراف من خالل تبين مبدأ املسؤولية االجتماعية اجتاههم ، لكي تكون هناك إدارة 
 .إسرتاتيجية جيدة  من أجل إرساء مبادئ احلوكمة

 
 



 :لمؤسسةا حوكمة في إرساءدور ونطاق أخالقيات األعمال  :ثالثا

أصبحت إن أهم شيء يؤكد ضرورة املسؤولية االجتماعية يف إرساء مبادئ احلوكمة هو أخالقيات العمل ، حيث 
عقب ذلك القدر اهلائل من الفضائح والتجاوزات واتساع  تشكل جزًءا رئيسيا من صناعة النمو يف املؤسسات،" أخالقيات العمل"

دائرة اجلرائم والفساد اإلداري خاصة جرائم االختالس والرشوة واستغالل النفوذ اليت تشهدها املؤسسات على مستوى العامل 
العمالء والشركات واجلمهور، وحاجة اجملتمعات إىل وجود معايري وأخالقيات عمل أكثر رُِقًيا، وضرورة حتديد عالقاهتا بالعاملني و 

فضال عن مراجعة املفاهيم اخلاصة بأهداف املؤسسات، ويعكس النمو بأمهية أخالقيات األعمال حتوالً حامسًا يف الرأي العام بشأن 
ات املسئولية األخالقية للمؤسسات ، فقد كان من املتوقع أن حتقق املؤسسات أرباًحا للمسامهني من خالل إنتاج السلع واخلدم

بأسعار تنافسية وفًقا للقوانني واللوائح السائدة يف اجملتمع اليت تزاول فيه املؤسسات أنشطتها، لذلك أصبح باملؤسسات أن تتوىل 
املسئولية األخالقية عن العديد من القضايا، اليت تشمل البيئة، واجلنس ، والعرق، واملنتجات، ومعايري السالمة والصحة يف بيئة 

 19.العمل

عملياة إرسااء مباادئ حوكماة املؤسساة مان اجال القيات العمل و التوجه حنو املسؤولية االجتماعياة أمار مهام يف إن ألخ
، فيمكن توظيف األخالقيات بشكل سليم يف العمل ،  حبيث أن تطبق املؤسسة من  (9)الفعال حسب الشكل رقماختاذ القرار  

القرارات، وال يكفي أن تكون القرارات الصادرة صحيحة فحسب ، بل جياب  بني العديد من األمور إجراء شفافًا ودميقراطًيا لصنع
وال ريااب أن هناااك مااديرون أكثاار وعيااا وحيرصااون علااى أن تكااون الطريقااة املسااتخدمة يف التوصاال إىل هااذه القاارارات صااحيحة أيًضااا 

ذ بعض املديرين القواعد األخالقياة كساتار بينما يتخ، 20مزاولة أنشطتهم وفًقا للمعايري األخالقية باعتبار أن ذلك خيار اسرتاتيجي
 و،21قراراهتم االنتهازياة، وخاصاة يف املواقاف الايت ال يساتطيع فيهاا العاماة التفرقاة باني السالوك األخالقاي والسالوك االنتهاازي  ذالختا
وهو التعرف علاى سابب اختااذ هاذه القارارات  ئك الذين يتأثرون بشكل مباشر وكبري بقرارات املؤسسة هلم حق أخالقي وأديب ،أوال

وماااان هاااام متخااااذو هااااذه القاااارارات ،  كمااااا جيااااب أن يااااتم مشاااااركتهم أو استشااااارهتم ، وماااان املتطلبااااات األخاااارى اهلامااااة يف تطبيااااق 
ر األخالقيات وتنفيذ العمال بطريقاة صاحيحة ، هاو ضارورة أن تكاون املعلوماات الايت تساتند إليهاا القارارات موثاوق منهاا ودقيقاة قاد

  .اإلمكان

 

 

 

 

 



 .ميثل مرتكزات أخالقيات العمل يف إرساء احلوكمة(: 1)الشكل رقم 

 أخالقيات العمل                                                                       حوكمة  المؤسسات  

 

 

 

 

 

 

 تحقيق الهدف المشترك                                         

 .ان من إعداد الباحث: المصدر                                    

 : أسباب االهتمام بأخالقيات العمل -

لقد حظيت أخالقيات العمل باالهتمام على حنو واضح وملفت للنظر وظهرت مصطلحات جديدة مثال قواعاد وآداب 
املهنة وأخالقيات الوظيفة وأخالقيات األعمال،و أدت عادة أساباب إىل الرتكياز علاى أخالقياات األعماال يف املؤسساات ناذكر مان 

 :بينها 

 .التحول يف مفاهيم الكفاءة وأهداف املؤسسات -1
 .تعقد وتداخل املصاحل يف املؤسسات احلديثة -0

 .داخل املؤسسة( احلوكمة)إرساء مبادئ اإلدارة السليمة -3
 .االهتمام بالتعلم و التدريب داخل املؤسسة -4

 . االلتزام بروح القانون وأمهية البعد االجتماعي -5
 .البحث عن إنتاج ما هو مفيد للبشر وحتسني نوعية احلياة  -6

 

 

:القيم األساسية  

 الشفافية

 العدل

 المساءلة

 المسؤولية

هيكل صناعة  دليل السلوك

 القرار



 : جتماعية و اإلدارة اإلستراتيجيةالمسؤولية اال:رابعا

هلا صلة ببيئة  قرارات اليتالميكننا القول بأن اإلدارة اإلسرتاتيجية  هي العملية اليت تتضمن تصميم و تنفيذ و تقييم 
اليت هتدف إىل زيادة قيمة املؤسسة خاصة عند تبنيها ملبدأ املسؤولية  ها أي ذات التأثري طويل األجل ،املؤسسة و تنافسيت

 ....(.املنافسني ،العمالء ،املسامهني ،املوردين ، اجملتمع ككل) االجتماعية يف  توطيد عالقاهتا مع خمتلف املتعاملني 
حىت تتمكن املؤسسة من بلوغ لكي حتقق املؤسسة إدارة جيدة تعتمد على إشراك مجيع األطراف يف اختاذ قراراهتا، و 

أهدافها و اختاذ قرارات إسرتاتيجية صائبة يف ظل التغريات البيئية على إدارهتا اإلسرتاتيجية، أن تتميز مبجموعة من اخلصائص اليت 
 :متكنا من مجع األفكار و طرحها مبوضوعية و عقالنية

ء مؤسسة قادرة و ناجحة و متفوقة يف بيئة ديناميكية حىت تستطيع اإلدارة اإلسرتاتيجية بنا:  إدارة إستراتيجية مرنة - أ
متطورة و حركية و معقدة جيب أن تتصف باملرونة ، وحىت تبلغ التفوق التنافسي يف بيئة ديناميكية جيب أن تبتعد عن اإلجراءات 

مة أمر بعيد املنال ، مبعىن أن األمر ، فقد أدركت املؤسسات اليوم أن تبين ميزة تنافسية دائية و متيل تدرجييا إىل املرونة البريوقراط
لكي تكون اإلدارة ؤسسات قدرة املرونة اإلسرتاتيجية ،خاصة يف ظل التغريات االقتصادية و االجتماعية املتزايدة ، و يفرض على امل

 .مواردها و طاقاهتا املتنوعة وفق متطلبات جمتمعها  تنميةسرتاتيجة مرنة عليها أن تلتزم حنو اال

جيب أن تعتمد وتركز اإلدارة اإلسرتاتيجية على السعي حنو املعرفة اليت تشمل :  إستراتيجية مبدعة تعتمد على المعرفةإدارة  -ب
  (Quinn,1999)مجيع املستويات و امليادين ، حيث من خالل ممارستها تقوم بإدماج طرق احلصول على املعرفة ، فحسب 

قوهتا االقتصادية يف ميدان اإلنتاج فقط بالربط بني مواردها املختلفة و طاقاهتا  أنه من الصعب أن تنجح املؤسسة احلالية وتفرض
اليت تستطيع التوفيق بني تعرف كيف تربط بني معرفتها وكيف ميكن هلا أن تعتمد على الكفاءات  دون املعرفة ، فاملؤسسة الذكية 

عزز التعلم املرتبط مبجال اإلدارة يملسؤولية االجتماعية على الرتكيز فا .ما جيب أن يكون وفق املعطيات االقتصادية و االجتماعية
 .االجتماعية و البيئية، كما تساهم املسؤولية االجتماعية يف بناء مهارات جديدة

كأداة لإلدارة   للمؤسساتاملسؤولية االجتماعية  بإتباع التنظيمية تإن التأثري على السلوكيا: إدارة إستراتيجية تنظيمية -ج
املهنية، مثل املشاركة و الرضا الوظيفي، كما  تيمكن أن تؤثر املسؤولية االجتماعية على السلوكياف ،تيجية للموارد البشريةاإلسرتا

أن املسؤولية  5002ة استشارية اجنليزية يف عام مؤسسمتنح دور إضايف ألداء املوارد البشرية،حيث  أظهرت دراسة قامت هبا 
 .ممؤسستهيض معدل دوران العمل و زيادة والء املوظفني جتاه ات تسمح بتخفمؤسساالجتماعية لل

ترسم حدود و أبعاد املسؤولية للمؤسسة من قبل إدارة القمة فيها ، وتعد املسؤولية  مبختلف  :22 إدارة إستراتيجية مسؤولة -د
من املتغريات األساسية الواجب مراعاهتا عند اختاذ القرارات و صياغة  ...(اجتماعية ، اقتصادية ، سياسية ، ) أبعادها 

اإلسرتاتيجية ، ويتم حتديد أبعاد املسؤولية من خالل دراسة و حتليل رسالة املؤسسة و مكونات كل البيئة اخلارجية ، بغية  إحداث  
املؤسسة عامة و اإلدارة العليا خاصة مبزاولة األعمال و  التوازن املقبول بينهما ، فاملسؤولية االجتماعية هي تعهد و التزام إدارة

األفعال مع تطلعات و أهداف اجملتمع بأفراده و مؤسساته ، من خالل التنسيق بني خمتلف العناصر من أجل بلوغ األداء 
 .املستهدف



ا و هي هناك أربعة مسؤوليات أساسية جيب على مدراء املؤسسات مراعاهت (Carroll,1979)فحسب وجهة نظر 
 : مسؤوليات اقتصادية ، قانونية ، اجتماعية ، حسن التقدير و التميز

هي تلك املتعلقة بتقدمي السلع و اخلدمات ذات القيمة إىل اجملتمع الذي تعمل فيه وتوفر :  المسؤولية  االقتصادية -
، مبعىن أن هلذه األطراف تأثري بشكل ما احلاجيات ، و تتعدى املسؤولية االقتصادية إىل خمتلف املتعاملني أو أصحاب املصاحل 

على املؤسسة وكذلك املؤسسة تتأثر هبم وخمرجات كال اجلانبني يتفاعالن مع بعضهما ، وتنعكس هذه التفاعالت على أهداف و 
فالقرارات غايات كل منهما ، فمسؤولية اإلدارة اإلسرتاتيجية اجتاه كل األطراف تزداد تركيزا كلما زاد هذا التأثري بينهما ، 

 .اإلسرتاتيجية الصادرة من املؤسسة تكون حمصورة يف حدود تلك املسؤولية اجتاه األطراف و على اإلدارة ختفيض كل التأثريات

وهي تلك االعتبارات اليت حتددها القوانني و األنظمة و التشريعات املختلفة و الصادرة عن :  المسؤولية القانونية -
 جيب على اإلدارة اإلسرتاتيجية أن تأخذها يف احلسبان و تطبقها يف املؤسسة يف خمتلف اجلهات صاحبة السلطة ، واليت

 .التعامالت

هي تلك املعتقدات ذات العالقة بالسلوكيات  والتصرفات الصادرة عن املؤسسة يف جمتمع ما ، :  المسؤولية األخالقية -
 .تمع عموما بأسلوب منظم ومتناسق مع ما هو سائد فمثال ينتظر اجملتمع من املؤسسة أن تتعامل مع العاملني و اجمل

وهي املسؤولية اليت جيب أن تتمتع هبا اإلدارة اإلسرتاتيجية اجتاه أفرادها من خالل :  مسؤولية حسن التقدير و التميز -
 .تلفت توجهاهتم و تطوير اخلربات املختلفة جلميع العاملني يف املؤسسة  مهما اخ استثمار،و تدريب العاملني و تطوير قدراهتم

 

 المسؤولية االجتماعية و االلتزام مع أطراف البيئة التنافسية : خامسا 

 :البيئة التنافسية و قوى التنافس  -1

تتواجد املؤسسات لتحقيق أهدافها من جهة ، ومن جهة أخرى لسد حاجة اجملتمع من املنتجات و اخلدمات اليت 
ومن هنا جاء ، ة وفعالة من أجل الوصول إىل أهدافها أداء وظائفها بطريقة كفؤ  و بالتايل فان بقاءها مرتبط بقدرهتا على حيتاجها ،

بدراسة العالقة بني املؤسسة و البيئة اليت تعمل هبا ، حيث اعترب أن املؤسسة هي   John cansاهتمام الباحثني ويف مقدمتهم 
 23. الجتماعيكائن حي و أهنا جزء من النسيج ا

تؤثر  أطرافاملؤسسة فهناك عدة  تنشط وتنافس أين تنافسيةالبيئة الفاملؤسسة ال تتخذ قراراهتا مبعزل عن بيئتها خاصة 
الزبائن و املستهلكون ،املسامهني،دور  ، املوردون،املنافسنييف تنافس املؤسسة و بقائها وهم على عالقة مباشرة مع املؤسسة ، مثل 

ه تتعامل مع خمتلف هاته األطراف من اجل حتقيق تفوق تنافسي يف بيئتها التنافسية بتبين اجتا نأو عليه كيف للمؤسسة ...الدولة
 .املرتبطني و التعقد التغري ،ن بيئة املؤسسة تتميز خباصييت الديناميكية خاصة و أ و إرساء حاكميه املؤسسة املسؤولية االجتماعية



و يهدف هذا النموذج إىل إجراء حتليل ، الذي يوضح قوى التنافس  (2)الشكل رقم  "مايكل بورتر "فحسب منوذج 
حبيث كل قوة هلا تأثري معني فيجب على املؤسسة  ودراسة خمتلف األطراف املؤثرة يف جمال نشاط معني ، بيئة التنافسيةلعناصر ال

كذلك من الضروري فهم تأثري االجتاهات الكربى مثل  والتحديات الفرص معرفة كل التغريات،من أجل  دراسة ومعرفة ومتابعة
 التغريات ودراسة واخلدمات املنتجات على الطلب حتدد اليت االجتاهات وهي ...واالجتماعية و السياسية االقتصادية القوى

 24.املؤسسة تلك أسواق يف تؤثر سوف واليت املتوقعة، السياسية

سب ثقة كل من خالل كفاملؤسسة اليت تركز على املسؤولية االجتماعية يف تعامالهتا تستطيع استغالل و خلق فرص 
 .القوى الخمس للمنافسة التي تحدد مردودية القطاع يوضح: 2الشكل رقم .    القوى املشكلة للتنافس
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 :االلتزام بالمسؤولية االجتماعية مع أطراف البيئة التنافسية -

 : المنافسينالمسؤولية االجتماعية اتجاه ب االلتزام-ا

املتنافسون هم مجيع املؤسسات العاملة يف صناعة ما واليت تتنافس فيما بينها للحصول على املوارد لتقدمي منتجات أو 
اليني أي بني خدمات متماثلة للزبائن،وهلم تأثري كبري يف البيئة التنافسية للمؤسسات ، حيث تزداد حدة املنافسة بني املتنافسني احل

املؤسسات اليت تعمل حاليا يف الصناعة ، فكلما زاد عدد املؤسسات املتنافسة يف الصناعة ، كذلك حجمهم و قوهتم ، زادت 
حدة املنافسة فيما بينهم ، حيث تكثر حماوالت التخفيض لألسعار و إتباع اسرتاتيجيات عدائية،و ملواجهة كل هذا جيب تبين 

وتغيري قواعد  ة للمسؤولية االجتماعية من اجل دعم االجتاه القائم على التنافس الشريف بني املنافسني،االسرتاتيجيات الداعم
ولذا ، املنافسة عن طريق وضع معايري تنافسية للسلوك ميكنها متييز املصاحل املتبادلة للمنافسني ومصاحل اجملتمع واملصاحل البيئية 

وباإلضافة 25ظهر االقرتاح بأن اإلعالن خري من املنافسة على األسعار نظرًا لتضاؤل االحتماالت بأن يؤدي إىل إقصاء املنافسني،
أن املنافسة اإلعالنية ال متثل خرقًا لقوانني املمارسات التجارية، على خالف التآمر الضمين يف حتديد " Arce" إىل ما تقدم يرى
 .الطريقة يؤدي االعرتاف بالتبادلية إىل إجياد معيار للمنافسة بدون وجود خماوف أخالقيةاألسعار، وهبذه 

 

تهديدات الداخلون 

 المحتملون

 قوة التفاوض مع 

 المستهلك

 قوة التفاوض مع الموردين

 تهديدات المنتجات البديلة 

 التنافس داخل القطاع 



:املؤسسات املنافسني ينتظرون من  إن و  

 .صيانة حقهم يف املنافسة الشريفة-
 .احرتام حقهم يف االبتكار-
 .عدم استعمال األساليب غري املشروعة لإلضرار بالغري-

وال يتوقف األمر على املنافسون احلاليون بل يتعداه إىل احتمالية وجود منافسون جدد الذين يضيفون هتديدات جديدة 
فاملؤسسة اليت تتبىن قواعد االلتزام االجتماعي قد ختلق حواجز أمام دخول املنافسني  من شأهنا أن ترفع حدة املنافسة ،

تنشط فيه املؤسسة، ومن جهة أخرى يفرض على املؤسسات أليت تريد الدخول للقطاع  الذيوهذا ما يوفر احلماية للقطاع ،اجلديد
 .تبين املسؤولية االجتماعية

قد ترى املؤسسة أن السلوك األخالقي يكلفها كثريًا على األجل القصري ولكن األداء ميكن  ، ففي ظل الظروف التنافسية
 السلوك األخالقي ويف هذه احلالةاملؤسسة منافسيها إىل انتهاج نفس أن يتحسن على األجل البعيد وإن صح ذلك، فقد تدعو 

  .مما يرسي معامل احلاكمية اجليدة للمؤسسات ع أو حتفيز تبين السلوك األخالقيتؤدي العملية التنافسية إىل تشجي

األخالقية، والذي وقد مت اقرتاح جمموعة من احللول لعالج مشكلة التضارب بني نتائج العمل املرضية وبني اجلوانب 
لكي تتمكن من االستمرار يف السوق، فعليها بذل جهد  و. 1ة يف طريقها وتلتزم بالسلوك األخالقيؤسسيتمثل يف أن متضي امل

 . اكرب للتوصل إىل طرق ووسائل مبتكرة تساعدها على مزاولة نشاطها بفعالية بدون التخلي عن التزاماهتا األخالقية

، الذي يشتمل  هو نوع من العمل اجلماعي" للتكلفة األخالقية للمنافسة"ا احلل األكثر واقعية لعل احلل البديل ورمب و
تغيري قواعد املنافسة وتقدمي حوافز مالية وأخالقية لألفراد الذين يرغبون يف العمل وفًقا للمعايري األخالقية حينما يتخلى عنها 

 . املنافسون

 : ية اتجاه العمالء لكسب والئهمالتزام و احترام المسؤولية االجتماع-ب

إن التغيري احلادث يف ميزان القوى االجتماعية ميكن أن يكون اجيابيا ، مبعىن أنه ميثل فرص لبعض املؤسسات ، كما ميكن        
وأسلوب حياته وطريقة إنفاقه  أن يشكل هتديدا للبعض اآلخر ، فالتغيري يف ثقافة الزبون ميكن أن يغري من الطريقة اليت يفكر هبا

ألمواله و املنتجات اليت يرغب يف احلصول عليها ما يرتتب على ذلك من تغيري يف االسرتاتيجيات و السياسات اليت تقررها 
 (.2000عوض،امحد  )املؤسسة للتعامل مع هذا النوع من العمالء

عمالء باعتبارهم القطاع املستهدف الذين يستهلكون لذلك جيب على املؤسسة تبين مبدأ املسؤولية االجتماعية اجتاه ال
 .السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة



خدمة مبواصفات عالية اجلودة مع احرتام شروط  أوااللتزام باملسؤولية االجتماعية اجتاه العمالء يعين تقدمي منتج  إن
و االجتماعية  وأعرافه و عاداته وتقاليده وتلبية احلاجة من الصحة و األمان ، كما يعين احرتام ثقافة العميل وخصوصياته الدينية 

 .وراء اخلدمة و السلعة املقدمة، هذا الن للزبون قوة مفاوضة كبرية 

 :فإذا تبني للعميل حرص املؤسسة على االهتمام بوالءه بكل االلتزامات خاصة االجتماعية منها فان هذا يعين 

 .بالتايل سوف يفضل منتجات املؤسسةيد الثقة بني العميل و املؤسسة و اتز  -

 .تكتسب املؤسسة شهرة من خالل املنتجات و اخلدمات املقدمة اليت تراعي خصوصيات العميل -

 .و تصرفها احلسن و األخالقي اجتاه العميل هاسوف تكون هناك دعاية جمانية للمؤسسة عن سلوك -

 :أهمية االلتزام االجتماعي اتجاه الموردين  -ج

البيئة التنافسية ، من حيث احلصول على املوارد الالزمة إلدامة العملية  أصحاب املصاحل املهمني يفيعترب املوردون من    
فهو ،اد بأسعار مناسبة و جودة عالية اإلنتاجية بنوعيات جيدة و بأسعار معقولة تتوقف على مدى وجود موردين يعرضون هذه املو 

مواعيد ل التكلفة  و مستويات اجلودة،و خالت املؤسسة املشرتية ، و من مث تستطيع أن تؤثر على هيكما يعين أن خمرجاهتم متثل مد
من التسليم و بالتايل قدراهتا التنافسية و إمكانية حتقيقها ألهدافها السوقية و املالية ، و تتأثر املؤسسة املستخدمة للموارد بالعديد 

ملوردة مثل اخنفاض جودة املواد اخلام أو املشكالت العملية و اليت تعيق املؤسسة من املشكالت اليت قد تصدرها هلا املؤسسات ا
 .ية املناسبة و يف الوقت املناسباحلصول على احتياجاهتا باجلودة املناسبة و السعر املناسب و الكم

 26:ة واملورد متثل فرصة يف األحوال التاليةؤسسبصفة عامة فإن العالقة بني امل و

 .ة من احلصول على ما حتتاج إليه بأسعار أقل ومستوى جودة عاليةمتكنت املؤسس إذا -

 .مواعيد التسليم منضبطة واملواصفات مطابقةدفع أفضل ما حيصل عليه املنافسون،احلصول على شروط  -

 .حتمل نفقات النقل والتأمني رونة يف قبول مردودات املشرتيات وامل -

 .أوقات األزمات ة يفؤسستلبية احتياجات امل -

تلتزم باملسؤولية االجتماعية اجتاه مورديها من  عليها أن هفإنتلك املشكالت مثل  لتستغل املؤسسة الفرص و تواجهو  
 .نية على االحرتام و الثقة املتبادلةالتعامل معها ، وتكون العالقة مبخالل التعامل بأسلوب أخالقي معهم فإهنم يفضلون استمرار 

 أدوات من وغريها السمسرة أو العمولة واستبعاد ،املناسب الوقت يف حقوقهم وتسديد بشفافية معاملتهم املؤسسة من فيتطلب

 تنافسية على للحصول املؤسسات أحسن من العروض الستدراج والسعي املناقصات عن اإلعالنات وضوح وإن ، اإلداري الفساد



 يسهم ذلك كل ومعاجلتها، شكواهم ومساع بشفافية، العروض فض جللسات ودعوهتم املفاضلة بأسس العارضني وإعالم كاملة

 .والدائنني املوردين مع املؤسسة تعامل يف األخالقية واملعايري الشفافية من جو خبلق
هذا يتيح للمؤسسة أن تتفق مع مورديها على أسعار و نوعية املنتجات ، بل و تستطيع أن تطلب منهم تعديل  فكل

التكنولوجيا املستعملة لديهم للوصول إىل اجلودة املطلوبة ، كذلك املورد يرتاح للمؤسسة ويكون له استعداد أسلوب عملهم و 
للعمل مع املؤسسة وتطوير منتجاهتا، يف هذه احلالة تستطيع املؤسسة ضمان احلصول على ما تريد باملواصفات املطلوبة و يف 

 .الوقت املناسب

  :المستثمرينأهمية االلتزام االجتماعي اتجاه المساهمين أو -د

الن برية ملنهج االلتزام االجتماعي ،ن تويل أمهية كأإن للمسامهني أمهية وتأثري كبري على املؤسسة وتواجدها ، لذلك جيب 
بالتأكيد لن تقدم على خداع املستثمرين و املؤسسة امللتزمة اجتماعيا ستكون قوائمها املالية دقيقة و صادقة ميكن االعتماد عليها ،

و بالتايل فان أخالقيات العمل تؤثر على فرص جذب املستثمرين و املسامهني ، فغياهبا يقلل من فرص  بتقدمي بيانات مالية كاذبة ،
 .جذهبم و بالتايل يقلل يف فرص توسيع املؤسسة ودخول أسواق جديدة

 :االلتزام مع الدولة و الجمهور العام  -ه

، كما يطالبوهنا بضرورة  من أجل تطوير اجملتمع بضرورة التزامها بدفع الضرائب املؤسسات واجلمهور العام  الدولة تطلب 
، وتوظيف أفراد من اجملتمع احمللي، واملسامهة يف تقدمي خدمات حرة إىل املعوقني، واملسامهة يف برامج  املشاركة يف األعمال اخلريية

 .باملوارد البشرية، والبنية األساسية املؤسسات وهم بدورهم يزودون  . حتقيق التنمية املستدامة، و  التطوير اإلقليمي

 : ية االجتماعية للمؤسسة الجزائريةالمسؤول تطبيق عراقيل -سادسا

  خصوصية االقتصاد اجلزائري املقبل على االنفتاح ،و طموح املؤسسات االقتصادية  اجلزائرياة يف البقااء و الصامود وساط البيئاة
التنافسية يشغلها عن تبين املسؤولية االجتماعية فمثال يتكون القطاع اخلاص يف اجلزائار يف الوقات احلاايل مان املؤسساات الصاغرية و 

 .ذه األخرية أن اهتمامها قليل باملسؤولية االجتماعية و مبمارساهتااملتوسطة، و معروف عن ه

  ضااعف الصااحة املاليااة للمؤسسااات االقتصااادية جيعلهااا تركااز كاال جهودهااا املاليااة و املاديااة و البشاارية يف ساابيل حتسااني كفاءهتااا
 .االقتصادية و رحبها املادي، متجاهلة بذلك أدائها البيئي و االجتماعي

 ضااعف  إىل جانااب   29000 ت اجتاااه تبااين ممارسااات املسااؤولية االجتماعيااة ماان خااالل مواصاافة اياازو نقااص وعااي املؤسسااا
فاال ميكان للمؤسساات الصاناعية تباين هاذه اهتمام مراكز التقييس الوطنية بتدعيم و تشجيع تباين هاذه املواصافة علاى نطااق واساع، 

ألن العملياااة حتتااااج إىل مرافقاااة و دراياااة و خاااربة مااان فنياااني خمتصاااني و دعااام فاااين مااان  املواصااافة حاااىت و إن أبااادت رغبتهاااا يف ذلاااك،
الصاااناعية، إمناااا تراعاااي عااادة املؤسساااات و املعاهاااد الوطنياااة املختصاااة باااالتقييس، هاااذه األخااارية ال تاااوفر خااادماهتا لكااال املؤسساااات 

 .بأداء و مسعة هذه املؤسسات الصناعية ذاهتا منها ما هو مرتبط باجلوانب املادية و اخلربة الفنية، ومنها ما يرتبطعوامل،



 ماع غيااب خربهتاا الفنياة و  قلة الوعي و اإلدراك بأمهية املسؤولية االجتماعياة بالنسابة للمادراء اإلسارتاتيجيون داخال املؤسساات
 .م االجتماعيلنجاح املؤسسة من خالل االلتزاالعام   اإلطارذلك غياب ثقافة تنظيمية توضح ، كاإلدارية يف هذا اجملال 

  املؤسسةضعف التسيري القائم على إشراك مجيع األطراف الفاعلة يف حتقيق أهداف. 

 خاصة قوى التنافسحاب املصلحة للمؤسسة االقتصادية عدم االهتمام بتحسني العالقات مع أص ،. 

 :توصياتخاتمة و 

يعد اهلدف الرئيسي هو مضاعفة األسهم و إن املؤسسة االقتصادية يف الوقت الراهن تواجه الكثري من التحديات و مل 
، و على املؤسسات  أساسي حيث أصبحت القضايا االجتماعية اليوم تشكل حمور  دون مراعاة االعتبارات االجتماعية ، األرباح

ليا و خارجيا واجتاه اجملتمع ككل ، هذا أن تكون ملتزمة اجتماعيا اجتاه مجيع األطراف داخالبقاء و النمو  أرادتاالقتصادية إذا 
 .اإلدارة اجليدة اليت تقوم على إشراك مجيع األطراف الفاعلة يف اختاذ القرار يسهم يف إرساء مبادئ حوكمة املؤسسة و توسيع نطاق

غم بقاء املؤسسة يتوقف إىل حد كبري على مدى إرضاء البيئة وحتقيق أهداف األطراف املشكلة هلذه البيئة ر الن 
  27.تعددها وتباينها وتعارضها يف نفس الوقت

و إرساء مبادئ حوكمة املؤسسة و إشراك مجيع األطراف الفاعلة يف اختاذ  و لكي تتبىن املؤسسات املسؤولية االجتماعية
 :سوف نقرتح بعض التوصيات  استجابة ملتطلبات التنمية املستدامة وحتقيق التنمية االجتماعية القرار

تقع مسؤوليات جديدة على عاتق املديرين حيث االهتمام بالتدريب على أن يتم وضع إطار للمعايري األخالقية،  -
 .التنفيذيني وأعضاء جمالس اإلدارة، بتعليم أفراد املؤسسات  كيفية أداء أدوارهم من خالل بث القيم الرفيعة 

صاااادية، و ذلااك بوضاااعها ضااامن أولوياااات التخطااايط دعاام ثقافاااة االلتااازام باملساااؤولية  علااى مساااتوى املؤسساااات االقت -
جتااه  حتقياق التنمياة املساتدامة ، وتوفري الدعم واملساندة التامة من قبال املؤسساات احلكومياة  االسرتاتيجي للمؤسسة

 .، و تبين مواصفة املسؤولية االجتماعيةبعادها الثالثة االقتصادية واجملتمعية والبيئيأب

دمج قضايا الصناعات اخلضراء واإلنتاج خالل تعزيز من استدامتها، من المسار التنمية الصناعية و  جيب تعديل -
 .األنظف قي صلب السياسات الصناعية

التنمية املستدامة إدارة كفئة و أخالقية للموارد والثروات الطبيعية واستخدام أساليب تقنية نظيفة بيئيا كذلك حتتاج  -
  .ك الطاقة وحتسني كفاءة استخدامهاواجتماعيا، مع ترشيد استهالومقبولة اقتصاديا 

عقاااد املاااؤمترات و النااادوات العلمياااة الااايت تعاااىن بشااارح مفهاااوم املساااؤولية االجتماعياااة، و كاااذا توضااايح مباااادئ و أمهياااة  -
تباين ممارساات  الن، و مسريو املؤسسات الصاناعية  يحضر هذه الندوات رجال األعمالف، 29000مواصفة ايزو 

مااان شاااأنه أن حيسااان مااان األداء االجتمااااعي  البيئاااي يف  29000املساااؤولية االجتماعياااة مااان خاااالل مواصااافة ايااازو 
مؤسساااتنا االقتصااادية سااواء كاناات خاصااة أو عموميااة، و جيعاال منهااا حمركااا قويااا ماان حمركااات التنميااة االجتماعيااة و 



ن باااقي املواصاافات األخاارى الاايت تسااعى معظاام املؤسسااات االقتصااادية، لااذلك فااان هااذه املواصاافة ال تقاال أمهيااة عاا
 (.1000ايزو )للحصول عليها مثل سلسلة مواصفات 

إىل ممارساة املساؤولية مان قبال  الغارف التجارياة والاوزارات املعنياة ومساامهة  ؤسسااتلعمل على دعام توجراه املاضرورة  -
 .مل االجتماعي واخلدمة العامةبنشر ثقافة املسؤولية والرعاية والع واملتخصصنيوسائل اإلعالم 

حتسني العالقة بني املؤسسة و باقي أصحاب املصلحة املتعااونني معهاا، و ذلاك مان خاالل خلاق حاوار مشارتك باني  -
الطاارفني موضااوعه عاان أمهيااة حتقيااق املنااافع املتبادلااة ، و حتسااينها بشااكل مسااتمر، يف ساابيل أن تتحساان الذهنيااة جتاااه 

 .طراف لتحقيق املصلحة العامةاملؤسسة، و تتكاتف جهود كل األ

عدم إمهال حق اجملتماع يف اساتفادته مان مزاياا متنحهاا املؤسساة االقتصاادية الصاناعية، مثال عدالاة التوظياف، و مانح  -
 .املساعدات و اهلبات ملنظمات اجملتمع املدين، و املسامهة يف حتقيق التنمية بكافة أشكاهلا
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 مقدمةال

ظهور إدارة املوارد البشرية كان نتيجة جملموعة من التطورات املتداخلة اليت سامهت يف تربير احلاجة           
امللحة إىل وجود إدارة متخصصة تعىن بشؤون العاملني باملنظمة وتعمل على توفري أجنع اآلليات إلدارة 

والتطورات التكنولوجية احلاصلة ويف ظروف الطاقات البشرية بكفاءة وجودة عالية، ويف ظل ثورة املعلومات 
بيئة سريعة التغيري وضعت إدارة املوارد البشرية أمام جمموعة من التحديات اليت تطالبها بتكييف اسرتاتيجياهتا 

 .مبا حيقق أهدافها على مستوى الفرد، املنظمة واجملتمع
أعادت العديد من املنظمات تفكريها وتزايد  وكنتيجة ملواجهة التحديات العاملية املعاصرة وعلى رأسها العوملة

اهتمامها اجتاه اجملتمع بصفة عامة ومواردها البشرية بصفة خاصة باعتبار هذه األخرية أهم مورد وأهم استثمار 
للمؤسسة احلديثة، حيث تغريت اهتمامات املنظمات وأولت أمهية متزايدة باجلانب االجتماعي وااللتزام اجتاهه 

من مسعة حسنة وصورة جيدة وتوفري مكانة اجتماعية تؤهلها للمنافسة وحتقيق األرباح على املدى  ملا جيلبه هلا
البعيد، فاإلنسان بتميزه وطموحه وكفاءته وخرباته املرتاكمة هو العنصر املفكر والرئيسي وضمري املؤسسة احلي 

األعمال أكثر استجابة من وإحساسها الواعي ملا جيري داخلها وحوهلا من أحداث، ولكي تصبح منظمات 
السابق يف جمال أدائها االجتماعي ظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ويتم جتسيده يف إطار املوارد 
البشرية حيث يتطلب من املؤسسة إجناز أعمال مسؤولة عن أفرادها العاملني يف كل املستويات ومجيع 

 . ز توقعات األداء االجتماعي للمجتمع ككلالوظائف ومراحل احلياة املهنية هلم هبدف إجنا
فلم يعد كافيا القيام بالوظائف الروتينية إلدارة املوارد البشرية بل أصبح من الضروري جتسيد وتطبيق مبادئ 
املسؤولية االجتماعية يف وظائف إدارة املوارد البشرية احلديثة، حيث أن منظمات األعمال تعيش اآلن يف 

 . لة االجتماعية والوعي البيئيعصر التجديد واملسائ
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  مفهوم  إدارة الموارد البشرية:   اوال
، املوارد املادية، املوارد املعرفية واملعلوماتكحتتاج املنظمة عددا من املوارد كي تنشأ و حتافظ على بقائها        

املوارد هي  الزمن و هو مورد آخر مهم، املوارد املالية و هي ضرورية لتوفري املوارد األخرى  و من أهم هذه املوارد
 .و طاقاهتم و العاملني جبهدهم أ البشرية أي اإلنسان

كل هذه املوارد مهمة و حتتاج املنظمة أن هتتم هبا، إاّل أّن اإلهتمام باملورد البشري هو األكثر تعقيدا،       
فاملوارد األخرى ال متلك اإلرادة و ال احلاجات و الطموحات فهي ال تستطيع أن ختتار أو تعارض وال ميكن أن 

لإلنسان، حيث يتوقف حتديديها و عملها على اإلدارة وكيف  كما حيصل بالنسبة تغري الدور احملدد هلا
معارفه و قدراته يف إختاذ القرارات، التفكري و التحليل و  تستخدمها، أما اإلنسان فيقدم للمنظمة جهده

واإلبـداع و قد خيالف اإلدارة و يغري ما حتدده له، كما ميكن أن يساهم يف تطوير املنظمة إذا مسح له ذلك، 
ل معه أكثر تعقيدا و ميثل للمنظمات املورد األكثر أمهية ألنه حيدد هلا فرصها يف البقاء، النجاح فالتعام
 .1والنمو

و عليه، فإن إدارة املوارد البشرية تعين اإلستخدام األمثل للعنصر البشري من ناحية التوظيف،           
على الكفاءات و اخلربات و اإلستعداد التام التنمية، التأهيـل و التكوين و العالقات اإلجتماعية للحصول 

بإستعمال أسس و مبادئ اإلدارة اليت تبدأ من التخطيط، ، 2للعمل لإلستفادة من قدرات كل فرد يف املنظمة
فهي مسؤولة  ،اإلستقطاب، اإلختيار، التدريب، التحفيز و تقييم األداء، و كل ما له صلة بالعنصر البشري

 3:عن

 .دي العاملة املناسبةجذب و إستقطاب األي -

 .احملافظة على العاملني و العمل على بقائهم داخل املنشأة بشكل فّعال -

 .صيانة القوى العاملة، تدريبها، تنميتها و تقومي آدائها  -

 .حتفيز القوى العاملة  و توجيهها لتحقيق أهداف املنظمة و تطويرها  -

                                                           
 . 17، ص 4002دار وائل للطباعة و النشر،عمان، األردن،  إدارة املوارد البشرية ، سعاد نائف برنوطي، 1

2 Genevieve lacono, gstion des  ressources humaines, Casbah Edition,Algerie, 2004, p07. 

 . 15، ص 4004صالح الدين عبد الباقي، اإلجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،  3
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احملور األساس يف تنظيم العالقة بني املنظمة و موظفيها، و ترمي إىل  (إدارة املوارد البشرية)و هي هبذا متثل 
حتقيق أهدافها و أهدافهم، و يتم ذلك من خالل جمموعة أنشطة و برامج خاصة، و بذلك تعد إدارة 

 1:تية إسرتاتيجية، ال ميكن اإلستغناء عنها و تعمل يف إطار املفاهيم اآل

 .أساسية إدارة املوارد البشرية وظيفة إدارية -

 .إدارة املوارد البشرية تشرتك يف التخطيط اإلسرتاتيجي الشامل للمنظمة -

إدارة املوارد البشرية تتعامل مع العنصر البشري على أساس أنه أصول إستثمارية ميكن تطويرها وإدارهتا  -
اإلنتاجية  بفعالية و كفاءة إذا أرادت املنظمة أن حتقق مردودا جيدا يف األمد الطويل ممثال يف زيادة

 .  والتفوق يف األداء
فإدارة املوارد البشرية هي عملية اإلهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية اليت حتتاجها أية منظمة لتحقيق 
أهدافها، و هذا يشمل إقتناء هذه املوارد و اإلشراف على إستخدامها، صيانتها و احلفاظ عليها وتوجيهها 

إدارة املوارد البشرية بأهنا ختطيط و تنظيم و توجيه ومراقبة " تعتربرها، كما لتحقيق أهداف املنظمة و تطوي
 2النواحي املتعلقة باحلصول على األفراد و تنميتهم و تعويضهم و احملافظة عليهم بغرض حتقيق أهداف املنشأة 

من القواعد العامة اليت داؤها و جمموعة أكما أن إدارة املوارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية ينبغي       
جيب إتباعها، و كذلك جمموعة أدوات و أساليب يتعني إستخدامها إلدارة جمموعة من األفراد يف التنظيم 
واملهمة الرئيسية ملدير املوارد البشرية هي مساعدة املديريــن يف املنشـأة و تزويدهم مبا حيتاجون إليه من رؤى و 

 . 3ؤوسيهم بطريقة أكثر فعالية مشورة متخصصة متكنهم من إدارة مر 
و ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية على أهنا الوسيلة اإلسرتاتيجية و الواضحة إلدارة أهم مورد باملنظمة         

و أغالها قيمة و هو املورد البشري، أي العاملني باملنظمة و الذين يسامهون أفرادا و مجاعات يف حتقيق 
اإلدارية املتعلقة حبصول املؤسسة على احتياجاهتا من املوارد البشرية، تطويرها،  ، وهي األنشطة4أهدافها 

 5حتفيزها واحلفاظ عليها مبا ميكن من حتقيق األهداف التنظيمية بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية

                                                           
 4002ي للنشر و التوزيع،األردن، سنان املوسوي، إدارة املوارد البشرية و تأثريات العوملة عليها، دار جمدالو  1

  2، ص 
  81، ص 4002، إعداد قسم الرتمجة بدار فاروق، مصر، الطبعة الغربية الثانية،  املوارد البشرية، إدارة باري كشواي 2
  81، ص نفس املرجع أعاله 3

4 Genevieve lacono, op.cit. p10 
 82، ص4002مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة االسرتاتيجية للمورد البشرية، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،  5
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 .أهمية إدارة الموارد البشرية: ثانيا 
تقوم  املنظمات بإنشاء إدارة املوارد البشرية فيها بغية تسهيل التعامل مع األفراد العاملني فيها، و تيسري         

حل املشاكل اليت تنشأ فيما بينهم من جهة و بينهم و بني اإلدارات املختلفة يف املنظمة من جهة أخرى، و 
إستقرارهم الوظيفي و زيادة إنتاجيتهم، مما و ينعكس ذلك إجيابيا على رفع روحهم املعنوية و  ...تدريبهم

يؤدي إىل حسن إجناز العمل و حتقيق أهداف  املنشأة ذاهتا، من هنا جاء مفهوم إدارة املوارد البشرية على أهنا 
اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املنشأة من األيد العاملة و احملافظة عليها ، تدريبها، وتطويرها و العمل على 

قرارها، و رفع روحها املعنوية، كما تقوم هذه اإلدارة أيضا مبتابعة تطبيق اللوائح والتعليمات و القوانني اليت إست
خر مبا شاركت يف صياغتها و إعتمدهتا اإلدارة العليا يف املؤسسة كذلك تعمل اإلدارة على تعديلها من وقت آل

 . 1يتماشى مع مصلحة املنشأة و العاملني فيها 
دراك املنظمات احلديثة ألمهية العنصر البشري يف إعتباره أحد األسلحة االسرتاتيجية يف إحيث ساهم        

 2:دارة املوارد البشرية هيإصراع املنظمات من أجل البقاء والنمو لذا فأسباب االهتمام ب
رعاية : حيث يتوقع األفراد من منظماهتم تلبية االحتياجات التالية :حتياجات العاملين المتعددة والمتجددةإ -8

ىل غري ذلك من اخلدمات الصحية إ... األطفال، اإلجازات، العناية باملسنني، املشاركة الوظيفية
 .واالجتماعية والرتفيهية

ثورة املعلومات حيث أدى ظهور املنافسة األجنبية و التطور التكنولوجي الواسع و  :تشابك المهام االدارية -4
سرتاتيجية وتصميم دارة املوارد البشرية واملشاركة يف اختاذ القرارات اإلإإىل تعقد دور مدير ... واالبتكار

 .الربامج الالزمة الستقطاب وجذب الكفاءات واملهارات والقدرات املتميزة وتنميتها
ف وظهور فرق ومجاعات العمل اليت بعد زوال الفواصل بني الوظائ: تعقد مفهوم الوظائف ومتطلبات األداء -2

تضم أفرادا خمتلفني من أقسام خمتلفة إتسمت الوظيفة يف املنظمة احلديثة بالتعقد وزيادة املهارات الالزمة 
دارة املوارد البشرية يف تقييم وتنفيذ الربامج والسياسات الفردية لتحقيق التوافق إملمارستها، بالتايل زاد دور 

 .ملتغرياتمع هذه املتطلبات وا
تطلب ذلك ، نتاجية ونظم العملحترير التجارة وفلسفة التخصصية والتطور املستمر يف اإل :شدة المنافسة -2

 .حتسني نوعية املوارد البشرية

                                                           
 . 40، ص 4002حممد فاحل صاحل، إدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن،  1
 .42ص  سامح عبد املطلب عامر، مرجع سبق ذكره ، 2
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القوانني والتشريعات املعاصرة واليت تطالب املنظمات باستخدام وجذب أفضل املوارد : التدخل الحكومي -5
 .لتحديد األجور وساعات العمل واألمن والعالقات الصناعية البشرية وكذا التشريعات الالزمة

فتطور األنظمة للتوصل اىل أفضل سياسات األجور، احلوافز،  :التطور في نظم معلومات الموارد البشرية -2
أدى اىل ظهور احلاجة اىل بناء قواعد معلومات متطورة لتزويد ... نتاج واخلدماتساعات العمل، اإل
 . سرتاتيجية للعمالة وأنشطتهارية مبعلومات شاملة وسريعة عن إعداد اخلطط اإلمديري املوارد البش

وذلك لتحقيق التناسق والعدالة واملوضوعية يف السلوك : دارة الموارد البشريةضرورة وضع سياسات إل -1
البشرية هي  دارة املواردإو ...واألنشطة املتعلقة باملورد البشري من تعيني، حتفيز، ترقية، تدريب،تقييم األداء

 .األساس يف تصميم تلك السياسات والربامج من أجل والء وانتماء العاملني للمنظمة
ستثمارات املوجهة للعنصر البشري وأيضا التكاليف زيادة قيمة اإل :إرتفاع تكلفة تشغيل العنصر البشري -1

شأة عبئا كبريا املصاحبة للتغلب على مشكالت العنصر البشري ومتطلباته، يؤدي ذلك إىل حتمل املن
الغياب والتأمني الصحي والعالج واالجازات واخنفاض : للتعامل مع بعض الظواهر األخرى مثل

 ...االنتاجية
عرتاف بأمهية وإدارة التطورات العاملية السريعة واملتالحقة سامهت يف زيادة اإل :االتجاهات العالمية المعاصرة -9

 :املوارد البشرية ومن بني هذه االجتاهات

 ارة التغيري ومدى استيعاب األفراد لذلكإد -

 القدرة التنافسية للسوق العاملية -

 فلسفة اجلودة الشاملة -

 القيم الثقافية للمنظمة املعاصرة -
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ويف املبحث . املورد البشري فأمهية إدارة املوارد البشرية نابعة من تعاملها املباشر مع أهم موارد املنشأة أي        
املوايل سنلمس درجة أمهية هذه اإلدارة من خالل معرفة خمتلف الوظائف اليت تؤديها ومدى مشاركتها يف وضع 

 .االسرتاتيجية على مستوى املنظمة بالتايل ارتباطها بشكل كبري يف مدى النجاح املستقبلي للمنظمة
 وظائف ادارة الموارد البشرية :ثالثا 

  :الوظائف االدارية  -1
البد على ادارة املوارد البشرية أن تضع خطة العمل اليت متكنها من حتقيق أهدافها يف ظل الظروف      

املستقبلية احملتملة وأن جتد التنظيم املناسب لتنفيذ اخلطط املسطرة مع احلرص على وجود التنسيق بني خمتلف 
سية وهي القواعد و االنضباط واالتصاالت الرمسية ، وأن توجد األنشطة من خالل ميكانيزمات التنسيق األسا

تلك النشاطات لتحقيق األهداف ويف األخري يكون لزاما عليها التأكد من تنفيذ األعمال وفق ما خطط له 
 . 1 وذلك للتحقق من عدم خروجها عن احلدود املسطرة هلا، وهو ما يندرج ضمن عملية الرقابة

كل هذه الوظائف تعترب وظائف إدارية تقوم هبا إدارة املوارد البشرية كباقي اإلدارات األخرى يف املؤسسة  مثل   
 .إدارة اإلنتاج والتسويق واملالية وغريها

 :الوظائف المتخصصة -2
إهتمامها يف زيادة على الوظائف السابقة الذكر فإن إدارة املوارد البشرية تتخصص كغريها بوظائف أخرى وتركز 

 2:ة املتعلقة باألفراد العاملني باملنظمة واليت تتضمنياألنشطة التخصص
حتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف املنظمة ق هذا النشاط يف حتديد اإلليتع :تخطيط الموارد البشرية -4-8

 .بالكم والنوع وفقا لطبيعة النشاطات املراد اجنازها يف املنظمة
ويرتبط هذا النشاط بتحليل الوظائف وتصنيفها وتوصيفها وحتديد  :الوظائف تحليل وتصنيف وتوصيف -4-4

 .الواجبات واملسؤوليات املناطة بكل مستوى وظيفي معني يف املنظمة
ويرتبط هذا النشاط بتحديد سبل اإلختيار والتعيني للموظفني من خالل إجراء : نظام اإلختيار والتعيين -4-2

 .الت والشروط الالزمة لذلكعمليات التعيني واإلختيار واملقاب

                                                           
 بن محود يوسف، التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية على مستوى املؤسسة ودوره يف حتسني أداء الفرد، مذكرة لنيل شهادة ماجستري،جامعة 1

 .2، ص4080مستغامن،
 .28،ص 4001وىل خضري كاظم محود، ياسني كاسب اخلرشة، إدارة املوارد البشرية، دار املسرية للنشر، عمان، األردن، الطبعة األ 2
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ويتم من خالل ذلك تصميم أنظمة األجور املتعلقة بكل مستوى وظيفي،  :تصميم نظام األجور والحوافز -4-2
إضافة لتحديد احلوافز املادية واملعنوية على املستوى الفردي أو اجلماعي للعاملني يف املنظمة ووفقا لألداء املناط 

 .هبم
ويتم من خالل السعي باستمرار حنو حتسني وتطوير املهارات لدى األفراد العاملني  :إعداد خطة التدريب -4-5

 .يف املنظمة من خالل وضغ الربامج التدريبية والتطويرية املالئمة هلم
دارية وتنظيمية لتقومي األداء املنجز للعاملني وفق إيتم وفق ذلك وضع ظوابط : تصميم نظام تقويم األداء -4-2

من خالهلا أسلوب العدالة واملساواة يف التقومي العام لألداء الفردي أو اجلماعي للعاملني  قواعد وثوابت تنظم
 .لديها

 .وتقوم هذه املهمة بوضع الضوابط للرتقيات والنقل للعاملني يف املنظمة: وضع نظام الترقيات والنقل -4-1
ة املهنية والصناعية والرعاية وهتتم هذه الوظيفة بالقيام بوضع ضوابط نظم السالم :صيانة ورعاية العاملين -4-1

 .الصحية واالجتماعية للعاملني يف املنظمة
هتتم هذه الوظيفة بوضع ضوابط تقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية والرتفيهية  :تقديم الخدمات للعاملين -4-9

ا من وكافة التسهيالت اليت تسهم يف حتسني أجواء العالقات السائدة بالعمل من ثقة ومودة وإخاء وغريه
 .الضوابط ذات األمهية يف خلق الوالء واإلنتماء للمنظمة

 
 في مطلع القرن الواحد والعشرين؛التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية : رابعا 

محل القرن احلادي والعشرين يف طياته الكثري من التحديات وإمتدت آثارها بصورة شاملة على خمتلف         
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، وهذه التحديات كالعوملة وشدة املنافسة والتطور النوعي الشامل جوانب احلياة 

تصاالت واملعلومات والتجارة احلرة أثرت على طبيعة العالقات اليت سادت العمل يف املنظمات املختلفة،  اإل ةوثور 
تنفيذ قواعد اجلودة يف كل ما ميارسونه من أداء  كما فرضت على املدراء أن يكونوا أكثر مرونة وقابلية وقدرة على

خاصة وأن هذه التحديات جتعل القائمني بالتعامل مع القوى البشرية أن يكونوا ذا قدرات إبداعية وابتكارية 
ويسهمون بشكل فعال يف حتقيق سبل التكيف واالستجابة هلذه املتغريات املتسارعة يف عامل األعمال بشكل 

 ،خاص
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 1:هذه التحديات فيما يلي وميكن إجياز
 لقد أسهم التحدي النوعي الشامل يف خمتلف مسارات إدارة املوارد البشرية من خالل :إدارة الجودة الشاملة -8

بناء االسرتاتيجيات التنظيمية ملختلف املنظمات العاملة يف اجملتمعات املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية 
الرتكيز على العنصر البشري وإيالئه أمهية كبرية خاصة من خالل الرتكيز على واليابان وغريها من األقطار يف 

 2:واليت متثل املفاهيم احملورية واألفكار الرئيسية يف إدارة اجلودة الشاملة اجلوانب التالية

 .العناية واالهتمام الشديدين بالزبون أو العميل -

 .الرتكيز على العمليات والنتائج -

 .أكثر من الرتكيز على التفتيشاالهتمام بالرقابة  -

 .جتديد خربات ومهارات العاملني -

 .إختاذ القرارات املبنية على احلقائق -

 .االهتمام بالتغذية الراجعة واالتصال -

 .تأكيد أن االهتمام باجلودة حيقق الربح -

 .اتقان العمل من أول مرة والتشديد على مبدأ أن ال عيوب مطلقا -

 اجلودة، نذكر من عناصرها كلفة الوقاية، كلفة التقييم، كلف األخذ مببدأ الكلفة الشاملة يف -
 ...االنقطاعات اخلارجية، كلفة الفرص الضائعة

 .وضع عالمات مقارنة مناسبة للمنافسة -

 .تأكيد مبدأ إشراك اجلميع يف عملية التحسني املستمر -
العاملية حبيث أصبح اجملتمع أسهمت العوملة يف خلق توسع شامل يف األسواق  :التنافسية تحديات العولمة -4

نساين قرية صغرية نستطيع يف ثواين أن نتعامل مع خمتلف املنظمات وحنصل على خمتلف البدائل السلعية اإل
ة املتباينة، كذلك احلصول على القوى البشرية يفرازاهتا القيمإنسانية و وكذلك التعامل مع خمتلف الثقافات اإل

ارات اليت نصت عليها االتفاقات واملعايري الدولية ومعايري العمل واختيارهم خضعت للعديد من االعتب

                                                           
 .42خضري كاظم محود، مرجع سبق ذكره ،ص  1
،  4001األردن، عبد الباري إبراهيم درة، زهري نعيم الصباغ،إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي والعشرين، دار وائل للنشر،الطبعة األوىل، عمان،  2

 .55ص 
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السائدة وهذا ما جيعل سبل التعامل مع العاملني خاضعا للعديد من التشريعات والقوانني ليس فقط على 
األصعدة احمللية وإمنا الدولية أيضا، كما أن التنافسية املستخدمة بني الشركات متعددة اجلنسيات جعلت 

 .ل إختيار العاملني خاضع للعديد من اآلثار واملتغريات املختلفةمن سب
تصاالت يف إحداث العديد أسهم التطور التكنولوجي وحتديات ثورة املعلومات واإل :التحديات التكنولوجية -2

نسانية تغيري سبل تعاملها مع القوى جتماعية واحلضارية مما أدى باملنظمات اإلقتصادية واإلمن التطورات اإل
العاملة يف ضوء تعدد الثقافات والقيم السائدة باجملتمعات من ناحية وتعدد املهارات والتخصصات اليت 
أفرزهتا متطلبات التطور احلاصل يف خمتلف جماالت عرض وطلب القوى البشرية، كما ساهم هذا التنوع 

حرتام العمل إتها ضرورات التعامل مع املستجدات التكنولوجية من الثقايف لألفراد يف تأكيد قيم جديدة أمل
ومواعيد تنفيذه واعتبار الوقت كلفة وحتسني نوعية حياة األفراد العاملني وغريها من اآلثار التنظيمية 

 .دارية املختلفةواإل
لمتغريات املتسارعة لإن البيئة اخلارجية اليت جتسدت معاملها من خالل استجابتها  :األعمال  تحديات بيئية -2

أفرزت يف الواقع العملي بيئة ديناميكية أي بنية غري مستقرة أو ثابتة حيث أن اإلطار العام للتعامل مع البيئة 
ستقرار فهو حالة شاذة، إن هذه املتغريات أثرت على يقوم على اعتبار التغيري ظاهرة طبيعية أما الثبات واإل

سرتاتيجي كذلك قيم العاملني ومتطلباهتم الثقافية ولذا فإن البناء اإلسوق العمل ومهارات القوى العاملة و 
ستجابة النوعية الشاملة هلذه املعطيات من والتنظيمي ملنظمات القرن احلادي والعشرين ركز على ضرورة اإل

 .فرازاهتا املختلفةإستجابة الفاعلة للمتغريات البيئية و خالل التحلي باملرونة الشاملة واإل
 

 .إتجاهات تأثير المسؤولية االجتماعية على الموارد البشرية :خامسا 
حناول إلقاء الضوء على التغريات اجلوهرية اليت مست منظمات األعمال مبرور الزمن وكيف تغريت معها        

إهتمامات ومهام مسؤول املوارد البشرية، وأثر ذلك على جتسيد مبادئ املسؤولية االجتماعية يف وظائف إدارة 
 .املوارد البشرية وحتسني احلياة املهنية للفرد

 :يمة مادية إلى قيم أخالقية في منظمة القرن الواحد والعشريناالنتقال من ق -1
كانت منظمة القرن املاضي تسري حسب إرادة املسامهني وما على املسريين إال حتقيق مطالبهم ورغباهتم ومل        

نطقا آخر تؤخذ بعني االعتبار األعراض واملشاكل الناجتة عن أعماهلم، أما القرن الواحد والعشرين جيعلنا نشهد م
وهو عوملة املبادالت ومسائل التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية واليت جتاوزت إطار الدولة الواحدة، كما أن 
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املبادئ واألنظمة أصبحت على مستوى عاملي وكلفت هبا املؤسسات، ولكي تكون هذه املبادئ حمرتمة ومطبقة 
رية يسمحون بتطوير مبادئ التنمية املستدامة وتفعيلها أي وجود جيب أن يلتزم األفراد بقيم أخالقية فبهذه األخ

 . ، والشكل املوايل يوضح التغري يف قيم منظمة األعمال 1اإلرادة الحرتام الفرد والكون بالتايل استدامة الثروات
 "Michel Joras"المخطط األولي لميشال جوراس : 1شكل رقم

 
  

 
 
 
 
 

 ,Françoise de BRY, Jacques IGALENS et Jean-Marie PERETTI, Ethique et responsabilité sociale: املصدر

Editions EMS 2011 , Paris, France , p 292 
 

إن منظمة القرن الواحد والعشرين جيب أن تأخذ بعني االعتبار كل أصحاب املصاحل وليس فقط املسامهني  
كشريك وحيد يف االستثمار، حيث أن امتالك رأس املال ال يعطي للمالك كل السلطة بل جيب التشارك مع 

املنظمة ستحدد أهدافها باالرتكاز على ثالث أبعاد واليت ال ميكن أن يهمش  أصحاب املصاحل اآلخرين كما أن
 2:أي منها وهي

 الفعالية االقتصادية املستجيبة الحتياجات السوق -

 النتائج االجتماعية  -

 .وعلى عملياهتا الوظيفية يف كل مراحل حياة املؤسسة/ خدماهتا/ اآلثار البيئية املرتتبة على منتجاهتا -
فمنظمة القرن الواحد والعشرين جيب أن تنقل أساليب عملها إىل طرق عمل تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد الثالثة، 
وحديث الساعة أصبح عن حتول املؤسسات إىل مرافق جلماعات العمل حيث حيصل كل فرد على بيئة عمل 

                                                           
1 Françoise de BRY, Jacques IGALENS et Jean-Marie PERETTI, Ethique et responsabilité sociale, Editions 

EMS 2011 , Paris, France , p 292 
2
 Françoise de BRY, op.cit, p 954 

 إرادة الـــــــــــــدول

المسؤولية االجتماعية 
 للمؤسسة

 إدارة الموارد البشرية األخالقيات

 تسيير المؤسسات

الدولةإرادة    

 الغـــــــــــد اليــوم
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القيم املعمول هبا، فكل فرد جيب أن يعمل مرحية ورضا وظيفي مطابق للمبادئ املعمول هبا يف اجملال أي املعايري و 
مببادئ تعاونية وكذلك على املؤسسة إدخال التكنولوجيات احلديثة اليت مت التوصل إليها واليت تسمح بالعطاء 

 :والشكل املوايل يوضح ما سبق. 1أكثر
 

 الفرق بين منظمة أعمال القرن العشرين والواحد والعشرين: 2شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Françoise de BRY, op.cit , p296: املصدر

                                                           
1  Françoise de BRY, Idem, p 259 

المقاييس  المساهم
 والمعايير

:المؤسسة  
(الربح)  

:إدارة األعمال  
(العقالنية)  

 إدارة الموارد البشرية
 مطابقة للقيم

 إدارة الموارد البشرية
اونيسلوك أخـــــالقي تعــــــــ  

 

:عمليات منظمة  

 تأثيرية  -
 RSEاألبعاد األخرى و  -

 المرونة  -

:بعاد أخرىأ: المنظمة  

 إجتماعية -
 تكنولوجية -
 األبعاد االقليمية -

مشاركة 
كل 

أصحاب 

 المصالح 

القيمة: القرن العشرين : الواحد والعشرينالقرن  
 القيم
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إذا قارنا عمل املؤسسة يف القرن العشرين مع عملها يف القرن الواحد والعشرين فإننا نالحظ بوضوح أننا      
نشهد تغري جوهري حيث انتقلت من البحث عن الربح كاجتاه للقرار والتحفيز إىل البحث عن التماسك 

 قياتبني مزاولة العمل والقيم املرجوة، حنن يف خضم مسألة األخال( الرتابط)
1. 

 :مهام مسؤول الموارد البشرية في مؤسسة القرن الواحد والعشرين -2
تسعى منظمات األعمال احلديثة والواعية لضرورة جمارات التغريات املتسارعة إىل إدارة أعماهلا من خالل مدخل 

عتبار املهام املسؤولية االجتماعية، ومسؤول املوارد البشرية يف ظل هذه الظروف يقع على عاتقه أخذ بعني اال
2:التالية

 

 :يف إطار اإلتصال الداخلي جيب على مسؤول املوارد البشرية القيام مبا يلي: اإلتصال الداخلي - أ

 .تيسري دوران املعلومات السليمة واملفيدة يف املؤسسة -

 (.العمال)أن يتكفل باحلوار االجتماعي بني اإلدارة واملساعدين  -

 .إلجياد دستور أخالقي خاص باملؤسسة نقل قيم املؤسسة للعمال وبنائها معهم -

إعطاء معىن وقيمة للعمل من خالل شرح أهداف اإلدارة وتكييف سجلها بلغة يفهمها العامل يف كل  -
 .املستويات

 .حتديد النزاعات الداخلية والعمل على التخفيف منها باستمرار -

 .التكوين حتديد احلواجز اليت تعيق االستقالل الذايت للعامل والتنبؤ باحتياجات -

 .صيانة واحملافظة على الكفاءات والسماح بتجديد معارفهم للبقاء يف املنافسة على مستوى سوق العمل -

 .االهتمام بالعدالة يف توزيع األجور واملزايا وعقود العمل واالجازات -

 .حتسني أدوات وعمليات االتصال الداخلي -

 :جيب على املسؤول القيام مبا يلي :الحوار االجتماعي - ب

 .احرتام التشريعات االجتماعية وحتديث معارفه بصفة منتظمة -

 (.حفظ السالم االجتماعي)أن يكون وسيطا بني األجراء واملؤسسة  -

 .التفاوض مع القادة والنقابات حول طبيعة خمطط التكوين لوضعه واعطائه األولوية يف التجديد -

 .حتسني االدماج املستدام لألشخاص املعاقني -

                                                           
1 Françoise de BRY, op.cit, p 259 
2
 Monique Gouiran, Responsabilité sociétal et ressources humaines, Afnor editions, France, 2011, p 83. 
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العمل لتحديد املعاقني الذين يعانون من العزلة وهتيئة مكان العمل مبا يتناسب  التنسيق مع طبيب -
 .ووضعهم الصحي

 : جيب على إدارة املوارد البشرية العمل على :التوظيف وتطوير الكفاءات -ج
 .حتديد طبيعة املناصب بالتنسيق مع اإلدارات األخرى -

 .توصيف الوظائف  -

 .متطلبات الوظيفة البحث عن املرشح األكثر توافقا مع -

 .يف إطار الرتقية( إذا أمكن)البحث الداخلي  -

 .البحث اخلارجي باستخدام شبكات التوظيف -

 .العمل على دمج العمال اجلدد يف املؤسسة -

 .االهتمام بتحديث الكفاءات والعاملني باملؤسسة -

 .حتضري خطة التكوين وجتديد املعارف املرتبطة بالتنمية -

 :رة املوارد البشرية احلديثة جيب أن تعرف القيام مبا يليكخالصة ملا سبق فإن إدا
 .كيفية اختذ قرارات مستدمية -

 .التواصل  -

 .تنظيم العمل مع متعاوين املؤسسة -

 :تغير العالقة بين اإلدارة واألفراد تبعا لتزايد تبني المسؤولية االجتماعية-3
يف بدايات األمر مل يفتح اجملال لالستفادة من التغذية العكسية، مث ظهر مفهوم ( اهلرمية) إن تدرج السلطة    

التفويض يف السلطة الذي أصبح العمال من خالله قادرين على تقدمي آرائهم أو شكاويهم لرؤسائهم، بالتايل 
سة والذي متثله شبكة اإلعالم االستفادة من التغذية العكسية، وتبلور احلوار االجتماعي ليأخذ مكانته يف املؤس

بأنواعها واليت تعترب شبكة تواصل جديدة تستخدمها االدارة إلعالم عمال املؤسسة عن طريق جمالت التخصص 
، من (تشرح أسباب القيام باألنشطة" )إدارة مقنعة"مثال، فبعد ظهور فكر العالقات االنسانية أصبحت اإلدارة 

تأخذ مكانتها يف املؤسسات وهو ما يبشر بامكانية تطبيق منوذج االدارة جهة أخرى بدأت التكوينات املهنية 
باملشاركة، حيث يتسلح العمال باملعارف اليت متكنهم من الفهم واملشاركة باإلبداع والتجديد يف املؤسسة، بالتايل 

يستطيع العمال  موجهة إىل هوية تفاوضية حبيث-نالحظ كيف أن اهلوية املهنية انتقلت تدرجييا من هوية مقادة
اإلدالء بشكاويهم وآرائهم والتسجيل يف الربامج التكوينية أو التدريبية وإقامة املظاهرات ألجل املطالبة 
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السلطة تسلسل:    
التغذية العكسية :   

االعالم واالتصال :         

، وهو األمر الذي يدفع بأداء منظمات األعمال إىل 1باحتياجاهتم التغيريية واإلحساس بأهنم نافعني ومسؤولني
املهنية للفرد باملؤسسة وتغري العالقة بينه وبني اإلدارة تبعا لتغري والشكل املوايل يلخص تغري اهلوية . األحسن

 .الفكر اإلداري
 إدارة أعمال وهوية مهنية: المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وإدارة الموارد البشرية: 3شكل رقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ,Monique Gouiran, Responsabilité sociétal et ressources humaines, Afnor editions, France, 2011 :املصدر

page20 
 

 

                                                           
1
Monique Gouiran,op.cit, p21. 

 فكر علمي
بداية القرن 

 العشرين
الفرد )بعد حركي 
(آلة عمل  

فكر العالقات 
 االنسانية

 منذ بداية الستينات
ذكاء )إنساني بعد 

(الفرد  

فكر الموارد 
 البشرية

 منذ بداية الثمانينات
 القدرات واالمكانات

الفرد شريك 
 للمؤسسة

 االدارة

 األفراد

 األفراد

 االدارة

 االدارة

 األفراد

إعطاء : إدارة قيادية
 األوامر، إنعدام

 التشاور

شرح : إدارة مقنعة
 األهداف

: إدارة بالمشاركة
 مشاركة األفكار

: إدارة بالتفويض
تفويض حصة من 

 المهام

 :مسؤولية متقاسمة
RSE 

االجابة المشتركة -
على الرهانات 

-االقتصادية
–البيئية -االجتماعية

إيجاد القيم المشتركة 
 التعاونية

: هوية مهنية مقادة
عمل موجه، بدون 

 مبادرة

: هوية مهنية متشاركة
تجميع األفراد في فرق 
عمل، حل األزمات 

 االجتماعية

هوية مهنية 
الحاجة :تفاوضية

للتغيير، طلب متابعة 
 تكوينات

هوية مهنية منتماة 
أفكار : للمؤسسة
 -قيم مشتركة -مشتركة

: مسؤولية متقاسمة
 RSEتحقيق أهداف 
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 تجسيد المسؤولية االجتماعية في وظائف إدارة الموارد البشرية؛: سادسا 
 :االجتماعية وإستقطاب الموارد البشريةالمسؤولية   -1

إن عملية استقطاب وتوظيف األفراد تساهم يف جلب الكم والنوع املناسب من املوارد البشرية إذا ما متت        
بطريقة سليمة، حيث تتم املفاضلة بني األفراد الختيار األفضل واألنسب للوظائف الشاغرة كما أن صحة هذه 

 .ة إىل تقليل جهود ونفقات أنشطة املوارد البشرية األخرىالعملية تؤدي بالضرور 
فبالنسبة لعملية االستقطاب فإن املنظمة ميكن أن جتسد دورها اإلجتماعي وسلوكيات أخالقية أثناء قيامها 

 1:باإلجراءات املتعلقة هبذه العملية، ومن بني هذه املمارسات نذكر

واألخالقية إلدارة املوارد البشرية عن طريق اإللتزام بعملية البحث حتقيق املسؤولية االجتماعية والقانونية  -
 .الصحيحة وتأمني حقوق املتقدمني املرشحني لشغل الوظائف

أن تتقيد منظمات األعمال من خالل مواردها البشرية بصدق اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف  -
اإلعالنات إىل كافة الشرائح املوجهة هلا يف  املنظمة وفق ما أفرزته العملية التخطيطية فيها وأن تصل هذه

 .اجملتمع

املوثوقية يف اإلجراءات واألساليب املعتمدة يف عمليات التعبئة واإلستقطاب وأن تتسم هذه اإلجراءات  -
بالشفافية والنزاهة والعدالة وأن تقبل املنظمة اإلعرتاض عليها من قبل املعنيني باألمر يف حالة حصول 

 .ه اإلجراءات واألساليبخروقات ملثل هذ

عدم سحب العاملني واملوظفني من املنافسني اآلخرين بطرق غري مشروعة وأساليب غري قانونية  -
 .وأخالقية حيث أن مثل هذا اإلجراء خيرق قواعد املنافسة يف سوق العمل

ل مبنيا على نزاهة التعامل مع املكاتب اليت توفر اليد العاملة ملنظمات األعمال وأن يكون هذا التعام -
الوضوح والثقة حبيث ينعكس إجيابيا على هذه املكاتب كمنافذ إجتماعية وإنسانية حلل مشكلة البطالة 

 .يف اجملتمع

أن تكون عملية اإلستقطاب مستندة إىل حتديد دقيق وموضوعي لإلحتياجات من خمتلف التخصصات  -
ارد البشرية للمنظمة، وهذا يبعد لشغل وظائف حقيقية ويف ضوء عمليات ختطيط منهجية وعلمية للمو 

                                                           
 .428، ص 4005طاهر حمسن منصور الغاليب،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال،دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  1
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املنظمة من أن تقع يف إشكالية التوظيف الوجاهي أو السياسي أو الوساطات أو احملسوبية وغريها، 
 .وجيسد مقولة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

املوازنة الصحيحة والعادلة اليت ختدم مصاحل املنظمة والعاملني واألطراف األخرى يف عمليات  -
الستقطاب من داخل املنظمة أو من خارجها حيث أن هذا األمر يعطي فرصا متكافئة للعاملني ا

إلشغال مناصب أعلى يف املنظمة وفق جدارهتم وكفاءهتم من جهة ومن جهة أخرى ال حيرم املنظمة من 
 .اإلستفادة من القدرات واخلربات لألفراد من خارجها

ق أساليب اإلتصال اإللكرتونية فإن مسؤولية إدارة املوارد بعد أن أصبحت عملية اإلستقطاب جتري وف -
البشرية يف املنظمة تتجسد يف اإلطالع على مجيع الطلبات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع 

واحلفاظ على سرية البيانات واملعلومات الشخصية للمتقدمني وااللتزام بالرد على الطلبات وفق 
 .القيةاالعتبارات القانونية واألخ

 :المسؤولية االجتماعية أثناء توظيف الموارد البشرية -4
بعد اإلستقطاب يقع على عاتق املنظمة تصفية هؤالء األفراد واختيار األفضل منهم عن طريق املقابلة،         

نظمة اإلختبار واإلختيار مث التوظيف الفعلي أو التعيني، وكلها إجراءات ذات أمهية كبرية تستطيع من خالهلا امل
أن تعكس صورهتا االجيابية للعاملني وكذلك للمجتمع حيث أن هذه االجراءات إذا ما إتسمت باملسؤولية 
واملصداقية والشفافية والعدالة والنزاهة واإلحرتام فإهنا ستمثل إستثمارا يف اجلوانب اإلجتماعية وينعكس ذلك 

يلي بعض أوجه تعزيز املسؤولية االجتماعية واألخالقية يف  إجيابيا على املوارد البشرية وإدارهتا يف املنظمة، وفيما
 1:بعض اجلوانب املتعلقة هبذه اإلجراءات

أن تكون املقابالت اليت جتريها إدارة املوارد البشرية للمتقدمني قائمة على أسس موضوعية بعيدة عن  -
ت واضحة وشفافة التحيز بكافة أشكاله وأن تكون األساليب والطرق واإلجراءات يف هذه املقابال

 .وعادلة

إتاحة فرص متساوية جلميع املرتشحني بعرض قابلياهتم ومهاراهتم لكي تكون عملية اإلختيار والتعيني  -
 .الحقا سليمة وقائمة على أسس صحيحة

                                                           
 .422ص اليب،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، مرجع سبق ذكره، طاهر حمسن منصور الغ 1
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توفري وقت معقول لغرض كشف جوانب الشخصية للمتقدم خاصة وأن هناك أخطاء حمتملة وخماطر  -
 .املتقدمني بشكل غري صحيح وعلى غري حقيقتهاقائمة لفهم شخصيات بعض من 

أن ال تستهني جلان املقابلة بقدرات وشخصيات وإنسانية املتقدمني مهما تكن هذه الشخصيات  -
ومستوى املهارات اليت ميتلكوهنا خاصة وأن مثل هؤالء األشخاص سينقلون هذه الصورة الحقا عن 

وهنا نشري إىل أنه إذا كان من حق . الفئات األخرىاملنظمة من خالل هذه املقابالت إىل خمتلف 
املنظمة اختيار األكفأ فليس من مصلحتها االستهانة باآلخرين بل جيب توفري جو مالئم من ناحية 

 .احرتام املوعد وتوقيت املقابلة وحسن استقبال للمرشحني

لتخصصات وأن ال يدخل أن تكون جلان االختبار مراعية للموضوعية ومتكاملة من الناحية الفنية وا -
 .فيها من هو غري مؤهل للتعامل مع مثل هذه اإلختبارات

أن يكون اإلختبار ثابتا، أي أن يعطي املقياس نتائج مستقرة غري قابلة للتغري عند إعادة استخدامه  -
أو بعد فرتة زمنية حمددة لذلك يقرتح أن خيضع إىل . جملموعة أخرى من املتقدمني بنفس اخلصائص

ويعد الصدق والثبات شرطان متالزمان .اإلختبار للتأكد من مدى ثبات نتائجه ودقته يف القياسإعادة 
يتعني حتقيقهما يف اإلختبار هبدف ضمان سالمة موقف املنظمة من ناحية املسؤولية القانونية 

 .1واالجتماعية

الكثري من عدم الدقة إعطاء عناية فائقة لالختبارات الشخصية حيث أهنا اختبارات غالبا ما يرافقها  -
واحتمال اخلطأ فيها وارد لذلك جيب أن تكون هذه االختبارات صادقة يف قياس ما يفرتض قياسه يف 

 .اجلوانب الشخصية وأن تتسم بالثبات لكي ميكن االعتماد على نتائجها

ا أن متطلبات أن تراعى االعتبارات القانونية لسياسات التوظيف وإجراءاته وقوانينه السائدة يف البلد كم -
أو الشروط اإلضافية اخلاصة بالشركة يفرتض أن تعطي دعما للجوانب األخالقية والسلوكية ملثل هذه 

 .االعتبارات القانونية

يتم االختيار والتعيني على أساس نتائج االختبارات واملقابالت والتقييم النهائي هلا من قبل اللجان  -
التعيني تأيت منسجمة بإجراءاهتا وجتسد العدالة واملصداقية املختصة وبالتايل فإن عملية االختيار و 

 . والكفاءة لتنعكس إجيابيا على مسعة املنظمة وسعيها لتحقيق أهدافها
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 الفحص الطيب اإلبتدائي والدوري  -
 :المسار الوظيفي  -3

بعدما  توظف املنظمة األفراد الذين كانت حباجة إىل كفاءهتم فإن مهام إدارة املوارد البشرية جتاههم ال       
تتوقف عند ذلك احلد، فالتغريات احلاصلة سواء كانت على املستوى الداخلي أو اخلارجي للمنظمة يتطلب 

سد إدارة املوارد البشرية إلتزامها األخالقي وميكن أن جت. تطوير وأقلمة قدرات ومهارات املوارد البشرية معها
واإلجتماعي خالل املسار الوظيفي للعامل أو املوظف من خالل أنشطة التدريب والتطوير، األجور واملكافآت 

 :وحىت يف عمليات تقييم األداء وذلك كما يلي
 : المسؤولية االجتماعية في التدريب والتطوير-3-1

والتطوير أنشطة هامة ألهنا تعزز من قدرات املنظمة على املدى البعيد وألهنا متثل تعترب أنشطة التدريب       
إستثمارا يف األصول املعرفية أساس امليزة التنافسية لألعمال وفيما يلي أهم ما ميكن للمنظمة أخذه بعني اإلعتبار 

 1:قيأثناء قيامها بأنشطة التدريب والتطوير فيما يتعلق باجلانب اإلجتماعي واألخال

هذه األنشطة متثل أحد احلقوق املهمة للعاملني يف املنظمة وبذلك ال ميكن استبعاد البعض منها ألي  -
 .سبب كان كاجلنس أوالعرق أواللون أوالدين أوالقومية أوغريها

تعزز هذه األنشطة تنمية املهارات وبناء القيادات املستقبلية اليت حتتاجها وحيتاجها اجملتمع أيضا وبذلك  -
فبناء قيادات بديلة أمر واجب لكي ال تتضرر . ينظر اجملتمع للمنظمة كمركز معريف يساهم يف تطويره

 .أعمال املنظمة إذا ما حصل طارئ مفاجئ للمدير

جيب أن تؤخذ أنشطة التدريب والتطوير يف إطار خلق فرق عمل ملتزمة ومبهارات عالية وقد يتطلب  -
 .مات أخرى أو داخل املنظمةذلك تدريبهم خارج البالد أو لدى منظ

ينطلق التدريب والتطوير لتعزيز ثقافة املنظمة وتوكيد اجلوانب االجتماعية واألخالقية فيها وبذلك تصبح  -
 .املنظمة ذات نسيج ثقايف متجانس تعزز يف إطاره املمارسات األخالية والسلوكية املسؤولة

أو إقصاء العاملني أصحاب الفكرة والرأي اآلخر عدم إستغالل برامج التدريب والتطوير لتبذير املوارد  -
 .وكذلك عدم استغالل موارد التدريب وإمكاناته لإلختالس والفساد اإلداري
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أن يكون التدريب والتطوير ضمن برامج هادفة ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حلماية العاملني من  -
 حقول املعرفة اليت ختصصوا فيها ولن تكون التقادم وتوليد شعور لديهم بأهنم يواصلون ما يستجد يف

 .هناية الدراسة يف اجلامعة أو املعهد احملطة األخرية يف حتصيلهم العلمي

يفرتض أن تكون أنشطة التدريب والتطوير معززة للمسار الوظيفي حمققة إنسجاما ملصلحة العاملني  -
 .والتوجهات التطويرية يف املنظمة

 :في األجور والمكافآتالمسؤولية االجتماعية  -3-2
تعترب األجور واملكافآت مسألة ذات إشكالية ألهنا متس املنظمة ومصاحل العاملني بشكل مباشر وألهنا           

ترتبط بالتشريعات والقوانني الصادرة من الدولة، فإذا نظرت املنظمة اىل هذه التعويضات مبنظور مشويل وبكوهنا 
األداء يف املنظمة فيمكن هلا أن تكون ملتزمة جبوانب مسؤولية إجتماعية وجوانب  مرتبطة برفاهية اجملتمع وتطوير

أخالقية متعددة أما إذا نظرت إىل هذه التعويضات على أساس أهنا تكاليف جيب السيطرة عليها باستمرار فإهنا 
ة اإلجتماعية ستكون مبواجهة مساءلة أخالقية واجتماعية ورمبا حىت قانونية، وميكن أن تتجسد املسؤولي

 1:واألخالقية فيما يلي

النظر اىل الرواتب واألجور يف إطار واسع باعتبارها تأيت منسجمة مع العقد املربم بني املنظمة والعاملني  -
 .وضرورة النظر اىل هذا العقد بكونه عقداً أخالقياً وأجتماعياً وقانونياً واقتصادياً 

يفرتض أن تتسم األجور واملكافآت بالعدالة والكفاءة واملساواة وأن تكون قادرة على حتفيز العاملني  -
 . وزيادة اجنذاهبم للعمل واإلبداع فيه

أن تراعي إدارة املوارد البشرية إختيار الطرق املناسبة لدفع األجور واملكافآت وأن ال تلتزم فقط بالطرق  -
مصاحل مجيع الفئات لذلك فإن مسائل الرواتب واألجور يفرتض أن اليت حتقق مصاحلها بعيدا عن 

تعرض للنقاش واحلوار واملساومة حبيث يتم اإلتفاق على استخدام األسلوب املناسب وفقا لطبيعة العمل 
 .وصعوبته ومتطلباته

ملنصب على منظمات األعمال عدم التمييز باألجور والرواتب واملنافع بني الرجال والنساء طاملا أن ا -
 .واحد والكفاءة املطلوبة متوفرة بنفس القدر
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 :المسؤولية االجتماعية في تقييم أداء العاملين -3-3
يفرتض بعملية تقييم األداء أن تكون متكاملة تتضمن القياس والتقييم والتقومي ألهنا تعترب صميم إدارة         

املوارد البشرية حيث يرتتب عليها أمور مهمة أخرى تتعلق باألجور والرتقية وغريها، ويف إطار هذه العملية ميكن 
 1:كيات أخالقية ترضي خمتلف األطرافللمنظمة أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية وتتبىن سلو 

أن جتتهد املنظمة بوضع معايري دقيقة لتقييم األداء متسمة بقدرهتا على جتسيد اجلانب املوضوعي  -
والسلوكي والذايت يف خمتلف األعمال اليت ينجزها العاملون، لذلك فإن املنظمة اجليدة تعيد النظر بني 

 .ألداء كفرتات وكنتائج هنائية مع املعنينيالفرتة واألخرى وتناقش استمارات تقييم ا

االبتعاد عن التحيز يف التقييم من خالل التأكيد على توفر اخلصائص املوضوعية واإلنسانية يف املقومني  -
 .وعدم تأثرهم بعوامل الدين واملذهب والعشرية واملنطقة والصداقة والقرابة وغريها

واإلدراك واالستقرار العاطفي والقدرة على التعامل مع  أن تناط عملية التقييم بأشخاص من ذوي اخلربة -
 . اآلخرين وأن يكون التقييم من قبل فريق عمل وليس فرديا

إن أهم التزام أخالقي يف عملية تقييم أداء العاملني هو املوضوعية واالبتعاد عن إعطاء تقييم متساهل  -
 .يكون وسطا للجميعللجميع أو أن يكون متشددا مع اجلميع أو يتسم التقييم بأن 

أن ال يرتكز على األداء األحدث ويهمل األداء خالل السنة بأكملها حيث يكون هذا التقييم جزئيا  -
 . وال ميثل معيارا صادقا يعتمد عليه

أن تستخدم إدارة املوارد البشرية خمتلف أساليب تقييم األداء التقليدية واحلديثة مع اإلطالع الدائم على  -
اجملال وخاصة األساليب املطورة لقياس اإلجناز الذي يتصف باإلبداع الفكري  ما يستجد يف هذا

والريادي للعاملني والذي ال تظهر نتائجه إال على املدى البعيد، مبعىن أن املنظمة تكافئ املنجزين الذين 
 . يقدمون أفكار جديدة حتتاج املتابعة وتعطي نتائجها يف املستقبل

 .المهنية والخدمات االجتماعيةتحسين الحياة : سابعا
إن حتقيق اإلحساس باالنتماء لدى العاملني واملوظفني ال يتحقق إال بتوفري اجلو العائلي والراحة والطمأنينة        

أثناء تأدية املهام، لذلك فإن برامج حتسني احلياة املهنية تعد من األولويات يف إدارة املوارد البشرية خاصة يف 
العلم الذي يهتم باحلفاظ على سالمة وصحة اإلنسان "اعية وتعرف السالمة والصحة املهنية بأهنا املنشآت الصن
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وذلك بتوفري بيئات عمل آمنة خالية من مسببات احلوادث أو االصابات أو األمراض املهنية، وبعبارة أخرى هي 
ى اإلنسان من خطر اإلصابة جمموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم يف إطار تشريعي هتدف إىل احلفاظ عل

وفيما يلي نذكر كيف ملنظمة األعمال أن تكون مسؤولة " واحلفاظ على املمتلكات من خطر التلف والضياع
 .إجتماعيا إجتاه مواردها البشرية أثناء إعداد هذا النوع من الربامج

 :برامج الصحة والسالمة المهنية -1
والعالجية يف جماالت األعمال واألنشطة االنتاجية واخلدمية إىل  تسعى املنظمة من خالل إعداد الربامج الوقائية

توفري البيئة الصحية والسالمة املهنية جلميع العاملني لديها واحلفاظ عليهم من اآلثار النامجة على املخاطر الناجتة 
 1 :عن العمل وتقليل أثر احلوادث واإلصابات املهنية والصحية وفيما يلي تفصيل هلذه الربامج

 :برنامج السالمة-أ
يعترب من املهام األساسية اليت توليها إدارة املوارد البشرية إهتماما إستثنائيا يف إطار إجناز أهدافها اإلدارية 
والتنظيمية ولتحقيق ذلك جيب حتديد مصادر احلوادث واالصابات اليت تصاحب أداء العاملني، إذ أهنا تتنوع 

وحداثتها وال ميكن إلدارة املوارد البشرية حصر هذه األسباب بشكل  حسب إختالف األنشطة ودرجة تعقيدها
 :دقيق إال أنه من الناحية العملية ميكن هلا حصر هذه املصادر بثالثة مصادر أساسية

وهي كل ما يتعلق بالعامل نفسه كالسن وعيوب البصر أو حمدودية اخلربة يف : األسباب الشخصية -
تقديرهم للمخاطر النامجة عن العمل خصوصا عند تعرضهم لبعض املواد التعامل مع العمل أو عدم 

 .الكيميائية أو تعاملهم مع أجهزة ومعدات تتطلب وفرة املهارات والقدرات الفنية العالية

تتمثل يف ظروف العمل كاحلرارة والتهوية واإلضاءة والتربيد والضوضاء : األسباب املتعلق ببيئة العمال -
عات وغريها حيث أهنا قد ختلق توترا وضغطا نفسيا على العاملني وهو ما يشكل واألتربة واإلشعا

 .عناصر خطورة تلعب أثرا واضحا يف حصول األحداث واإلصابات بالعمل

يقصد هبا األجهزة واآلالت واملكائن واملعدات اليت تتسم بدرجة عالية من التعقيد الفين : األسباب الفنية -
صورة دورية أو حصول عيب أو عطل وغريه من األسباب اليت يتعرض من أو إمهاهلا وعدم صيانتها ب

 .خالهلا العاملني إلصابات أو حوادث
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 :مساعدة العاملين-ب
من منطلق أن املوارد البشرية هي أهم العناصر يف املنظمة فإن هذه األخرية تلجأ إىل إعتماد العديد من الوسائل 

الوعي املهين والصحي واستخدام الوسائل الكفيلة بتعريفهم بالعمل وخماطر اهلادفة يف مساعدة العاملني يف زيادة 
 :األداء واألجهزة أو املواد املستخدمة ومن هذه األساليب ما  يلي

عقد اإلجتماعات الدورية أسبوعيا أو شهريا لتعريف العاملني مبخاطر العمل وآثاره على العاملني وسبل  -
 .عملالوقاية من املخاطر النامجة عن ال

اإلعالنات التحذيرية واإلرشادية اليت يتم وصفها يف خمتلف جماالت العمل كلوحات اإلعالن أو تعليقها  -
 .يف األماكن اخلطرة و غريها

توفري اإلحصاءات والسجالت التارخيية باحلوادث وحجمها وآثارها بغية التعريف بأمثلة فعلية عن دافع   -
 .وآثار االصابات وحوادث العمل

الشرائح واألفالم وأشرطة الفيديو املتوفرة لدى املنظمة وإطالع العاملني عليها وبصورة مستمرة   إستخدام -
 .كوسيلة حتذيرية وإرشادية للعاملني

اإلجراءات التأديبية للعناصر اليت يالحظ عدم إلتزامها بإجراءات السالمة املهنية يف العمل وحتفيز  -
 .اليت تشجعهم حنو االلتزام بشروط وظوابط السالمة املهنيةامللتزمني من خالل املكافآت أو العالوات 

استخدام املالبس الواقية ومعدات السالمة األخرى وإرشاد العاملني حنو ضرورة اعتمادها يف العمل  -
 .وعدم التفريط بعدم استخدامها

أهم مورد يف  إىل غريه من األساليب اليت تساهم يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل سالمة العنصر البشري
 .حتسني وتطوير االنتاجية

  :برنامج الوقاية من األمراض-ج
إعداد برامج الوقاية من األمراض هو أيضا من مهام إدارة املوارد البشرية إذ من واجبها التأكد من أن األفراد     

ع حصول هؤالء العاملني لديها يتمتعون بوقاية من األمراض الصناعية، وإذا ما أصيب أي منهم فإهنا تتاب
العاملني على وسائل العالج الالزم واحلماية املناسبة من آثار تلك األمراض، وفيما يلي بعض الوسائل 

 :واألساليب لتحقيق سبل الوقاية الالزمة
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إعداد ووضع برامج السالمة والوقاية الصحية من أمراض املهنة واآلثار النامجة عن األمراض الصناعية  -
 .بشكل عام

وإجراء التحقيقات يف املشاكل النامجة عند تطبيق هذه الربامج وما يرافقها من أخطاء أو متابعة  -
 .احنرافات يف التطبيق

مراجعة برنامج الوقاية من األمراض الصناعية بصورة دورية ومنتظمة والعمل بشكل مستمر على تعديلها  -
 .تمبا يتناسب وظروف العمل واملستجدات احلاصلة يف الظروف واملتغريا

العمل على مساعدة العاملني من خالل برامج التدريب املستمرة ملعرفة ما يتعلق بطبيعة العمل والظروف  -
بغية التعرف عليها بشكل ( نفسية أو جسمية)البيئية وطبيعة املهنة وما يرافقها من خماطر وآثار صحية 

 .دقيق واتباع سبل الوقاية الالزمة منها

ية والصحية والوقاية من األمراض الصناعية من خالل استخدام مالبس توفري متطلبات السالمة املهن -
  .الوقاية والتسهيالت الكفيلة بالتخلص من آثار االشعاعات أو املواد الكيماوية والبيولوجلية

 :الخدمات االجتماعية -2
هبا، كتوفري هتتم املؤسسة  مبنح عماهلا مزايا وخدمات اجتماعية حسب إمكانياهتا وحسب التشريعات املعمول 

السكن والتأمني الصحي لضمان حياة كرمية للعامل وأفراد أسرته، وتتجسد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من 
 1:خالل التأمينات االجتماعية املمنوحة ملواردها البشرية نذكر منها

باملرض، واالهتمام يقصد به التكفل بالعامل أو بأحد أفراد أسرته يف حالة إصابته : التأمني عن املرض -
 .بكل ما تقتضيه متطلبات العالج والعناية باملريض إىل غاية شفائه

هو التكفل بكل املصاريف املرتتبة عن احلمل والوضع كدفع أجر املدة اليت توقفت  :التأمني عن الوالدة -
 .فيها املرأة العاملة عن العمل بسبب ذلك

مل يعد قادرا على االلتحاق مبنصب عمله بسبب وهو منح معاش للمؤمن الذي : التأمني عن العجز -
 .العجز، لكي ال يضطر للعمل ثانية

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة املوارد البشرية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ضيايف نوال، املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واملوارد البشرية، 1

 .14، ص 4080اجلزائر، 
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خيص هذا التأمني األفراد ذوي حقوق العامل املتوىف أي األشخاص الكفولني من : التأمني عن الوفاة -
 .قبله، لكي يتسفيدوا من منحة الوفاة على أساس األجر الذي كان يتقاضاه العامل املتوىف

 1:لسابقة الذكر حيصل عليها العامل بالقانون إىل جانب مزايا أخرى متنحها املؤسسة لعماهلا منهافاملزايا ا

 .واليت تعمل على ختفيف الضغط النفسي على العامل وختفيف أثر العمل الروتيين :فرتات الراحة -

 .إجازة سنوية يتلقاها العامل بأجر كامل هبدف حتقيق راحة بدنية ونفسية للعامل :اإلجازات السنوية -

 .متنحها املؤسسة للعاملني بأجر كامل أثناء األعياد واملناسبات الرمسية :العطالت الرمسية واألعياد -

اة كمنح قروض بأسعار فائدة خمفضة ملساعدة العاملني على مواجهة الطوارئ كالوف: اخلدمات املالية -
 .والسكن

 

  اتمةخال
 

لطاملا حضت إدارة املوارد البشرية باالهتمام من طرف الكتاب والباحثني وسامهت خمتلف اجلهات       
وقد  املعنية بتطويرها وتنمية قدرات القائمني عليها ملا هلا من أمهية يف استمرارية وجناح منظمات األعمال،

تغريت النظرة للمورد البشري تبعا للتطورات والتغريات احلاصلة وتبعا لزيادة الوعي بأمهية هذا العنصر 
 .الستثنائيته ومتيزه وقدرته على اإلبداع والتجديد

وكنتيجة ملا سبق زاد االهتمام ودرجة اإلنفاق على االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها أهم االستثمارات 
تقوم هبا منظمات األعمال، وال يزال هذا االهتمام يف تزايد مستمر والقيام به بأفضل الطرق وأجنعها اليت 

والبحث يف كيفية القيام هبا، ففي ظل التطورات املتسارعة أصبح لزاما على املؤسسات البحث على الطرق 
تويل مواردها البشرية األمهية القصوى  اليت ختوهلا من جماراة هذا التغيري، ومنظمة أعمال القرن الواحد والعشرين

وتبحث يف سبل تطويرها وتنميتها ووالئها، ولعل جتسيد املسؤولية االجتماعية يف وظائف إدارة املوارد البشرية 
هو أحد معايري احلكم على االلتزام االجتماعي ملنظمات األعمال، فالفرد العامل يف مؤسسات العصر 

ن يف السابق ألن زيادة الوعي اليت تبلورت نتيجة تطور وسائل اإلعالم احلديث هو غري الفرد الذي كا
واالتصال سامهت يف مطالبة اجلماهري ملزيد من االلتزام االجتماعي ملنظمات األعمال خاصة اجتاه اإلنسان 

 .أو الفرد العامل هبا
ة بتبين املسؤولية واالجتماعية وبعد التعرف على كيفية تغري معاملة اإلدارة للفرد العامل بفضل زيادة املطالب

  .والتحلي بأخالقيات األعمال، وكيف جتسد منظمات األعمال التزامها االجتماعي اجتاه مواردها البشرية

                                                           
 .12، صضيايف نوال، مرجع سبق ذكره 1
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 :صـملخ

المتمثل في  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات، والبعد البيئي لهذه المسؤولية
البيئية، حيث تم التطرق لإلدارة البيئية كآلية مطبقة في المؤسسات الصناعية التي تحاول االلتزام المسؤولية 

حيث تم التوصل إلى  ،بالمسؤولية البيئية، وكذا فهم واقع تطبيق اإلدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية
موضوعية وغير  لعدة عوامل وأسباب ضعف تجسيد هذا البعد ميدانيا في المؤسسات الصناعية الجزائرية

 .موضوعية

 : ةـات المفتاحيـالكلم
 .00110، إيزو 00111البعد البيئي، المسؤولية البيئية، اإلدارة البيئية، إيزو  المسؤولية االجتماعية،البيئة، 

 
Abstract : 

This study aimed at identifying the social responsibility of the organizations and the 

environmental dimension of this responsibility, which means environmental 

responsibility. Environmental management has been identified as a mechanism 

applied in the industrial establishments that tried to adhere to environmental 

responsibility, as well as understanding the reality of applying environmental 

management in the Algerian industrial establishments. We have concluded the 

weakness of the embodiment of this dimension on the ground in the Algerian 

industrial establishments for several factors and objective and subjective reasons. 

Keywords: 

Environment, Social Responsibility, Environmental Dimension, Environmental 

Responsibility, Environmental Management, ISO 14000, ISO 14001. 
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 :ةـمقدم
تتحمل المؤسسات الصناعية جزءا غير يسير في تلويث البيئة والمحيط الذي تنشط فيه، إال أن القليل من 
أصحاب هذه المؤسسات من يعترف، أو في الحد األدنى يتجاهل ويقلل من شأن هذه المسؤولية، ولكن مع تطور 

تبني المؤسسة للطرح البيئي ألنه  االهتمام بالبيئة على المستوى العالمي والمحلي، ظهر اتجاه يدفع باتجاه
سيصبح عامال مهما في نجاح المؤسسة الصناعية على المدى الطويل، وسيشكل لها ميزة تنافسية تستقوي بها 
على المؤسسات التي ال تتبنى هذا البعد، وقد وضعت عدة مسارات للسيرورة نحو تحويل المؤسسات الصناعية 

كانت حيث ى البيئة وتحقق أهدافها االقتصادية في نفس الوقت، الملوثة إلى مؤسسات صناعية تحافظ عل
المسؤولية االجتماعية مدخال لها، من ثم تم التركيز على البعد البيئي فيها ودمجه كجزء من نشاط المؤسسة 

 . لتساهم هي أيضا في تحقيق التنمية المستدامة
 تجاه االجتماعية بمسؤوليتها القيام المؤسسة إدارة نتتمك خالله من الذي األساس هي وأنظمتها البيئة إدارة تعتبرو 

 تسميته يصطلح ما جوانب من مهم جانب تطبيق والفعالية، أي االستمرارية تضمن وبطريقة البيئية، المشكالت

ال يجب أن حيث ، 1المستدامة التنمية بمسألة الجوانب من العديد في للشركة والمرتبطة االجتماعية بالمسؤولية
فعل المؤسسات الصناعية إزاء التلوث وتدهور الموارد على اإللتزام بالضوابط، بل ينبغي أن تتحلى  يقتصر رد

 .بشعور عالي بالمسؤولية البيئية، وأن تحرص على االهتمام الواعي باعتبارات البيئة على كل المستويات

 :في هذا السياق يمكن طرح اإلشكالية التالية
 عن طريق اإلدارة البيئية  في المؤسسات الصناعيةللمسؤولية اإلجتماعية لبعد البيئي ا يمكن تجسيدكيف 

 الجزائرية بصفة خاصة؟ما هو واقع هذا التطبيق في المؤسسات و 
 

 :أربعة محاور كما يليلإلجابة عن هذه اإلشكالية تم تقسيم الدراسة إلى 
 المسؤولية االجتماعية للمؤسساتماهية  :المحور األول

 ات الصناعيةلمؤسسفي ا للمسؤولية االجتماعية البيئي البعد :الثاني حورالم
 دمج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية اإلدارة البيئية كآلية ل :المحور الثالث

 واقع دمج اإلدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية :المحور الرابع

 
 
 

 
 



 :حول اييوما دراسينظمان 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية

ممارسات تطبيق احلوكمة يف فرقة حبث و  تصادية والتجارية وعلوم التسيريقالعلوم اال كلية 
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 للمؤسساتالمسؤولية االجتماعية ماهية : المحور األول
 مفهوم المسؤولية االجتماعية: أوال

لقد تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية وشكل توجها جديدا للمؤسسة التي تريد أن تستديم في نجاحها، إال أن 
تماعية من زوايا المسؤولية االج التعاريف التي قدمت لها اختلفت وتنوعت وأعطيت لها عدة مفردات، وتم تعريف

 :ومن خالل صيغ متباينة، يتمثل أهمها في واتجاهات مختلفة
هي مجموعة من السياسات واإلجراءات واألفعال، إضافة إلى اإلعتبارات األخالقية وااللتزامات التي تعتنقها * 

المنظمة وتؤمن بها أكثر من كونها أداء للتعامل مع المجتمع، وتطبيقها للعديد من األنشطة كجزء من متطلبات 
بالمجتمع على نحو فاعل دون إلحاق الضرر بالمجتمع، بهدف تحقيق الرفاهية للمجتمع وبناء صورة مساهمتها 

مكاناتها  .2ذهنية ايجابية وبما ينسجم مع قدراتها وا 
يرى برايد وفيريل أن المسؤولية االجتماعية تشير إلى التزام المؤسسات من أجل تعزيز أثرها االيجابي وتقليل * 

 .3ى المجتمعتأثيرها السلبي عل

 من قبل والبيئية االجتماعية لالهتمامات االجتماعية على أنها الدمج الطوعي األوروبية المسؤولية اللجنة عرفت* 

 .4المصلحة أصحاب مختلف مع عالقاتها وفي التجارية أنشطتها في المؤسسات
في  المؤسسات خالل دعوتهاللمؤسسات من  االجتماعية إلى المسؤولية والتنمية التعاون منظمة وأشارت* 

 هو االجتماعية للمؤسسات والثروة، فالمسؤولية العمل فرص خلق من وأبعد أكبر دور لعب إلى العالمي االقتصاد

 األرباح قسط لضمان فقط يهدف ال المؤسسات سلوك يكون وأن المستدامة، التنمية في المؤسسات هذه مساهمة

 وقيم أيضا الهتمامات االستجابة يجب ولكن للمستهلكين والخدمات والمنتجات للموظفين، واألجور للمساهمين،

 .5والبيئة المجتمع
 بالعمل مع المستدامة، التنمية في المساهمة األعمال إلزام عالم بأنها تطوع أو 7772سنة  العالمي البنك عرفها* 

التنمية  من لكل جيدة بصورة الحياة نوعية لتحسين ككل والمجتمع المحلي والمجتمع عائالتهم و الموظفين
 .6واألعمال

من خالل التعاريف السابقة يمكن اإلشارة باختصار إلى الجوانب الرئيسية التي تتضمنها مفردات المسؤولية 
 :7كما يلي C.E.Dاالجتماعية والتي حددتها لجنة التطوير االقتصادية 

 .رفع الكفاءة والنمو االقتصادي -0
 .والتعليمالتربية  -7
 .االستخدام والتدريب للعاملين -3
الحقووووق المدنيوووة والفووورص المتسووواوية  -2

 .للعمل
 .التطوير والتحديث -5

 .مواجهة التلوث والحد منه -6
 .الحماية لمجاالت االستجمام والراحة -0
 .الفنون والثقافة -8
 .العناية الصحية والخدمات المقدمة -9

 .تهاالتعاون مع الحكومة ومؤسسا -07

 .العناية بالمستهلك -00
الخوووودمات االجتماعيووووة غيوووور الهادفووووة  -07

 .للربح
 .دعم مشاريع األعمال الصغيرة -03
المحافظوووووووووووووووة علوووووووووووووووى الموجوووووووووووووووودات  -02

 .التكنولوجية
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 :وبالتالي يمكن القول أن المسؤولية االجتماعية تمتد من داخل المؤسسة إلى خارجها في إتجاهين هما
وترتبط باألفراد والموارد التي يتم استخدامها والمرتبطة باألداء المتحقق للعمل داخل  :الداخليةالمسؤولية * 

 .المؤسسة، وأي نشاط من شأنه أن يسهم في تطوير العاملين وتحسين نوعية حياة العمل
تتمثل في الحاالت المرتبطة بالمشكالت التي يعاني منها المجتمع، والتي تعد جميعها  :المسؤولية الخارجية* 

بمثابة مؤثرات سلبية على مدخالت المؤسسة نحو تحقيق أهدافها االجتماعية، والمتمثلة بتذييل المشكالت 
المؤسسة ال تنحصر  ومعالجتها، والمساهمة في خلق قيم وأنماط إجتماعية في المجتمع، ولكن العقبة أمام إدارة

في كيفية معالجة المشكالت التي يعاني منها المجتمع أو في تجاوز البعض منها الستحالة تحقيقها وفق 
إمكاناتها ومواردها المتاحة، بل تكمن في األدوات المستخدمة لغرض الحكم على مدى سالمة ودقة المعالجات 

 . 8المتخذة تجاه حل تلك المشكالت والتعامل معها
 :الخصائص التالية للمسؤولية االجتماعيةاستنتاج ا يمكن من خالل التعاريف كم
الطابع العام للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات طابع طوعي، وهذا يعني عدم وجود إجبار قانوني على  -

 .المؤسسات للقيام بهذا السلوك
  .العالقة الوثيقة مع مفهوم التنمية المستدامة -
بهذه المسؤولية سيحقق لها ميزة تنافسية، فإذا لم تستطع الحصول على ميزة تنافسية من  أن قيام المؤسسات -

خالل قيامها بهذه األعباء االجتماعية فإن الرغبة في القيام بهذه المسؤوليات تقل، خاصة في ظل غياب الفرض 
 .القانوني لها

 للمؤسسة وعالقتها بالتنمية المستدامة وحماية البيئة أبعاد المسؤولية االجتماعية: ثانيا
لقد تعددت معايير تصنيف أبعاد المسؤولية االجتماعية حسب عدة اتجاهات، يمكن تلخيص األبعاد األساسية 

 :والمشتركة في الجدول التالي
 أبعاد المسؤولية االجتماعية(: 10)الجدول رقم 

 متطلباته البعد

األربوواح، إختووراق السوووق، والء المسووتهلك، الشووهرة واالسووتقرار المووالي، المسوواهمة فووي التنميووة ويتكووون موون  بعد اقتصادي
 .االقتصادية

 بعد بيئي
وذلك بااللتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمليوات الوتخلص مون المخلفوات وااللتوزام بتووفير الصوناعات 

عوووووادة  اسوووووتخدام المخلفوووووات، االقتصووووواد فوووووي غيووووور المضووووورة بالبيئوووووة، وتشووووومل السووووويطرة علوووووى التلووووووث، وا 
 .الخ...الطاقة

 بعد إجتماعي

ويشووومل هوووذا البعووود المسووواهمة فوووي بنووواء مجتموووع أفضووول مووون خوووالل بنووواء المووودارس وأمووواكن العبوووادة ودعوووم 
المنظموووووات الخيريوووووة والمتووووواحف والمسووووواهمة فوووووي تطووووووير الصوووووحة العاموووووة والتعلووووويم، ودموووووج االهتماموووووات 

سووة موون خووالل البحووث عوون النطوواق الكاموول لتووأثير المؤسسووة علووى االجتماعيووة فووي صوولب عمليووات المؤس
 .المجتمع

 .ويشمل توظيف األقليات دون تمييز من أي نوع كان التمييز



 :حول اييوما دراسينظمان 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية

ممارسات تطبيق احلوكمة يف فرقة حبث و  تصادية والتجارية وعلوم التسيريقالعلوم اال كلية 
 املؤسسات االقتصادية والعمومية مبخرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
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 البعد الشخصي
المسؤوليات تجاه العاملين منها توفير الوظائف، والعمل على تحقيق مستقبل أفضل من خالل توفير 
الفرص لهم، وأيضا األمان واألخطار المهنية، مستويات المرتبات واألجور، التدريب والتعليم، التشاور، 

 .يد له مكافأة مجزيةكما أن العاملين يحتاجون  إلى مشاهدة عملهم الجاد والحسن وأن من يقوم بعمل ج

 المنتجات
ويشووومل سوووالمة المنتجوووات، الجوووودة، تطووووير المنتجوووات، مسوووؤولية المؤسسوووات النووواتج عووون سووووء اسوووتخدام 

 .منتجاتها من قبل عمالئها

 بعد أصحاب المصلحة
يتمثل هؤالء في األفراد والمنظمات الوذين يتوأثرون بشوكل مباشور بسولوك المؤسسوة والوذين لهوم نصويب فوي 

، وهووووؤالء هووووم موووون تتحموووول المؤسسووووة المسووووؤولية نحوووووهم، مثوووول المسووووتثمرين والوووودائنين، والموووووردين أدائهووووا
 ...والمالك

 :باالعتماد على باحثينإعداد ال: المصدر
دراسة  -المسؤولية االجتماعية للمنظمات الصناعية الخاصة من وجهة نظر المديرين منصور محمد إسماعيل العريقي،  -

 .50-29، ص ص 7773، مصر، 70المجلة العلمية لكلية التجارة، ع ، -تطبيقية في القطاع الصناعي الخاص في اليمن

دار صفاء للنشر والطباعة  ،فلسفة التسويق األخضرعالء فرحان طالب، عبد الحسين حسن حبيب، أمير غانم العوادي،  -
 .39-38، ص ص 7707والتوزيع، عمان، األردن، 

 
 ات الصناعيةلمؤسسفي ا للمسؤولية االجتماعية البيئي البعد: الثاني حورالم
 مفهوم المسؤولية البيئية للمؤسسات: أوال

 المشكالت البيئية تفاقم مع أكثر أهمية سبتيك أخذوقد  االجتماعية، المسؤولية أبعاد هو أحد البيئي البعد إن
 أصبحت لحماية البيئة، الدولية الجهود تكاثف معو  واألقاليم، األوطان تتجاوز عالمية مشكلة البيئي التدهور واعتبار

 :، حيث تعرف المسؤولية البيئية بأنها9االجتماعية أبعاد المسؤولية في مضمنا جزءا البيئية المسؤولية

 على التزامات ويتوتح بالبيئة المؤسسة بعالقة تهتم HUCKEL 1995 لو بالنسبة للمؤسسات البيئية المسؤولية* 

 مصالحها مع بما يتماشى ككل البيئة وتحسين حماية إلى تهدف التي اإلجراءات مسؤولية لتحمل القرار صناع

 .10الخاصة
 البيئة التي على لألعمال السلبية اآلثار من التخفيف البيئة أو على بالنفع تعود التي أنها الممارسات كذلك تعرف* 

 .المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلس أقره ما إلى قانونا المؤسسات من مطلوب هو ما تتجاوز

 البيئية في المبادرات من العديد وتطوير تطبيق هدفه أخرى أطراف مع بالشراكة مشروع هي البيئية المسؤولية* 

 :على يركز األعمال قطاع

آثار أعمالها  تكون حتى عملها في االستدامة مبادئ بتضمين المؤسسة تقوم حيث :للمؤسسة البيئي االلتزام -
 .البيئة على إيجابية

 .البيئي النظام على نشاطاتها لتأثير منتبهة تكون المؤسسة خاللها من والتي: والطاقة الموارد إدارة -

إليه من قبل  الوصول وسهل كامال التصريح هذا يكون حيث :نشاطاتها عن المؤسسة تصريح في الشفافية -
 .المصلحة أصحاب
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 مبادئ المسؤولية البيئية :ثانيا
يساهم في دفع المؤسسات الصناعية لتحمل المسؤولية البيئية من  ه في الواليات المتحدة األمريكيةلقد ظهر اتجا

حيث يعبر هذا اإلسم عن ،  CERESخالل المصادقة على مجموعة من المبادئ يطلق عليها مبادئ سيريس
كمنظمة غير ربحية، من بين أعضائها مستثمرين  0989ائتالف االقتصاديات المسؤولة بيئيا الذي تأسس عام 

إجتماعيين ومجموعات بيئية ومجموعات المصلحة العامة، حيث نشر هذا االئتالف مجموعة من عشرة مبادئ 
سسات التي ترغب أن تؤكد علنيا التزامها بممارسات المؤ  وان مبادئ سيريس، تستطيع بموجبهاإرشادية بعن

 .وأنشطة سليمة بيئيا أن تختار تبني هذه المبادئ
 بادئ، نؤكد إيماننا بأن المؤسساتبتبني هذه الم: "حيث كانت ديباجة هذه المبادئ اإلرشادية تنص على ما يلي

 مسؤولة عن البيئة من خالل العمل تتحمل مسؤولية تجاه البيئة، ويجب أن تدير كافة جوانب عملها كمشرفة
 ة األجيال المستقبلية على البقاءإننا نعتقد أنه يتعين على المؤسسات أن ال تعرض قدر . بطريقة تحمي األرض

في  لتكنولوجيا والمفاهيم الحديثةللخطر، وسوف نعمل على تحديث ممارستنا باستمرار على ضوء التطورات في ا
بطريقة  كية للتأكد من أن المبادئ مترجمةن مع سيريس، سنشجع القيام بعملية ديناميالصحة وعلم البيئة، وبالتعاو 

المبادئ وتطبيقها  بتقدم ثابت ومدروس في تنفيذ هذه تتالءم والتكنولوجيا المتغيرة والحقائق البيئية، ونعتزم القيام
 ".على كافة جوانب عملياتنا عبر العالم
 :يوتتمثل مبادئ سيريس العشرة فيما يل

 مبادئ سيريس لتبني المسؤولية البيئية(: 10)الجدول رقم 
 محتوى االلتزام المبدأ

حماية الغالف 
 الحيوي

سوف نقلل من انبعاث أية مادة قد تسبب ضررا بيئيا للهوواء أو المواء أو األرض أو سوكانها، ونحقوق تقودما 
المتووأثرة بعملياتنووا كمووا سوونحمي مسووتمرا نحووو الووتخلص منهووا، وسوووف نحمووي كوول المووواطن البيئيووة الطبيعيووة 

 .األراضي المكشوفة والبرية، بينما نحافظ على التنوع الحيوي
االستخدام المستديم 

 للموارد الطبيعية
سوف نستغل مواردنا الطبيعية المتجددة بصورة مستديمة، مثل الماء والتربة والغابات، وسنحافظ على 

 .االستخدام الكفء والتخطيط الدقيقالموارد الطبيعية غير المتجددة من خالل 
تقليل النفايات 
 والتخلص منها

عوادة التودوير،  سنقلل النفايات ونتخلص منها إن أمكن من خالل تخفويض الكميوة المسوتخدمة منوذ البدايوة وا 
 .وستتم معالجة كافة النفايات والتخلص منها بطرق آمنة ومسؤولة

 حفظ الطاقة
الطاقووة ونحسوون كفوواءة الطاقووة لعملياتنووا الداخليووة وللبضوواعة والخوودمات التووي نبيعهووا، وسوونبذل كوول  ضسوونحف

 .جهد ممكن الستخدام موارد الطاقة المستديمة والسليمة بيئيا

 تقليل المخاطر
سنبذل قصارى جهدنا لتقليول المخواطر البيئيوة والصوحية واألمنيوة التوي يتعورض إليهوا موظفونوا والمجتمعوات 

جوووراءات التشوووغيل اآلمنوووة وبواسوووطة االسوووتعداد لحووواالت التووو ي نعمووول فيهوووا، وذلوووك بواسوووطة التكنولوجيوووات وا 
 .الطوارئ

المنتجات والخدمات 
 اآلمنة

سنقلل ونتجنب إن أمكن استخدام وتصنيع أو بيع المنتجات والخدمات التي تسبب أضرارا بيئية أو مخاطر 
التووأثيرات البيئيووة لمنتجاتنووا أو خوودماتنا ونحوواول تصووويب وسوووف نطلووع المسووتهلكين علووى . صووحية أو أمنيووة

 .االستخدام غير اآلمن



 :حول اييوما دراسينظمان 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية

ممارسات تطبيق احلوكمة يف فرقة حبث و  تصادية والتجارية وعلوم التسيريقالعلوم اال كلية 
 املؤسسات االقتصادية والعمومية مبخرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
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 اإلحياء البيئي
سنصوووب بسوورعة ومسووؤولية األوضوواع التووي تسووببنا بهووا، والتووي تعوورض الصووحة والسووالمة والبيئووة للخطوور، 

الحوووود وسوووووف نعوووووض اإلصووووابات التووووي تسووووببنا بهووووا لألشووووخاص أو األضوووورار التووووي ألحقناهووووا بالبيئووووة وفووووق 
 .المعقول، كما سنقوم بإحياء البيئة

 إطالع الجماهير

فووي الوقووت المناسووب سوونطلع كوول شووخص قوود يتووأثر بووالظروف التووي تسووببت بهووا مؤسسووتنا، والتووي قوود تعوورض 
الصحة أو السوالمة أو البيئوة للخطور، وسووف نطلوب النصويحة والمشوورة دائموا مون خوالل الحووار موع أفوراد 

ؤسساتنا، ولن نتخذ أي إجراء ضود المووظفين الوذين يبلغوون عون وقووع حووادث من المجتمعات القريبة من م
 .أو ظروف عمل خطيرة لإلدارة أو الجهات المناسبة

 إلتزام اإلدارة
سوف نطبق هذه المبادئ، وندعم أيوة خطووة تعمول علوى تأكيود أن مجلوس اإلدارة والمسوؤول التنفيوذي األول 

ات الصلة، ومسوؤولون بالكامول عون السياسوة البيئيوة، وعنود اختيوار مطلعون بالكامل على المسائل البيئية ذ
 .مجلس إدارتنا سنأخذ بعين االعتبار االلتزام البيئي المجرب كعامل

البيانات المدققة 
 والتقارير

سنجري تقييما ذاتيا سنويا لتقدمنا في تطبيوق هوذه المبوادئ، وسوندعم تووفير إجوراءات التودقيق البيئوي المتفوق 
 .حينه، وسوف نكمل تقرير سيريس سنويا والذي سيكون متوفرا للعمومعليه في 

مهندس موفق الصفار، : عبد الحليم حزين وحزامة حبايب، مراجعة: ماريان ك بروكوب، ترجمة :باالعتماد على باحثينإعداد ال: المصدر
 .27-99، ص ص 0991عمان، األردن، ، دار الكرمل، -ساعد منظمتك على حماية البيئة وتحسين الربحية-نحو عالم أخضر 

بااللتزام بهذه المبادئ سوف تظهر المؤسسات قدرتها على رؤية ما وراء المؤشرات االقتصادية المتمثلة في 
واالقتصاد، كما ستوضح مبادئ سيريس إمكانية التحكم الذاتي لب، وبتأكيد العالقة بين البيئة العرض والط

 .  11ئيةالطوعي للمؤسسة في المسؤولية البي

 
 دمج البعد البيئي في المؤسسات الصناعية ل ةآلياإلدارة البيئية ك :المحور الثالث

تعتبر اإلدارة البيئية كتطبيق التزام طوعي نحو البيئة في المؤسسات الصناعية، بل هو خطوة تعبر عن انتقال 
لها على جميع المستويات العالمية  المؤسسة جديا من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وما يميزها هو الرعاية القانونية

 .والمحلية من ناحية األدوات والخصائص والشهادة التي تمنح على إثرها
 ISO 14000اإلدارة البيئية : أوال
قليمية ودولية، وطنية مواصفات عدة ظهور إلى إدارتها في دمج البعد البيئي المؤسسات قد أدت محاولةل لذا  وا 

 ، ومن أهم7772ثم تطويرها سنة  0996سنة  02777إيزو  القياسية المواصفات بإصدار اإليزو قامت منظمة
 قياسية مواصفات ، إنتشار9770 اإليزو المستدامة، التنمية هذه المواصفات هي وتطور ظهور المؤثرة في العوامل

 .العالمية البيئة ومشاكل التشريعات تطور البيئي، الوعي متماثلة، تطور غير وطنية

تعتبر المواصفات العالمية لنظم اإلدارة البيئية خطوة هامة في تحسين  :ISO 14000اإلدارة البيئية مفهوم  -0
 :كما يلي ISO 14000 كمواصفة تعريف اإلدارة البيئية وتصميم اإلدارة البيئية بالمؤسسات الصناعية، ويمكن

نتاج األولية المواد استخدام على في الحفاظ المساهمة المؤسسة من تستدعي موثقة هي مواصفات*   ومعالجة وا 

 .12الخطيرة الفضالت وتصريف
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هي إدارة للمؤسسة لتبقى واعية لتفاعالت سلعها وأنشطتها مع البيئة وذلك لغرض االنجاز والتحسين المستمر * 
لمستوى األداء المرغوب، إذ تتطلب اتباع منهج علمي شامل يتضمن وضع إجراءات خاصة، تقوم على تقدير 

لمؤثرات البيئية، وتدريب العاملين على تقليل الهدر والضياعات، وبناء قسم متكامل ضمن أقسام المؤسسة ا
 .  13يتحقق من خالله إنتاج منتجات ليس لها أي تأثير بيئي أو أقل تأثيرا بالمقارنة مع المنافسين

ام كفء وفاعل إلدارة البيئة، قائم اإلدارة البيئية هي سلسلة مواصفات قياسية تمثل مصدرا مرشدا نحو تبني نظ* 
على مجموعة متطلبات متسلسلة ملزمة التطبيق والتوافق، ترتبط مع بعضها البعض بصورة متكاملة بغية تحقيق 
الهدف األساسي للسلسلة، وتقوم هيئة مستقلة للتقييم ومنح الشهادة بتقييم المؤسسة الساعية للحصول على شهادة 

 .14اتهاأو إحدى مواصف 02777إيزو 
اإلدارة البيئية هي سلسلة مواصفات قياسية تعبر عن التزام المؤسسة الصناعية بأداء دور فاعل في تفحص * 

قامة العتبارات البيئية، والبحث عن وسائللعملياتها بشكل شامل مع دمجها  الدراسات  لزيادة فاعلية العمليات، وا 
منتجاتها الثانوية  ل اإلنتاج والبحث عن فرصة لتحويلمن مراحالكفيلة بالحد من إنتاج النفايات في مرحلة مبكرة 

ذات العالقة  الجهاتغير المطلوبة إلى مواد يمكن إعادة استخدامها، وبما يقدم للزبائن والمساهمين فيها و 
 .15بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة بها وبمنتجاتها

 :16إلى المواصفات هذه تهدف :ISO 14000أهداف اإلدارة البيئية  -0
 األهداف ووضع مساعدة المؤسسات على إدارة وتقييم الفعالية البيئية الخاصة بأنشطتها ومنتوجاتها وخدماتها -

 .البيئة مجال في بها الخاصة والسياسات

 .البيئية سياستها عن باإلعالن المؤسسات إلتزام -

 .البيئية السالمة بشأن المختصة الجهات من المطابقة شهادة على للحصول سعيها في المؤسسات تشجيع -
 .وضع مجموعة إجراءات يجري بموجبها تحديد والرضوخ وااللتزام باألنظمة والتعليمات والضغوط االجتماعية -
 .تحسين األداء البيئي في مجال التصنيع -
 .تحقيق انسجام بين المقاييس الوطنية واإلقليمية بغية تسهيل التبادل التجاري -
 .ة المصداقيةمضاعف -
 .تحسين الميزة التنافسية -
 .دخول أسرع لألسواق -
 .إيجاد لغة مشتركة لإلدارة البيئية على المستوى العالمي -
 :وتطورها فيما يلي 02777يمكن إيجاز نشأة مواصفة إيزو : وتطورها( 00111إيزو )نشأة المواصفة  -3

مختصة بتطوير مقاييس  ISOالمية للتقييس مجموعة استشارية من المنظمة الع 0990شكلت في سنة * 
 :عالمية قادرة على

 .ISO 9000وضع مدخل عام لإلدارة البيئية مماثل لمقاييس إدارة الجودة  -
 .تعزيز قدرة المؤسسة على ترسيخ التحسين في األداء البيئي -
 .تسهيل التجارة العالمية عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز التجارية -



 :حول اييوما دراسينظمان 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية

ممارسات تطبيق احلوكمة يف فرقة حبث و  تصادية والتجارية وعلوم التسيريقالعلوم اال كلية 
 املؤسسات االقتصادية والعمومية مبخرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
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، 02777المختصة بتطوير المواصفة إيزو ( 770)نتائج أعمال المجموعة عن تشكيل اللجنة الفنية أثمرت * 
وتتألف اللجنة من ممثلين رسميين للقطاع الصناعي ومنظمات التقييس وبعض المنظمات الحكومية الخاصة 

 .بالدول الصناعية في غرب أوروبا وكندا والواليات المتحدة
ع لجان فرعية تتكون كل لجنة فرعية من مجموعات عاملة، ينصب عمل اللجنة الفنية شكلت اللجنة الفنية سب* 

 -تقييم األداء البيئي  -الملصقات البيئية  -التدقيق البيئي  -نظام اإلدارة البيئية  -: بسبع مجاالت رئيسية هي
 .الجوانب البيئية في مقاييس المنتوج -المصطلحات  –تقدير دورة الحياة 

السلسلة الطريق إلدارة المؤسسات ألنشطتها البيئية، وهي تمثل اتفاقا على المستوى الدولي لنظم تنفذها مهدت * 
المؤسسات لضمان تركيزها على المواضيع البيئية، من خالل توفير قاعدة تسمح بتخطي حدود فنية وسياسية 

كة لنظام اإلدارة البيئية على وجغرافية تسهم بجدية في السوق العالمي فضال عن كونها تقدم طريقة مشتر 
 .المستوى الدولي

سارعت الدول المتقدمة حال صدور المواصفات إلى اعتمادها كمواصفات وطنية مثل منظمة المقاييس * 
 .17األوروبية

، بينما 0996مواصفة في سنة  73حيث كانت  02777تم وضع تعديالت على عائلة المواصفات إيزو * 
بسبب دمج بعض المواصفات مع عائلة المواصفات إيزو  06عددها إلى  ليتضاءل 7772حدثت في سنة 

المتعلقة بالمنتج، حيث أصدرت النسخة المجددة لنظام اإلدارة البيئية مع التعديالت خاصة في بند  9777
 .الشروط والتعاريف

تفادي أي اختالل إذا يجب على المؤسسات المسجلة أن تكون مدركة أكثر لتعاريف نظام اإلدارة في المواصفة ل
 .18في التزامها البيئي

شهدت السنوات األخيرة عددا من المواصفات القياسية لإلدارة البيئية على : 00111سلسلة المواصفة إيزو  -0
والتي وحدت المقاييس  02777المستويات المحلية واإلقليمية، تلتها المواصفة القياسية العالمية الجديدة إيزو 

سابقة تحت هذا االسم، حيث تتجزأ إلى مواصفات فرعية تندرج تحت هذه المواصفة يمكن المحلية والدولية ال
 :19في الجدول التالي اجمعه

 
 

 00111مقاييس عائلة المواصفة إيزو (: 13)جدول رقم 
تاريخ 
 المواصفة

رقم 
 مجال العمل المواصفة

0110 00110 

 :ثالثة المؤسسة شهادة تحقيقها، ويشمل هذاتحديد متطلبات منظومة اإلدارة البيئية التي تمنح جهة 
 .تطوير سياسة بيئية+ 
 .تعريف الجوانب البيئية في نشاطها+ 
 .تحديد االحتياجات القانونية والرقابية ذات العالقة+ 
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 .بلورة األهداف البيئية+ 
 .إقامة برنامج بيئي يحقق األهداف المحددة وصيانته+ 
التجريوب والتوثيوق والرقابوة الفعليوة واالسوتعداد للطووارئ ومواجهتهوا عنود  تنفيذ نظام لإلدارة البيئية يشومل+ 

 .حدوثها
 .الرقابة والقياس لألنشطة التنفيذية، بما في ذلك تحديث الوثائق المستخدمة+ 
 .إجراءات مراجعة النظام+ 
 .مراجعة اإلدارة للنظام لتحديد مالءمته وكفاءته وفعاليته باستمرار+ 

0110 00110 

توووفر أدلووة إرشووادية إضووافية فووي شووأن تصووميم نظووام اإلدارة البيئيووة وتطووويره وصوويانته، موون دون أن وهووي 
تكون من بين معايير منح الشهادة للمؤسسة، وبمعنى آخر فإنها تمثول الجسور الوذي تعبور عليوه المؤسسوة 

مسووواعدة علوووى التووي تحتووواج إلووى مزيووود موون المعلوموووات حووول المبوووادئ التووي أقووويم عليهووا النظوووام واآلليووات ال
 :تطوير نظام اإلدارة البيئية، وهي تتضمن تفاصيل حول

 .مبادئ اإلدارة البيئية المتفق عليها عالميا، وكيفية تطبيقها في تصميم مكونات النظام+ 
نمووواذج عمليوووة لموووا تحتووواج المؤسسوووة إلوووى النظووور فيوووه عنووود تعمووويم النظوووام، بموووا فوووي ذلوووك طريقوووة تحديووود + 

 .ثار المرتبطة بمختلف األنشطة والمنتجات والخدماتاالعتبارات البيئية، واآل
 .أبواب توفر مساعدات عملية في مختلف مراحل تصميم النظام وتنفيذه وتطويره+ 

0991 00101 

 :وهي مواصفة نمطية تشمل
 .تعريف المصطلحات+ 
المنهجوي إلجوراءات المبادئ العامة للمراجعة مثول الموضووعية واالسوتقاللية وكفواءة المراجوع، والتطبيوق + 

 .التقييم واعتمادية النتائج
 .هيكل وشكل تقرير المراجعة+ 

0991 00100 

 :تتناول إجراءات المراجعة، وتشمل المعلومات الواردة فيها إرشادات في شأن
 .أهداف المراجعة+ 
 .وظائف ومسؤوليات المشاركين فيها، بما في ذلك المؤسسة والعميل+ 
 .وخطتها ووثائق العملتحديد نطاق المراجعة + 
 .جمع البيانات ومراجعة النتائج+ 
 .إعداد تقرير المراجعة+ 

0991 00100 

 :توفر إرشادات حول الحدود الدنيا للكفاءة في اختيار المراجعين ورئيسهم، وتقدم معلومات عن
 .المؤهالت التعليمية والمهنية لهم+ 
 .التدريب النظامي ومن خالل العمل+ 
 .وصفات ومهارات المراجعكفاءة + 
 .تقديم إرشادات تساعد في تقييم مدى صالحية المتقدمين للقيام بالمراجعة+ 

 .توجيهات لكيفية إجراء التقييم البيئي على المواقع 00101 0110
 .مبادئ عامة حول الملصقات واإلعالن البيئي 00101 0991
 .اإلعالن البيئي الذاتي 00100 0999
جراءات حول الملصقات البيئية نوع  00100 0991  .0مبادئ وا 

 .3مرشد للمبادئ واإلجراءات حول اإلعالن البيئي نوع  00101 /



 :حول اييوما دراسينظمان 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية
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 .تقرير تقني، تعليمات تقييم لألداء وتمييز ووصف العناصر المتعلقة باإلعالنات البيئية وبرامج المطابقة 00130 0999
 .األداء البيئيتقرير تقني، أمثلة عن تقييم  00130 0999
طار إلجراء وتقديم تقرير دراسات تقييم دورة الحياة 00101 0991  .مبادئ وا 
طار يزود المتطلبات إلجراء تفسير دورة الحياة 00100 0991  .مبادئ وا 
 .تقييم تأثير دورة الحياة 00100 0111
 .تفسير دورة الحياة 00103 0111
 .02727حياة تطبيق إيزو أمثلة تقييم تأثير دورة  00101 0113
 .توثيق بيانات دورة الحياة 00101 0999
 .02720أمثلة تقييم دورة حياة تطبيق إيزو  00109 0111
 .يحتوي تعاريف المفاهيم األساسية المتعلقة باإلدارة البيئية 00111 0110
يزو  02770البيئية إيزو معلومات لمساعدة منظمات علم الغابات في استخدام نظام اإلدارة  00110 0991  .02772وا 
 .يوحد السمات البيئية مع تصميم وتطوير المنتجات، لم يصنف كمواصفات ألغراض التسجيل والشهادة 00110 0110
 .دليل للجوانب البيئية في مقاييس المنتوج 00110 0991

 :باالعتماد على باحثينإعداد ال: المصدر
دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول -البيئة وقضايا التنمية والتصنيع أسامة الخولي، مصطفى طلبة،  -

 .705-703، ص ص 7777، الكويت، 785، سلسلة عالم المعرفة، ع -النامية
نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية يوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث علي الحكيم، مؤيد الفضل،  -

 .388-380، ص ص 7779، دار اليازوري للنشر، عمان، يةوالخدم
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ISO 9000و ISO 14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة  محمد عبد الوهاب العزاوي، -

 .090-097، ص ص 7777

 00110اإلدارة البيئية كنظام إداري قياسي إيزو  :ثانيا
 ISOوبروز اإلدارة البيئية كنظام من هذه السلسلة  ISO 14000بعد ظهور سلسلة مواصفات اإلدارة البيئية 

، صار جليا أن هناك توحيدا مفروضا في طرق ممارسة هذه اإلدارة عن النمط التقليدي السابق، والذي 14001
قت هذا النظام، لذا جاءت هذه كان فوضويا بسبب االختالفات التي برزت بين المؤسسات والدول التي طب

فالمؤسسة التي تتحصل على هذه ، المواصفة كدليل عالمي لتوحيد تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة
الشهادة تثبت أنها تبذل جهودا واضحة في الحد من التلوث الناجم عن نشاطها االقتصادي، ومما ال شك فيه أن 

المؤسسة في زيادة نسبة المبيعات وخفض التكاليف وزيادة القدرة على الحصول على تلك الشهادة سوف يساعد 
 . منافسة في المدى المتوسط والطويلال
كنظام جزئي من سلسلة  02770إيزو يمكن تعريف اإلدارة البيئية : 00110مفهوم اإلدارة البيئية إيزو  -0

 :كما يلي ISO 14000مواصفات اإلدارة البيئية 
 أهداف المؤسسة تحقيق األفراد جميع خالله من يلتزم المؤسسة إطار في أللمانية أنها تنظيما الموسوعة عرفتها* 

 .20البيئة لحماية
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 يستعمل لتطوير المؤسسة إدارة نظام من جزء أنها 7772سنة  للتقييس العالمية المنظمة ISO عرفتها منظمة* 
 .21للبيئة تأثيرها البيئية وتقييم سياستها وتنفيذ

إطارا إداريا لتخطيط وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج البيئية  02770اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة إيزو يعد نظام * 
 .22ذات العالقة بالمؤسسة

 على يشتمل الكلي اإلداري النظام من فرعي نظام: أنهعلى  ISO 14001 خالل من البيئة إدارة نظام يعرف* 
 إلى تهدف التي والموارد المسؤوليات، األساليب، التقنيات، العملياتالتخطيطية،  األنشطة التنظيمي، الهيكل
 .للمؤسسة البيئية بالسياسات والعناية وتقييم وتنفيذ تطوير

 آليةو  األهداف لتحقيق البيئة إدارة مواصفات تستخدمها التي لألدوات محدد كإطار البيئة إدارة نظام إلى وهنا ينظر

 إدارة نظام تستخدم المؤسسة في البيئة إدارة ، أي أنومتابعته للمؤسسة البيئي األداء على الحكم خاللها من يتم

 وااللتزامات المتطلبات هذه ة،البيئ على بالحفاظ الخاصة وااللتزامات المتطلبات تطبيق على للرقابة كأداة البيئة

 .23العمليات وتوصيف والتشغيل العمل تعليمات وفي اإلدارة توجيهات في محددة
خصائص  بعدة ISO 14001 تمتاز اإلدارة البيئية وفق المواصفة: ISO 14001اإلدارة البيئية خصائص  -0

 :كما يلي

 إذ بكفاءة وتماسك عالي، المؤسسة مستوى على األخرى األنظمة مع تتكامل أن إداري كنظام المواصفة تستطيع -

 لها للحدود المخطط متجاوزة بطريقة المتاحة البيئية الفرص من اإلستفادة عملية في تسهيالت تقدم المواصفة

 بإدارة الخاصة المواصفة هي ISO 14001 المواصفة معها تندمج أن تمكن التي المواصفات أهم أساسا، ومن

باألمن  الخاصة( المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام) OHSAS 18001، والمواصفة  ISO 9001الجودة
 .والوقاية

 في سياستها ينعكس أن يجب ما وهذا أدائها، كفاءة في الزاوية حجر وهو التلوث من بالوقاية المواصفة تلتزم -

 .العملي الواقع إلى تطبيقها متطلبات نقل يتم عندما خصوصا المؤسسة، وأهدافها وأنشطة

 بمتطلبات المواصفة المعرفة تكون ما كثيرا إذ المواصفة هذه لتنفيذ متكاملة بداية نقطة إلى المؤسسة تحتاج ال -

 .جيد بيئية إدارة نظام إنشاء نحو انطالق نقطة لتكون كافية

 عدم وجود بسبب بلوغه، وذلك يمكن ال افتراضي مفهوم لكنه المستمر التحسين مفهوم على المواصفة تركز -

 تحليل وتحديد المشاكل خالل من البيئي التحسين في المؤسسة يساعد نظام المواصفة فهذه لذلك، مثالية مؤسسة

 .للتكرار منعا البيئية وتوثيقها

التابعة لمنظمة  770حددت اللجنة الفنية  :00110متطلبات نظام اإلدارة البيئية في المواصفة إيزو  -3
 02770المقاييس العالمية، المتطلبات الخاصة بنظام اإلدارة البيئية وفقا للبنود الواردة في المواصفة إيزو 

 :يمكن اختصارها في الجدول التالييعها حول التحسين المستمر، تتمحور جم
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 00110متطلبات نظام اإلدارة البيئية في المواصفة إيزو (: 10)جدول رقم 
 للمتطلب ملخص وصف المتطلبات

 .تقوم بترسيخ نظام اإلدارة البيئية وتحافظ على ديمومته المتطلبات العامة

 البيئوة تجواه المنظموة التوزام ويعلون العليوا، اإلدارة قبول مون ويصوادق يعود بيوان البيئية السياسة
 .التنفيذ و للتخطيط كإطار ويستخدم

 التخطيط

 البيئية الجوانب
 بيئيوا الموؤثرة وتحديود والخودمات والمنتجوات لألنشوطة البيئيوة العناصور تحديود
 .منها

 والمتطلبات القانونية المتطلبات

 األخرى
 .مستلزماتها وتهيئة الوطنية البيئية والتشريعات للقوانين التام اإلمتثال

 .البيئية والجوانب السياسة مع والبرامج تتناسب والغايات األهداف وضع والبرامج البيئية والغايات األهداف

التنفيذ 
 والتشغيل

 .والصالحيات والمسؤوليات األدوار وتحديد الموارد، توفر ضمان والسلطة واألدوار والمسؤوليات الموارد
 .المسؤولية تحمل من وتمكينهم وتوعيتهم تدريبهم يتم العمال بان ضمان والكفاءة التوعية التدريب،

 .البيئة لقضايا والخارجي الداخلي االتصال األسس وضع االتصال
 .البيئة إدارة بنظام المتعلقة المعلومات إدامةٕ  و حفظ التوثيق

 .بها خاص بنظام الوثائق على السيطرة ضرورة الوثائق ضبط
 .البيئية للسياسة وفقا إدارتهإ  و للعمليات التخطيط العمليات ضبط

 .االستجابة إجراءات وتطوير المحتملة الطوارئ تحديد للطوارئ االستعداد

الفحص 
 والتصحيح

 .أدائها وقياس البيئية النشاطات مراقبة والقياس المراقبة
 .البيئي النشاط تنفيذ لضمان المطابقة لتقييم موثق إجراء المطابقة تقييم

 المطابقة لعدم التصحيحي اإلجراء
 لهوا التصوحيحي اإلجوراء واتخواذ عنهوا والتحوري المطابقوة عودم حواالت تحديود

 .تكرارها وضمان عدم
 .البيئية اإلدارة نظام توثيق بسجالت االحتفاظ السجالت

 .البيئية اإلدارة نظام عمل لضمان دوري تدقيق الداخلي التدقيق
 .المستمر التحسين على التركيز مع للنظام دورية مراجعة اإلدارة مراجعة

 دار ،والخدمية اإلنتاجية المنظمات في الجودة إدارة نظم وآخرون، الطائي جحيم يوسف :باالعتماد على باحثينإعداد ال: المصدر

 .276ص ، 2009 عمان،  اليازوري،
 واقع دمج اإلدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية: المحور الرابع

 دليال 02770إيزو  العالمية المواصفة مع المطابقة على الحصول على والعمل بيئية إدارة نظام وضع اعتبار يمكن

 نظام ويعتبر إدارة المؤسسة، مكونات من كمكون بالبيئة واالهتمام البيئي البعد تبني في المؤسسة مجهود على

والبعيد  المتوسط المدى وتطويره في للمؤسسة البيئي األداء لتحسين الطرق أنجع من 14001اإليزو  البيئية اإلدارة
 بعملية المكلفة الخارجية الهيئات من طرف سنوات 3 كل والدورية المستمرة والمراجعة للمراقبة خضوعه نتيجة وذلك

 .اإلشهاد بتقديم
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 طريق عن الصناعي التلوث من للحد ضغط أي دون تسعى التي الصناعية المؤسسات قبل من االلتزام هذا ويتم

 إذا خاصة التنافسية ومكانتها صورتها تفيد التي 02770 االيزو شهادة من لالستفادة الجانب أحادي البيئي االلتزام

  :1التالية الخطوات خالل من ذلك ويكون مصدرة، مؤسسة كانت
 طلب مراحل أهم يعكس أن ينبغي المختصة، السلطات إلى الصناعيون يقدمه استغالل رخصة طلب دليل -

 بالنسبة الطلب وشروط واإلجراءات الملف تكوين كيفيات تتضمن التي الصناعية المواقع لمختلف بالنسبة االستغالل

 .والترخيص للتصريح الخاضعة لألنشطة

خضاع البيئية المقاييس لمتطلبات الباالمتث اعينالص يلزم الترخيص طلب وشروط إلجراءات طبقا -  وحدته وا 

 .أنظف إنتاج ضمان أجل من المتوفرة التقنيات إدخال الضرورة وعند واألخطار األثر لدراسات

 رقابة مسار في البيئية المؤشرات واستعمال 02777 إيزو لمقاييس وفقا المؤسسة مستوى على بيئي تسيير تحقيق -

 .للمؤسسة المتكامل التسيير

 إلى يهدف الذي المتكامل التسيير في الضرورية العناصر من عنصرا باعتبارها المتوفرة التقنيات أحسن ستعمالإ -

 .التلوث تقليص

 شك بدون يسمح الذي للمؤسسة، المتكامل التسيير مجال في القرار اتخاذ على للمساعدة اآللي اإلعالم استعمال -

 .تقنيا الناجعة الحلول ويقترح البيئية لإلخطار متعدد بتقييم
وفي سنتي  ،0996إلصدار سنة  02770 إيزو على شهادة حاصلة جزائرية مؤسسة أي تكن لم 2000 سنة حتى

 التلوث مراقبة مشروع إطار في الصناعية الوحدات من عدد حول بيئية تدقيقية دراسات إنجاز تم 7770-7777

 وشكلت 02777 إيزو مقاييس وفق بيئية ييرتس منظومة إقامة نحو مرحلة أولى الدراسات هذه وتشكل الصناعي،

 اإلسمنت بمصنع هنا األمر ويتعلق 02770 إيزو مقاييس وفق بيئية تدقيقية دراسة موضوع صناعية وحدات ثالث

 حصلت 2003 سنة وفي ،بباتنة األوراسية الدباغة ومصنع حيمي لوادي الجرارات محركات ومركب بوزيان بحامة
 للتصديق خضع الذي العاتر ببئر فيرموس مصنع إلى هنا ونشير ،02770اإليزو  ى شهادةعل المؤسسات هذه

 07 حوالي) مختلفة لقطاعات تابعة أخرى مؤسسات وهناك 7773 ديسمبر شهر في 02777 إيزو مقاييس حسب

 5 من إال أن هذا العدد تطور تطورا ضئيال جدا ،2المقياس هذا أساس على التصديق طور في كانت (مؤسسات
7778سنة  مؤسسة 72 إلى 7775سنة  مؤسسات

 على للحصول في الطريق أخرى صناعية مؤسسات 6و ،3
 مؤسسة فرتيال وهما 14001اإليزو  اإلشهاد على مؤسستين جديدتين تحصلت 2011 سنة وفي بداية اإلشهاد،
 المؤسسات مجموع أن أي جيزي لالتصاالت،  DJEZZYومؤسسة ،واألسمدة الزراعية المخصبات لصناعة
 الموجهة المالية اإلعانات رغم مؤسسة وذلك  34هو 14001 اإليزو القياسية المواصفة على الحاصلة الجزائرية

 من الصناعة وزارة تمنحها الدولية التي القياسية للمواصفات مطابقة أنظمة إدارة توطن التي الجزائرية للمؤسسات
 .الصناعية التنافسيةتحسين  لصندوق المالية خالل المخصصات

                                                           
 .758-750، مرجع سابق، ص ص 7770التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة  1

 .208ص  نفس المرجع، 2

 .038خالد أعراب، مرجع سابق، ص  3
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حصلت على هذه الشهادة في نظام و التي انخرطت في البرنامج، والجدول الموالي يوضح بعض المؤسسات 
 :02770التسيير البيئي إيزو 

 00110لة على شهادة إيزو اصبعض المؤسسات الجزائرية الح(: 11)جدول رقم 

سنة الحصول على  الجهة المانحة للشهادة النشاط المؤسسة
 الشهادة

 .مصانع معالجة الفوسفاتالمناجم و  (فروع الفوسفات)فيرفوس 
SGS International 

Certification 

Services (France) 
0113 

Complexe GP 1 

Z de Béthioua 
 .المسال الطبيعي الغاز ومعالجة فصل

AIB-Vinçotte 

International 

(Belgique) 
0111 

BROWN&ROOT 

-CONDOR 
 QMI 0111 .البناء مشاريعمتابعة و  وتوريد دراسة

GL2Z – Complexe 

GNL Arzew 

SONATRACH 

 QCM- AIB Vinçotte .مركب سوناطراك لتسييل الغاز الطبيعي

Belgique 
0111 

 مؤسسة ميناء بجاية

 

 المالحيوووة المسوواعدات المينووواء، منطقووة إدارة
 لبضووائع،ا وتفريووغ والشووحن المناولووة، للسووفن
 البضوووووووائع عبوووووووور للسوووووووفن، خووووووودماتتقوووووووديم 
 .عبور الركاب وسياراتهم الخطرة،

QMI (Canada) 0111 

ENTP الوطنية لألشغال في اآلبار المؤسسة. 
SGS International 

Certification 

Services (France) 
0111 

 DQS Allemagne 0111 .فرع تابع للشركة األلمانية لمواد التنظيف هنكل الجزائر
ENAGEO الوطنية للجيوفيزياء الشركة.  SGS international 

France 
0111 

S.E.T Annaba الدراسات الهندسية والتقنية. 
AIB-Vinçotte 

international 

Belgique 

0111 

ALZINC إنتاج وتسويق الزنك. QMI (Canada) 0111 
 QMI (Canada) 0111 .شبكة الهاتف المحمول أوراسكوم تيليكوم
 AFAQ 0111 .صناعة اإلسمنت إسمنت عين التوتة

AMC EL EULMA والمراقبة القياس ألجهزة الوطنية الشركة. AFAQ 0111 

ENAFOR 
فوورع موون مؤسسووة ) الوطنيووة للحفوور المؤسسووة
 .(سوناطراك

SGS International 

(France) 
0111 

 SGS International .التنقيب وتطوير انتاج الغاز عين صالح للغاز

(France) 
0110 

EGZIK مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة. UTAC de France 0111 
GL1Z AVAL المسال الطبيعي الغاز إنتاج. QCM- AIB 

Vinçotte Belgique 
0111 

 :باالعتماد على باحثينإعداد ال: المصدر
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hariz samia, contribution à l’étude de l’apport des technologies au management des projets 

environnementaux au niveau des entreprises algériennes, these présentée en vue de l’obtention 

du diplôme de docteur en sciences en hygiène et sécurité industrielle, option : gestion des risques, 

institut d’hygiène et sécurité industrielle, université hadj lakhdar de batna, 2015/2016, p p 69-70. 

 للمؤسسات الواضح التقصير نالحظ 02770في ظل المعطيات عن عدد المؤسسات الحائزة على شهادة اإليزو 

 بالحجم المعروفة االقتصادية والفروع القطاعات تعمل في التيتلك خاصة  فيها تعمل التي البيئة تجاه الجزائرية

األسمدة  والصلب، الحديد البتروكيمياء، النحاس، والزنك، االسمنت كمصانع ونفاياتها لمخلفاتها وانبعاثاتها الكبير
 .4ر والجبسيالج الغذائية، الصناعات الزراعية، والمخصبات

 هذا البيئي، أداءها لتطوير البيئية اإلدارة نظم بتوطين كبيرا اهتماما تعير ال الجزائرية المؤسساتيمكن القول أن إذا 

 سنة REME للبيئة المغاربية المؤسسات شبكة به قامت والفاكس االنترنت طريق عن أراء سبر إليه توصل ما

الفروع  في وتونس تعمل الجزائر والمغرب من كل في (اقتصادي فرع لكل 37) مؤسسة 150 شمل مديري 2012
االلكترونية  الصناعات -الطاقة الكيميائية، الصناعات المناجم، -الغذائية الصناعات -البناء: التالية االقتصادية
 اإلدارة نظم وتطبيق البيئية القضايا استيعاب تقييم التي الدراسة هذه هدفت، حيث السياحة -والميكانيكية

 من مجموعة فيه استبيان استخدام طريق عن والمغربية والتونسية المؤسسات الجزائرية في البيئية والتكنولوجيات

 :لمعرفة وذلك التحقيق، شملهم الذين المؤسسات مديري عليها يجيب األسئلة

 .والمغربية والتونسية الجزائرية المؤسسات تسيير في البيئة مكانة -

 .والمغربية والتونسية الجزائرية المؤسسات تسيير في البيئية اإلدارة نظم مكانة -

 تحتل البيئة أن يرون اآلراء التي شملها سبر الجزائرية المؤسسات من مسيري % 52أن  إلى الدراسة هذه توصلت

 المؤسسات تنظيم في بيئية إدارة توفر يخص فيما الشيء نفس التسيير، وينطبق في مهمة جد أو مهمة مكانة

 الجزائرية المؤسسات مديري أن الواضح فمن التنافسية والقدرة البيئية اإلدارة العالقة بين يخص فيما أما الجزائرية،

 بأهمية بتحسيس الموظفين الجزائرية تتعلق للمؤسسات االيجابية الوحيدة النقطة، و لذلك ومعرفة إدراكا هم األقل

 ندوات إلى حضر موظفوها االستبيان شملها التي الجزائرية المؤسسات من  %36 البيئة، إذ أن على الحفاظ

 .والبيئة المؤسسة موضوعها تكوينية وأيام وملتقيات وورشات

 العالمية القياسية المواصفة على للحصول والتجارية االقتصادية األهمية رغم انه إلى الدراسة هذه كما توصلت
 أكدوا الدراسة عينة شملتهم التي الجزائرية المؤسسات من % 07 إال أن ، 14001اإليزو البيئة إدارة بنظم الخاصة

 من الجزائرية المؤسسات تعتبر لذلك العالمي، المستوى على المعروفة البيئية اإلدارة لنظم ومتابعتهم معرفتهم عدم

  .والشرق األوسط إفريقيا شمال منطقة في 14001 اإليزو شهادة على حصوال المؤسسات أقل

 في شاركت التي من % 65فقد أكدت  الجزائرية، المؤسسات لنشاط السلبية البيئية اآلثار توثيق يخص فيما أما
  .اآلثار لهذه توثيقها عدم سبر اآلراء

 :التالية لألسباب وذلك البيئية اإلدارة ألنظمة كبيرة أهمية تعير ال الجزائرية المؤسسات أن من خالل ما سبق نالحظ

                                                           
، 7702، جامعة غرداية، 7مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع الجزائرية،  المؤسسات تسيير في 14000 االيزو البيئية االدارة نظام مكانةشتوح وليد،  4

 .03-07ص ص 
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 نظام لتطبيق والتجارية االقتصادية بالمكاسب الخاصة أو العمومية سواء الجزائرية المؤسسات مديري معظم جهل -

 أن الدراسات أثبتت التي 2004 سنة إلصدار 14001 اإليزو العالمية القياسية للمواصفة وفقا خاصة البيئية اإلدارة

 بيئية قيودا تفرض التي األسواق في التنافسية قدرتها من ويزيد التكاليف في وفرات للمؤسسة يحقق عليها الحصول

 .متشددة

 المؤسسات تسيير في معتبرة مكانة لها أصبحت البيئية اإلدارة أن الجزائرية المؤسسات معظم مديري إدراك عدم -

 األداء ذات المؤسسات تعاقب التي الحكومية البيئية السياسات بسبب وأيضا مكاسب من لها لما وذلك الحديثة،

 .السيئ البيئي

 تبنيها وتأثير الدولي المستوى على المعروفة البيئية اإلدارة بنظم الجزائرية المؤسسات مديري معظم معرفة عدم -
 .المؤسسة أداء على وتوطينها

 توظيف نحو ودفعها الملوثة المؤسسات سلوك على التأثير على قدرتها وعدم الوطنية البيئية السياسات ضعف -
 .02770 اإليزو البيئية اإلدارة نظام وتطبيق

 للسلع شرائهم عند البيئية االعتبارات حسبانهم في يأخذون ال الذين المستهلكين لدى البيئي الوعي غياب -
 على بيئيا النظيفة السلع يفضلون المستهلكين من فئة فيها ظهرت التي مثال األوروبية األسواق عكس والخدمات
 .الملوثة السلع حساب

 تفرض كالتي معقدة بيئية شروطا تفرض ال التي المحلية األسواق في منتجاتها تسوق الجزائرية المؤسسات معظم -

 .المتقدمة الدول أسواق في

 سلبا يؤثر مما وحداتها داخل  02770 اإليزو البيئية اإلدارة أنظمة تطبيق بسبب ارتفاع التكاليف من الخوف -
 .الداخلية األسواق في خاصة تنافسيتها على

 البيئية اإلدارة نظام تطبيق على الجزائرية المؤسسات ومساعدة مرافقة في فاعلة متخصصة وطنية هيئات غياب -

IANOR. 5الجزائري للتقييس  المعهدعدا  02770 اإليزو
  

 والثقافة بقدرات المؤسسة مرتبطة ذاتية وأسبابا الوطني االقتصاد بظروف مرتبطة موضوعية كما أن هناك أسبابا

 :6فيها منها الموجودة

البيئة، فمعظم  تجاه الجزائرية تتحملها المؤسسات التي المسؤولية بواقع البيئية اإلدارة أنظمة تبني ارتباط -
 بسبب أولوياتها مقدمة في يأتي االقتصادي ألن األداء البيئي، الطابع ذات بالممارسات تهتم ال الجزائرية المؤسسات

 أنماط التسيير تبني أمام الكبيرة العوائق من تعتبر منها، والتي التي تعاني والهيكلية والمعقدة العديدة المشاكل
 و األداء االقتصادي ضعف كذلك و التمويل مشاكل من تعاني المؤسسات فهذه البيئية، اإلدارة نظام ومنها الحديثة
 لهذه حلول نحو إيجاد اتجهت الجهود فإن لذلك الكفاءة، ذات و المؤهلة اإلطارات تسرب ظاهرة من و المالي

 .البيئي األداء حساب على المشاكل

                                                           
 .06-03شتوح وليد، مرجع سابق، ص ص  5

 .039خالد أعراب، مرجع سابق، ص  6
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 أن انتشار إذ بيئية، إدارة أنظمة تبني سبيل في الجزائرية السلطات من مرافقة إلى الصناعية المؤسسة تحتاج -

 وضعته بالرغم مما أنه نالحظ هنا المجال، هذا في الدولة بجهود كبير بشكل يرتبط 02770 إيزو المواصفة تطبيق

 النتهاج الطابع الطوعي أن إال البيئية، اإلدارة أنظمة على تبني المسير حث شأنها من تحفيزية آليات من الدولة

 في البيئي البعد لدمج هناك ضرورة أن يرون وال عليها يقبلون ال المسيرين جعلت اإلدارة في الحديثة األساليب هذه

 .أعمالهم إستراتيجيات
 

 :ةـخاتم
الصناعي في بيئتها والبيئات القريبة منها، إال أن الكثير رغم وضوح مسؤولية المؤسسات الصناعية عن التلوث 

من مسيري هاته المؤسسات ال زالوا يرفضون تحمل مسؤولياتهم البيئية إال عن طريق الطرق اإلجبارية التي 
القليل من هذه المؤسسات الجزائرية من انخرط فعال في دمج البعد البيئي طواعية عن تمارسها الدولة عليهم، و 

، وذلك هروبا لألمام فقط من 00110السعي لدمج اإلدارة البيئية بغية الحصول على شهادة اإليزو طريق 
مالحقات الدولة والضغوطات االجتماعية، إذا في المحصلة يمكن القول أن دمج البعد البيئي كإدارة بيئية لم يكن 

رض منه تلميع صورة المؤسسة فقط في انطالقا من التزام هذه المؤسسات بمسؤولياتها االجتماعية، بل كان الغ
 .الجانب البيئي

 
 
 
 
 
 
 

 :شـة الهوامـقائم
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 :  بالعربية  ملخص المداخلة

تعد نظرية المسؤولية اإلجتماعية من المداخل النظرية المهمة ذات الصلة بمختلف          

ة اإلنسانية ،لها أنعاسات على مختلف المجاالت المختلفة ، فهي بمثابة الضوابط األنشط

واألسس المعيارية لتنظيم النشاط اإلنساني وفق ما يتالئم مع منظومة القيم والمبادئ التي 

تضمن للفرد بيئة اجتماعية مالئمة لالبداع وتحقيق مردودية عالية ،فعلى صعيد المنظمة تعد 

ة االجتماعية القاعدة األساسية لتقييم المردود البشري للموظف ومراقبة مدى نظرية المسؤولي

مالئمة ظروف العمل للموظف لتقديم عمل أفضل ، اذ تمثل الرقيب االجتماعي للعامل، أما 

اإلعالمية في ظل القيم والمبادئ  ةعلى مستوى وسائل االعالم فهي تمثل الضابط للممارس

هي ظهرت كرد على النظرية الليبرالية التي تنادي بالحرية المطلقة المجتمع الذي تتواجد فيه ف

لوسائل االعالم في ممارستها ونقل االخبار دون التحديد والضبط لمعايير ومبادئ المجتمع 

فجاءة نظرية المسؤولية االجتماعية لصقل العمل االعالمي وفق ما يفيد المجتمع ويتالئم مع 

  .  متطلباته 

في هذه المداخلة توضيح الدور الذي تقوم به هذه النظرية في وسنحاول       

الممارسة االعالمية والتحديد المفاهيمي للنظرية وكذا عوامل ظهورها والمبادئ 

.التي تنادي بها 



 

: Abstract in English  

The theory of social responsibility is one of the important theoretical approaches that are 
relevant to various humanitarian activities. They have different meanings in different fields. 
They are the normative rules and regulations for regulating human activity according to the 
system of values and principles that guarantee the individual a social environment suitable 
for creativity and high profitability. The social responsibility theory is the basic basis for 
assessing the employee's human return and monitoring the suitability of the working 
conditions of the employee to provide better work. He represents the social censor of the 
worker. On the media level, the officer represents the advertising practice. In the light of the 
values and principles of the society in which it exists, it emerged as a response to the liberal 
theory that calls for absolute freedom of the media in its practice and the transfer of news 
without specifying and controlling the standards and principles of society, the social 
responsibility theory to refine the media work according to the benefit of society and fit with 
its requirements. 

      In this intervention we will attempt to clarify the role played by this theory in the media 
practice and the conceptual definition of the theory as well as the factors of its appearance 
and the principles it advocates. 
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 : تمهيد -1

تعد نظرية المسؤولية االجتماعية امتدادا لنظرية الحرية في ممارسة العمل اإلعالمي ، ولكنها تطرح       

عمل اإلعالمي وفق ما يخدم المجتمع ، توجها مغيرا ينقد االتجاه الحر المطلق ، وتدعو إلى ممارسة ال

وتدعو وسائل اإلعالم إلى التخلي عن السعي وراء المنافسة اإلعالمية  دون مراعاة لقيمة ومضمون 

المحتوى اإلعالمي ، بل السعي لجودة والتزام المحتوى االعالمي بما يتوافق مع خصوصية المجتمع وبما 

 .   يفيد في زيادة الوعي لديه وتعميم الفائدة

 :تعريف نظرية المسؤولية االجتماعية -2

مجموعة الوظائف التي : "تعرف نظرية المسؤولية االجتماعية في مجال الصحافة واإلعالم بأنها

يجب أن تلتزم الصحافة بتأديتها أمام المجتمع في مختلف مجاالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

موادها القيم المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن والشمول، شريطة والثقافية، بحيث يتوفر في معالجاتها و 

   1".أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية تجعلها مسؤولة أمام القانون والمجتمع

االهتمام بالصالح العام أو االهتمام بحاجات المجتمع : "وتعني المسؤولية االجتماعية للصحافة أيضا  

  لصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة النواحي األخالقية والعمل على سعادته عبر اتصاف ا

 2".  والقيم
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 :نشاة نظرية المسؤولية االجتماعية -0

واستندت في فلسفتها إلى ة ،ات المتحدمطلع القرن العشرين نظرية المسؤولية االجتماعية في الواليظهرت 

لمسؤولية االجتماعية بديال  للنظرية الليبرالية من وقد قامت نظرية ا. كتابات هوكنج ولجنة حرية الصحافة

واقع الحرص على أداء أفضل لوسائل اإلعالم تجاه المجتمع،وال تطرح نظرية المسؤولية االجتماعية 

موضوعة الحرية على اعتبار أنها قيمة مطلقة، بل هي نسبية ومقيدة، فأي نظام إعالمي يحتاج إلى 

ساسية ومن بينها قانون لحماية األفراد أو الجماعات في مواجهة القذف، القيود من خالل سيطرة تشريعية أ

 3 وحماية حقوق المؤلف وحماية االحتشام واآلداب العامة وحماية الدولة ضد الخيانة والعبارات التحريضية

 :عوامل ظهور نظرية المسؤولية االجتماعية -4

 :رية من اهمها هناك جملة من العوامل التي ادت لبلورة وظهور هذه النظ

بدا للباحثين الغربيين فشل الليبرالية في تحقيق ما كانت تسعى لتحقيقه، وأسهمت   :عوامل فكرية -5

التطورات العلمية في زعزعة المبادىء الفكرية التي سادت قبل ذلك مثل نظرية النسبية ألينيشتاين التي قلبت 

 4.مسلمات الفيزياء كالحتمية

ركات والتجمعات االقتصادية الكبرى تظهر وتستحوذ على الكثير من أدوات بدأت الش:  عوامل اقتصادية -6

 5. القوة بما فيها أدوات وسائل اإلعالم فبدأ الخلل في النظم اإلعالمية لصالح تلك الشركات
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تمثلت هذه العوامل في ظهور االتحادات المهنية التي بدأت العمل على تنظيم مهنة  :عوامل تنظيمية -2

، تاله ميثاق 5727، ثم ميثاق صحافة السينما عام 5762بإصدار مبادىء الصحافة عام الصحافة وقامت 

 .5729اإلذاعيين عام 

راجت في القرن التاسع عشر الصحافة الصفراء وتراجعت الصحافة الرصينة والثقافية :  عوامل أخالقية -0

 6 .عالم بالقيم والمبادىءوهو ما دفع لبروز اتجاه أخالقي في الصحافة يدعو اللتزام الصحف ووسائل اإل

 :مبادئ نظرية المسؤولية االجتماعية -5

 :مجموعة من المبادئ تقوم هذه النظرية على 

  .ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة على المسؤولية االجتماعية -5

 الرأي العام رقيبا  على آداب المهنة  الحرص على جعل -6

 .وسائل اإلعالم في مقابل ما تتمتع به من حقوق وجود التزامات اجتماعية ضخمة ل -2

 .ضرورة أن تباشر أدوارها في سياق معايير أخالقية ومهنية راقية  -0

والتوازن في مسؤولية اإلعالميين بين المسؤوليات االجتماعية وبين متطلبات أصحاب ومالك دور  -1

 7النشر

 : أهمية نظرية المسؤولية االجتماعية  -6

ياق أو بالبيئة االجتماعية المحيطة وتأخذها بعين االعتبار أثناء ممارسة العمل أنها تعتني بالس -

 .اإلعالمي

                                                           
676،677،ص،ص،6779بة الفالح،مكت: ثورة االتصال وحرية اإلعالم، الكويت صالح سليمان،  6  

 http://khartoumcenter.com ،59/70/6750/7:67وسائل اإلعالم والمسؤولية االجتماعية،:  عنوان المقالهيثم حسن عبد السالم،7 

 

 



أنها تنادي بأال يقتصر عمل اإلعالم أو العالقات العامة بل وحتى الشركات الخاصة على هدف  -

 .تحقيق الربح للمالكين والمساهمين بل تشدد على الجوانب األخالقية في ممارسة العمل

ني بعملية تنمية المجتمع عموما  من خالل اإلقرار بأن استمرار عمل المؤسسة بغض النظر أنها تعت -

 .عن تخصصها يشترط عملها على تنمية المجتمعات المحيطة بها

الدقة، الموضوعية، العدل، : أنها تشدد على التزام العاملين في المجال الصحفي بقيم عديدة أهمها -

 8.والحفاظ على ثقافة المجتمع

 :عالقة وسائل االعالم بنظرية المسؤولية االجتماعية -7

األمر المؤكد أنه ال يوجد إعالم دون سياسة إعالمية ترشده وتقومه وتصل به إلى بر األمان يقف عليها 

ذا   .خبراء اإلعالم في كل دولة بهدف منع اإلنحرافات اإلعالمية وتحقيق الهدف المأمول والمنشود منه وا 

القضايا حسب السياسات التي كانت القنوات اإلعالمية تختلف في تحليلها ورؤيتها ومضمونها في تناول 

توجهها، فإنه البد لكافة القنوات اإلعالمية أن تملك ميثاق شرف إعالمي تحافظ من خالله على المعايير 

 .اإلعالمية الصحيحة التي يجب اتباعها حفاظا  على األمان واالستقرار االجتماعي الذي ينعم به المجتمع

االبتكار لدى األجيال الشابة دون التركيز على برامج  يجب على وسائل اإلعالم أن تساعد في تنمية

المسابقات وخالفه وأن تعلي من قيمة العلم لدى اإلنسان وأهمية المقدار الذي يحمله من العلم ال المال، وأن 

العلم هو السبيل الوحيد لبناء الوطن، وأن القيمة الحقيقية للفرد تأتي من خالل ما يقدمه لوطنه وفي الحفاظ 

أمنه واستقراره وأن يبذل في سبيل الحفاظ على مكتسباته كل غاٍل ونفيس، لكل ذلك فإن المسؤولية  على

ذا كانت المهمة األولى لإلعالم تناول المشكالت بالطريقة المثلى والهادفة، .االجتماعية فريضة إعالمية وا 

يجاد فرص فإن اإلعالم لديه الكثير من األدوار التي يمكن أن يلعبها، فنرى مثال  ع لى صعيد البطالة وا 
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العمل، يوفر المعلومات عن أصحاب العمل وفرص العمل، ويتيح للباحثين عن فرصة العمل سهولة العثور 

لكتروني  .عليها، بعد هذا التقدم المذهل الذي أحرزه اإلعالم، من مقروء، ومسموع، ومرئي، وا 

اظ على األمن والسلم االجتماعي للمجتمع وأفراده، وأن إن المسئولية االجتماعية األساسية لإلعالم هي الحفإذا ف

 9ينأى عن كافة المسائل الشائكة واألمور غير المؤكدة التي يمكن أن تثير البلبلة في الشارع وبين أفراد المجتمع

 :انعكاسات نظرية المسؤولية االعالمية على الممارسة االعالمية -8

وهذا يستدعي أن تخطط . أنها تخاطب المجتمع بكامله إنَّ إحدى السمات المهمة لوسائل اإلعالم

والعمل على الحفاظ على المجتمع وتماسكه والعمل . المؤسسات سياساتها بناء على أساس مصلحة المجتمع

  .على اندماج أفراده وجماعاته

ية والمحافظة وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم لحماية المجتمع تستلزم ترسيخ قيمه اإليجاب

تاحة الفرصة لكل الجماعات والطبقات في المجتمع للتعبير عن نفسها من دون محاوالت لتجاهلها  عليها، وا 

 10 .أو قمعها، أو من دون تقديم صور مشوهة عنها

 :وفي ظل هذه المنطلقات تضبط نظرية المسؤولية االجتماعية الممارسة االعالمية على النحو التالي

ئل اإلعالم بتزويد المجتمع المعاصر باألحداث الصادقة والشاملة والذكية في سياق يجعل أن تقوم وسا -5

 .وهذا يعني أن تكون وسائل اإلعالم دقيقة وال تكذب، وأن تفرق بين الحقيقة والرأي. لها معنى

ات النظر أن تقوم وسائل اإلعالم بالعمل كمنبر لتبادل المالحظات والنقد، بحيث تسمح بالتعبير عن وجه -6

 .وعليها أن تحاول عرض جميع وجهات النظر المهمة سواء التي تتفق معها أو تخالفها. المتعارضة مع رأيها
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على وسائل اإلعالم أن تبرز صورة للمجتمع بحيث تصور بموضوعية مكونات الجماعات المختلفة في  -2

 .المجتمع

وعليها قبول قيم المجتمع واحترامها للخصال  أن تكون مسؤولة عن تقديم وتوضيح أهداف وقيم المجتمع، -0

 .التقليدية في المجتمع

أن تكون مسؤولة عن تزويد الجمهور بالمعلومات اليومية، ولذا فإن للجمهور الحق في الوصول  -2

 11إلى المعلومات

 :انتقادات نظرية المسؤولية االجتماعية -9

هات الفكرية والسلوكية لجملة من االنتقادات التي ال كغيرها من التوج'' المسؤولية االجتماعية ''وجهت لنظرية 

يخلو منها أي طرح فكري ،فقد اعتبر البعض أنها تجسد ضغطا على االعالمي من خالل لعبها دور المراقب 

والمقيم لبرامج وسائل االعالم وفق ما يتوافق مع األسس والمبادئ فتجد وسائل اإلعالم نفسها مقيدة أمام  

 .  ضابطة للمارسة االعالميةجملة القواعد ال

 :  خاتمة -13

على ما سبق تناوله فنظرية المسؤولية االجتماعية  تعد الوعاء الذي يضم األسس  بناءا               

بشكل والمبادئ المعيارية لضبط أي نشاط إنساني ذو انعكاسات على المجتمع ،أي أن ال يمارس الفرد حريته 

ه السلوك البشري نحو ما يضمن الفائدة العامة، في مجال االعالم  فالمسؤولية يضر االخرين بل محاولة توجي

االجتماعية التي تقع على عاتق هذه الوسائل كبيرة الن وسائل اإلعالم من وسائل البناء الفكري في المجتمع 
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كون أهال لما ووسائل التربية والتعليم ، فالبد ان تراعي تحقيق الصالح العام للمجتمع الذي تنشط فيه ،وت

 .وظفت له من نقل موضوعي للحقائق وبعد تثقيفي وتعليمي 

 

 : والمصادر قائمة المراجع
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مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية      : "اليوم الدراسي حول
جامعة محمد خيضر بسكرة"  70/11/7710يوم   

 
 

 تجارب وطنية ودولية في تطبيق وتبني المسؤولية اإلجتماعية: المحور الرابع

 :عنوان المداخلة

وتطبيق المسؤولية االجتماعية في محاربة أخالقيات األعمال دور  
 ؛إقصاء ذوي اإلعاقة من الحياة االجتماعية

 : الملخص

 االقتصاديةكمجال متزايد األهمية لمعالجة القضايا والمشاكل أخالقيات  تعالج هذه الدراسة أحد مجال   
، رفي الجزائ المشاكل المتزايدة بالنظر إلىخاصة   واالجتماعية من أجل تعزيز المسؤولية االجتماعية،

، تهدف االجتماعيةمن الحياة  واإلقصاءحالة من التهميش  ونعانفهم ياألشخاص ذوي اإلعاقة ب والمتعلقة
في تأهيل األشخاص  االجتماعيةوتطبيق المسؤولية  أخالقيات األعمال إلى توضيح أهمية هذه الدراسة

وتطبيق  أخالقيات األعمالومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن  في الجزائر، اإلعاقةذوي 
    .االجتماعيةدور كبير في محاربة إقصاء ذوي اإلعاقة من الحياة  االجتماعيةالمسؤولية 

  .المشاكل االجتماعية ، المسؤولية االجتماعية، الشخص المعاق،أخالقيات األعمال: كلمات المفتاحيةال

Résumé: 

  Cette étude aborde un domaine de l'éthique comme un domaine de plus en plus 

important pour aborder les problèmes économiques et sociaux afin d'accroître la 

responsabilité sociale, compte tenu notamment des problèmes croissants en 

Algérie. L'étude vise à clarifier l'importance de l'éthique commerciale et 

l'application de la responsabilité sociale dans la réhabilitation des personnes 

handicapées en Algérie et les conclusions les plus importantes de cette étude 

selon laquelle l'éthique des affaires et l'application de la responsabilité sociale 

jouent un rôle majeur dans la lutte contre l'exclusion des personnes handicapées 

de la vie dans la communauté Conscient. 

Mots-clés: éthique des affaires, responsabilité sociale, personne handicapée, 

problèmes sociaux 



مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية      : "اليوم الدراسي حول
جامعة محمد خيضر بسكرة"  70/11/7710يوم   

 
 :مقدمة

. التبعيةمثل العجز وعدم القدرة والتخلف و اإلعاقة مشكلة إنسانية تشبعت بالكثير من التصورات السلبية   
بنقاط القوة   دون االهتمام( نقائصه)خدماتية تركز على إعاقة الشخص تولدت عن هذه التصورات برامج 

رغم أن الواقع يؤكد لنا أن ما ينجح المعوق في القيام به هو أكثر بكثير مما يفشل فيه، . في شخصيته
ولهذا . بشرط أن نمكنه من خالل خدمات التأهيل المناسبة من إبراز ما يتوفر لديه من طاقات وقدرات

كفل باألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف المجاالت الطبية والنفسية واالجتماعية والتربوية أصبح الت
باعتبارها من  االجتماعيةالمسؤولية  والمهنية والرياضية موضوع اهتمام السلطات، وقد اعتمدت على

وهذا  ،االجتماعيفي الحفاظ على هيكلها  االقتصاديةالمفاهيم الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات 
بمبادئ  االلتزامنظام مفتوح يؤثر ويتأثر للبيئة الخارجية، لذلك يقع على عاتق المؤسسات  باعتبارها

التي تستدعي تضمين االعتبارات األخالقية في الممارسات اإلدارية الحفاظ على  االجتماعيةالمسؤولية 
كباقي أفراد المجتمع، ويعتبر  لف المجاالتحقوق األفراد وخاصة ذوي اإلعاقة ومحاولة إدماجهم في مخت

من أهم المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تعتمدها المؤسسات في ترسيخ مبادئ المسؤولية  أخالقيات األعمال
لمحاربة إقصاء ذوي اإلعاقة من الحياة  لمفاهيم الحديثةلذلك يجب االعتماد على ا ،االجتماعية
                    .االجتماعية

وتطبيق المسؤولية االجتماعية في محاربة إقصاء  أخالقيات األعمالاثر إلى تتعرض هذه الورقة البحثية   
الفيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي " ذوي اإلعاقة من الحياة االجتماعية وهذا الذي تسعى إلى تنفيذه 

  "اإلعاقة 

وتطبيق المسؤولية االجتماعية دور في  الأخالقيات األعمهل  :نطرح اإلشكالية التالية ذا المنطلقومن ه
 تفعيل برامج إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية؟

 :هذا التساؤل يقودنا إلى طرح التساؤالت الفرعية التالية

 ؟ ه األساسيةشكالتاألعمال وماهي مأخالقيات  ماهو مفهوم -

 ؟المسؤولية االجتماعية  مفهوم ماهو -
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 ؟ تجارب إلدماج ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعيةهناك هل  -

 :أهداف الدراسة

 والمسؤولية االجتماعية أخالقيات األعمالتحديد مفهوم 

وتطبيق المسؤولية االجتماعية في تأهيل  األعمالأخالقيات تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية 
 األشخاص ذوي اإلعاقة في الجزائر

     االجتماعية ةاإلعاقة في الحياإبراز بعض التجارب العربية إلدماج ذوي 

 : أهمية الدراسة

 والمسؤولية االجتماعية أحد أهم الموضوعات والتوجهات الحديثة  األعمالأخالقيات يعد موضوع 

ية لمعالجة مجال متزايد األهم باعتباره تسليط الضوء على هذا المجال الجديد في علم التسويق،تم  لهذا
 . القضايا والمشاكل االجتماعية
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 النظري انبالج

 أخالقيات األعمال : ولالمحور األ 

 :تعريف أخالقيات األعمال-1 

إن وضع تعريف واضح ومحدد ألخالقيات األعمال يعد أمرا في غاية الصعوبة، ألنه يرتكز على مبادئ 
 .ومعايير تحكم سلوك األفراد في بيئات مختلفة

أخالقيات األعمال ماهي إال تطبيق للمعايير األخالقية الفردية في موافق األعمال ''  edirP''فحسب     
هذا إذ أردنا أن نعطي تصورا محددا وتعريفا بسيطا ألخالقيات األعمال حيث يتضمن هذا . 1المختلفة

الفرد من معايير أخالقية، إال التعريف إشارة إلى أن المعايير األخالقية في مجال األعمال ترتبط بما لدى 
 .أنه لم يوضح ما هي تلك المعايير وما هي مصادرها وخصائصها

غير أن البعض يرى بأن أخالقيات األعمال هي مجموعة من المبادئ أو األسباب، التي يجب أن    
أن هذا التعريف يؤكد على . 2تغطي تصرف منظمات األعمال، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي 

أخالقيات األعمال ما هي إال مبادئ أو أسس تحكم سلوك أو تصرف المنظمات والتي يجب عليها 
 .مراعاتها عندما تتخذ القرارات أو التصرفات وهي تمارس عملها

بعدا شامال ألخالقيات األعمال إذ يرى بأنها هي اإلطار الشامل الذي يحكم " المعاضيدي " وأعطى 
شيء ما، وتوضح ما هو مقبول وصحيح وما هو مرفوض أو خاطئ بشكل التصرفات واألفعال تجاه 

نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم العرف والقانون، والذي تلعب فيه ثقافة المنظمة والقيم 
 . 3وأنظمة المنظمة وأصحاب المصالح دورا أساسيا في تحديده

األمانة، واالستقامة، ) هي االلتزام بالقيم األخالقية أن أخالقيات األعمال " rellPd"وأخيرا عبر عليها 
 .  4في العمل( والثقة، والصدق

وفي ضوء ما تقدم من تعريفات ألخالقيات األعمال نرى أن معظمها يركز أو يتفق على مجموعة من   
 : النقاط هي
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  أنها مبادئ تحدد سلوك األفراد في المنظمة 
  حسنةأنها سلوكيات حسنة ينتج عنها أفعال 
  هي إطار شامل يشكل السلوكيات واألفعال األخالقية وغير األخالقية، تسهم عوامل عدة في

 .ثقافة المنظمة، القيم الشخصية ألفراد المنظمة، أنظمة المنظمة وأصحاب المصالح: تكوينه مثل

ة من نظام مكون من مجموع: وفقا لما سبق يمكن استخالص التعريف اآلتي ألخالقيات األعمال فهي  
القواعد واألسس والقيم المستمدة من الدين والبيئة االجتماعية والتي تكون مطلوبة في سلوك العاملين في 

 .العمل اإلداري، وتتعلق بالتمييز بين ماهو صحيح وما هو خطأ، بهدف تحقيق المصلحة العامة

 :إرساء أخالقيات العمل في المنظمة -7

يه كل شخص، ولكن إدارة المنظمة لن تعتمد على مدى التزام إتباع األخالق هو ما يجب أن يحرص عل
العاملين بأخالقيات العمل بناءا على قناعاتهم الشخصية بل هي بحاجة ألن تلزمهم بذلك كجزء من 

بأخالقيات العمل يؤثر على أداء المؤسسة وبالتالي فالبد لها من الحرص  متطلبات العمل، فعدم االلتزام
 . 5على تطبيقها

 6:عن طريق وذلك

ستراتيجية قائمة على األخالقيات، حيث أن بعض المنظمات وبعد الفضائح أطلقت الدعوات  تبني رؤية وا 
 .من أجل تبني استقامة المنظمة كمعيار أخالقي لسلوك المنظمات

تشكيل لجنة أخالقية واستحداث مركز مسئول األخالقيات في المنظمة، مما يجعل األخالقيات جزءا من 
ل وخطط وأنشطة المنظمة األساسية، وتأخذ هذه اللجنة على عاتقها تخطيط أهداف بعيدة األمد في الهياك

 .مجال عملها

القيادة األخالقية تمثل المفهوم الجديد الذي تزايد الحديث عليه تحت تأثير الفضائح األخالقية للمنظمات، 
 .النزاهة والعدالة واالحترام والكرامة واإلنسانيةوهذا جعل الحاجة للقيادة األخالقية إلعادة االعتبار لكل قيم 

 تنوع مداخل أخالقيات األعمال 
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 .إصدار المنظمات للمدونات األخالقية والتصريحات الخاصة بقيم المنظمة

 :7بعد التأكد من إرساء األخالقيات تتم مرحلة ترسيخها بين العاملين وذلك من خالل

لسلوكيات العامل في المنظمة، ويلتزم بها العاملون داخل المنظمة، حتى وضع قانون أو قواعد أخالقية  -
 .يتسنى للعامل فهم أسس أخالقيات العمل في المنظمة ويحاول تطبيقها على نفسه

 وضع ما يسمى باالستشارة األخالقية وذلك باالعتماد على مستشار آخر -

 وير أنفسهم أخالقيا عقد دورات تدريبية للعاملين لتعليمهم وتوجيههم نحو تط -

 وضع وسائل أو آليات للضبط اإلداري في المنظمة لتجنب السلوكيات الغير أخالقية -

 محاولة تنمية الرقابة الذاتية للعاملين في المنظمة من خالل المحاضرات والبرامج المختلفة -

لى العامل أخالقيا اهتمام المنظمة بعمل دراسات مستمرة عن العوامل التي تؤثر إيجابيا وسلبيا ع -
 .والخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تشجيع السلوكيات الحميدة

االستماع إلى العاملين من خالل عقد جلسة معهم ألخذ شكواهم ومشاكلهم التي أدت إلى ظهور  -
 السلوكيات الغير أخالقية 

  التقييم المستمر للعاملين -

خالصوضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين الذين ي -  ؤدون عملهم بكل أمانة وا 

إن منظمات األعمال إذا ما أرادت تعزيز وتقوية السلوك األخالقي والممارسات األخالقية فإن عليها أن 
تدعم ركائز السلوك األخالقي ويتم بناء وتقوية هذه الركائز المتمثلة باألفراد، القيادة، وبنية المنظمة، 

 .وأنظمتها المختلفة

 

 



مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية      : "اليوم الدراسي حول
جامعة محمد خيضر بسكرة"  70/11/7710يوم   

 
 :اسية في أخالقيات األعمال التي تعاني منها منظمات األعمال المعاصرةالمشكالت األس -3

إن التزايد في المآزق واالنتهاكات األخالقية يثير الكثير من التساؤالت حول طبيعة التطور في مفهوم   
أخالقيات األعمال وأبعاده كما يشير إلى الصعوبات والمشكالت األساسية التي ال تزال تواجه أخالقيات 

ويمكن أن نشير إلى هذه المشكالت والصعوبات فيما . األعمال على صعيد المفاهيم والممارسات العلمية
 8:يأتي

حيث إن مفهوم أخالقيات األعمال يختلط بمفاهيم ومصطلحات أخرى، كما هو الحال : اختالط المفاهيم -
مع قواعد وآداب المهنة، مثل  في مفهوم أخالقيات اإلدارة ومن وجهة أخرى فإن أخالقيات اإلدارة تختلط

 المهن التقليدية كالطب والقانون والهندسة

كما هي معلنة وبين  –التطلعات  –بين أخالقيات اإلدارة  –فجوة  –الصعوبات المرتبطة بالتفاوت  -
 .  الذي يتجاوز هذه التطلعات –السلوك اإلداري 

إلدارية، فاألولى تبدو في ا كثر األحيان وكأنها الصعوبة المرتبطة بعالقة أخالقيات األعمال بالكفاءة ا -
قيد على الكفاءة، فإذا كانت الكفاءة تمثل مؤشرًا جيدًا على تعظيم الربح، فإن أخالقيات اإلدارة تبدو في 
أكثر األحيان عماًل غير مربح، وتكلفة إضافية تحد من الميزة التنافسية للشركة باعتبار المنافسين في 

التأكيد على أن ثمة تاريخًا طوياًل من االهتمام بالكفاءة دون أن يقابل ذلك اهتمام جدي والبد من . السوق
 .وذو أهمية بأخالقيات اإلدارة

فمن التبسيط أن توضع . الصعوبة المرتبطة بالطبيعة الشائكة للقسم األكبر من الخيارات األخالقية   -
، ألن الخيارات األخالقية لإلدارة ( ال أخالقي)وأسود ( أخالقي)المسائل األخالقية كلها بتصنيف أبيض 

جهة، وتصارع مصالح وقيم األفراد في  بكثير في ظل التنوع الكبير لهذه الخيارات من  أعقد من ذلك
 .الشركة وتصارع المصالح لألطراف المختلفة من جهة أخرى

راتهم المختلفة للقيم الصعوبة الخاصة بضعف الحس األخالقي للمديرين تضعف من استجابتهم في قرا -
. والمعايير األخالقية، فالمديرون في عالم األعمال اليوم ال يضعون على أجندة أعمالهم القيم األخالقية 
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ولقد أكدت إحدى الدراسات حول سّلم القيم لدى المديرين التنفيذيين في المستويات العليا على أن القيم 

جاءت القيم الجمالية واالجتماعية في أدنى المراتب لديهم االقتصادية تقع في المرتبة األولى، في حين 
وخالف ذلك كانت قيم رجال الدين التي جاءت فيها القيم الدينية، فاالجتماعية، ثم الجمالية بالمراتب 

 .األولى، ولتأتي القيم االقتصادية في المرتبة األخيرة في السّلم القيمي 

 القتها بأخالقيات األعمالوع المسؤولية االجتماعية: المحور الثاني

 :مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال . 1

 واضح، بشكل معروفا العشرين القرن من األول النصف في لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية        
 لمفهوم الحاصل المستمر النقد مع ولكن الوسائل، وبشتى أرباحها تعظيم جاهدة تحاول المنشآت حيث
 .فيها تعمل التي البيئة تجاه أكبر دورا المنشآت تتبنى بوادر ألن ظهرت فقد األرباح تعظيم

التزام المؤسسة : "المسؤولية االجتماعية بأنها (Drucker, 1977) و في هذا اإلطار فقد عرف       
 واسعا الباب وفتح الالحقة للدراسات الزاوية حجر التعريف هذا شكل وقد ،"فيه تعمل اتجاه المجتمع الذي

طريقة تنظر : " بأنها من قبل مكتب العمل الدولي كما تم تعريفها. مختلفة الموضوع باتجاهات هذا لدراسة
 وفي الداخلية أساليبها وعملياتها في وقيمها مبادئها تؤكدو   تأثير عملياتها في المجتمع في فيها المنشآت

 ".أخرى قطاعات مع تفاعلها

التزام أصحاب "مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال على أنها  عرف البنك الدولي   
النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع 

 ".يخدم التنمية في آن واحديشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و المحلي لتحسين مستوى مع

جميع المحاوالت التي تساهم "جارية العالمية فقد عرفت المسؤولية االجتماعية على أنها أما الغرفة الت   
في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، وبالتالي فإن المسؤولية االجتماعية 

لك فإن المسؤولية ولذ ".تعتمد على المبادرات الحسنة من رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا
 9.االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع و التعليم
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 :10و يمكن أن نوضح ماذا نعني بالمسؤولية االجتماعية و أبعادها من خالل ما يأتي

بالعالقة مع دعاة النظرية االقتصادية التي ترى أن لشركات األعمال مسؤولية واحدة هي تعظيم الربح،  -
فإن المسؤولية االجتماعية هي قيام شركات األعمال بالبرامج و األنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف 

 .اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها

لية االجتماعية هي التزام رجال تية لرجال و شركات األعمال فإن المسؤو بالعالقة مع المصلحة الذا –
شركات األعمال بالمصلحة الذاتية المتنورة التي تهتم بمصالح األطراف األخرى من غير حملة األسهم و 

 .الخ..كمصالح العاملين، الموردين، الموزعين، المنافسين، الزبائن،

إن المسؤولية االجتماعية هي مجموعة االلتزامات الطوعية بالعالقة مع سلوك شركات األعمال ف –
التي تنسجم مع قواعد ومتطلبات البيئة ( بالقانونالمفروضة )أو غير الطوعية ( االستجابة االجتماعية)
 .األطراف المؤثرة فيهاو 

وب االلتزام بالعالقة مع أخالقيات اإلدارة فإن المسؤولية االجتماعية هي الحد األدنى األخالقي المطلو  –
 .به لضمان امتثال شركات األعمال للقانون و للمعايير و القيم االجتماعية

حو يتسم بالمسؤولية خالصة القول أن المسؤولية االجتماعية للشركات تعني التصرف على نو       
 ن فيهمليس فقط أما أصحاب الملكية و لكن أمام أصحاب المصلحة األخرى بم ،المسائلةاالجتماعية و 

و يعد مفهوم المسائلة  ،األجيال القادمةوالشركات والمجتمعات المحلية و الحكومة الموظفين والعمالء و 
مكونا رئيسيا من المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص، كما تعتبر التقارير الدورية للمسؤولية االجتماعية 

ار بما يشغلهم أنها تعنى باستمر للشركات أداة تسعى هذه الشركات عن طريقها لطمأنة أصحاب المصلحة ب
بداعي عبر كل ما تقوم به من عملياتعلى نحو استباقي و   .11ا 

تعود أسباب االهتمام بالمسؤولية االجتماعية إلي بعدين  :أسباب االهتمام بالمسئولية االجتماعية.2
 12:هما
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 :يمثل المتغيرات الكلية ونذكر منها ما يلي :البعد الكلي -أ

أو ما يسميه البعض ثمن تجاهل التبعات والتي نذكر منها على سبيل : والفضائح األخالقيةالكوارث  -
المثال ال الحصر، ظاهرة االحتباس الحراري، كارثة معمل كاريايد في بوبال بالهند الذي أودى بحياة 

 .ةشخص، إضافة إلي فضائح الرشوة للشركات العالمية والمخالفات في حق اإلنساني 0666أكثر من 

وتبرز من خالل التشريعات الداعية لحماية المستهلك والبيئة : الضغوط الشعبية والحكومية والدولية -
 .والعمل واألمن والدور اإليجابي للمنظمات في تحقيق حقوق اإلنسان

لقد ساهم التطور التكنولوجي أو الثورة التكنولوجية في مجاالت تقنية عديدة : التطور التكنولوجي -
التشغيل و توفير البيئة المناسبة لالهتمام بجودة المنتجات والعمليات وتنمية مهارات  وحركات
 .العاملين

 : بمعني المتغيرات الخاصة بالمؤسسة في حد ذاتها ونذكر منها ما يلي :البعد الجزئي -ب

إن هدف الربح لم يعد كافيا حتى تتمكن المؤسسة من االستجابة لمطالب : تغير هدف المؤسسة -
 .المجتمع والحفاظ على بقائها وبالتالي تحول هدفها إلى السعي إلشباع الحاجات االجتماعية

مسئولة عن تحقيق رغبات ومصالح فئة واحدة ( إدارة المؤسسة)لم تعد اإلدارة : تغير دور اإلدارة -
عديد فقط وهم المالك وحملة األسهم، بل أصبحت مسئولة عن تحقيق التوازن المستمر بين مصالح ال

 .من الفئات ذوي العالقة مثل العمالء والرأي العام والنقابات والممولين

 :المسؤولية االجتماعية وعالقتها بأخالقيات األعمال. 3

إن الحديث عن المسؤولية االجتماعية يرتبط بشكل صريح أو ضمني بالحديث عن أخالقيات اإلدارة،      
هل يوجد عالقة : والسؤال المطروح هنا يتمثل فيما يلي حيث ال شك في أن هناك عالقة قوية بينهما،
 تطابق بينهما؟ أم هي عالقة تكامل أم غير ذلك؟

في البدء البد من التأكيد على أن الممارسة األخالقية في المنظمات كانت أسبق لدى األفراد من       
لسرقة في معامالتهم ونشاطاتهم ممارسة المسؤولية االجتماعية، حيث اهتم األفراد بتجنب الرشوة والغش وا

في الماضي وظلت حتى وقتنا الحاضر، في حين أن الكثير من المفاهيم الخاصة بالمسؤولية االجتماعية 
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ارتبطت بالتطورات الحديثة في المجتمع، كما هو الحال في الدعوات المتمثلة في مسؤولية المنظمات 

ما يخص اإلعالنات، إجبارية إعالم المستهلك تجنب التضليل والخداع في)اتجاه حماية المستهـلك 
، (بخصائص ومميـزات المنتج المعروض لالستهالك ومطابقته للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية

، حيث أن هذه المفاهيم وغيرها أصبحت تمثل (تجنب مسببات التلوث)والمسؤولية اتجاه حماية البيئة 
يمكن القول أن ظهور المسؤوليــة االجتماعية وتطور مفهومهــــا يرجع  وعليه. موقفا اجتماعيا ووعيـا جديدا

 :13لمعرفـة المنظمات بإلزاميــة تطبيق وممارسة هذه المفاهيم، وهذا يمكن مالحظته من خالل ما يأتي

لقد أصبح واضحا للمنظمات أن اإلخالل بالمسؤولية االجتماعية وااللتزامات في المجتمع يكلفها الكثير،  -
المحاكم يمكن أن تجعل المنظمات المخلة بمسؤوليتها االجتماعية تقدم تكاليف وتعويضات لم تكن في ف

 .الحسبان وبشكل ال يقارن مع التكاليف التي تتحملها عند قيامها بااللتزامات االجتماعية

االجتماعية وفي إن القانون الحديدي للمسؤولية قائم على إخبار الشركات أن عليها االلتزام بمسؤوليتها  -
حالة عدم تبنيها المبادرة الطوعية فإن ذلك سيتم فرضه بالقانون، كما أن اإلعالم يلعب على األرجح دورا 
رئيسيا في توليد المسؤولية االجتماعية للمنظمات، باإلضافة إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة بصفة 

 .عامة

المسؤولية االجتماعية يمكن أن يكون لها عوائد إن التحليل االقتصادي لمنظمات األعمال يوضح أن  -
مقابل نفقاتها، وهذا ما يجعلها في أحيان كثيرة مقبولة ومبررة من الناحية االقتصادية أيضا، فهي وسيلة 
فعالة في تعزيز سمعة المنظمة والوالء والصورة الذهنية المالئمة إزائها لدى المستهلكين، فحسب المقال 

عنوان ردود المستهلكين على أنشطة المسؤولية االجتماعية للمنظمات، الربط بين ، ب2606الذي صدر سنة
زيادة الوعي ونية الشراء، حيث كان الهدف من البحث هو اختبار العالقة بين وعي المستهلكين ألنشطة 
المسؤولية االجتماعية ونوايا الشراء لديهم،وتوصل البحث إلى أن هناك عالقة إيجابية بين معرفة 

مستهلكين ألنشطة المنظمات المتبنية لمفهوم المسؤولية االجتماعية والنية في شراء المنتجات الخاصة ال
 . بها

لهذا كان القول أن المسؤولية االجتماعية وجدت تطبيقها في المجال االقتصادي وبلغة الوحدات   
 تصادية ألنهـــا تقترن بالنـــزوع االقتصادية، والشــــك في أن األخالقيـــات هي أبعد عن الحسابـــات االق

غير ذلك، حيث أن األخالقيـــات تعتبر من نوع الحـــاالت المطلقــة،  األخالقي لإلنسان سواء كان مديرا أو
 تضاربت مع المصالـح األساسية التقليدية للمنظمة، في حين أن المسؤوليـة أي أن األخالق أوال حتى لو

النسبية، أي بالمقارنة مع المصالح واألطراف ذات العالقة بالمنظمة،  االجتماعية هي من نوع الحاالت
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ومن المؤكد أن األخالقيات في السلوك العام لألفراد في المجتمع تعمل على دعم المسؤولية االجتماعية، 

 بعدكما تمثل أساسا قويا للتطور نحو مفاهيم جديدة ألخالقيات اإلدارة التي تطورت فيما 

 التطبيقي انبالج

 في الحياة االجتماعيةرب إلدماج ذوي اإلعاقة اعرض تج :المحور الثالث

عطاء مصداقية لموضوع البحث أقوم بعرض بعض التجارب  بهدف اإلجابة على إشكالية الدراسة وا 
     .الناجحة

نحو عمل " في بيروت حول تمكين ودمج المعاقين  ورشة :اإلعاقةتجربة بيروت في إدماج ذوي  .1
 "2602الئق للجميع ما بعد 

االتحاد العام لغرف التجارة "شاركت منظمة المدن العربية في ورشة العمل اإلقليمية التي نظمها   
مكتب اإلقليم العربي للمنظمة الدولية "مع   بالتعاون  .....بيروت، في "والصناعة والزراعة للبالد العربية

، بالتعاون مع "القدس -جمعية الشبان المسيحية"، و"قعدين اللبنانييناتحاد الم"، و"لألشخاص المعوقين
، وبرعاية نائب رئيس االتحاد العام للغرف العربية محمد "ليبنور -مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "

 .شقير
ي شارك في ورشة العمل ممثلو منظمات غير حكومية محلية ودولية، وممثلو هيئات اقتصادية وخبراء ف

التنمية والقانون ونقابيون، وممثلو شركات في القطاع الخاص، ووكاالت سياحية، وسفراء، إلى جانب 
 ".2602نحو عمل الئق للجميع ما بعد "حملت الورشة عنوان   .ممثلي جمعيات األشخاص المعوقين
ضحى يحفوفي، عن " مشروع الدمج االقتصادي واالجتماعي في لبنان"تحدثت الناشطة االجتماعية منسقة 

أبرز الحواجز التي تحول دون توظيف األشخاص المعوقين في القطاع الخاص، ودمجهم اقتصاديًا بما 
استقالليتهم، وقالت أنها حواجز ثقافية تتعلق بالنظرة النمطية المتوارثة تجاه قدرات المعاقين من يضمن 

جهة، وأخرى تتعلق بأنظمة وسياسات العمل المعتمدة، قبل أن تكون حواجز هندسية تتصل بتجهيزات 
ات وأنظمة العمل في السياس  وأكدت على ضرورة إدخال ثقافة ومعايير الدمج ،تحترم حاجاتهما اإلضافية

 .المعتمدة في المؤسسات، وتشجيعها وتحفيزها واعتماد سياسة التنّوع في جميع مستويات عملها
، والثانية عرضت لواقع األشخاص "التنوع والعمل الالئق"تضمنت الورشة أربع جلسات، األولى بعنوان 

. ول، السيما في لبنان وفلسطينذوي اإلعاقة في العالم العربي ربطًا بالحق في التعليم والعمل والوص
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المسؤولية االجتماعية "، والرابعة خصصت لـ"التجهيز الهندسي والتكييف في مكان العمل"والثالثة بعنوان 

 .14"ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مكان العمل

 :اإلعاقةفي إدماج ذوي قطر تجربة . 7

  

 اإلعاقة الذهنيةتمّيز مركز الشفلح المختّص بجهوده المقدمة لذوي 

، 2606تسعى دولة قطر إلى دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع، وتشغيلهم، في ظل تطبيقها لرؤية قطر 
التي تتضمن أهدافها تمكين ذوي اإلعاقة ودمجهم، من خالل التنمية المستدامة التي اعتمدتها األمم 

 .ثاني بحضور الشيخ تميم بن حمد آل 2602أيلول من عام / المتحدة في سبتمبر

وتتعاون جميع أطياف المجتمع القطري والمؤسسات الحكومية والخاصة، للعمل على التوعية بحقوق ذوي 
اإلعاقة، وتأكيد أهمية توفير فرص عمل لهم، ودعمهم نفسيًا وماديًا، وذلك من خالل تدريبهم، ورفع 

 15.والسلوك والقيممستوى مهاراتهم وكفاءتهم، من خالل عناصر متكاملة هي المعرفة والمهارات 

ومن المتعارف عليه لدى الشعب القطري أن ذوي اإلعاقة لهم الحق في المجتمع منذ الصغر، وبعد 
 .بلوغهم لسن معين تتبّنى المؤسسات المعنية بهم أمر تشغيلهم

 تمّيز مركز الشفلح -

جتمع القطري، تجربة ومن التجارب الناجحة التي تركت أثرًا كبيرًا وسّطرت العديد من اإلنجازات في الم
 .المختّص بذوي اإلعاقة الذهنية" الشفلح"مركز 
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يجاد وظائف تتناسب مع  0111إذ يسعى المركز منذ تأسيسه عام  إلى دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع، وا 

 .كل طالب من طالبه

 واستعرض المركز تجربته خالل فعالية ضمن بعثة قطر لدى األمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر
 .الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

طالبًا وطالبة من ذوي  011وأشار المدير التنفيذي للمركز، محمد بدر السادة، إلى أن المركز خّرج 
 .منهم 120، ووّظف 2602اإلعاقة الذهنية في عام 

جاد وظائف تتناسب مع اإلعاقة عامًا، نعمل على إي 20عندما يبلغ الشاب أو الفتاة سن الـ: "وقال السادة
  ."قطر تدعم بشكل كبير جدًا توفير فرص العمل لهم"، وأضاف أن "الموجودة لديهم

وتقع مسؤولية ذوي اإلعاقة أيضًا على عاتق المراكز المتخصصة، التي تكتشف بدورها الوظيفة المناسبة 
 .لكل طالب فيها، وتدربه بناء على ما يتوفر لديه من قدرات

قطر عملت على تجهيز المباني بما يتيح لذوي "لسادة، في لقائه مع إذاعة األمم المتحدة، إلى أن ولفت ا
اإلعاقة التنقل عبرها، إذ إن هناك لجنة عليا تشرف على جميع المباني الجديدة، وتعمل أيضًا على 

 ."تحديث المباني القديمة بما يتناسب معهم

على أنهم جزء ال يتجزأ منه، إذ إن صغر حجم المجتمع يساعد وينظر المجتمع القطري إلى ذوي اإلعاقة 
 .على تقاربهم والتحامهم، إذ يتساهلون مع ذوي اإلعاقة وأهاليهم، ويحاولون مساعدتهم بطرق شتى

جهة مسؤولة عن ذوي اإلعاقة بمختلف تخصصاتها، سواء كانت مراكز، أم  01ويوجد في قطر 
 .ذهنية، والبصرية، والسمعية، والجسدية، بحسب السادةمنظمات، أم جمعيات تهتم باإلعاقة ال

 غرفة قطر ودعم ذوي اإلعاقة  -

من جهتها تعمل غرفة قطر على دعم ذوي االحتياجات الخاصة، انطالقًا من مسؤوليتها االجتماعية   
ودورها في المجتمع، وأكد مدير عام غرفة قطر، صالح حمد الشرقي، حرص الغرفة على تقديم كل صور 
الدعم والعون للجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، في تحقيق أهدافها لرعاية وتعزيز دور 

  ."هذه الفئة في المجتمع، وتلبية متطلباتها العالجية والطبية
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إن الغرفة تعمل على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص وأصحاب األعمال على تقديم : وقال الشرقي

 .لبرامج رعاية وتأهيل الطالب، مؤكدًا إيمان الغرفة بدور الجمعية الرائد في المجتمعالمساندة والدعم 

 وزارة االقتصاد ودعم ذوي اإلعاقة  -

وفي سياق متصل، تعمل وزارة االقتصاد والتجارة على تقديم برامج تدريبية لذوي اإلعاقة، إذ كرمت الوزارة 
اقة المشاركين في البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة تموز المتدربين من ذوي اإلع/ مؤخرًا في يوليو

على مدى ثالثة أشهر، وذلك ضمن مبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية القدرات والمهارات 
العملية لذوي اإلعاقة، وفقًا لبرنامج تدريبي يدعم دورهم الوظيفي والمجتمعي ومساهمتهم في دفع عجلة 

 ."2606يتماشى مع رؤية قطر الوطنية النمو والتنمية بما 

، أعّد البرنامج التدريبي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي "قنا"وبحسب وكالة األنباء القطرية 
االحتياجات الخاصة، واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي اإلعاقة، ومعهد النور، ومركز الشفلح لألشخاص 

 .ذوي اإلعاقة

االقتصاد والتجارة، كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقيات تعاون مع مركز الشفلح يشار إلى أن وزارة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي اإلعاقة، وذلك بهدف دعم هذه الفئة وتأهيلها؛ 

  .من خالل تقديم فرص تدريبية، وفتح المجاالت لتوظيفهم والمساهمة في بناء المجتمع

 ذوي اإلعاقة عالميا  دعم قطر ل  -

وتتعاون قطر بشكل كبير مع الدول العربية واألوروبية، باتفاقيات بينها لتبادل الخبرات، ونقل التجارب في 
 .التعامل مع ذوي اإلعاقة

وما تواجهه بعض الدول من عوائق في دمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع، هو بسبب ضعف التمويل، ويذكر   
ذوي اإلعاقة في قطر يأتي من الحكومة، ألنها تؤمن بأن هؤالء ليسوا على الدعم الكبير ل"السادة أن 

  ."هامش المجتمع، بل هم عنصر فعال

 ."موظفين من ذوي اإلعاقة يقومون بإعالة أسرهم وآبائهم، ليصبح هو المعيل الرئيسي"إن هناك : ويقول
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 :ئر في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقةتجربة الجزا -3

هو كل شخص : " 2662المؤرخ سنة  61-62يعرف الشخص ذو اإلعاقة في الجزائر حسب القانون    
مهما كان سنه أو جنسه، يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد من قدراته على 

ظائفه ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية، الشخصية واالجتماعية، نتيجة إلصابة و 
 .الحسية -أو العصبية/أو الحركية و/ والذهنية 

 .سنت الدولة الجزائرية العديد من القوانين التي تهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة وتضمن حقوقهملقد     

يتعلق بحماية األشخاص  2662ماي  60الموافق ل 0120صفر  22المؤرخ في  61-62قانون رقم  
 .ذوي اإلعاقة وترقيتهم

يتضمن  2661ماي  02الموافق لـ 0106جمادى األولى  01مؤرخ في  000-61ئاسي رقم مرسوم ر    
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 . 266016ديسمبر  01في 

 : إلى جانب عدد من المراسيم التنفيذية مثل

 .انيةمرسوم تنفيذي حول التهيئة العمر 

 .مرسوم وزاري حول األقسام الخاصة على مستوى وزارة التضامن الوطني

وضمنت هذه القوانين التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت الصحة، التكفل االجتماعي، التربية   
 .....والنقل ، الترفيه والحياة الثقافية، التهيئة العمرانيةوالتعليم، التكوين المهني، العمل واإلدماج االقتصادي

ورغم وجود هذه القوانين فإنه الواقع يشير إلى ضعف التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة، ضعف الرعاية    
مرافق العامة ووسائل النقل، ضعف التكوين والتعليم، وعدم ال إلىالصحية والتأهيل، صعوبة وصولهم 

 .والتهميش إتاحة فرص العمل والكثير من المشاكل التي يعانونها بسبب اإلقصاء

إن هذه المشاكل توجب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية السهر على تطبيق هذه القوانين    
 .بشكل فعال، والفيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة هي إحدى المنظمات التي تضطلع بهذه المهمة
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 : HPAFيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة تعريف الف -

لتنسيق أعمال  0112نظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى األمم المتحدة، أنشأت عام هي م   
من طرف وزارة الداخلية وفق قانون  0110الجمعيات المحلية لألشخاص المعاقين حركيا، اعتمدت عام 

ثم " MHAFالمعوقين حركيا فيدرالية جمعيات : " تحت اسم 0116ديسمبر  1المؤرخ يوم  16-00
 ". MHeAالفيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة " باسم  2606ماي  02يوم  تاعتمد

فاع عن حقوق الوصول لألشخاص ذوي جمعية على أرض الوطن مهمتها هي الد 06جمع الفيدرالية ت   
اإلعاقة في مجالت الصحة والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والترفيه وتقرير المصير والحق في إبداء 

 .الرأي

وتطوير أنشطتها من خالل الفيدرالية تشرف على رصد وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
مشاريع من مختلف الشركاء، وتشارك الفيدرالية في عمل مع جميع اللجان والمجالس االستشارية ذات 

 .17الصلة تجاه القضايا التي تمس األشخاص ذوي اإلعاقة

 : أهدافها

 .لدولة والسلطات العامة والمجتمع بحقوق الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة ليتم تنفيذهاتحسيس ا -0

حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التوفير والدعوة إلى جميع الترتيبات الالزمة  -2
 .الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن بفعالية للسماح لهم بالحصول على

والشركاء للوصول إلى النتائج التي تخدم دمج  ةية في خدمة الجمعيات المؤطر وضع إمكانية الفيدرال -0
شراك األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع الجوانب االجتماعية والتعليمية والسياسية واالقتصادية والمهنية  وا 

والمباني  والثقافية والرياضية وتوفير إمكانية الوصول إلى وسائل النقل ومرافق االتصاالت والبنية التحتية
 .العامة الهياكل

 .اإلعاقةتنسيق ودعم وتدريب جمعيات المعاقين للدفاع وتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي  -1



مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية      : "اليوم الدراسي حول
جامعة محمد خيضر بسكرة"  70/11/7710يوم   

 
اإلدماج الشامل المتكامل، حل لمحاربة إقصاء : " بإنجاز مشروعولخدمة أهدافها قامت الفيدرالية 

إلى  60/60/2660سنوات بداية من  0وهو مشروع يدوم " األشخاص ذوي اإلعاقة من الحياة االجتماعية
، مدعم من طرف اإلتحاد األوربي بمساهمة كل من الفيدرالية الجزائرية لألشخاص 00/02/2606غاية 

منظمة غير حكومية فرنسية األصل وهي  NINACIHNNHIHA AHIANRHeذوي اإلعاقة ومنظمة 
 .تنشط بالجزائر

وبما أن المشروع يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة فقد قامت الفيدرالية بإشراك ثمانية عشر جمعية ناشطة 
 .الجزائر العاصمة، قسنطينة، المدية، جيجل، بشار، بومرداس، وغرداية: واليات هي 1من 

 :18الفيدرالية بعض األهداف نذكر منهاوسطرت 

تسهيل مشاركة جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة لتطبيق برامج التنمية المحلية في الجزائر ولكي  -
 .يصبحوا فاعلين ومعترفا بهم، وضمان المشاركة االجتماعية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة

من اجل إدماج أكثر لألشخاص نشاطات التحسيس التي تسمح بتغير ممارسة السلطات المحلية  -
 .ذوي اإلعاقة في برامج هيئات وضع القرار على المستوى الوطني

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج في برامج الحياة االجتماعية، االقتصادية، الثقافية،  -
 .واحترام الغير على المستوى الوطنيوالعمل على توفير تكافؤ الفرص ...... السياسية

 .ت العمومية تأخذ بعين االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في سياستهاالسلطا -
  (مرافقة اجتماعية، فضاءات اإلدماج) مرافقة األشخاص ذوي اإلعاقة  -
    .تكوين شبكة تشمل جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة وربطها مع شبكات الخدمات -

 :خاتمة

وتطبيق المسؤولية االجتماعية ودور الذي يلعبه في  أخالقيات األعمالتناولت هذه الدراسة موضوع   
تفعيل برامج اإلدماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل محاربة إقصائهم من الحياة االجتماعية، 

، ثم المسؤولية االجتماعية أخالقيات األعمالماهية من خالل ثالث محاور، مبرزة في المحور األول 
عرض تجارب إلدماج ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية ومن  أخيراأما  ،بأخالقيات األعمالوعالقتها 

الشامل المتكامل، حل لمحاربة إقصاء األشخاص ذوي  اإلدماج" مشروع  اعتمدتبينهم الجزائر التي 
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وقد تم تنفيذه من قبل الفيدرالية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويسلط " اإلعاقة من الحياة االجتماعية

االجتماعي في برامج اإلدماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من  مسؤوليةالضوء على دور ال
 .تم تسويقه في إطار عملية تبادل تضمن رضا الطرفينخالل جعل اإلدماج سلوكا ي

 :في ختام هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية: نتائج وتوصيات هذه الدراسة

  في  التجاريهو تطبيق تقنيات التسويق : وتطبيق المسؤولية االجتماعية أخالقيات األعمالإعتماد
ة للتأثير على الجمهور المستهدف من ذوي تحليل، تخطيط، تنفيذ، وتقييم البرامج المصمم

 . االحتياجات الخاصة من أجل تحسين الرعاية للفرد والمجتمع
 الشامل  اإلدماجوتطبيق المسؤولية االجتماعية دور كبير في تفعيل برامج  ألخالقيات األعمال

 .احتياجاتهاذوي اإلعاقة ألن برامج التسويق االجتماعي تبدأ بدراسة الفئة المستهدفة ومعرفة ل
  لألشخاص ذوي اإلعاقة تستهدف أيضا أصحاب القرار في وضع  المسؤولية االجتماعيةبرامج

 .القوانين والسياسات، وبالتالي هي تستطيع التأثير في هذه القوانين من خالل المناصرة

 :التوصيات

 الحياة  ضرورة كبرى من أجل محاربة إقصاء ذوي اإلعاقة من ةاالجتماعي مسؤوليةاستخدام ال
 .االجتماعية

 ينبغي تحفيز إدماج المعوقين في الجزائر وتطوير عالقاتهم مع المحيط المادي واالجتماعي. 
  دماج ذوي اإلعاقة من اجل ضمان الفهم الكافي إينبغي تطوير لمهارات العاملين في برامج

 .همالحتياجات

 :قائمة المراجع

                                       
1
 Pride wiliam & al, Business,8th edition, Houghton Mifflinn Co, Boston,USA, 2005, P37 

.1، ص2662وليام هشاو، أخالقيات منظمات األعمال، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،   2  
المعاضيدي محمد عصام أحمد، أثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة، مذكرة ماجستير، جامعة الموصل، العراق،  

.0، ص2662 3  
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4 Woller, Business Ethics Society and Adam Smith: Some Observations on the Liberal 
Business Ethos,  ournal of SocioEconomics, Vol 25, no 3, 1996, p315 

  5  .01، ص2661بالل خلف السكارنة، أخالقيات العمل، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  
نجم عبود نجم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،   6

  .012، ص2660األردن، 
 http://www.agri.zu.edu.eg   دليل الممارسات األخالقية لإلداريين، ضمن فعاليات مشروعRNQHe ،2606 ص ،

،1،0ص  7  

 .ول النامية، مكتبة غريب، القاهرةسياسات واستراتيجيات اإلدارة في الد على السلمي،.د  8

.002، ص 2661دار المسيرة للنشر و التوزيع، : الطبعة األولى، عمان. السكارنة بالل خلف، أخالقيات العمل   9  
مؤسسة الوراق : الطبعة األولى، عمان. أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمال. نجم عبود نجم  10

 .260، ص 2660للنشر و التوزيع، 
التحديات و اآلفاق من أجل التنمية في الدول العربية، : المسؤولية االجتماعية للشركات. األسرج حسين عبد المطلب  11

  .60، ص (2601أوت  60اطلع عليه بتاريخ )  muenchen.de.pdf-http://mpra.ub.uniمتاح على 
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 .  ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية2661نوفمبر 
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 إستمارة المشاركة في المؤتمر
 في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية المسؤولية اإلجتماعيةمكانة وممارسات : حول يوم الدراسي

محمد خيضر بسكرةبجامعة   

.7700ديسمبر 70 يوم  

:من إعداد الباحثين  

واللقباالسـم  دريدي أحالم    قرون نورهان 

لرتبةا اهطالبة دكتور  أستاذة مساعدة قسم أ       

الجــامــعـةالكلية و    جامعة محمد خيضر بسكرةكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،   

:حور المداخلةم (المواطنة أخالقيات األعمال)ممارسات المسؤولية اإلجتماعية : المحور الثالث   

:عنوان المداخلة  مسؤولية، مبادئ وأخالقيات: المسؤولية اإلجتماعية للتسويق 

 الملخص

تهددددده اددددذه الدراسددددة  علددددض التركيددددة علددددض موضددددوق المسددددؤولية اإلجتماعيددددة للتسددددويق 
بوصدددمن مدددض الموضدددوعات المعاصدددرة التددد  تكتسدددن أاميتهدددا ومددددااا مدددض واقددد  حدددال 
األسدددواق المحليدددة والعالميدددة التددد  تسدددعض ليهدددا المنالمدددات علدددض الب دددا  وا سدددتمرار مدددض 

ا المنطلدددق تدددم التركيدددة علدددض أخالقيدددات خدددالل امدددتالز الميدددةات التنالسدددية، ومدددض ادددذ
التسويق اإلجتماع   ومراعاة األخدالق لد  تنميدذ حمالتدن الترويجيدة التد  تسدعض علدض 

وقدددتم ت سدديم اددذه الدراسددة علددض ثددالث  .نشددر لكددرة مدد  مراعدداة عددادات وت اليددد المجتمدد 
 : محاور أساسية ا 

المسؤولية اإلجتماعية للتسويق: أو   

ة حول أخالقيات األعمال واخالقيات التسويق مماايم أساسي: ثانيا  

أخالقيات التسويق اإلجتماع    : ثالثا  

أخالقيات األعمال، أخالقيات التسويق،  المسؤولية اإلجتماعية، :الكلمات المفتاحية
.التسويق اإلجتماع  ، أخالقيات التسويق اإلجتماع   
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Summary: 

The objective of this study is to focus on the subject of social responsibility for 
marketing as one of the contemporary topics that are gaining importance and extent 
from the reality of the local and international markets in which the organizations 
seek to survive through competitive advantages. His promotional campaigns seek to 
spread an idea while taking into account the customs and traditions of the 
community. This study has been divided into three main axes: 
First: Social Responsibility for Marketing  
Second: Basic concepts of business ethics  and marketing ethics 
Third: the ethics of social marketing 
Keywords: Social Responsibility, Business Ethics, Marketing Ethics, Social 
Marketing, Social Marketing Ethics 
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  :مقدمة

ل  عالم اليوم، ع  أض تعريمها وتطوراا  للشركات« المسؤولية ا جتماعية»علض رغم ا نتشار المتةايد لممهوم 
التاريخ  والدوال  الت  تشج  الشركات علض ا ضطالق بها والنتائج الت  تح  ها، كما تأثيراا علض المستهلكيض، 

ليس ممهوم المسؤولية ا جتماعية ، و   يةال غير واضح للكثير مض الناس وحتض الكيانات ا قتصادية المعنية
ل او نتاج أحداث بارةة شهداا العالم وتمثلت بتطور العمل الن اب  المطالن بتحسيض الروه للمؤسسات حديث ب
ل  مالااراا األولض الت  تركةت علض تغلين الطاب   ات ا قتصادية الرأسمالية، خصوصاالعمال، كما الممارس

ار دور الدولة ورعايتها المادي والربح  للشركات علض حسان الجوانن األخالقية وا جتماعية، عضالة علض انحس
الكثير مض الخروقات األخالقية الت  نتجت عض ضعه ، كما  تشهد بيئة األعمال ل  الوقت الحاضر ا جتماعية  

والمعايير األخالقية ل  ممارسات الكثير مض المنالمات ألنشطتها وا بتعاد نوعًا ما عض النالر  ا اتمام باألسس
واناز بعض المنالمات الت  تعط  البعد اإلجتماع  أامية كبيرة   األخالقية، أو حتض التمكير بالمحددات والرموة

المماايم المعاصرة الت  الهرت بتطور ممهوم التسويق ل  الوقت وتهتم بالتسويق اإلجتماع  الذي يعتبر مض  
يسعض الحال ، ويتمية عض التسويق التجاري بتركيةه علض األخالق وارتباطن بحاجات ورغبات اإلنساض واو 

لتحسيض الالروه المعيشية مض خالل الترويج لأللكار اإليجابية ولسلوكيات تساام ل  نشر األخالق الجيدة 
ليمكض ال ول أض اإلستخدامات العديدة للتسويق اإلجتماع  ل  تنميذ حمالت  اإلجتماعيةواإلبتعاد عض اآللات 

وما ت وم بن مض لكرة حوث التسويق اإلجتماع  التسويق اإلجتماعية ل  ترويج ونشر لكرة لمجتم  معيض وكذلز ب
بموجن ما ت دم سنحاول اإلجابة علض  أو ممهوم لحل مشكلة اخالقية عجتماعية أو نشر عادة عجتماعية جيدة،

 :اإلشكالية التالية

في نشر  للتسويق اإلجتماعي ، وكيف تساهم الحمالت الترويجيةللتسويق إلجتماعيةبالمسؤولية االمقصود ا م
 خالق؟األ

 المسؤولية اإلجتماعية للتسويق : والأ

يصعن عيجاد تعريه واحد متمق علين، علض المستوى الدول ، لممهوم المسؤولية ا جتماعية للمؤسسات، لكض 
 : تعدد التعريمات منها

ة ل  لتةام أصحان النشاطات ا قتصادية بالمساامع"مؤسسات بأنها يعّره البنز الدول  المسؤولية ا جتماعية لل
التنمية المستدامة مض خالل العمل م  موالميهم وعائالتهم والمجتم  المحل  والمجتم  ككل لتحسيض مستوى 

أما بالنسبة علض المموضية األوروبية، لإض المسؤولية . "واحد معيشة الناس بأسلون يخدم التجارة والتنمية ل  آض
تضميض اعتبارات اجتماعية وبيئية ل  أعمالها ول  ممهوم ت وم الشركات بم تضاه ب"مؤسسات ا  ا جتماعية لل

يشرح مجلس األعمال العالم  للتنمية المستدامة  ، ومض جهتن "تماعلها م  أصحان المصالح علض نحو تطوع 
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 بالتصره أخالقيااا لتةام المستمر مض قبل مؤسسات األعمال "ا جتماعية للشركات علض أنها المسؤولية 
لتنمية ا قتصادية والعمل علض تحسيض نوعية الالروه المعيشية لل وى العاملة وعائالتهم والمساامة ل  تح يق ا

باختصار، يمكض تلخيص المسؤولية ا جتماعية للشركات بأنها التةام  "عضالة علض المجتم  المحل  والمجتم  ككل
بشكل يتسم بالمسؤولية تجاه األخيرة بالمعايير األخالقية وال انونية مض حيث ممارستها لنشاطاتها وأعمالها 

أض المسؤولية ا جتماعية  ومض المهم التنبين علض. العامليض ليها وعائالتهم والمجتم  المحل  والمجتم  ككل
كما أنها   تعن  عدارة المؤسسة لحسن، عنما . ليست مجرد عمل خيري، بل ا  استثمار ل  المجتم  للمؤسسات

 1.تشمل جمي  العامليض ليها

سؤولية اإلجتماعية للتسويق ا  مجمل اإللتةامات الت  تتعهد بها المؤسسة ل  ت ديم ما يرغبن المستهلز الم أما
ستمرار عمل المؤسسة وبما  نسجاما م  ال يم المشتركة بينهما والت  تصن ل  النهاية بتح يق رلااية المجتم  وا  وا 

 : تاليةتح  ن مض عوائد مربحة، واذا التعريه يمكض أض يغط  الجوانن ال

  اإللتةامات الواجبة علض المؤسسة وضرورة تأديتها بالشكل المطلون 
  تنصن نحو ت ديم كل مااو مناسن للمستهلز 
  ال يم المشتركة بيض المؤسسة والمستهلز مثال عض المجتم  واو العنصر الرئيس  الذي يحكم صيغ

 العالقة بيض الطرليض 
 ستممرار المؤسسة بأعمالها مض خالل األرباح الت  يتم  الهده الرئيس  يتمثل بتح يق الرلااية للمج تم  وا 

 2تح ي ها

  األهداف التسويقية التي تحققها المسؤولية اإلجتماعية 

 :المسؤولية ا جتماعية تح ق مض األاداه التسوي ية علض سبيل المثال

 كعامل مؤثر  الةيادة ل  حصة الشركة السوقية وخلق عمال  محتمليض استنادا علض عامل المنالسة
 ل  المسؤولية ا جتماعية وذلز با رت ا  بهذه ال طاعات وتحويلهم علض قطاعات منتجة 

  أاداه ترويجية مض خالل قيام الشركات برعاية أنشطة اجتماعية اادلة لتنمية الشبان مثل
 .المساامة ل  دعم وتأايل المنتديات الث الية وا جتماعية للشبان ل  مناطق اقل نموا

 اه الب ا  وا ستمرارية للشركة أو المنالمة مض خالل خدمات التدرين الت  ت دمها المنالمات أاد
للخريجيض أو تأال الشبان المتميةيض أكاديميا بما يولر لها كادر واليم  مدرن لدين الو   

 3.للمنالمة
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 اخالقيات التسويقمفاهيم أساسية حول : ثانيا
عمال ع  أض وض  تعريه واضح ومحدد يعتبر ل  غاية الصعوبة ألنن اناز عدة تعاريه لممهوم أخالقيات األ

يرتكة علض مبادئ ومعايير تحكم سلوز األلراد ل  بيئات مختلمة، وسيتم ل  اذه الدراسة عرض بعض التعاريه 
 :كما يل 

ليكوض مض ال واعد واألسس الت  يجن علض المهن  التمسز بها والعمل بم تضااا،  مجموعة" : التعريف األول
ناجحا ل  تعاملن م  الناس، ناجحا ل  مهنتن مادام قادرا علض كسن ث ة ةبائنن والمتعامليض معن مض ةمال  

    4" ورؤسا  ومرؤوسيض

أخالقيات األعمال تمثل مبادئ مهمة للسلوز المرتبطة بمعايير السلوز الجيد أو الغير الجيد " : التعريف الثاني
طأ ل  تصرلات األلراد والجماعة، أي أض أخالقيات األعمال مجموعة المبادئ أو السلوز الصحيح والسلوز الخ

   5 "السلوكية وال يم الت  تحكم سلوز المرد أو الجماعة ل  التميية بيض الصوان والخطأ

مجموعة مبادئ تدور حول أربعة  محاور رئيسية ا  ال يام  باألعمال الهادلة، وعدم علحاق : " التعريف الثالث
باآلخريض، وعدم الخداق ل  أي تعامالت، وعدم التحية  ل  ال يام بأي ممارسات لصالح طره دوض  الضرر

اآلخر ، لإذا تمية أي نشاط ل  المجتم  بهذه الخصائص يمكض ل  اذه الحالة يمكض  ل  اذه الحالة الحكم 
 " بأخالقيات اذا النشاط

قيات األعمال تتمحور حول مجموعة مض ال واعد ول  األخير يمكض ت ديم التعريه التال  حيث يرى أض أخال
والمبادئ واألحكام السلوكية واألدبية وال يم والمعايير والم اييس األخالقية الت  تحكم تصرلات المرد أو الجماعة 
أثنا  تأدية األعمال ل  بيئة العمل، وتشمل اذه الخصائص ا ست اللية والموضوعية واألمانة وا ست امة والنةااة 

   6. الشمالية، وا عتمادية والمسؤولية وجوانن أخرى ل  السلوز ال ويم م ابل السلوز الخاطئو 

 :ألخالقيات التسويق منهام دمة تعاريه  كما اناز عدة

مجموعة مض المعايير الت  تحكم سلوز وتصرلات المسوقيض وما يحملونن مض قيم " يمكض تعريمها بأنها  -
سلوكهم التسوي   أاو صحيح أم غير صحيح، ويكوض للمجتم  الحكم  ومعت دات أخالقية، بغية ت ييم

 7"ل  ذلز

المعايير الت  تحكم تصرلات المسوقيض وبما يحملونن مض :"خالقيات التسويق بأنها أ كما يمكض تعريه -
قيم خل ية ترتبط عادة بتحديد ما او صحيح بحيث تتجلض اذه ال يم بشكل واضح بالنشاط التسوي   

و الخدمة، مضموض أ، نوعية المنتج ةمرشدا ل  تحديد عيجابيات وسلبيات المنتج أو الخدمحيث تكوض .
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عالض، عختيار منالذ التوةي ، خدمة العمال ، وجمي  اذه الممردات تمثل ل  ح ي تها ال يم الت  يمكض إلا
 8"اض تكوض معايير للتأكد مض صحة ا دا 

 يسويقفى كل عنصر من المزيج الت ةاألخالق التسويقي 

 9:  ليما يل هاويمكض توضيح

عند النالر علض التسويق مض خالل منالور شامل تتضح أض اناز مسؤولية ت   علض :المنتج أخالقيات  .0
عاتق رجال التسويق ل د تطورت العديد مض ال وانيض والتشريعات لمحاسبة رجال التسويق عض كل مض 

حيث اناز عدة ح وق يجن  عل ة بالمنتجالعميل والمنالسيض ويوضح اذا الجة  األخالقيات المت
  :مراعاتها

المنتج ومنها الرغبة أض   اناز العديد مض التوقعات مض جانن المستهلكيض عند شرا: حق األمان -
، يعمل المنتج علض نحو مالئم طوال اكبر لترة ممكنة ومض أام اذه التوقعات او أماض المنتج

لتحمل بعض المخاطر المحسوبة ع  أض  لرادوعلض الرغم مض تولر الرغبة لدى كثير مض األ
وعلض سبيل ضرورية وذلز عند استخدام المنتج،  تحمل مخاطر غير  الغالبية   ترغن ل

  مشكلة األماض لبعض المنتجات الت (SUDAFED ) المثال ل د واجهن رجال التسويق بشركة
، لذلز ة علض المنتجاتاذه المواد السام تحتوى علض مواد سامة بالرغم أض الشركة لم تضه

لتجنن حدوث  يجن استخدام العبوات المناسبة وذلز للعديد مض المنتجات مثل األلباض وذلز
ويجن  لية علض المخاطرو بمعنض أكثر دقة  بد مض مراعاة المسؤ أثار ضارة بالمستهلز، 

 األماض   حماية المستهلز مض المنتجات الضارة علض صحتن ومراعاة حق المستهلز ل
أض الساليجض المدمج مض  4991صرحت منالمة األدوية والغذا  لض عام  :فير المعلوماتتو  -

لحص الجيض الجديد المدمج  يمض الذ والن د انا منا،آسة الوراثين للطماطم يعتبر خالل الهند
وقد يركة البعض انن   يجن تضليل المستهلز المعرلة،   طماطم لذلز توالر الحق لال  ل

أض يحصل   عض المستهلز لدية الحق ل ات المضللة واإلعالنات الخادعة،معض طريق المعلو 
تمكنن مض اتخاذ ال رار المناسن لنجد أض ذلز الحق منصوص   علض المعلومات الكاملة الت

اذه المتطلبات  ومنها المكونات الطبيعية للمنتج، بلد المنشأ مستوى الجودة،ال وانيض   علية ل
 التصميم والتغليهتتضمض أيضا المعلومات عض 

ة وكندا والدول المت دمة األخرى و يمريكطب ا للو يات المتحدة األ :المنتج والحياة اآلمنة جودة -
المواطنيض بجودة المنتج علض الرغم  د وع أصبحت تعطض ااتماما ل يمة المواطض ل د اةدا  الت

 يحول لض الرأوقد حدث ت، مض صعوبة تحديد ممهوم واضح يعكس جودة واقتصادية المنتج
استغالل الموارد وحماية   ل ةأض تكوض أكثر كما  منالماتن علض الجالعام للمستهلكيض انن ي
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نالريات الجودة أض المواطنيض لديهم كامل  تنص الطبيعية و البيئة والحماال علض الموارد
خرى الح وق و يحن علض المنالمات انتهاز اذه الح وق ويجن ا لتةام بالجودة والتوقعات األ

وقد أدى ذلز علض عرباز المنالمات عذ يجن علض المنالمة تح يق رغبات المستهلكيض وتتضمض 
  العديد مض األلراد أامية المنالمات كعضو ل كما يعت د، معالم نالريات الجودة حماية البيئة

وتلويث البيئة وتكمض صعوبة اذه النالريات أض األلراد  المشاركة بعدم تدمير  المجتم  ل
 : العديد مض األشيا  بنمس األامية ومثال ذلز  ترغن ل

 الحصول علض المنتجات ا لكترونية ذات أسعار منخمضة م    يرغن المستهلكيض ل
غاية الخطورة كما يرغن المستهلكيض   العلم أض الطاقة النووية طاقة رخيصة ولكنها ل
ة والطاقة النووية يلوث البيئ يالذ يالعاد مض عدم استخدام المنشآت الكهربائية للوقود

 غير أمنة 
  لرغبة لاالعبوات الغير قابلة لالستخدام تلوث البيئة لكض األلراد قد   يكوض لديهما  

 تحمل تكاليه عضالية للعبوات ال ابلة إلعادة ا ستخدام
 اوا  ناليه ولكنهم   يستخدموض السيارات الصدي ة للبيئة   يرغن األلراد ل

 ستخدم وقود ضار بالبيئة للذاان علض أماكض عملهمت  ويستخدموض السيارات الت

ال التسويق عليهم تحمل المسئولية ا جتماعية وأخالقية لحماية البيئة او أمر واضح ولكض جض ال ول أنن علض ر ع
ال يجن علض ي يتحمل تكاليه الطاقة اآلمنة، لمض الذ لية،ؤو او كيه يتم تح يق اذه المساألمر الغير الواضح 

أم ال المجتم  يتحمل اذه التكاليه ويمكض تح يق البيئة الناليمة مض دل  ثمض اكبر ل يمة المنتج، ستهلز الم
 مض جانن المنتج ومحاولة ععادة تصني  العبوات ال ديمة ة خالل الجهود المبذول

يحدث عندما يت ادم المنتج قائم  يتضمض نالرية ت ادم المنتج ما الذ: استخدام أو تقادم المنتج  -
مض غير لتةامات األخالقية حيث ن اآلخر لالمنن  الوجمنتج جديد ألضل  هوربسن ال

ناسن جعل المنتج مت ادم خاصة م  وجود منتج جديد يرتبط باألذواق ليجن التأكد مض انن مال
وعندما يت ادم المنتج بسن التهالز يسمض الت ادم  ،  يوجد منتج لن الب ا  علض مدى الحياة

طط يعتبر مض األمور الجدلية وذلز  ض المنتج الجديد أكثر ربحية لاض لت ادم المخ، االمادي
مناسن للربحية وكثير مض  للحماال علض مستوى  رجال التسويق يخططوض لت ادم المنتج الحال

ت ول أض الت ادم  ت وبالرغم مض تةايد األصوات ال، المنتجات مصممة لك    تدوم طويال
ت العميل حيث أض بعض العمال  يمضلوض دل  مبالغ المخطط او ضماض لمواكبة احتياجا

علض ، ل د تغير لكر المجتم  ،ن دية بصمة دورية بد  مض دل  مبلغ كبير علض مرة واحدة
  عدم حدوث تطورات كبيرة ل السيارات الجذابة علض الرغم مض  سبيل المثال يرغن األلراد ل

تأكد   ادم المنتجات مض النالريات التويعد ت يمضلوض عشباق الحاجات ا جتماعية، األدا  و 
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وبعض الحجج أض الت ادم يمكض المستهلز  ؤسساتا ختيار وحرية الم  المستهلز ل علض حرية
 ا ختيار  مض حرية

قانونية واض التسعير  واناز أربعة أنواق مض التسعير الغير أخالقية كما تعد غير: التسعير ياتأخالق .7
 :وسنستعرضها كما يل ير النسب  والتسعير المحدد الوام  والتسعير الجبري والتسع

علض تحميل المستهلز بأنواق أخرى  جتدل  المنت  الت ةالمنخمض األسعار  ا: التسعير الوهمي -
، أو عيهام المستهلز انن  قانون ويعد ذلز غير   قد   يرغن المستهلز ل  شرائهامض السل

 صومات خ ةحصل علض خصم ولض الح ي ة او لم يحصل علض عي

، وذلز عض األسواق  المنالسيض مض الدخول ل لمن  ييستخدم التسعير الجبر : يالتسعير الجبر  -
يدل   ياألمر الذ ةالتكلم جدا قد ت ل عض سعر ةطريق ت ديم المنتجات بأسعار منخمض

 علض رل  األسعار  ؤسسةالمنالسيض علض التعثر وعند خروجهم تتجن الم

ونالريا  المنتج للمشترييض بأسعار مختلمة م  وجود نمس التكلمة واو بي  نمس: يالتسعير النسب -
  ل  خالقأويكوض ذلز غير  الل رل  األسعار لبعض المستهلكيض،يمكض تح يق مكاسن مض خ

مض المشترييض ونمس البضائ  و يتضح أض ذلز  ةحالة تغيير السعر بنمس المجوعة المتشابه
حيث ينطبق ذلز علض مبيعات الشركة لعمالئها ع  أض اناز بعض ا ستثنا ات   غير قانون

حيث مثال   تستطي  شركة جنرال موتور البي  بأسعار مختلمة لنمس السيارة ولكض يمكض 
وكما يكوض ذلز قانونيا البي  بأسعار مختلمة ، للمتعامليض طلن عمو ت مختلمة لنمس السيارة

للمصن  البي  بأسعار قليلة حيث يمكض  يحا ت وجود تكاليه مختلمة تربط بالمشتر   ل
أخيرا عذا ، حا ت المنالسة  للمشترى بكميات كبيرة وكما يمكض البي  بأسعار مختلمة ل

  يسبن مخاطر علض المنالسة   يخض   استطاق البائ  أض يوضح أض اختاله األسعار
تالعن بها يمكض ال  للمسائلة ال انونية وتتضح مض ذلز أض ال انوض يوجد بن بعض الثغرات الت

 يتطلن مض رجال التسويق عتباق األسالين األخالقيةي األمر الذ

ويعد ذلز عمال غير ر الصناعة لتحديد مستويات األسعا  ل ؤسساتواض اتماقية بيض الم: السعر المحدد -
ا تماق بيض  يأ أل يا قانونيا ألنن يحد ض مض المنالسة وتحديد األسعار يكوض مض خالل مستوييض

لتحديد السعر  المؤسسات  اتماقية بيض مستويات مختلمة ل يأما راسيا أتحديد األسعار،  سيضالمنال
يتحمل ليها السلوز   ومض العوامل الت، تماق بيض المصن  والمندوبيض أو الوكال  والموةعيض اإلمثال 

 : ا  األخالق
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 تدريجا  سعار وتخميض األسعارواض البي  علض قمة السوق بأعلض األ :سياسة قشط السوق
وجود عدد قليل مض   بداية ت ديم المنتج خاصة ل  تعاليم الربح ل  وتساام تلز السياسة ل

 علض اذه السياسة خاصة عذا كاض المنتج لن تأثير هةالمنالسيض واناز بعض ا نت ادات الموج
 الع ارات والتكنولوجيا الحديثة  اجتماع  اام مثل

 ل األسعار بجذن المستهلز ومحاولة البي  بسعر أقم المنتج بت دي وم حيث ي :سياسة اإلغراق
المخةض علض سبيل المثال قامت بعض شركات األثاث   أعلض عندما يتواجد المستهلز ل

  بعرض أسعار منخمضة لنوعيات مض التليمةيونات الملونة ولكض عندما يتواجد المستهلز ل
ول عقناعن بالتحول علض منتج آخر المخةض يوضح لها لبائ  عيون مرتبطة بهذا التليمةيوض ويحا

بي  كميات كبيرة مض اذا المنتج   ونجد أض عدم رغبة البائ  ل,منتج آخر أعلض سعرا  بشرا 
ذا كانت سياسة اإلغرا  ناجحة حيث تؤدى علض ةيادة الطلن علض المنتج األلضل ويعد ذلز  وا 

أض  ع  ض يح ق أدا  ألضل،أض السعر األعل تخدم العميل عذا وجد  مض استراتيجيات البي  الت
اناز بعض العيون خاصة وجود الطم  وعدم األمانة عند استخدام اذه الطري ة حيث تجعل 

، كما قد يكوض اناز بعض ا نت ادات للسلوز لز المنتجاتبعض المنالمات مض الصعن بي  ت
 سجالتهم لةيادة التكاليه لتح يق أرباح  بالتالعن ل  األخالق

وذلز عند اختيار ال طاعات ة يواجن رجال التسويق بعض ال رارات األخالقي:  أخالقيات التوزيع .3
قد   يكوض لديها قوه شرائية كبيرة   وجود المناطق الت  ل ة، وتالهر بعض المشكالت األخالقيةالتوةيعي

كما ة المناطق الم ير   ل ةلمثال تواجن شركات األحذية الرياضية بعض المشكالت تتعلق بال وة الشرائي
امال   لتسويق مشكلن أخرى واايواجن رجال  اختيار قطاعات توةيعين   تحتاج علض تلز الخدمات وا 
ا ئتماض وغير ذلز مض  علض سبيل المثال نجد أض البنوز ت دم خدماتتحتاج عليها لعليا و   ال طاعات الت

 المحتاجيض  الخدمات بشروط ميسره علض األثريا  لكنها تشترط وجود ضمانات قوين مض جانن
  علض التسويق ا هةالتسويق وتكمض العديد مض ا نت ادات الموج  محل ن د لاو : أخالقيات الترويج  .4

 اإللتةاميجن اض يتحلو ب بد أض رجال التسويق و  ال ت وم ا تصا ت التسوي ية علض األمانة والحرية
ا ي دم التليمةيوض برامج عخبارية ، ومثال ذلز عندمعند التعامل م  ا تصا تالعدالة األخالقية بو 

 ةودعائية قد   يعره المستهلز أنها أعدت ألغراض تسوي ية لالمستهلز يعت د أض اذه البرامج اإلخباري
ة لتث يه المستهلز مما يكوض لها مصداقية لدى المستهلز مثل البرامج الدعائية حول وصمات هموج

ض شخص مض خالل العديد مض البرامج التليمةيونية مليو  72لعالج ال لن حيث ي در عدد المشااديض ن
  ويكمض الن د انا حول استخدام المشااير ل، كاض لن تأثيرا كبيرا علض عقناق المستهلكيض يالذ األمر

بعض األحياض علض خداعهم   ل يعقناق المستهلكيض وقد يؤد  اإلعالنات مض حيث أض لهم دور كبير ل
 المنتج  ةجود  يم األخالقية كما يجن عدم المبالغة ليتطلن ا لتةام بال  ياألمر الذ
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مجال اإلعالض وليما الجدل حول النالريات األخالقية ل   اناز بعض: أخالقيات اإلعالن -
  :الترويج لألطمالالعامة،  المعاييرالنالريات واض الممارسات الخادعة،  بعض مض اذه  يل

 المعرلة ويجرم   مستهلكيض ليضمض المجتم  حق ال: الممارسات الخادعة والمضللة
تضلل المستهلز علض سبيل المثال حق المستهلكيض   الممارسات الخادعة أو الممارسات الت

يجن  نتيجة للتأثير المباشر لإلعالض علض للمشترييض لانن، معرلة طري ة توةي  الجوائة
للمستهلز ي صد بن توصيل معلومات خادعة وغير صحيحة  يالذا اتمام باإلعالض المضلل و 

واناز صعوبة لتحديد   ويعتبر ذلز غير قانونبعض العبارات التسوي ية الخادعة،  واستخدام
اإلعالض المضلل أو الخادق بالرغم مض رلض األلراد ا دعا ات المضللة وتجريم ذلز قانونيا 

  حيث يتم استخدام بعض العبارات مثل صديق األةوض ال ابل إلعادة ا ستخدام وذلز ل,
ض سالة اإلعالنية  حيث علض الرغم مض صدق اذه العبارات علض أنها   تضمض المستهلز عالر 

تستخدم   اإلغرا  والتحويل واض اإلعالنات الت، وكذلز المنتج   يحتوى علض مواد مضرة
تكتيز اإلغرا  والتحويل تعد مثا  آخر لصعوبة تحديد اإلعالنات الخادعة وتتضمض اذا النوق 

سعار مغرين للمنتج وعندما يتجن العمال  للمخاةض يحولوا علض منتج آخر أعلض مض اإلعالض أل
وعلض الرغم مض ، ال البي  وا دعا  بعدم تولر اذا المنتج لسبن أو ألخرجثمنا بواسطة ر 

لهل يرغن احد أض يوضح أض رجل ، وضوح الخداق لانن يتعذر الحصول علض عثبات بذلز
 مضيحاول  يواناز جانن أخر عض تكتيكات المبيعات الذ، البي  رلض بي  منتج معلض عنة

خالل رجل البي  نم  المستهلز مض خالل ممهوم األمانة ورضا  العميل حيث ي دم لن النصح 
صعوبة التمرقة بيض سياسة اإلغرا   واإلرشاد وتوضيح ال درة الح ي ة للمنتج وانا يالهر

 جبات رجل البي  اوالتحويل وو 
  ا دعا   يالهائل أ  مارسة الرسمية لوجهات النالر أو التركية التسوي واض الم: المغا ة

بأامية المنتج للمجتم  وتتضح ذلز مض خالل المنتجيض السينمائييض وكذلز الناشروض عندما 
 ألضل كتان يمكض أض ت را أو يستخدموض عبارات مثل الميلم األكثر عثارة 

  عادة ت رر بنا ا علض المعايير األخالقية أو  ونيةال ضايا األخالقية وال ان: المعايير العامة
ات الشخصية واض دالمعت دات وعلض الرغم مض ذلز علض أض الغالبية ت ر بنا ا علض المعت 

أوضاق مثيرة   تالهر بعض الرجال والنسا  ل  المعايير العامة واناز بعض اإلعالنات الت
العامة ولكض المعايير العامة   تكوض  ة ذلز أنهم  يلتةموض بالمعاييرنتؤدى علض المت  الت

 واضحة علض سبيل المثال

 ل علض التليمةيوض ؟و ال يجن السماح بنشر ععالنات شرن الكح 
 اإلعالنات التجارية ؟  ال يجن استخدام ال اصريض ل 
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 ال يجن السماح للمحامييض عرسال رسائل مباشرة عض الجرائم األخالقية ؟ 

ض ا عتبار وبالرغم مض صعوبة اذه النالريات لاض رجال التسويق يجن علض رجال التسويق أخذاا ل
العديد مض الحا ت ي رر بعض رجال التسويق السخرية مض بعض   ل  خالقأيستطيعوض اتخاذ قرار 

ال طاعات إلسعاد بعض قطاعات أخرى ويعتبر بعض األلراد أض اذا النوق مض اإلعالنات نوق مض 
 عالنات م بولة الهجوم ويرى اآلخروض أض تلز اإل

 يرى الموجن علض األطمال  حيث  يوجد خاله وجدل مستمر حول التسويق: الترويج لألطمال
تحتوى علض   وتشجي  األطمال علض تناول األطعمة التلز يعةة المادية البعض أض ذ

الطبيعية كما يوضحوض أض األطمال عرضة لالقتناق والخداق  ةالسكريات وا بتعاد عض األطعم
جانن أخر يرى البعض أض األطمال يمهموض  ، ومض بد مض تولير الحماية الخاصة لهملذلز 

  ويساام رجال التسويق ل، الهده مض اإلعالنات ويجن تعليم األطمال كيه يكونوا مستهلكيض
علض األطمال  ا عتبار التأثير  تعاليم ادوار المستهلكيض باإلضالة علض الوالديض ويجن األخذ ل

عالنات كما يجن ا اتمام أيضا بالصحة والنمو لألطمال ومراقبة المنتجات مض خالل اإل
 تباق لألطمال   الغذائية الت

   او أض رجل البي  سوه يبي  منتجات أو   اناز التراض أساس: أخالقيات البي  الشخص
ومض خالل جهود مخلصن لتحديد احتياجات   خالقأخدمات المنالمة مض خالل سلوز 

يل البيانات الح ي ة والصادقة عض منتجات المنالمة محاو  مد المستهلز المستهلز وتوص
 بالمعلومات الكاملة ومعرلة شكاوى المستهلز 

 لعلض   البحث عض معلومات حول المنالسيض يرتبط أيضا بال رار األخالق: األخالق و ا نترنت
لوض علض شركات والائمهم وينت  سبيل المثال ليس مض ا ستثنا ات أض يغير بعض األلراد

نمس الصناعة لهؤ   األلراد يكوض لديهم الكثير مض المعلومات بالمثل لاض اناز   منالسة ل
بيانات المنالسيض والطري ة الحديثة علض تتب  أسالين غير مشروعة للحصول  الماتبعض المن

 ق شبكات المنالسيض للحصول علض معلوماتالذلز عندما يستخدم الهاكرة ا نترنت  ختر 
أعوام عديدة لالتجسس علض المنالسيض للحصول علض األسرار التجارية   تم تجميعا ل  الت

  خالقأوغير   يعتبر غير قانون
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 أخالقيات التسويق اإلجتماعي: ثالثا

 نشأة وتعريف التسويق اإلجتماعي: 

م ال بعنواض  لر عندما قام بنشرعلض يد البروليسور ليلين كوت 4924عض التسويق اإلجتماع  قد بدأ عام 
، وقد تعددت التعاريه 10ل  مجلة التسويق" مدخل علض التغيير اإلجتماع  المخطط: التسويق اإلجتماع "

عملية تسويق ألكار : " بأنن عره التسويق اإلجتماع الم دمة لن بإختاله المذاان التسوي ية للباحثيض حيث 
والمهتميض مض خالل  والتعاوض م  صناق ال رار. ي يةسو واألسالين الت تهده علض تغيير سلوز باستخدام الت نيات

او التأثير علض السلوز ا جتماع  لمصلحة الجمهور :"وعره أيضا ،"برامج تهده إلحداث تغيير مجتمع 
 11"والمجتم  بشكل عام وليس لمصلحة مض ي وم بالتسويق المستهده

بنشر اإلجتماعية ي وم مض خاللن المسوق لية ممهوما خاصا بالمسؤو  يعتبر ويمكض  ال ول أض التسويق اإلجتماع 
 12 ثير معيض ل  اإلطار المعرل  أو ل  سلوز المراد ألكرة أو قيمة أو نمط سلوك  مستهدلا عحداث ت

محاولة للتأثير علض المستهلكيض مض أجل تح يق المصالح، وعلض اذا النحو ودائما علض : "ويعره أيضا بأنن
حداث تغيير سلوز المستهلز الذي مض الممترض أض يكوض جيدا ل  حد ذاتن الوجن األخالق  لهو يسعض علض ع

 13.بد  مض تغيير مااو جيد لمجرد أنن يةيد ل  األرباح أو غير ااده للربح
جتماع  حيث يراع  ل  عالقتن  ول  األخير يمكض ال ول أض التسويق اإلجتماع  او تسويق ذو بعد أخالق  وا 

 التسويق الألخالقية الت  تؤثر علض المستهلز أو المجتم  ككل م  المستهلكيض تجنن ممارسات 

 أهمية التسويق اإلجتماعي 

شتمل مجا ت التسويق ا جتماع  علض مجموعة كبيرة ومتنوعة مض المشاكل ا جتماعية ولكض تبرة أامية ت
 : التسويق ا جتماع  بصمة خاصة ل  الحا ت اآلتية

، لم  أحياض كثيرة تبرة الحاجة ت جديدة أو ممارسة سلوكيات جديدةعلوماحينما تكوض اناز حاجة علض نشر م -
 علض أخبار الناس بمعلومات عض لرص أو ممارسات سلوكية تحسض مض حياتهم 

، واذا ما يسمض أو التوقه عض استخدام سلوز معيض حينما يكوض اناز حاجة علض ت ليل ا ستهالز – 
الشركات ل  مختله دول العالم بترويج منتجات غير مرغوبة وضارة  حيث ت وم، بإستراتيجية تخميض التسويق

بالصحة مثل السجائر والمشروبات الكحولية وأنواق مض األطعمة المصنعة بطري ة معينة والت  قد تسبن أو 
، ول  ضو  ذلز لاض التسويق الكبد وةيادة الوةض ومشاكل أخرى تساام ل  أمراض ال لن والرئتيض وتله

 . يعتبر طري ة ووسيلة لعالة لحث الناس علض تبن  سلوكيات صحيةا جتماع  
حينما تكوض اناز حاجة علض تنشيط أو عثارة أو تشجي  أو تحمية  ستخدام معيض، ويحدث ذلز حينما يكوض  – 

 14. صرلوض ول ا لما يجن أض يكوضتالناس علض علم بما يجن أض يكوض ولكنهم   ي
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  مؤسساتيز المسئولية االجتماعية للدور التسويق االجتماعي في تعز 
يعتبر تعةية المسئولية ا جتماعية ل  تحديد مستوى ونوعية ال ناعات الموجودة لدى مؤسسات األعمال 
نحو ممهوم المسئولية ا جتماعية وحسن للسمة التسويق ا جتماع  وللسمة اقتصاد السوق ا جتماع  

يق أو نشر للسمة التسويق ا جتماع  مض وجهة نالر ومض ثم التعره علض المشكالت الت  تعترض تطب
مؤسسات األعمال وكذلز محاولة بنا  شراكة لعلية بيض مؤسسات المجتم  المدن  ومؤسسات األعمال 

ويبرة دور التسويق اإلجتماع  ل  تعةية المسؤولية اإلجتماعية مض .وتحت ماللة األجهةة الحكومية
 :ممهوم ا جتماع  للتسويقنشاط حماية المستهلز ل  عطار ال خالل

ت   علض عاتق اإلدارة مسؤولية كبرى ليس ل ط تجاه المشروق الذيض يعملوض لين أو ال طاق ا قتصادي 
الذيض ينتموض علين ولكض بصمة أساسية تجاه المجتم  عامة ومض الطبيع  أض يتعرض رجال اإلدارة 

ه عشباق الحاجات التسوي ية لأللراد واآلثار للمسا لة مض المجتم  عذا لم تتم مراعاة التواةض بيض اد
 .ا جتماعية المترتبة علض عشباعها
 :وا لمسؤولية ا جتماعية ل وذلز بمراعاة الجوانن الرئيسية

  يتمثل ل  ا لتةام ب انوض التصرلات م  الجمهور  :جانن قانون 

   لمواطض لمراقبة يتمثل ل  دور الحكومة ومسؤوليتها ل  تح يق معيش  أعلض ل: جانن سياس
 (منتجيض وموةعيض)تعامل رجال األعمال 

  مسؤولية اإلدارة تجاه المجتم  ويعد الضماض  ستمرار اذه  يتمثل  ل : جانن اجتماع
المسؤولية عذا ما  حالنا الطبيعة المتغيرة للجانن السياس  وال انون  واعتماداا علض الجانن 

 .ا جتماع 

 :ية المستهلزأنواق حماكما يجن التعره  علض 

 تمثلها الجهود الت  تبذل مض جانن السلطات الرسمية واض أنشطة تجبر باق  األطراه  :حماية عجبارية
 .علض عنتاج سلوكيات محددة وا متناق عض تصرلات بعينها

 يمثلها ما قد يتعاره أو يتمق علين مجموعة مض المنتجيض أو الموةعيض بإقرار أو عتباق  :حماية اختيارية
 د أو مواصمات معينة مض أمثلتها الغره الصناعية او التجاريةقواع

 مثلها جانن المستهلز حيث يحاول بشكل لردى عادة عض يمعل ما ل  وسعن للدلاق ي: حماية استهالكية
 15.علض ما يتصوره أنها ح وق مستهلز
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 . يأخالقيات التسويق االجتماع 
ا جتماع  علض ترويجها مالهرًا مض مالاار تحديث  سويقتعد نوعية ومستوى األلكار والخدمات الت  يسعض الت 

 :لالتسويق ا جتماع  يسعض علض تح يق أمريض رئيسييض اما، المجتم 
شكل خدمات أو ألكار جديدة  اكتشاه حاجات ورغبات الجمااير ومشكالتهم ا جتماعية وترجمتها ل  -

 .المعليةعشباق اذه ا حتياجات  ت دم حلوً  لهذه المشكالت أو تسهم ل 
بالمنالمات الخدمية وجهود  توصيل اذه األلكار والخدمات علض الجمااير عض طريق ا ستعانة -

 .المتطوعيض ل  المجتم 
 

 التسويق اإلجتماعي التزامات وأخالقيات 
 :يمكض عيجاةاا ل  
 ا لتةام بأخالقيات المجتم  -
 مراعاة العوامل ا جتماعية -
 مراعاة الدوال  السائدة -
 . ة السائدة ل  المجتم مراعاة اللغ -
 16تح يق المائدة للجمهور المستهده -

 الصعوبات التي تواجه التسويق االجتماعي 

 :أامهاق ل  التسويق اإلجتماع  اناز عدة صعوبات يواجهها المسو  

ا تجااات والمعت دات الت   يتعامل التسويق ا جتماع  م  مجا ت غير ملموسة أ  وا  مجا ت -
 .المدى الطويل ت ضخمة لتغييراا علضتحتاج علض مجهودا

علض ترويجن، وا تجااات  ضرورة مراعاة التوالق بيض المكرة ا جتماعية أو نمط السلوز الذي نسعض -
 .والمعت دات السائدة لدي الجمااير المستهدلة

أو خدمة ال ائم بالتسويق لمكرة  الذيض يتوجن عليهم مستهلكيضيواجن التسويق ا جتماع  صعوبة ل  تنوق ال -
األلكار لعادات وسلوكيات اجتماعية رسخت علض المدى  أو نمط سلوز معيض، علض جانن تصدي اذه

 .17عنن م اومة ورلض المرد للمكرة الجديدة أو أنماط السلوز الت  يتل ااا الطويل، مما ينتج

 التسويق االجتماعي كيفية بناء حمالت أخالقية ناجحة في 

حمالت التسويق ا جتماع  تلعن لإض  Cutlip Scottوسكوت كوتلين  Center Allenحسن آليض سنتر  
ويعره ، دورا ااما ل  مختله المجا ت الحيوية، خصوصا وأنها تسعض لتحسيض الروه معيشة األلراد

 La)اسم  والت  يطلق عليها(حمالت التسويق ا جتماع   Michel Andrienميشال أندرياض 
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Communication Sociale   مجموعة مض البرامج ا تصالية الت  تعتمد علض التخطيط لوض  "بأنها
وتعتمد اذه  ،عقناعية بهده تبن  األلكار أو السلوكيات أو الممارسات ا جتماعية اإليجابيةعستراتيجيات 

عض نجاح اذه  ."الحمالت علض برامج متخصصة ل  تغيير معاره ومعلومات واتجااات الجمهور المستهده
اإلمكانيات بمدى التةامها بجمي  خطوات التخطيط ووض  اإلستراتيجيات وتحديد األاداه و الحمالت مراوض 

اجتماعية  تسوي ية ويعتبر تنميذ حمالت،  18وجدولة الحملة مستهلكيضالبشرية والمادية ومعرلة سمات ال
ريتهم ل ل  حناجحة أمرا بالغ الصعوبة عذ ينالر األلراد عادة علض مثل اذه الحمالت علض أنها تدخ

، ومض واتجااات ومعت دات اؤ   األلراد، خاصة عندما تهده علض تغيير سلوكيات الشخصية ل  ا ختيار
ثم تجابن الحمالت ا جتماعية تحديات كبيرة ل وة العادات والت اليد الت  رسخت علض مدى طويل تحول دوض 

ويمكض ال ول أض اناز بعض المبادئ 19.ثير مض األحياض لمثل اذه الحمالتاستجابة األلراد بايجابية ل  ك
 : 20 حملة ناجحةاألساسية الت  يجن معرلتها لبنا  

المعرلة الح ي ية للمستهلز ووضعهم ل  مركة كل قرار يتخذ، ألض التسويق يبدأ وينته  بالمستهلز  -
 المستهده، ويجن معرلة الحواجة الت  تمن  المستهلز مض األخذ بالسلوز الجديد

  وتحويل المواقه وتعةية المعرلة وعلض الحملة أض تكوض واضحة ل  ما تريد مض عملية ةيادة الوع -
 المستهلز ال يام بن

يجن أض يكوض اناز تبادل عند محاربة سلوز س   أو عدراج سلوز جديد وال بول بن حيث يجن ت ديم  -
لتسويق لم  التسويق التجاري اناز تباد ت ملموسة وغير ملموسة أما اش   جاذن ل  الم ابل، 

اإلجتماع  ليجن معرلة المستهلز جيدا لمهم الطرق الت  تحمةام إلجرا  تغييرات ل  حياتهم، وماا  
الموائد الت  يمكض أض ت دم لمساعدتهم وكيه يمكض جعل ذلز أسهل بالنسبة لهم لالمنالسة موجودة دائما 

 وللمستهلز الحق ل  أض يختار لعل ش   آخر
 تسوي   الحماال علض عناصر المةيج ال -
 تمعيل المسؤولية ا جتماعية  -

 الخاتمة

المسؤولية ل  موضوق يشهد تطورات كبيرة واو الدراسة تمثل عسهاما متواضعا اذه يمكض ل  األخير ال ول أض   
 :التوصيات أامها اآلت  عدراج مجموعة مض قد تم، و التسويق اإلجتماع اإلجتماعية ومراعاتها ل  حمالت 

 ايتوجن علض منالمات األعمال ا نتباه عليهالت   اإلجتماع  للتسويق م الجواننمض أاد األخالقيات تع -4
 .عند صياغة اإلستراتيجيات التسوي ية وبشكل خاص عستراتيجيات التسعير والترويج

دورًا واضحًا ل  المةيج التسوي   والعالقات التبادلية بيض منالمات اإلجتماع  تلعن أخالقيات التسويق  -7
  مستهلز، والتوجن نحو معرلة وتشخيص رغبات وحاجات الهلكيضالمستاألعمال و 

 عصدار مدونة ألخالقيات التسويق اإلجتماع  يتم مض خاللها تحديد ما او أخالق  وغير أخالق   -3



 16 

عصدار قوانيض صارمة لمعاقبة المؤسسات الغير أخالقية و تحمية المؤسسات األخالقية بجوائة  -1
 المجال وشهادات تعتره بمجهوداتها ل  اذا
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 :ملخص
 ات وهي صورة من صورتقوم بها المؤسسالمسؤولية االجتماعية بمثابة مبادرات اختيارية تعد 

تجسيد دورها االجتماعي واألخالقي في حماية البيئة، المجتمع عبر  االجتماعية الواجبة عليها المالئمة
وجميع األطراف المتعاملة معها، ولعل أهم هذه األطراف هي المورد البشري الذي تتأثر به المؤسسة 

 . ؤول تجاههوتؤثر فيه لذا عليها االلتزام بسلوك مس
دارة الموارد البشرية في المسؤولية االجت از طبيعة العالقة بينبر إ تهدف هذه الدراسة إلى ماعية وا 

دارة الموارد البشرية،  االقتصاديةالمؤسسات  من خالل التأصيل النظري لكل من المسؤولية االجتماعية وا 
 . بينهما إبراز العالقة التبادليةللتوصل في األخير إلى 

 .المسؤولية االجتماعية، إدارة الموارد البشرية، الموارد البشرية ،المؤسسة االقتصادية: الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

Social responsibility is an optional initiative of the Corporations, a form of social suitability 

that reflects its social and moral role in the protection of the environment, the society and all 

the parties it deals with.  the most important of these parties is the human resource, which is 

affected by the institution and affect it, and therefore must abide by responsible behavior 

towards it. 

 The aim of this study is to highlight the nature of the relationship between social 

responsibility and human resource management in economic  Corporation through the 

theoretical rooting of both social responsibility and human resource management, in order to 

reach a conclusion of the Reciprocal relationship between the two concepts.. 

 

Keywords: Social Responsibility, Human Resource Management, Human Resources, 

Economic Corporation. 
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 :مقدمة

على المستوى  تحـوالت عميـقة وسريـعة خالل السنوات األخيرةلقد عرف محـيط المؤسـسة االقتصادية 
توسيع  مؤسـساتال العديد من فرضت على هذه التحـوالت االقتصادي، التكنولوجي وحتى السياسي واالجتماعي،

االهتمامات  تزايد، ففي ظل التحوالتها بحاجة ماسة للتكيف مع هذه نطاق أعمالها مما يضعها في موقف يجعل
 التي تتعامل معهاجمعيات وغيرها من قوى الضغط والالمنظمات غير الحكومية والمجتمع من مختلف بالبيئة 

ين باالهتمام بهذه األطراف وأخذها بعزادت التطلعات االجتماعية لهذه األخيرة وباتت ملزمة اجتماعيا المؤسسة 
يعد الربح هو الهدف الوحيد ا إلى جانب سعيها لتعظيم األرباح، ألنه لم سياساتها وقراراتهتطبيق االعتبار في 

     .الذي يقودها نحو التميز واالستمرارية

نما فقط يعتمدال تقييم المؤسسة  باتمن هذا المنطلق  أيضا على انشغاالتها  على مراكزها المالية وا 
الذي  مفهوم المسؤولية االجتماعية  وانتهاج تبنيمن لذا كان البد عليها  ذات الطابع االجتماعي واألخالقي

ولعل أهم  ؛والمجتمع ومصالح األطراف األخرى الستجابة الحتياجات البيئةالهتمام وال إحـدى السبـل يعد
بزيادة مهاراته  تجاهها هي المورد البشري التصرف المسؤولااللتزام باألطراف التي يتوجب على المؤسسة 

ثارة قدراته وكذا االهتمام بالجوانب االجتماعية في مجال العمل زيادة إنتاجيتها باعتباره الركيزة األساسية ل وا 
   .تحقيق التفوق التنافسيو 

 :التالي بالتساؤل بحثموضوع الإشكالية  صياغةا على ما تقدم يمكن وبناء  

دارة الموارد البشريةما   ؟العالقة بين المسؤولية االجتماعية وا 

 :ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم وضع مجموعة من األسئلة الفرعية كما يلي

 ما المقصود بالمسؤولية االجتماعية؟ -
 ما المقصود بإدارة الموارد البشرية؟ -
دارة الموارد هل هناك عالقة تأثير متبادلة بين تطبيق المسؤولية االجتماعية  - بالمؤسسة وا 

 البشرية؟

 نستعـرض ينـا أنارتأ ،معالجـة اإلشكاليـة المطروحـةو  البحث موضوعلمام بحيثيات لإلمحاولة و 
 :ثالث محاور هي
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 ؛لمسؤولية االجتماعيةل اإلطار المفاهيمي : المحور األول

 ؛أساسيات إدارة الموارد البشرية :المحور الثاني

 .بإدارة الموارد البشرية ماعيةالمسؤولية االجت عالقة :المحور الثالث       

 :للمسؤولية االجتماعية المفاهيمي اإلطار :المحور األول
تتشابك فيها العالقات مع عناصر حيث  تؤثر وتتأثر بها في بيئة واسعة األعمال مؤسساتتعمل 

المزيد من المساهمات  لحصول علىإلى اتتطلع  أصبحت المجتمعات اليوم نأ كما ،لمجتمع المختلفةا
ة من موضوع المسؤولية االجتماعي أصبحومن هذا المنطلق  ،المؤسسات تلكتماعية التي تقدمها االج

واألكاديمية حيث تشعبت  ةالعلمي األوساطوال تزال تثير جدال كبيرا في  المواضيع المهمة التي أثارت
 إلىيلي التطرق  وسنحاول فيما؛ عددةالبحوث في إطار المسؤولية االجتماعية وطرحت وجهات نظر مت

 .ومبادئ أبعاد، أهمية ،تطور تعريف، من جوانب مختلفة متعلقة بالمسؤولية االجتماعية

 :تعريف المسؤولية االجتماعية -1
الختالف الدراسات واألبحاث  والمفاهيم المتعلقة بالمسؤولية االجتماعيةيف ر لقد تعددت التعا

 :ييل بعض منها فيما إلىوسنتطرق  العلمية 

  فPeter Drucker التزام مؤسسة األعمال تجاه المجتمع : "عرف المسؤولية االجتماعية على أنها
بين هذا التعريف مفهوم المسؤولية االجتماعية من جانبها البسيط والشامل ولقد  (0)".الذي تعمل فيه

 . شكل منطلقا لدراسات الحقة فتحت الباب واسعا لدراسة الموضوعو 

  أماDavid Growther  بعين  فقد بين طبيعة هذه االلتزامات واالهتمامات التي تأخذها المؤسسة
المؤسسة االهتمامات  اتدمج فيه تيال الفلسفةهي "إلى جانب تحقيقها للربح فعرفها بأنها  االعتبار

االجتماعية والبيئية واالقتصادية في قيمها وثقافتها واستراتيجيتها وعملياتها التجارية وفي تفاعلها مع 
إنشاء  من أجلبطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وذلك أصحاب المصلحة على أساس طوعي 

  (7)".ممارسات أفضل داخلها

 هيئات ومنظمات تتأثر حيطها الداخلي والخارجي جعلت ونظرا للتأثير الذي تحدثه المؤسسة في م
جلس األعمال من بينها محول المسؤولية االجتماعية بالتغيرات الحاصلة وتسعى لتقديم تعاريف 

بالتصرف  األعمالااللتزام المستمر من قبل مؤسسات " :بأنها الذي عرفها العالمي للتنمية المستدامة
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والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى  أخالقيا
  (3)".إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل العاملة وعائالتهم،

   الوفاء الكامل بااللتزامات  تعني فقط ال"المسؤولية االجتماعية   7770ووفقا للمفوضية األوروبية
بها بل تتجاوز أيضا إلى االستثمار في رأس المال البشري، البيئة والعالقات مع  القانونية المعمول
   (4)".أصحاب المصلحة

 وحسب المنظمة الدولية للمعاييرISO2012: " آثار عن  ةالمؤسسالمسؤولية االجتماعية هي مسؤولية
يتسق مع  األخالقي الذي فافية والسلوكمن خالل التزامها بالش وأنشطتها على المجتمع والبيئة، قراراتها

المصلحة، القانون  أصحابتوقعات  مع األخذ بعين االعتبار التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع
  (5)".العالمية لسلوكقواعد ا معالمعمول به وبما يتماشى 

 

يسهم في  داخليفالمسؤولية االجتماعية تمتد إلى اتجاهين أحدهما انطالقا من التعاريف السابقة 
مشكالت التي يعاني منها يعمل على معالجة ال خارجيواآلخر  ،تطوير العاملين وتحسين نوعية العمل

في تحقيق التنمية من جهة و  ماط اجتماعية ايجابية في المجتمعفي خلق قيم وأن ، المساهمةالمجتمع
 .من جهة أخرى المستدامة

 :والعوامل المساعدة في ذلك تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية -2
المؤسسة في االستجابة الحتياجات لقد تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية كنتيجة طبيعية إلخفاق 

 ة التي ارتبطت بحريتهالمشكالت الكثيرة واألزمات العديد، ولطراف األخرىاأل مصالحو االجتماعية بيئتها 
 تمع الذي تعمل فيه، لهذا لم يكن ممكنا االستمرارلمجونظرتها الضيقة لمصلحتها الذاتية على حساب ا

خاصة بعد أن بدأت المؤسسات تواجه ظروفا جديدة ووعيا اجتماعيا وبيئيا ومفاهيم جديدة تقوم على 
 . المسؤولية االجتماعية من أجل مراعاة مصالح األطراف األخرى ومصلحة المجتمع

التغيرات المهمة واإلضافات التي أدت إلى إثراء هذا  إلىإن تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية راجع 
  (6) :وهيتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية ثالث مراحل ل ,..Hay et all وقد حدد  المفهوم،

هي تعظيم  لألعمال األساسيةوفي هذه المرحلة كانت المسؤولية  :(0291-0011) األرباحمرحلة تعظيم  -أ 
ما هو جيد لي "، ورفع شعار النقود والثروة هي األكثر أهميةوأن  ،الذاتيةالتوجه نحو المصلحة  ،األرباح

إال أن هذه الفكرة لم  لكون هدفا واحدا وهو تحقيق الربح؛يمت األعمالمع اعتقاد أن رجال " جيد للدولة
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ظروف العمل الغير  انخفاض األجور، :االقتصادية التي شهدها العالم مثل تصمد طويال أمام األزمات
 .ليكون هناك منظور آخر للمسؤولية االجتماعية...  ،تأثيرات نقابات العمال ئمة،مال

 األساسيةكانت المسؤولية  وفيها :(العشرينات حتى بداية الستينات أواخرمن ) الوصاية إدارةمرحلة  -ب 
مثل  األخرى األطرافهي تحقيق الربح المالئم الذي يحقق المصلحة الذاتية ومصالح  لألعمال

 أي؛ "ما هو جيد للمؤسسة جيد للدولة"والشعار المعمول به هو ...المستهلكين، ،العاملين ،المساهمين
ن تلبية حاجات المجتمع هو معيار مهم في وأ توسيع مفهوم المسؤولية االجتماعية ليشمل أطرافا أخرى،

 .ونجاحها المؤسسةوجود 

كانت المسؤولية  الفترةفي هذه  :(الوقت الحاضرالستينات حتى  أواخرمن )مرحلة إدارة نوعية الحياة   -ج 
يحقق المصلحة  وهذا ما من النقود أهم األفرادالربح ضروري ولكن  أناألساسية لألعمال تقوم على 

والمعنى  ؛"للدولةجيد  للمجتمعهو جيد  ما"ن وأ ومصالح المساهمين والمجتمع ككل، للمؤسساتالذاتية 
تقديم المزيد من السلع والخدمات بما يتناسب مع االرتقاء النوعي  هو نوعية الحياةمرحلة من تسميتها 

تساهم في تحقيق النمو االقتصادي  غير مباشرة أوتحقيق نتائج مباشرة  ،الحاصل في مستوى الحياة
 .وانعكاساته على جوانب متعددة في المجتمع

 

االهتمام المكرس بالمسؤولية االجتماعية في والتأثيرات إلى زيادة وقد أدت العديد من العوامل 
  (0) :المؤسسة من بينها
 والعديد من الدراسات األخرى على أن أكدت دراسات األمم المتحدة : التنمية المستدامة

ذا استمر ذلك فإن األجيال  البشرية تستخدم الموارد الطبيعية بمعدل أسرع من استبدالها، وا 
تحتاجها لتنميتها، وتشمل المسائل ذات الصلة الحاجة إلى  القادمة لن تمتلك الموارد التي

زيادة االهتمام بتخفيف حدة الفقر واحترام حقوق االنسان، والمسؤولية االجتماعية هي نقطة 
  الدخول لفهم قضايا التنمية المستدامة واالستجابة لها في استراتيجية المؤسسة؛      

 اهتمامات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة المتعلقة تزيد العولمة على نحو متزايد : العولمة
 ؛بممارسات إدارة الموارد البشرية، حماية البيئة، الصحة والسالمة

 قامت الحكومات والهيئات الحكومية الدولية كاألمم المتحدة ومنظمة التعاون  :الحوكمة
لتوجيهية التي والتنمية في الميدان االقتصادي وغيرها بوضع مختلف االتفاقات والمبادئ ا

تحدد المعايير لما يعتبرنه سلوك عمل مقبول، وكثيرا ما تعكس هذه المبادئ األهداف 
 .     والقوانين المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بحقوق االنسان والبيئة ومكافحة الفساد
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 إن حجم المؤسسات وعددها وقدرتها في التأثير على النظم  :تأثير قطاع المؤسسات
واالجتماعية والبيئية بالنسبة للحكومات والمجتمع المدني يثير تساؤالت حول النفوذ السياسية 

والمساءلة، فهذه المؤسسات عبارة عن سفراء عالميون فكيفية تصرفهم تصبح مسألة ذات 
 أهمية متزايدة؛   

 تساهم أوجه التقدم في تكنولوجيا االتصاالت في تيسير تتبع األنشطة  :االتصاالت
ومناقشتها، فعلى الصعيد الداخلي يمكن تسهيل عملية اإلدارة والتغيير وعلى المؤسسية 

تقييم المؤسسات الصعيد الخارجي يمكن للمؤسسات غير الحكومية ووسائط اإلعالم وغيرها 
    على الممارسات التجارية التي تعتبرها إما إشكالية أو نموذجية؛

 ا متزايدا بالممارسات التجارية المسؤولة ُيظهر المستهلكون والمستثمرون اهتمام :التمويل
ويطالبون بمزيد من المعلومات عن كيفية معالجة المؤسسات للمخاطر والفرص المتعلقة 

فالنهج السليم للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات يمكن أن  ،بالقضايا االجتماعية والبيئية
 استجابة أفضل لألسواق؛يساعد في بناء القيمة السوقية، تخفيض تكلفة رأس المال وضمان 

 للمؤسسات ساهمت العديد من االنتهاكات الخطيرة والفضائح األخالقية :أخالقيات العمل 
 المجتمعات المحليةسعر أسهمها، الموظفين، المساهمين، التي أدت إلى إلحاق الضرر ب

والبيئة في انعدام مستوى الثقة العامة بها، مما أدى بالمؤسسات إلى السعي لبذل مجهودات 
       لالهتمام بالمجتمع الذي تعمل فيه؛السترجاع الثقة وتطوير ممارساتها 

 تدرك المؤسسات أن اعتماد نهج فعال للمسؤولية االجتماعية يمكن أن يقلل : أداة األعمال
تعزيز سمعة عمال، خلق فرص جديدة، الدفع نحو االبتكار، من مخاطر اضطرابات األ

      .المؤسسة والعالمة التجارية وأيضا تحسين الكفاءة
 :أهمية المسؤولية االجتماعية -3

فة مسؤوليتها المستمدة من طابعها يكتسي الدور االجتماعي للمؤسسة أهمية متزايدة ألن فلس  
ف ذات األطراتظهر من خالل الفوائد التي تعود بها على  الفلسفة هذه أهميةيجعل االختياري المرن والشامل 

  (8) :المصلحة معها

 تحسين األداء المالي للمؤسسة؛ -

 تخفيض تكاليف التشغيل؛ -

 تعزيز صورة وسمعة العالمة التجارية؛ -

 زيادة اإلنتاجية والجودة؛ -
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 زيادة القدرة على جذب الموظفين واالحتفاظ بهم؛ -

 التنظيمية؛تخفيض الرقابة  -

  (9) :إضافة إلى
 تحسين نوعية الحياة في المجتمع؛ -

 تحقيق االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مستوى من العدالة االجتماعية؛ -

تحسين التنمية السياسية انطالقة من زيادة مستوى التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى   -
 .األفراد والمجموعات والمؤسسات

  
 :المسؤولية االجتماعية أبعاد -4

 Archie. B. Carroll, 2014, PP)إن شمولية محتوى المسؤولية االجتماعية جعلت الباحث 

يبين  شكل هرمي متسلسلفي  ةاالجتماعي لمسؤوليةل أبعاد أربعضمن بحوثه الرائدة يحدد  (499-500
هي حاصل  Carroll عندفالمسؤولية  ،مسؤوليات المؤسسة تجاه المجتمع الذي هي جزء منهطبيعة 

   (07) :فيهذه األبعاد تتمثل و  األربعة،مجموع األبعاد 

تتحمل المؤسسة مسؤولية اقتصادية تجاه المجتمع الذي يسمح بتواجدها واستدامتها  :البعد االقتصادي .1
 الزبائنوخدمات تلبي احتياجات  من خالل تقديم سلع األرباح العمل بكفاءة وفعالية لتحقيقتقوم بأي 

وذلك باالستناد لمبادئ المنافسة العادلة واالستفادة  مع األخذ في االعتبار مصالح األطراف األخرى
 .من التطور التكنولوجي وبما ال يلحق الضرر بالبيئة والمجتمع

ويمثل في التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح التي تنظم جوانب عملياتها وتعكس  :البعد القانوني .2
ومن بين التوقعات ... ، قوانين العملالبيئةمع كقوانين حماية المستهلك، حماية وجهة نظر المجت

الوفاء بجميع االلتزامات  األداء بطريقة تتفق مع توقعات الحكومة والقانون،: الهامة لألعمال التجارية
القانونية تجاه جميع أصحاب المصلحة، توفير المنتجات التي تلبي على األقل الحد األدنى من 

ويعتبر الباحثون كال من البعد االقتصادي والقانوني القاعدة األساسية لبروز  المتطلبات القانونية؛
 .الدور االجتماعي األكبر في المستويين اآلخرين

لمسؤوليات األخالقية للمؤسسة بالتوقع المجتمعي بإدارة شؤونها بطريقة مثل اتوت :خالقيالبعد األ .3
د استباقية الستباق معايير عادلة ومنصفة أي التوقع بأكثر من مجرد االمتثال للقانون وبذل جهو 

ن لم تكن هذه المعايير قد سنت من طرف القانون  (00).المجتمع وتلبيتها حتى وا 
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الدعم الخيري للبرامج التي تعود بالفائدة وتتمثل في مساهمة المؤسسة في  :أو الطوعيالبعد الخيري  .4
على المجتمع المحلي أو الدولة ككل، التبرع بالخبرة والوقت لمعالجة قضايا جديرة باالهتمام كطريقة 

   (07) .عملية لإلثبات مواطنتها الصالحة

 

 :مبادئ المسؤولية االجتماعية -5
 (03) :يلي المسؤولية االجتماعية فيماتتمثل مبادئ 

  دارة النشاطات واألعمال وفق _ احترام قواعد القانون والتوافق مع القوانين مبادئ وقواعد وا 
 ؛أخالقية

 حماية البيئة وتحسينها ومكافحة التلوث البيئي؛ 
 تنمية وتطوير المجتمعات المحلية؛ 
 تجنب نشاطات الفساد؛ 
  العمليات اإلنتاجية وفي المنتجات؛تحقيق األمن واألمان في 

 (04): باإلضافة إلى
  ومساعدتهم على ممارسة هذه الحقوق من خالل  األطراف المتعاملة مع المؤسسةاحترام حقوق

 التواصل الفعال للمعلومات؛
 سلوك األخالقي إلدارة المخاطر وتجنب الدعاوى القضائيةالنزاهة وال. 
  والمسائل الجوهرية المتعلقة بالمنظمة في الوقت المناسب اإلفصاح والشفافية بتوضيح األدوار

 .لضمان حصول جميع األطراف على معلومات واضحة وواقعية

 .أساسيات إدارة الموارد البشرية :المحور الثاني
المورد البشري من أهم الموارد االستراتيجية للمؤسسة والذي يضمن ديمومة ميزتها التنافسية ما  تبريع

دارته بالطريقة التي تحقق األداء المتميز وضمان استمرارية المؤسسة من جعلها تسعى لتثمين  هذا المورد وا 
اتها عن طريق التدريب ، تنمية وتطوير قدر خالل استقطاب الكفاءات ذات المهارات العالية وتوظيفها

       .التعريف، األهمية والوظائف: ، وسنلقي الضوء على بعض أساسيات إدارة الموارد البشرية....والتمكين، 
 تعريف إدارة الموارد البشرية   -1

ألنه أهم عنصر من عناصر اإلنتاج وأكثر الموارد البشرية  هاموارد إدارةتسعى المؤسسة لالهتمام ب
هذا ما أدى إلى تعدد الدراسات واألبحاث العلمية حوله  بالمتغيرات البيئية الداخلية والخارجيةعرضة للتأثر 
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ومفكر آلخر مما أدى إلى تعدد تعاريفها من تعاريف شاملة إلى  ف من باحثتختلكانت لها وجهات نظر 
 :نذكر منها تعاريف متخصصة

  دارية المتعلق بالعالقات االنسانية الوظيفة اإلذلك الجزء من "و سيخة الذي عرفها بأنها بأتعريف
 (05)."دارة المتعلق بالعاملينو أنها ذلك الجزء من اإلأ المؤسسةفي 

  في ظل األهداف التي تسعىبين المؤسسة وأفرادها  على أهمية التكاملز رك باري كاشوايفي حين 
تصميمها لدعم األهداف المشتركة عن التي يتم األنشطة اإلدارية  مجموعة"لتحقيقها فعرفها بأنها 

    (06)".طريق إيجاد نوع من التكامل بين احتياجات المؤسسة واألفراد العاملين بها
  بإدارة الموارد قامت الباحثة روال نايف بتبيان طبيعة هذه األنشطة المتعلقة ومن جهة أخرى فقد

يز وتدريب ختيار وتعيين وتحفاب اإلجراءات والسياسات المتعلقة جميع"وعرفتها بأنها البشرية 
الموظفين في جميع المستويات ، وتوفير الدعائم الالزمة لالحتفاظ بهم ، وزرع الوالء لديهم وصوال 

 (00) ."بالمؤسسة الى اعلى مستويات االنتاجية

 بأنها تمثلشامل إلدارة الموارد البشرية  تعريفالتعاريف السابقة يمكن تحديد  من انطالقا
المتعلقة باألفراد من خالل اختيارهم وتعيينهم، التدريب والتطوير، مجموعة من العمليات واألنشطة 

ألهداف وطبيعة من االتفاق على اواألفراد المؤسسات ن يتقوم على تمكشأنها أن والتي من  ،...التحفيز،
 .االتفاق بفعالية وكفاءةهذا ضمن تنفيذ بما ي العمل التي تربطهم

 ة الموارد البشريةأهمية إدار  -2
الفعالة في التأثير في المؤسسة نظرا لمساهمتها إدارة الموارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفية تعد 

  (08) :على إنتاجيتها ومكانتها االقتصادية، وتظهر أهميتها من خالل العناصر التالية
 واألداء فقدرة المؤسسة على التفوق والتميز واإلبداع تعتمد على رأس مالها  تحسين اإلنتاجية

 البشري؛
  تنافسية المؤسسة تنبع من كفاءة وفعالية موظفيها أكثر من قيمة تجهيزاتها؛ 
 تعتبر كقناة اتصال بين القوة العاملة واإلدارة العليا للمؤسسة؛ 
 االقتصادية التغيرات التكيف مععلى ي البشر لمورد ضمان ممارسات عمل مرنة نتيجة قدرة ا. 

 وظائف إدارة الموارد البشرية -3
من خالل مجموعة من الممارسات التي تمثل مجموع الوظائف  يتم إدارة وتسيير الموارد البشرية

 (09):ها وأهم هذه الوظائف هيالتي تقوم ب
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تسعى المؤسسة إلى الحصول على موارد ذات كفاءات عالية من خالل عملية : التوظيف -0
االستقطاب واالختيار والتعيين من سوق عملها الداخلي أو مراكز التوظيف وذلك عن طريق 

 ؛...العمل، الجامعات، 
يرات لزيادة مهارات األفراد بما يتوافق مع نشاطات المؤسسة وطبيعة التغ: التدريب والتطوير -9

 المتوقعة؛
ستحقاته من لزيادة إنتاجية الفرد وجعله مستعدا لتقديم األفضل البد من إعطاءه م: التحفيز -3

 ؛...(مكافآت، مشاركة في األرباح، في اتخاذ القرارات، الترقية،)األجور والحوافز 
ومدى التزامهم بمعايير وسلوكيات العمل تقوم المؤسسة بتقييم أداء موظفيها  :تقييم األداء -4

  .المناسبة بحق المبدعين والمهملين من األفرادالمنوط بهم واتخاذ اإلجراءات 
 

دارة الموارد البشرية  : المحور الثالث  طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية وا 
، استراتيجيتهاإن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من المفاهيم التي أصبحت لها أهمية متزايدة في  

قدرتها تبحث عن ممارسات جديدة تساهم في زيادة إنتاجيتها وتحسين  المؤسسة باتتففي الوقت الحالي 
وال يتأتى ذلك إال بالبدء بااللتزام وتجسيد مسؤوليتها تجاه موردها  بما يتوافق مع متطلبات السوق التنافسية

دارة البشري الذي يعتبر أحد األصول الرئيسية ، فما طبيعة العالقة بين تبني فلسفة المسؤولية االجتماعية وا 
 :وهذا ما سنحاول توضيحه فيما يلي الموارد البشرية؟ 

 ارد البشرية  تأثير المسؤولية االجتماعية على إدارة المو  -1
إال  االهتمام بالمسؤولية االجتماعية  للمؤسسات خاصة بعد تزايد االهتمام بالتنمية المستدامة،دأ لقد ب

وبسب التطورات  ،يمن الجانب االجتماع أن التركيز في البداية كان على الجانب االقتصادي والبيئي أكثر
ه ولضمان بقاءفي سوق العمل والمنافسة التي تشهدها المؤسسات أصبح الموظف جزءا من نظام التنافسية 

المؤسسات قيمة مواردها البشرية  ولمسايرة هذه التطورات أدركت ،يجب أن يتمتع بفعالية وكفاءة األداء
الحواجز الهيكلية والنفسية،  إزالةالوظيفي،  منفأدرجت المسؤولية االجتماعية في إدارتها من خالل توفير األ

هذا كله ... تطوير المهارات، المكافآت والترقية، الخدمات االجتماعية،  ،العمال في اتخاذ القرارات إشراك
 (77).الرضا والوالء لديهموالموظفين ويساهم في تحقيق  يساهم في تعزيز الثقة بين اإلدارة

دارة الموارد البشرية، والتي تتجسد في  وهنا تبرز لنا العالقة بين كل من المسؤولية االجتماعية وا 
 (70):الممارسات المسؤولة إلدارة الموارد البشرية، ومن أهم هذه الممارسات

  ؛العملية التخطيطيةصدق االعالن عن الوظائف الشاغرة بها وفق ما أفرزته 
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  ؛بالمصداقية والشفافية والنزاهةأن تتسم إجراءات عملية االستقطاب واالختيار والتعيين 
 جذب اليد العاملة الكفؤة والحفاظ عليها من خالل التزاماتها القانونية واألخالقية؛ 
 الدين فهو  أولعرق ا ض النظر عن الجنس أوغدراج كل الموظفين ضمن برنامج التكوين بإ

 ؛حد الحقوق المهمة لهمأيعتبر 
  لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لحماية العاملين من جعل التدريب والتطوير برامج هادفة

التقادم وتوليد الشعور لديهم بأنهم يواصلون ما يستجد في حقول المعرفة التي تخصصوا فيها 
  ؛ولن تكون نهاية الدراسة في الجامعة أو المعهد المحطة األخيرة في تحصيلهم العلمي

 فآت بالنقاش والحوار واالتفاق على استخدام االسلوب اختيار الطرق المناسبة لدفع األجور والمكا
 ؛المناسب وفقا لطبيعة العمل وصعوبته ومتطلباته

 فاءة عدم التمييز باألجور والرواتب والمنافع بين الرجال والنساء طالما أن المنصب واحد والك
 ؛المطلوبة متوفرة بنفس القدر

 ء متسمة بقدرتها على تجسيد الجانب وضع معايير دقيقة لتقييم األدافي المؤسسة  اجتهاد
 ؛الموضوعي والسلوكي والذاتي في مختلف األعمال التي ينجزها العاملون

  االبتعاد عن التحيز في التقييم من خالل التأكيد على توفر الخصائص الموضوعية واإلنسانية
 في المقومين وعدم تأثرهم بعوامل الدين والمذهب والمنطقة والصداقة وغيرها

 جزةالتأمينات الخاصة بالمرضى والع، مزايا معينة مثل المعاشات أفرادهابمنح  المؤسسة تقوم 
هدف ب مواردها البشرية، تجاهكتجسيد لمسؤوليتها والمواصالت وغيرها  اإلسكان إلىقد تمتد و 

معيشة كريمة بعيدة عن الحاجة وبالتالي تمنحه الحرية  أسرته وأفرادتحقيق مستوى يوفر للعامل 
 .أسرتهمطمئنا على  مناآلمستقبل وتجعله في ا

  (77):نذكر المسؤولية االجتماعية تجاه مواردها البشريةالمؤسسات لتطبيق ومن أمثلة ما قامت به 

 شركة IBM  التي قامت باالستثمار في قدرات الموظفين وذلك من خالل برنامج عالمي
 ؛90الكتشاف قادة القرن

  البتروكيماويات التي انتهجت نمط حديث في التسيير محوره الخليج لصناعة شركة
العنصر البشري، حيث يتم إشراك العاملين في مناقشة رؤية وأهداف وسياسات المؤسسة 
ويتم نشرها علنا، كما يتم تأصيل ودعم روح الفريق الواحد بالشركة، واستثمار أموال كبيرة 

 في مجال البحث والتطوير؛



13 
 

  للمطارات أول مسابقة داخلية لتشجيع موظفي الشركة على ممارسة أبو ظبي أطلقت شركة
عادة  التمارين الرياضية، وفي إطار رفع مستوى الوعي للتخلص اآلمن من المواد الخطرة وا 

تدوير هواتفهم  تدوير النفايات االلكترونية أجرت الشركة حملة لتشجيع العاملين على إعادة
 .ديمة في المناطق المخصصة لهذا الغرضوالمعدات االلكترونية القالمنقولة 

 تأثير إدارة الموارد البشرية على المسؤولية االجتماعية -2

ب تجارية أو قانونية أو التي تتبنى إستراتيجية المسؤولية االجتماعية سواء ألسبا في المؤسسات 
  (73):من خالل االجتماعيةفي تطبيق السياسات الفعالة للمسؤولية لموارد البشرية إدارة اتساهم أخالقية 

 في صياغة وتحقيق األهداف البيئية واالجتماعية مع تحقيق التوازن بين هذه  المساعدة
 األهداف ومقاييس األداء المالي التقليدية؛

  كشريك في تحديد ما هو مطلوب أو ما هو ممكن في صياغة القيم المؤسسية؛تعمل 

 ر لالستراتيجية على نفيذ الموظفين باستمراوفي الوقت نفسه تلعب دورا رئيسيا في ضمان ت
 مستوى المؤسسة ككل؛

 إن سياسات وممارسات الموظفين عي وسيلة لتحقيق القيم األخالقية؛ 

  تعتبر كال من إدارة الصحة، إدارة التنوع، سياسات أوقات العمل المرنة، التوازن بين العمل
هي سياسات وممارسات المسؤولية االجتماعية وهي أيضا ضمن اختصاصات ... والحياة،

 . مدير الموارد البشرية

دارة الموارد انطالقا مما سبق نستنتج أن هناك عالقة تأثير وتأثر بين المسؤولية االجتماعية  وا 
البشرية إذ تلعب هذه األخيرة دورا حاسما في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة المسؤولية االجتماعية 

فهي الوظيفة األكثر تأثيرا على جميع أجزاء المؤسسة إذ يلعب المدراء دورا كبيرا في التأثير على الموظفين 
لمؤسسات على تبني سلوك أكثر مسؤولية ومن المؤكد للمشاركة في خطط المسؤولية االجتماعية ومساعدة ا

أن تفعيل أنشطة المسؤولية االجتماعية والتنفيذ الجيد لخططها سيعود بالنفع على المؤسسة من خالل مزايا 
 (42):عديدة نذكر منها

  تطوير وتعزيز ثقافة تنظيمية صحيحة لدى القوى العاملة تجعلها أكثر وعيا بيئيا واجتماعيا وخلق
الفجوة بين المستويات الهرمية المختلفة ،وفتح فرصة اكبر  صاد مسؤولين اجتماعيا بفضل تقليلأفر 

فغالبية  لمشاركة العاملين وبالتالي قدرة اكبر للمؤسسة على جذب المواهب والمهارات واالحتفاظ بها،
م وتلبية وتركز على تحفيزه األفراد يفضلون العمل في مؤسسات توفر لهم فرصة كبيرة للمشاركة،
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كما أن الفرد يشعر  حاجاتهم وخاصة حاجة احترام وتحقيق الذات ،بتفعيل االبتكار وتشجيعه،
 ؛بالفخر بعمله بالمؤسسة المسؤولة اجتماعيا وذات السمعة والعالمة الجيدة

 ما يساهم في االرتباط العاطفي ة على تعزيز مشاركة العاملين وهو تعمل المسؤولية االجتماعي
 مما يؤدي إلى انخفاض معدل دوران العمل، االيجابي لديهم والتزامهم نحو المؤسسة،والفكري 

وزيادة إنتاجيتهم وتحسن  تساعد في تحفيز العمال وزيادة والئهم للمؤسسة، لممارسة المسؤولةفا
 أدائهم مما يؤدي إلى زيادة رضا الزبائن ونمو إيرادات المؤسسة ونجاحها؛

 يمية لدى العمال وبالتالي زيادة االلتزام الطوعي للفرد تجاه المؤسسة تعزيز سلوك المواطنة التنظ
 .وزيادة ثقته بها

 خاتمة
االقتصادية مطالبة  ةأصبحت المؤسس وما أحدثته التحوالت العالمية في ظل اقتصاد السوق

، وأصبح نجاحها مرهونا كتساب صورة وسمعة طيبة محليا ودولياتؤثر فيها ال لمتغيرات التيلباالستجابة 
مكانياتها المادية وبما يتوافق مع متطلبات  بدورها االجتماعي في انتهاج إجراءات وممارسات وفق قدراتها وا 
السوق ومقتضياته لاللتزام بحماية البيئة، دعم المجتمع ومساندته، االهتمام باألطراف ذوي المصلحة معها 

من القضايا األساسية التي تتطلب أن تعطى لها أهمية كبيرة  عدي المسؤولية االجتماعيةموضوع  هذا ما جعل
مما أرباحها،  وازديادالقطاع الخاص وكبر حجمها  ؤسساتمع تزايد مخاصة  األعمال مؤسساتمن قبل 
وتستجيب لمتطلبات  أهدافها تحقيقتساهم من خالله في  ؤسساترا  اجتماعيا جديدا لهذه المدو  ذلك فرض

التقليدية  واألبعاد واألسعار األرباحيبنى على ا تنافسيتهو  فلم يعد تقييم المؤسسات المجتمع في نفس الوقت،
سمعتها مع جميع األطراف المتعاملة معها خاصة  وتحسينمع بيئتها على انسجامها بل أيضا  ،فحسب

ثارة قدراتهم موظفيها  ، كما أنه وانب االجتماعية في مجال العملوكذا االهتمام بالجمن ناحية زيادة مهاراتهم وا 
من جانب آخر يمكن للموظفين المساهمة في تطوير وتنفيذ برامج وممارسات المسؤولية االجتماعية وذلك 
من خالل التنفيذ الفعال للمسؤوليات الموكلة لهم وبالتالي تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية التي تسعى 

 .لتحقيقهاالمؤسسة 
 حدهما اآلخر،سؤولية االجتماعية مفهومان يكمل أوعليه نستنج أن كال من إدارة الموارد البشرية والم

لذا يجب على المؤسسات أن تولي اهتمامها بالمسؤولية االجتماعية وتجعلها راسخة الجذور في ثقافتها 
 .بدعم من مواردها البشرية
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  سنة ثانية دكتوراه: الرتبة

  30كلية علوم اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر : الكلية والجامعة 
  ممارسات المسؤولية االجتماعية: محور المشاركة 

 قيم المواطنةالمسؤولية االجتماعية لإلعالم تجاه : عنوان الورقة البحثية 
 :ملخص الورقة البحثية 

 
تستهدف هذه الورقة الى التعريف بنظرية المسؤولية االجتماعية لإلعالم التي تسعى الى تدعيم المعايير 
االجتماعية المرتبط أساسا بقيم المجتمع السائدة ومنها المواطنة التي تتلخص قيمها في الحرية ، المشاركة 

ق هذه القيم المواثيق والقوانين اإلعالمية ، وتسهر على تطبي المجتمعية ، الديمقراطية ، حرية التعبير والرأي
 . ويستوجب على وسائل اإلعالم اإللتزام بها 

 جوانب على مواده أغلب تشمل الذي لإلعالم العضوي القانون الجزائر أصدرت االتجاه، هذا وفي   
 . الصحافة مهنةآداب و  بأخالقيات تتعلق

 
The aim of this paper is to define the social responsibility theory of the media, which 

seeks to strengthen the social norms that are related mainly to the values of the prevailing 
society, including citizenship, whose values are freedom, community participation, democracy, 
freedom of expression and opinion.  
  In this direction, Algeria has promulgated the organic law of media , which includes the 
ethics of journalism 
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 ة ـــدمــقــم

دورها والعلمية مسؤوليتها و والتربوية  ة ؤسسات االجتماعيالمؤسسات اإلعالمية على عاتقها كغيرها من الم حملتت
 بما تتالءم مع النسق و  تجاه المجتمع هلياتوتبصيره بمجمل القيم التي تحدد مسؤو  فردالبارز والمنظم في توجيه ال

فالسلطة الرابعة كما توظفها اللغة اإلعالمية  _يجب ان تسيره _ الذي يعيشه و المصلحة العامة التي  ثقافي_السوسيو
يقرر على ضوئها اختياراته الفكرية والسياسية لة معا هي احد أهم دعائم الديمقراطية التي يلتف حولها الجمهور والعلمي

تصال أثبتت تأثيرات وسائل اإلعالم على المجتمع ، فإنها بهذا أكدت وألن دراسات علوم اإلعالم واإل، السليمةوالثقافية 
وشرحها وتفسيرها لتكون بذلك قد حققت مسؤوليتها االجتماعية تشكيل الرأي العام نحو قضاياه وظيفتها المنوطه بها في 

الذي يشكل فيه االفراد وفق مجموعة من المقومات والسلوكيات ما يصطلح اتجاهه وسعت في الحفاظ على تماسك مجتمعه 
  .واإلجتماعية الدراسات السياسية  عليه بالمواطنة التي احتل موضوعها مساحات كبيرة في

 الحاصلةمسؤوليته االجتماعية خاصة مع التغيرات  بضرورة تحديدان اإلعالم له دوره المهم في دعم قضايا المواطنة 
 غلبت التي واستخداماته مضمونه في كبيرا تغييرا ذاتها المواطنة مفهوم شهدلي التكنولوجي التطور في تسارع من العالم في

 العولمة" أو " الثقافي التتفح" مفهوم محلها ليحل العالم في ةالقطبي األحادية تؤججها التي بالليبرالية المغلفة الشعارات عليه
 والمعرفي الثقافي لإلحتكاك المجال فتحت أنها رغم للمجتمعات الحضارية الخصوصية حواجز كسر يف بذلك وتساهم "الثقافية

 مدى حول عقيما جدال ذلكب لتثير الوطنية الخصوصية على صريحا تهديدا تشكل ستظل لكنها اراتالحض مختلف بين ما في
 لإلحتواء السهلةو  الهشة الفئات لدى خاصة الثقافي االحتالل هذا أمام العربي المتلقي لدى مواطنةلل الفعلية ممارساتال حقيقة
  . الشباب من

 الى لعودةبا تحققي أن يحتاج الذي إعالمها تأثير قوة الى النظر هو الحديثة الدولة دعائم معايير بين من ان
 بناء على الحفاظ في األولى بالدرجة تتلخص االجتماعية المسؤولية كونل المجتمعية وخصوصيتها والثقافية القيمية مرجعيتها

  . الالمسؤولة الحرية بدعوى هدمه ال المجتمع وكيان

  ةـــــيــــــــالـــكـــاإلش دـــديــحــت

 في وتساهم المجاالت كل في المجتمعات تقدم في الهام دورها لها واالتصالية اإلعالمية مليةالع ان الدراسات تؤكد
 هذه ستحاول هنا ومن ، القيم هذه هدم أو بناء تتحمل من وحدها االجتماعية المؤسسات تعد ولم المختلفة بأبعادها القيم غرس
 قيم غرس في خاصة البارز ودورها المجتمع قضايا تجاه اإلعالم لوسائل االجتماعية المسؤولية أهمية ابراز البحثية الورقة

  : التالي اإلشكالي السؤال من انطالقا وهذا ، العمومي الفضاء في المواطنة

  ؟ المواطنة قضايا تجاه دورها وما ؟ اإلعالم في االجتماعية المسؤولية مفهوم هو ما
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  اإلعالم وسائل وتأثير االجتماعية المسؤولية : األول المحور

  اإلعالم في االجتماعية لمسؤوليةا _1

المؤسسات في المجتمع هي تنظيمات أو آليات البنية االجتماعية تضبط  ةعالمية على غرار بقيان المؤسسة اإل"
سلوك فردين أو عددا أكثر من األفراد ، وتعرف المؤسسات بغاية إجتماعية أو ديمومة تتعالى فوق الحياة البشرية الفردية 

ين وسائل اإلعالم كمنظمة إعالمية وبوضع تعزيز القواعد التي تحكم السلوك اإلنساني من هذا المنظور فهناك فرق بوالنوايا 
تقوم بوظيفة اإلنتاج والتوزيع وبين وسائل اإلعالم كمؤسسة تشترط اإلشارة الى المبادئ والقواعد والقانون واإلصطالحات 

وكغيرها من المؤسسات األخرى 1" ووسائل الرقابة والتنظيم في مجتمع ما ، فالمؤسسة بهذا المفهوم األخير هي التي تعنينا 
ها اإلعالمية لاالجتماعية في بث رسائ اتقها مسؤوليتهاتحمل على عإن المؤسسة اإلعالمية لتحقيق هذه األهداف تحتاج أن ف

 .للجمهور واإلتصالية 

ختالف توظيفه في شتى التخصصات خاصة وانه مفهوم بإختلف في سياق مفهوم المسؤولية االجتماعية فإنها تو 
جاءت من اختالف الباحثين والدراسين في  خلفياته النظرية في تحديد داللته وعلى ذلك فإن ارتبط بالشركات و إدارة األعمال

 بالمصطلحات قياسا التاريخي عمقها شيوع من بالرغم االجتماعية للمسؤولية مرادفة تسميات هناك " أنه كماشتى العلوم 
 ، االجتماعي الضمير ، المجتمع أخالقيات : التسميات تلك أبرز ولعل ... أهميتها من التقليل يعني ال ذلك أن إال ، األخرى
 2 " اإلجتهادي التكافل

  : هما اتجاهين في المعنى هذا الدين حسام محمد د يرصدو  

 الفرد مسؤولية " بأنها اهلل حيا حمدي يعرفها حيث ، المسؤولية معالجة في الغربية المدراس بأطروحات متأثر اتجاه : األول "
 العزيز عبد ذلك ويؤكد " العام الصالح بتوفير أوالسلطة االسرة رب مسؤولية " أنها بدوي الرحمان عبد ويوضح " المجتمع أمام
 والعادات االجتماعية السنن في ممثال االجتماعي نااأل يسميه ما االجتماعية بالمسؤولية اإللزام مصدر أن بين الذي عزت

  . الوضعي والقانون والتقاليد والعرف

 الدكتور التربوي النفس علم أستاذ اإلتجاه هذا وتزعم المسؤولية معالجة في اإلسالمية المدرسة بمساهمات متأثر إتجاه : الثاني
 في خارجة سلطة أمام يكون االجتماعية بالمسؤولية اإللزام درمص أن تؤكد التي السابقة للتعريفات خالفا الذي عثمان سيد

 المبادئ تنص " و 3 " خارجه من ال ذاته الفرد داخل من ينبع االجتماعية بالمسؤولية اإللزام مصدر أن يرى ، المجتمع
  : التاليتين الركيزتين على االجتماعية المسؤولية لنظرية الرئيسية

                                                           
1
، الورسم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  (رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية واإلسالمية )اإلعالم والمجتمع عبد الرحمان عزي و السعيد بومعيزة ،  

  142، ص  2212
2
  22، ص  2221، دار وائل للنشر والتوزيع ، األردن ،  التسويق والمسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري ،  
3
  44، ص  3223، الدرا المصرية اللبنانية ، مصر ،  المسئولية االجتماعية للصحافةمحمد حسام الدين ،  
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  المجتمع نحو إلتزام عليها الوسيلة _

 4 " ذاتيا وتنظم حرة الوسيلة تكون بحيث اإلعالم لوسائل الذاتي المهني التنظيم _

  : في تتلخص ثالث عناصر من االجتماعية المسؤولية تتكون كما

 واستمرارها وتماسكها سالمتها على وحرصه الفرد اليها ينتمي التي بالجماعة العاطفي االرتباط بها ويقصد : االهتمام "
  أهدافها وتحقيق وتقدمها

 وقيمها وعاداتها ونظمها ومنظماتها مؤسساتها ناحية ومن الحاضرة حالتها حيث من للجماعة الفرد فهم في ويتمثل : الفهم
  االجتماعية والعالقات األفعال لمجمل االجتماعي المغزى وفهم تاريخها فهم كذلك ثقافيال ووضعها وايديولوجياتها

 في الجماعة تساعد اعمال من الفهم يتطلبه وما االهتمام يمليه ما عمل في االخرين مع الفرد اشراك بها ويقصد : المشاركة
 ، لها المحددة االجتماعية المعايير ضوء في بها تقوم التي االجتماعية األدوار أو للدور الفرد ، مشكالتها وحل حاجاتها اشباع
 5 ." واستمرارها استقرارها على المحافظة أجل من

جتماعية وسياسية إقتصادية عوامل عدة تدافعت حيث " اإلعالم في االجتماعية المسؤولية مفهوم تطور لقد  وفكرية وا 
 وسائل ملكية في والتركيز اإلحتكار ظاهرة تزايد نتيجة الثانية العالمية الحرب بعد الليبرالية الصحافة دئبمبا لتخل ومهنية
 مفهوم وظهر والفضائح الجنس على بالتركيز التوزيع معدالت لزيادة الوسائل سباق من عنها نتج وما الغربية اإلعالم

 المسؤولية وأضافت ، مسؤولة حرية كانت اذا إال تستمر أن يمكن ال الصحافة حرية أن يرى الذي جتماعيةاإل المسؤولية
 التي األخالقية المواثيق من بمجموعة الصحافة جانب من ذاتي إلتزام وجود ضرورة الليبرالي النظام مبادئ الى االجتماعية
 6 " المجتمع ومصالح الفرد حرية بين التوازن تستهدف

 هذه ظل في اإلعالم وسائل على وأن الوقت، نفس في ومسؤولية وواجب حق الحرية أن النظرية هذه أصحاب ويرى
 تهم التي المسائل كافة في المفتوحة الحرة المناقشة طريق وعن اإلعالم طريق عن القائم السياسي النظام تخدم أن النظرية

 أحكام إصدار الجماهير هذه تستطيع حتى واألرقام بالحقائق الجماهير تنوير مسؤولية تقع اإلعالم وسائل وعلى المجتمع،
 لمصالح صيانة العامة والهيئات والشركات الحكومة أعمال تراقب أن أيضا وعليها العامة، األحداث على وصحيحة متزنة
 7 .والترفيه اإلعالن جانب إلى النظرية هذه ظل في اإلعالم وسائل على تقع التي المسؤولية هي هذه .والجماعات األفراد

 في الهشة التركيبات داخل المسؤول الخبر أن إال العالم أنحاء جميع في ثقلها لها اإلخبارية القيمة هذه ان بالرغم "و
 تنبع وتماسكه المجتمع سالمة على المحافظة في اإلعالم وسائل فمسؤولية عنه غنى ال ضروريا أمرا يعد الثالث العالم دول

                                                           
4
جامعة  ، دراسة تطبيقية على الجمهور والصفوة اإلعالمية واألمنية ، كلية اآلداب ، المسؤولية االجتماعية واألمنية لوسائل اإلعالم في تناول قضايا اإلرهابهبة شاهين ،  

 ،  6عين شمس ، ص 
5
  44مرجع سابق الذكر ، ص  محمد حسام الدين ، 
6
  5هبة شاهين ، مرجع سابق الذكر ، ص  
7
  363، ص  3213، جامعة ورقلة ،  4، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، العدد  (قانون االعالم نموذجا )مفهوم المسؤولية االجتماعية في االعالم رمضان عبد المجيد ،  
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 أو للخطر المجتمع تماسك تعريض أو العليا الدولة بمصالح اإلضرار شأنها من التيو  المتحيزة اإلخبارية التغطية تجنب من
 تلتزم أن يجب التي الوظائف مجموع " هي المجتمع تجاه للصحافة االجتماعية والمسؤولية 8 " واإلضطراب الفوضى إشاعة

 لموادها معالجتها في يتوافر والثقافية اإلجتماعية و واإلقتصادية السياسية مجاالته مختلف في المجتمع أمام بتأديتها الصحافة
 والرأي القانون أمام مسؤولة تجعلها حقيقية حرية للصحافة فرتتوا أن شريطة والشمول والتوازن والموضوعية كالدقة مهنية قيم

 9 "العام

   المجتمع على عالماإل وسائل تأثير _2

 وهي مجتمع أي في والتثقيف التوجيه مصادر من مهما مصدرا والمقروءة والمسموعة المرئية االعالم وسائل تعد "
 بناء عملية في أهمية يكسبها ما وهذا الفكرية أفراده مستويات وتوجيهات اهتمامات المتباين المجتمع في كبير تأثير ذات

 أي في اإلعالم وسائل دور كان واذا المجتمعات مالمح شكيلت في ألساسيةا العناصر أحد بأنها اعتبار ويمكن ، المجتمعات
 في تأثيرها خالل من اإلعالم وسائل تقسم أن الممكن فمن فيها تحدثه أن يستطيع الذي باألثر يتحدد مجتمعية بيئة

 10 " . فّعال وغير مؤثر غير وقسم وفّعال مؤثر قسم : قسمين الى المجتمعات

 جوك وجان وفولتير مونتيسيكيو أمثال من الكتاب أقالم لها ومهد صنعها انما الفرنسية الثورة ان المؤرخون يقول "
 صحيحة توعية الشعوب توعية عن اإلسالمية البالد في مسؤولون هؤالء كل والدعاة اإلعالم ووسائل الصحفف ... روسو
يقاظ يقافها وجدانها وا   وسائل قوة أن يتضح الفكرة هذه من 11 " األمم توجه اليوم الوسائل وهذه بها تحدق التي األخطار على وا 
 سليمة إدارة وذ الوسائل هاته على القائمون كان ان إخمادها أو حروبال نار وتأجيج الثورات إقامة الى تصل قد اإلعالم
 هامة تأثير أجهزة هي اإلعالم وسائل بأن اإلعتقاد " أن CURRAN JAMES يقول أخرى ناحية من لكن اإلعالمي للمخطط

 غير تكون قد وبالتالي12 " ومشروطة معقدة التأثير اإلعالم وسائل بها تمارس التي الطرق لكن العموم على صحيح هو
 شقيها في المجتمع على اإلعالم تأثيرات استنتاج محاولة الدراسات من العديد حاولت ذلك رغم ولكن مفهومة أو واضحة
 سياسية اتوموضوع قضايا وطرح العام الرأي تشكيل في قومي دور " لإلعالم يبقى ذلك من وبالرغم ،  والسلبي اإليجابي
قتصادية  ذلك المجاالت كافة في للمواطن واإلدراكي المعرفي بالبناء واالرتقاء المواطنين جموع حولها تفيل واجتماعية وا 

 إيجابية الحالة هذه في اإلعالم وسائل وتكون العالم دول جميع من المختلفة األخبار نشر في التقليدي اإلعالم دور بجانب
 حوله من والمشاهدات األحداث واقع وربط والتحليل لتفكيرا على قادر مطلع بمجتمع واإلرتقاء المواطن توعية صالح وفي

 منه بد ال امر اإلعالم وسائل في يعرض ما لكل والتحليل رالتفكي فمبدأ  ....  اإلعالم وسائل ترسمها التر الذهنية بالصورة

                                                           
8
  44، ص  2211، مكتبة اإلعالم والمجتمع ، العراق ، ( تطور اآلداء والوسيلة والوظيفة ) اإلعالم الجديد موسى جواد الموسوي وآخرون ،  
9
  44، مرجع سابق الذكر ، ص  محمد حسام الدين 
10
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة بسكرة ، كلية الحقوق  دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العامحنان تيتي ،  

  42، ص  2214_  3213، 
11
 44، ص  1444، مصر ،  1، دار األرقم ، ط لمسؤولية محمد أمين المصري ، ا 
12
  324عبد الرحمان عزي و السعيد بومعيزة ، مرجع سابق الذكر ، ص  
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 داخل المواطنين من األكبر العدد مصالح تجمع التي واألساسية الوطنية القضايا في يصب اإلعالم وسائل اتجاه هل لمعرفة
 المشاهد خلفيات على والتعرف واإلطالع للقراءة مجال يتيح وانما اإلعالم وسائل على فقط يعتمد ال وواع مثقف مجتمع

 قادرة ولكن يفكر كيف االنسان توجه أن يمكن ال اإلعالم ووسائل المختلفة ماإلعال وسائل من يتلقفها التي واألخبار والقضايا
 مبدأ يلغي ال هذا ولكن معينة سياسية أيديولوجية أو اتجاه لصالح الفرد على تؤثر أو بعينها قضية نحو فكره توجيه على

 السياسية وانتمائاتهم أفكارهم الفباخت أيضا والنخبوي الجماهيري للنقاش الهامة القضايا هذه وطرح والتحليل التفكير
  13 " واالجتماعية
 بين ومن المختلفة ومقترباتها اإلعالم لمدارس بالنسبة معقدة إشكالية اإلعالم وسائل تأثير مسألة تعتبر الواقع في " و
 في النظري الضعف عامل الى عادة يشار فانه االعالم وسائل تأثيرات إشكالية به تتصف الذي التعقيد في المساهمة العوامل
 تعدد الى باإلضافة فيه البحث تقنيات من البعض مالءمة وعدم أخرى معرفية وعفر  الى لتبعيته نظرا االعالم علوم ميدان

 تطورها لكن وطنيا موضوعا السابق في كانت اإلعالم وسائل فإن هذا على عالوة والثقافات المجتمعات واختالف الوسائل
 14 " . الوطنية الحدود يتعدى أصبح الماضية العقود إمتداد على

  اإلعالمية البوابة حارس نظرية و باالتصال القائم _3
 باالتصال القائم دراسة تتم ما وغالبا اإلعالمية الرسالة محتوى دراسة عن أهمية تقل ال باالتصال القائم دراسة " ان

 المرسل يسمى الجماهيري االتصال عملية وفي  15" إجتماعية وظيفة لها مؤسسات بوصفها اإلعالم وسائل تحليل اطار في
 عمله صلب من ويكون إعالمية مؤسسة في بانتظام يعمل الذي اإلعالمي أو الصحفي او المحرر " بــــ  إعالمية هيئة داخل
عادة العامة المعلومات جمع  معينة بطريقة منها الجمهور يهم ما وتقديم تحليلها و مدةالمعت اإلعالمية القوالب وفق صياغتها وا 
 تكوينها بداية منذ اإلعالمية الرسالة تشكيل على يعمل باختصار انه أي ، آخر اعالمي فن أي أو تقارير أو أخبار شكل على
 16 " إعالمية وسيلة عبر البث أو للنشر جاهزة تصبح حتى

 " حيث باالتصال القائم دراسة على اشتغلت التي المعاصرة النظريات بين من اإلعالمية البوابة حارس نظرية وتعتبر
 حارس بنظرية يعرف أصبح ما تطوير في لوين كيرت الجنسية واالمريكي األصل النمساوي النفس لمعا الى الفضل يعود
 طول على أنه يرى حيث باالتصال القائم مجال في المنهجية الدراسات أفضل من ليوين دراسات وتعتبر اإلعالمية البوابة
 بما قرارات اتخاذ فيها يتم ( بوابات ) نقاط توجد دفالمسته الجمهور الى تصل حتى اإلعالمية المادة تقطعها التي الرحلة
 فيها يصبح التي المواقع تزداد االعالمية الوسيلة في تظهر حتى االخبار تقطعها التي المراحل طالت وكلما يخرج وما يدخل
 من نفوذ ويصبح ، عليها تعديالت إدخال بعد أو الشكل بنفس ستنتقل الرسالة كانت اذا ما تقرير أفراد عدة أو فرد سلطة من

 17 " لمعلوماتا انتقال في كبيرة أهمية له البوابات هذه يديرون
                                                           

13
 13، ص  2214دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، األردن ،  اإلعالم والمجتمع ،الفتاح كنعان ،  علي عبد 
14

  324 عبد الرحمان عّزي والسعيد بومعيزة ، مرجع سابق الذكر ، ص  
15
 135، ص  2222، مصر ن  3، الدار المصرية اللبنانية ، ط  االتصال ونظرياته والمعاصرةحسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد ،  
16
 234، ص  2212، األردن ،  1، دار المسيرة لنشر والتوزيع ، ط  (التطور ، الخصائص ، النظريات )االتصال الجماهيري واإلعالم كامل خورشيد مراد ،  
17
  136حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد ، مرجع سابق الذكر ، ص  
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 عنوانه كان مهما واحد لشخص فردي جهد حصيلة ليست اإلعالم وسائل عبر تمر أن لها يراد التي المعلومات ان"
 تعبير عليهم نطلق ما وهم اإلعالميين من العشرات يصنعه اشتراك عمل هي وانما االجتماعي أو اإلعالمي أو الوظيفي
  18 " المعلومات شبكة طول على ينتشرون الذين البوابة حراس

 اذ " وتقاليده المجتمع قيم معيار بينها من العمل سير على تؤثر معايير بعدة اإلعالمية البوابة حارس عمل ويرتبط
 نظام فأي باالتصال القائمين على تؤثر التي األساسية القوى من االعالم وسائل اطاره في عملت الذي االجتماعي النظام يعد

 أو االجتماعية التنشئة بوظيفة ذلك ويرتبط لها المواطنين تقبل على ويعمل إلقرارها يسعى ومبادئ قيم على ينطوي اجتماعي
  . السائدة واالجتماعية الثقافية القيم على الحفاظ بمحاوالتها االهتمام هذا االعالم وسائل وتعكس التطبيع

 لألحداث كاملة تغطية باالتصال القائم يقدم ال قد األحوال بعض في انه Breed Waren بريد وارين الباحث ويرى
 االأحداث بعض أحيانا باالتصال القائم يغفل ولكن سلبي عمل انه أو لتقصير نتيجة اإلغفال هذا وليس حوله من تقع التي
 أحيانا االعالم وسائل تضحي فقد المجتمعية أو الفردية الفضائل بعض لى وللحفاظ االجتماعية بالمسؤولية منه اساإحس

 رغبة وذلك الجماهير تهم التي االخبار كل تقديم عليها يفرض الذي واجبها في الشيء بعض تتسامح أو الصحفي بالسبق
 : مثل المجتمع في السائدة الثقافية األنماط حماية على االعالم وسائل تعمل كذلك ، وتقاليده المجتمع قيم تدعيم في منها

 ، واألمهات ، والقادة السن كبار وتوقير  ، المحلية والمجتمعات ن والقضاة ، الدين رجال واحترام ، للوطن والوالء ، الرسمالية
 الثقافي البناء لتدعيم األدوار بتلك يقومون الذين االفراد انتقاد االعالم وسائل تتجنب ما وغالبا ، المسلحة القوات ورجال

 األدبيات في المتداولة لألخالقيات عالية قيما يضفون المحترفين الصحفيين أن آخر جانب من ويتضح "  19 " . للمجتمع
  . 20 " واللياقة ، اإلنصاف ، النزاهة ، الدقة ، الصدق ، الجدية ، اإلستقاللية ، الحرية ، المسؤولية : الصحفية

 عنصرا االنتماء يعد " إذ البوابة حارس على ثيرتالتأ عوامل من آخر عامل لباالتصا للقائم الذاتية معيار فإن كذلك
 بعض الى ينتمي الفرد ان كما بالفرد المحيط العالم مع التفاعل او التفكير طريقة في يؤثر ألنه الشخصية محددات من محددا

 الفرد يشارك يةمرجع جماعات بمثابة الجماعات هذه وتعد واالقتصادية ، والسياسية ، واالجتماعية ، التعليمية : الجماعات
 21 " . معين بسلوك قيامه أو قراراته اتخاذ في ومعاييرهم قيمهم وتتمثل واالتجاهات والميول الدوافع في أعضاءها
 تعكس إذ باالتصال، للقائمين المكفولة والضمانات للحقوق مكملة المهنية األخالق مواثيق أو الشرف مواثيق تعد" و

 القائمين مواجهة في ذاتها، االتصالية العملية فيه تمارس التي للبيئة أو للمجتمع توفيرها يتعين التي والضمانات الحقوق وتحدد
 فيه يعملون الذي المجتمع حيال اإلعالم لرجال واألخالقية االجتماعية المسؤوليات المواثيق هذه تبلور ثم، ومن .باالتصال

ن اإلعالم أن أساس على ُوتَبنى  الذي الوقت في المجتمع حق حماية وينبغي للمجتمع، حق أيضا فهو للفرد، حقا كان وا 
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 241مرجع سابق الذكر ، ص  مل خورشيد مراد ،كا 
19
  134حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد ، مرجع سابق الذكر ، ص  
20
  135عبد الرحمان عّزي والسعيد بومعيزة ، مرجع سابق الذكر ، ص  
21
 134حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد ، مرجع سابق الذكر ، ص  
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 وتزايدت فيه،  للعاملين المهني المستوى ارتفع واإلعالمي، االتصالي النظام نضج فكلما ذلك وعلى .األفراد حقوق فيه تحمى
 22" .اإلعالم لرجال االجتماعية وااللتزامات القواعد هذه تحديد إلى الحاجة

  الجزائري المــــاإلع قانون في اإلجتماعية يةــسؤولــمالو  ةـنــمواطــال مـيـق : الثاني المحور

  ادــعــواألب المفهوم ... المواطنة قيم _1

أن "  Huberr Fréreحيث يقول عنه هوبير تعقيدا  من بين أكثر المصطلحاتأن يكون هذا مصطلح يكاد  :مـقيـال
و مصطلح القيم استخدم في  23" معناها أولى وأنه ال يمكن تعريفه اال بتحصيل حاصل على نحو صحيح أو غير صحيح 

العديد من المجاالت الدراسية سواء كانت العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحتى العلوم الرياضية واالقتصادية ووضع مفهومه من 
 .جاءت تبحث فيه وهو تباين جاء نتيجة الخلفيات العلمية والثقافية المختلفةزوايا متعددة تنسجم والدراسات التي 

، أما تعريفه اإلصطالحي فإن 24قدر قيمته : الشيء _قّيم يقّيم تقييما " وفي التعريف اللغوي جاء في المعجم الوجيز 
الدراسات اإلعالمية اعتمدت كثيرا على متغير القيم في مضامين وسائل اإلعالم وتأثيرها على الفرد والمجتمع ولم يحدث وان 

 . قدم تعريف جامع على القيم إعالميا اال أنها ال تخرج عن اإلطار المفاهيمي السيوسيولوجي أو الفلسفي 

 25: في ان دراسة القيم تتعلق بخماسية أساسية هي في هذا المقام ة قدمت توجيهها الدراسات االجتماعيو 

 كيفية التعامل مع الرؤية الكونية أو رؤية العالم _ 1

 كيفية بناء النماذج المعرفية _ 2

 كيفية التعامل مع المصادر المرجعية _ 0

 ( السنة _ القرآن )كيفية التعامل مع التراث اإلسالمي _ 4

 كيفية التعامل مع التراث اإلنساني _ 5

 الفرد سلوك يوجه عمل إطار تمثل التي والمبادئ المعايير مجموعة " فهي المواطنة قيم وأما :  الـــمـواطــــنة قــيـم
 ، وواجباته بمسؤولياته القيام على قادرا وتجعله أخرى جهة من الوطنية بمؤسساته وعالقته جهة من باآلخرين عالقته ويحكم

حت بحقوقه وتمسكه مجتمعه في الفاعلة المشاركة خالل من  مسارا المشترك والعمل والتعاون الحوار واتباع اآلخرين حقوق امر وا 
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  332مرجع سابق الذكر ، ص  رمضان عبد المجيد ، 
23
  32، ص  1442، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،   نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقيةالربيع ميمون ،  
24
  1222ص  مرجع سابق الذكر ، أحمد العايد وآخرون ،  
25
 43، ص  2212، مصر ،  2، دار البشير للثقافة والعلوم ، ط لقيم في الظاهرة االجتماعيةانادية محمود مصطفى و سيف الدين عبد الفتاح و آخرون ،  
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 عطائهم لمواصلة جميعا ودفعهم بينهم التقارب وتعزيز بوطنهم لربطهم والمساواة العدل أساس على العام الصالح لتحقيق وحيدا
 26 " تماسكه على والمحافظة حمايته على والعمل الوطن تجاه مسؤولياتهمو  واجباتهم آداء في وتفانيهم

 إنما السياسي الفكر ألن ومعقد، شامل تاريخي مفهوم المعاصر السياسي الفكر في استقر الذي المواطنة مفهوم إن" 
 ترجمة أن كما والثقافية، القانونية إنتاجاته تتخذ لذا التاريخية، السيرورة فيه تتحكم معقد اجتماعي حراك من انطالقا   ينتج

 لتلك المشكلة القيم مجموع حضور نفي معها يصعب متشابكة أبعادا   يتخذ الدولة؛ خالل من عمليًّا الحضاري اإلنتاج
 العربي معجمال في  المواطنة مفهوم جاءو  27" والمتغيرات السوسيوثقافية والمتغيرات العالمية  العقائد فيها بما الحضارة،
 ويمكن . 28 " جميعا البشر أفراد وأعضاؤها العالم وطنها واحدة أسرة اإلنسانية اعتبار  الى ترمي نزعة " أنها على األساسي
  . المحلي المواطن على اسقاطه ويمكن "العالمي المواطن" بــ عليه يصطلح ما مفهوما قد التعريف هذا أن اعتبار

 أمام والمساواة االجتماعية العدالة لميزان وفقا وطنه تجاه وواجباته المواطن حقوق تحدد التي الصفة " هي والمواطنة
 المواطنين مع والتعاون والحرب السلم أوقات في خدمته على والعمل للوطن واالنتماء الوالء قاعدة على تقوم كما القانون
 من وتوحد المجتمع لها يصبو التي األهداف تحقيق في والتطوعي الرسمي رديوالف المؤسساتي العمل طريق عن اآلخرين
 في االنسان حقوق تضمن " كونها في المواطنة خاصية تمثلو  29 " الموازنات لها وتوضع الخطط وترسم الجهود أجلها

 جرى ومنه اجتماعي كائن هذا بطبعه نسانفاإل االجتماعية عالقاته كل في ريحضا سلوك وذا مدني االنسان وتجعل المجتمع
 من ما العام المجتمع في وسلوكهم األفراد مصالح على للحفاظ وسيلة يشكل بحيث ، خلدون ابن يراه كما البشري االجتماع

 وليس الواجباتو  الحقوق معيار" فقط المواطنة تعتبر الحديثة الدولو  30 " ككل المجتمع واستمرار استقرار على يحافظ ان شأنه
 المواطنين بين تمييز فهناك الدول في دائمة بصفة يحدث ال هذا ولكن العمرية الفئة أو الطبقة أو اللون أو العرق أو الدين
 31 " " مواطنيها ضد الدول بعض في العرقي والتطهير اإلبادة حد الى يصل ما وهناك المواطنة لحقوق جسيم انتهاك وهناك

 " : وأهمها آخر الى مجال من تصنيفها يختلف ومتعددة كثيرة المواطنة وقيم

 في نعيش دمنا وما وسلبية إيجابية نوعان وهي بغيرنا االضرار دون نريد ما عمل إمكانية عن تعبر فهي : الحرية
  . المجتمع سلطة الى يضاف حريتنا من ينقص ما فكل المجتمع لهذا حريتنا من جزء عن نتنازل أن فعلينا مجتمع

                                                           
26
  134، ص  2215، نوفمبر ،  21، مجلة كلية الفنون واإلعالم ، العدد  دور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم المواطنةخالد منصر ،  
27
، متاح على  34، كلية العلوم القانونية والعلوم السياسية ، العراق ، د س ، ص  عية والتحديات المعاصرةالمواطنة بين السياسة الشرعالء الدين عبد الرزاق جنكو ،  

 14:22على سا  2213_11_3: ، تاريخ اإلطالع  http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_11_3.pdfالرابط 
28
 1314ص 1191، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، دم ،  المعجم العربي األساسيأحمد العايد وآخرون ،  
29
  133، ص  مرجع سابق الذكرخالد منصر ،  
30
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في علم االجتماع تخصص علم اجتماع  عية لدى الطالب الجامعيقيم المواطنة وعالقتها بتعزيز المسؤولية االجتماأبو الفتوح بوهريرة ،  

  43، ص  2215_  2214التربية ، جامعة بسكرة ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، 
31
 2213_11_4: ، تاريخ اإلطالع  http://www.amcoptic.com/n2224-khalil-/magdy6-24.htm،  2224،  حقوق اإلنسان وحقوق المواطنةمجدي خليل ،  

  14:24على سا 

http://neelain.edu.sd/mmacpanel/includes/magazines/pdf/3_11_3.pdf
http://www.amcoptic.com/n2008/magdy-khalil-6-08.htm
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 خالل من السياسية العملية في التأثير بهدف الفرد بها يقوم التي األنشطة وتعني : والسياسية المجتمعية المشاركة
بداء السياسية واللقاءات االجتماعات وحضور االنتخابية الحمالت في النشطة المشاركة  القضايا مختلف في الراي وا 

 . والسياسية االجتماعية

 يريدها التي واألقوال الممارسات خالل من تتضح التي والقيادة التفكير أساليب أحد قراطيةالديم تعد : الديمقراطية
 العلمي األسلوب اتباع مع الغير مع التفاهم الى بالحاجة يشعر ولكي العام النظام إطار في الشخصية آرائه عن ليعبر الفرد
 من والتحول والتوظيف والمشاركة التعليم في افئةمتك وفرص عادل حق على انسان كل بالحصول هذا ويتحقق التفكير في

  . الالمركزي النمط على المركزي النمط

 وقضايا وظواهر شؤون من به يحيط ما كل في بحرية رأيه عن يعبر أن فرد كل حق فمن : الرأي عن التعبير حرية
 منها يعاني التي بالمشكالت األفراد وعي بتنمية هذا ويحصل اهانته أو بصاحبه اإلستخفاف وعدم اآلخر الرأي احترام مع

 32 " . حرية بكل آرائهم بإبداء لهم تسمح التي الضمانات وتوفير المجتمع

 بها يلتحق حيث تطوعية طبيعة ذات عديدة جماعات ضويةع الى بداخله االجتماعي المكون بحكم الفرد تميين "
 أو ، الحكومية غير كالمنظمات وتمكينهم اآلخرين مساعدة على تفرض التي االجتماعية بالمسؤولية متزايد الحساس االنسان
 طبيعة ذات المواطنة قيم نجد العادة وفي الفراغ وقت قضاء وجماعة الرياضية كالنوادي ثانوية ألسباب يتم بما اإللتحاق
 المهمشين وسائر والشباب والفقراء الضعفاء من الممكنين غير اآلخرين بحياة اإلرتقاء الى تهدف ذاتها الجماعة ألن إيثارية

 33 " حقوق على الحصول وراء اكثير  يسعون ال أنهم غير واجبهم الجماعات من النمط ذا في األفراد يؤدي حيث عالمجتم في
 ودينامية تاريخية سيرورة هي وانما ذلك في الرغبة تتحقق عندما آلية بصورة تجليها يمكن جاهزة وضعية ليست المواطنة ان "و

 إطار زفي والقواعد المبادئ من مجموعة ظل في ممارسة وهي المالئمة الظروف له تتهيأ عندما يكتسب وسلوك مستمرة
ذا الواقع أرض على المواطنة مفهوم ترجمة تضمن توآليا مؤسسات  من المتطلبات هذه نسبيا تختلف أن الطبيعي من كان وا 

 السياسي النضج ومستوى والقيم والعقائد والحضارات الثقافات اختالف بسبب آخر الى زمن ومن ، أخرى الى دولة
 34 " والثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي

 " : أساسية أبعاد ثالث خالل من األقل على مقاربتها نيمك المواطنة مفهوم ولتحديد
 مرجعية من تنطلق فهي طبيعيا انتاجا ليس أي إنساني ثقافي انتاج هي المواطنة مادامت : والقيمي الفلسفي البعد _أ
  وغيرها المشترك والجود المصير ، الخير ، الحق ، العدل ، الحرية : مفاهيم من داللتها تمنح وقيمية فلسفية

                                                           
32
  135خالد منصر ، مرجع سابق الذكر ، ص  
33
  62مرجع سابق الذكر ، ص  أبو الفتوح بوهريرة ، 
34
  35عالء الدين عبد الرزاق جنكو ، مرجع سابق الذكر ، ص  



11 
 

 والعالئقية والسلوكية التنظيمية والمعاير القواعد من كمجموعة المواطنة تحدد حيث : والقانوني السياسي البعد _ب
 القيام ، المسؤوليات وتحمل القرارات واتخاذ والتدبير المشاركة في كالحق الكاملة المواطنة بحقوق والتمتع ، المجتمع داخل

  . الفرص وتكافؤ المساواة في الحق ، لتعبيرا حرية في الحق ، المواطنة بواجبات
 والقيم والعالقات والسلوكيات التمثالت لمنظومة كمحدد تصبح المواطنة كون وهو : والثقافي االجتماعي البعد _ج
 35 " . مجتمعي وناظم وكثافة إجتماعية وقيمة كمرجعية المواطنة تصبح بحيث االجتماعية

   العمومي الفضاء في مواطنةوال االعالم _2

 هو اصطالحا واإلعالم عليه أطلعه أي بالخبر اعلمه فيقال الشيء على اإلطالع " أنه على لغة االعالم يعرف "
 الحديثة الحضارة ظاهرة الحالة هذه في وهو بينهم فيما اآلراء في وتجاربهم الناس بين التفاعل تنظيم على تقوم تفاهم عملية

 عناصر أما سواء حد على والحكومات الشعوب لدى عنها يستغني ال قوة حولها عظيمة بإمكانات ودعمتها خطيرة وجعلتها
 بشكل يعتبر مفهوم أساسا هو االعالم فان التعريف هذا خالل ومن والرسالة واألداة والمستقبل المرسل في تتمثل فهي االعالم
 "طبيعتها باختالف اإلعالمية األدوات وتختلف محددة اةأد طريق عن المستقبل الى المرسل بين التفاعل عملية على مباشر

36 

 والثقافية السياسية قضاياه كافة عن معلوماته استقاء في الجمهور اليه يلجأ رئيسيا مصدرا االعالم وسائل تعد
 من األعظم القسم ومخاطبة الحراك على بقدرته – االعالم_ هوف ، الواسع وانتشارها االجتماعية فاعليتها بسبب واالجتماعية

نما مباشرة صورة يأخذ ال الذي التأثير على االمكانية يمتلك االجتماعي التكوين  غير بصورة االجتماعي الوعي بتشكيل يقوم وا 
 والمشاركة بالوعي يرتبط " اإلعالم فإن المواطنة سياق وفي 37 " مقدمات دون ملحوظة غير متسارعة بوتيرة و مباشرة
 من وتمثيلها المجتمع قضايا من االقتراب على االعالم بقدرة والديمقراطية الحداثة نحو المجتمعات تحول ثم ومن مارسةوالم

 الحياة من جزءا الجديدة ووسائله اإلعالم صار السبب ولهذا ، القائم النظام منظور عبر تقديمها وليس الجماهير نظر وجهة
  38 " المواطنة ومنها المختلفة وظواهره اإلنساني عالواق عن فصله يمكن ال وكال المعاصرة

 الخارجين معاقبة خالل من االجتماعية المعايير تدعيم "خالل من المواطنة قيم تعزيز في اإلعالم وظيفة تكمن وكذلك
 في االعالم يسهم وأن ، بالوحدة المرتبطة االجتماعية المعايير دعم عن مسؤوال يكون أن يجب فاإلعالم المعايير هذه عن

 للعقاب جادا ونموذجا مثاال يكون وأن الوحدة بهذه المرتبطة بالقيم المساس نفسه له تسول من ألي جادة ومعاقبة محاربة
 وظيفة الى باإلضافة هذا ، والغلو المبالغة عن بعيدا العقاب هذا يكون أن نفسه الوقت في ولك الجانب هذا في االجتماعي

                                                           
35
  134خالد منصر ، مرجع سابق الذكر ، ص  
36
  63علي عبد الفتاح كنعان ،  مرجع سابق الذكر ، ص  
37
امعة األزهر بغزة ، سلسلة العلوم ، مجلة ج دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطينيموسى عبد الرحيم حلس و ناصر علي المهدي ،  

  136، ص  2212،  2اإلنسانية ، العدد 
38
  142مرجع سابق الذكر ، ص  خالد منصر ، 
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 هذا كيان من تهزّ  مشكالت وتخلق المثال يلسب على الطائفية الفتنة تثير التي ،واآلثار بها المرغوب غير اآلثار من التحذير
  39 " . المواطنة قيم لتعزيز أساسي بدور تقوم والتي ، المختلفة اإلعالمية للمؤسسات رئيسية الوظائف فهذه ، المجتمع

 هبرماس Hebermas  عرفه الذي ( العمومي المجال) العمومي الفضاء وعاء في تسيل الممارسات هذه كل وتبقى
 من مكون فهو (فضاء أي في ) مميز أو معروف مكان من التواجد الضروري من ليس خيالي أو إفتراضي مجتمع  " بأنه

 الدولة مع المجتمع احتياجات وتحديد بوضع ويقومون كجمهور بعضهم مع مجتمعين مشتركة سمات لهم األفراد من مجموعة
 من واإلتجاهات اآلراء يبرز فهو ديمقراطية أي لتفعيل سلطةال شرعية الى بحاجة وهو العام الرأي مصدر العام المجال ويعد
 يتم الذي المجال فهو وبالتالي40 "  مثالي تشكل وهو للدولة العامة الشؤون على للتأكيد تخدم والتي والحوار السلوكيات خالل
 طبقات بين اإلتصالية العملية في الوسيط دور اإلعالم وسائل تمثل بحيث ومعالجتها تعقيداته بكل المجتمع قضايا مناقشة فيه

 ويتوقف االغعالمية رسائلها بناء في المحايدة موقف اتخذا عليها يستوجب فأنه هذه عمليتها في تنجح ولكي والمجتمع السياسة
 . السياسة ممارسة وليس السياسة مفاهيم وشرح تفسير ىعل دورها

  الجزائري اإلعالم قانون في االجتماعية مسؤوليةال _3

اهتمامه الكبير للمسؤولية االجتماعية بهدف تسيير وتنظيم العمل 41 35_ 12القانون العضوي لإلعالم أعطى 
حيث نصت المادة مسؤولية اإلعالميين والصحفيين تجاه المجتمع في العديد من المواد اإلعالمي في الجزائر وحدد القانون 

 المكتوبة، الصحافة ضبط سلطة إنشاء يتممن القانون في الباب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في الباب الثالث أنه (  43)
  :بينها من مهام عدة الصفة، بهذه وتتولى المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة سلطة وهي
برازها الوطنية الثقافة وترقية اإلعالمية الرسائل جودة على السهر -  أشكالها بجميع وا 
 الناشرة المؤسسات سير في االقتصادية القواعد شفافية على السهر -
 واحد لمالك واإليديولوجي والسياسي المالي التأثير تحت واألجهزة العناوين تمركز منع على السهر -
 على والسهر اإلعالم، ألجهزة الدولة تمنحها التي والمساعدات اإلعانات وشروط قواعد تحديد -

 توزيعها
 ومضمونه هدفه ومراقبة اإلشهار مجال في المقاييس احترام على السهر -
 يمكن وال  .منها كل التزامات احترام ضمان من للتأكد الصحفية والمؤسسات اإلدارات من الضرورية المعلومات كل جمع -
 إليها يسندها التي المهام أداء غير أخرى ألغراض المكتوبة الصحافة ضبط سلطة تجمعها التي المعلومات هذه تستعمل أن
  .العضوي القانون هذا

( 44)كما أولى القانون بهذا الخصوص تأسيس سلطة الضبط السمعي البصري وجاء هذا في الباب الرابع وفق المادة 
 .  تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الـمالي: والتي جاء فيها 

                                                           
39
 66علي عبد الفتاح كنعان ،  مرجع سابق الذكر ، ص  
40
 143ص خالد منصر ، مرجع سابق الذكر ،  
41
 1433صفر  21في  22، صدر بالجريدة الرسمية عدد  2212جانفي سنة  12الموافق لــــ  1433صفر عام  14المؤرخ في  25_ 12رقم  قانون عضوي يتعلق باإلعالم 

  2212جانفي  15الموافق لـــ 
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تثبت صفة (  64)التي جاءت في الباب السادس من القانون فقد أكد في مادته وفيما يخص آداب وأخالقيات المهنة 
الـمحترف، تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق الصحفي الـمحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي 

ما عدا في الحاالت (  94)و (  90)في المادة الى المعلومات ومصادر األخبار ، كما أنه للصحفي الحق الوصول  التنظيم
 : التالية 

 به المعمول التشريع في محدد هو كما الوطني الدفاع بسر الخبر يتعلق عندما -
 واضحا مساسا الوطنية السيادة أو /و الدولة بأمن الخبر يمس عندما -
 القضائي والتحقيق البحث بسر الخبر يتعلق عندما-
 استراتيجي اقتصادي بسر الخبر يتعلق عندما -
 .للبالد االقتصادية والمصالح الخارجية بالسياسة المساس الخبر شأن من يكون عندما -

وللحرص على سير العمل اإلعالمي ومسؤولياته المنوطة به فقد حدد القانون أيضا حقوق الصحفيين في الكثير من 
خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعالم ، االسم أو االسم الـمستعار لصاحبه،  كليجب أن يتضمن : (  91)المادة موادها أهمها 

تأمين  إكتتابيجب على الهيئة الـمستخدمة : فقد نصت على أنه (  13 )ةالماد أما أو تتم اإلشارة إلى الـمصدر األصلي
وارث طبيعية، أو أية كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو التمرد أو الـمناطق التي تشهد أوبئة أو كخاص على حياة 

 وفق  فالصحفي المهنة، وأخالقيات بآداب المتعلقة الجوانب كل الثاني الفصل ويبن منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر
 (( 92 المادة

 .الصحفي للنشاط ممارسته خالل المهنة وأخالقيات آلداب الكامل االحترام على بالسهر مطالب
 :الخصوص على عليه ويتوجب

 ورموزها الدولة شعارات احترام -
 وموضوعي كامل خبر إلعداد الدائم باالهتمام التحلي -
 وموضوعية بنزاهة واألحداث الوقائع نقل -
 صحيح غير خبر كل تصحيح -
 للخطر األشخاص تعريض عن االمتناع -
 الوطني بالتاريخ المساس عن االمتناع -
 االستعمار تمجيد عن االمتناع -
 والعنف التسامح وعدم بالعنصرية مباشرة، غير أو مباشرة بصفة اإلشادة عن االمتناع -
 والقذف والوشاية األدبية السرقة عن االمتناع -
 مادية أو شخصية ألغراض المهنية الحظوة استعمال عن االمتناع -
 .المواطن مشاعر تستفز أو العامة باألخالق تمس أقوال أو صور بث أو نشر عن االمتناع -

 للشخصيات الخاصة الحياة وانتهاك واعتبارهم، وشرفهم لألشخاص الخاصة الحياة انتهاكمن القانون (  (93 المادةومنعت 
 .مباشرة غير أو مباشرة بصفة العمومية
 الصحافة، مهنة وأخالقيات آلداب أعلى مجلسمراقبة ممارسة مهنة اإلعالم بإنشاء على أيضا وحرص القانون  
 عليه، ويصادق الصحافة مهنة شرف ميثاق إعداد على المجلس هذا ويقوم المحترفين الصحفيين قبل من أعضاؤه وينتخب
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 آلداب األعلى المجلس بها يأمر عقوبات إلى أصحابه الصحافة مهنة وأخالقيات آداب لقواعد خرق كل ويعرضكما 
 .فيها الطعن وكيفيات العقوبات هذه طبيعة الهيئة هذه وتحدد الصحافة، مهنة وأخالقيات
 

 ة ــــمـــاتــخــال
لتي تتضمن قضايا الرسالة اإلعالمية اتمثل نظرية المسؤولية االجتماعية لإلعالم اكثر النظريات مالئمة لبناء 

تتلخص ، و فعل  هذا اللتأثير في المجتمعات وتحريك بهدف االتي تعتمد على وسائل االعالم  "قيم الوطنية" المجتمع خاصة 
 يةعالم في كونها مفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم السائدة داخل المجتمعات وبالضوابط األخالقلإلالمسؤولية االجتماعية 

والمواثيق والتوفيق بين الحرية والمسؤولية في بناء الرسالة اإلعالمية ويتضح دورها في تعزيز قيم المواطنة من  والدستورية 
شرح وتفسير مفاهيمها المرتبطة بها مثل الحرية ، المشاركة المجتمعية والسياسية ،  التي تعمل علىخالل وسائل اإلعالم 

كما تمكن وظيفة االعالم ومسؤولياته في تدعيم المعايير االجتماعية المرتبطة بالوحدة .... والرأي الديمقراطية ، حرية التعبير 
 . من تسول له نفسه المساس بهذه القيم كل أيضا على معاقبة  حرصالو 

 
 

 عــــــراجــــمــــة الــــمـــائـــق
 القواميس

 1019ص 1191، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، دم ،  المعجم العربي األساسيأحمد العايد وآخرون ، _ 1
 بــــتـــكــال
رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية )اإلعالم والمجتمع عبد الرحمان عزي و السعيد بومعيزة ، _ 2
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 وزارة التعليم العالي و البحث العالمي 

 بسكرة-محمد خيضر جامعة

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

 مخبر العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 "ممارسات تطبيق الحوكمة في المؤسسات االقتصادية العمومية و الخاصة"فرقة 

 : يوم دراسي حول

 
 7700رديسمب 70الخميس  يوم  

  السيرة الذاتية: 
 حنان مالكي : الدكتورة                   بومعراف نسيمه    : لدكتورةا            
  أ"أستاذ محاضر:الرتــــــــبة            "          أ"أستاذ محاضر : الرتبة       " 
 الجزائر -بسكرة-جامعة محمد خيضرالعلوم اإلنسانية واالجتماعية  ليـــــــةك   

   المواطنة،  )ممارسات المسؤولية االجتماعية  : المحور الثالث  : محور المداخلة
 ...(أخالقيات العمل

   عنوان المداخلة:  

دراسة ميدانية على  – تاذ الجامعيالتنظيمي لألس تزامفي االل لعملمساهمة أخالقيات ا

 -بسكرة–عينة من األساتذة بجامعة محمد خيضر 

واحترامها، وعلى مراعاتها وأخالقيات تجب قواعد نسانية لمجتمعات اإللكل المهن في ا :الملخص

 في مسعاهم الرامي للمضي قدما تجاه تحقيق  النتائج ساعدهمها تنألالمنتسبين إليها السير وفقها، 

 .فاعليةرجوة بالم



و إطارا  معلمين، فهي تشكل رقابة ذاتية،سلوك الالموجه الحقيقي والفعلي لالتعليم و تعد أخالقيات  

  .ميةوالتقوي ،اتهم التعليميةيمرجعيا و محكا لسلوك

 التعليم أمر ضروري وواجب، ألنها تحدد مدى انتماء األستاذ لمهنته تبعاأخالقيات بلتزام ن اإلوأل  

 .األحوال والمواقفكل درجة التزامه بقواعد تلك المهنة ومراعاتها في ل

أخالقية مقصودة أو غير مقصودة،  وذلك نظرا لموقعه األستاذ الجامعي تتضمن رسالة وألن وظيفة 

الخاص سواء عند طلبته أو في مجتمعه،  فهو يساهم في التوعية األخالقية والتوجيه القيمي للطلبة، 

وهذا واحد من . ية السوية ، والتزاماته القيمية، والسلوكية السليمةوذلك من خالل ممارسته األخالق

بر محور التأثير في سلوك الطلبة وسلوكه يعد محكا لسلوكاتهم ومعيارا واجباته األساسية ألنه يعت

 .لتقييم أخالقياتهم و ممارساتهم

الورقة البحثية التعرف على واقع الممارسات األخالقية لألستاذ الجامعي من خالل هذه  لذلك نسعى

 : ، من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التاليداخل الجامعة

 ؟ الجامعي ذالألست ة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام التنظيميما مدى مساهم

 : الكلمات المفتاحية 

 االلتزام األخالقي / االلتزام العاطفي /  التنظيمي االلتزام/ االلتزام/ أخالقيات العمل -



Résumé 

   Due à la fonction d'un professeur d'université comprend un message 

moral intentionnel ou non, compte tenu de votre position, soit sur demande 

ou dans la communauté, elle contribue au système de sensibilisation et de 

la valeur d'orientation morale pour les étudiants, par la pratique éthique 

normale, et les obligations de valeur, et son comportement. 

 Ceci est l'une des fonctions de base, car il est au centre d'influencer le 

comportement des élèves et leurs conduite . Un test décisif pour leurs 

comportements et une norme. 

On essaye de rechercher à reconnaître la réalité des pratiques éthiques du 

professeur d'université au sein de l'université, en répondant à la principale 

question suivante: 

Quel est le niveau d'engagement à l'éthique de la profession du 

professeur d'université de l'enseignement universitaire par des 

pratiques éducatives? 



 : مقدمة اشكالية

أو المجتمعات على اختالف أجناسها وأماكن وجودها  تؤدي األخالق دورا مهما في حياة الشعوب 

وأديانها والفلسفات التي تتبناها، وينعكس أثر األخالق في سلوك األفراد بحيث يصبح سلوكهم متصفا 

جتماعي لدى األفراد، وتشكل بالثبات والتماسك والتوافق وعندئذ تشكل األخالق أحد مظاهر الضبط اال

دافعا ومحركا وتعمق لديهم اإلحساس باالنتماء إلى مجتمعهم، كما تساعدهم على التكيف مع واقع 

 .المجتمع الذين يعشون فيه

تعتبر أخالقيات العمل من المسائل الهامة التي يجب أن تتوفر بأي مؤسسة مهما كان نوعها وعليه   

أخالقيات العمل تأخذ  نجد أن ألخالق في السلوكات الممارسة، لهذاأو حجمها،حيث يمكن أن نلمس ا

عدة مسارات تتناسب مع البيئة السائدة بالمؤسسة بحيث انه ال يقتصر وجود منظومة أخالقية بمؤسسة 

األخالقية المتعارف عليها أصبح الحديث عن أخالقيات العمل  وفي ظل تدني المعايير. عن غيرها

 .ساتمطلبا رئيسيا بالمؤس

وقد بدأ االهتمام بأخالقيات العمل في العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي وهذا بسبب تزايد   

الفضائح األخالقية وانتشار مظاهر الفساد اإلداري بشكل كبير هذا ما دعا إلى االهتمام بهذا الموضوع 

المؤسسات باعتبارها من أهم  من قبل الباحثين والعلماء، فاألخالق هي بمثابة الدعامة األولى لحفظ

حيث يعد المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني، وتنعكس أخالقيات العمل على التزام الفرد بعمله،

االلتزام التنظيمي عنصرا حيويا؛ حيث يساهم في تحقيق األهداف التنظيمية، وتعزيز الثقة بين اإلدارة 

ار واألمن الوظيفي كما ويساهم في تنمية وتطوير قدرات والموظفين فيما يؤدي إلى اإلحساس باالستقر 

المؤسسة، لهذا فقد اهتم الدارسين والباحثين بهذا الموضوع  لما يحمله من أهمية تعود على الفرد 



والمؤسسة على حد سواء،فااللتزام التنظيمي يحمل في طياته أداء األعمال بطريقة موضوعية ونزيهة 

خالص مع وجود   .عنصر إتقان العمل مما يساهم في زيادة الدافعية نحو انجاز األعمالوبكل أمانة وا 

فأخالقيات العمل تمثل الدعامة األولى التي تساعد األفراد على التكيف مع الواقع الموجود  

بالمؤسسة،أي أن أخالقيات العمل بمثابة البوصلة الموجه للسلوك اإلنساني والتي تظهر في تبيان ما 

السلوك األخالقي والذي يستمد من عدة مصادر، والتي بدورها تقوم ببناء أخالق  يجب أن يكون عليه

الفرد،حيث نجد أن المجتمع يحدد ويضبط سلوك فرد هذا من خالل العادات، التقاليد و األعراف 

 السائدة به والتي تبين ما هو صحيح وما هو خاطئ،أيضا نجد الخبرات العلمية وتجارب الحياة،كما أن

التنظيمية لها دور كبير في تشكيل أخالق الفرد مهما كانت نوعية هذه األخالق في تتجسد من للبيئة 

في األمانة، النزاهة،إتقان العمل،إتباع  بحيث انه يمكن أن تظهر هذه األخالق. خالل سلوكاته الظاهرة

الفضائح التي التقليل من  وتنعكس األخالق من خالل التزام الفرد بعمله، بهدف.الموضوعية والعدالة

مست العديد من المؤسسات على اختالف نشاطها، بحيث انه برزت هذه الفضائح في عدة جوانب 

أسرار العمل  منها طرق وأساليب تسيير المهام والمعامالت، االختالسات، االبتزاز، الرشاوى،إفشاء

 .وغيرها من الفضائح

يمثل  حيث. بل في مدى االلتزام بهالهذا فأخالقيات العمل ال تقتصر فقط في وجودها كمنظومة، 

االلتزام درجة ارتباط الموظف بالمؤسسة والتي تزيد من حيويته ونشاطه مع الرغبة في االستمرار فيها 

دائم ويتجسد هذا في تطابق أهداف وقيم الفرد مع أهداف وقيم المؤسسة، حيث يأخذ االلتزام  كعضو

وهذه األشكال تظهر . الموجود لدى الفرد اتجاه مؤسسته التنظيمي عدة أشكال تتجسد في نوعية االلتزام

في االلتزام العاطفي أو الوجداني والذي يتجسد في تأثر الفرد بالبيئة التي يعمل بها،أما الشكل الثاني 

فهو االلتزام المستمر والذي يظهر في تحقيق المنفعة واالرتباط بالمؤسسة على أساس المصلحة، 

المعياري أو ما يسمى بااللتزام األخالقي والذي يظهر من خالل الضغط الذي  والشكل الثالث االلتزام



 أن نجد لهذا. بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية يظهر في الدعم الذي تقدمه المؤسسة له، وكذا التأثر

بين مثيالتها هذا ألنها تعمل في بيئة مفتوحة ولها  أي مؤسسة تسعى لتعزيز واكتساب سمعة طيبة

 .عالقات خارجية

 : تحديد المفاهيم االجرائية -1

في  هاهي صفة في النفس تظهر آثار  :éthiques de travail:تعريف أخالقيات العمل .1.1

أن الخلق عبارة عن أمر حسن أو قبيح كامل داخل  الكالم والسلوك العملي والمظهر الخارجي،أي

اجة للتفكير والتأمل،فكأنه طبيعة النفس، وتصدر عنه أعمال وتصرفات بتلقائية ويسير من غير الح

 1وسجية، مثال من ينفق المال بسماحة وعفوية يسمى كريما 

نه نظام من القيم والقوانين التي تحدد ما هو صحيح وما هو خير، وهي معنية أساسا أ ويعرف أيضا

ا أنه وتعرف أخالقيات العمل أيضا. بما هو صحيح وبما هو خير، وما يجب أن يكون عليه السلوك

مجموعة من القواعد تتعلق بالمبادئ والقيم األخالقية التي تحكم سلوكيات الفرد أو الجماعات فيما 

األسرة،  تأثير إلى القانون المعتقدات الدينية، يتعلق بما هو صواب أو خطا، وقد تستند األخالق

 2.فيه الفردالخبرات التعليمية، تجارب الحياة وكذا المعتقدات الثقافية للمجتمع الذي يعيش 

وهي أيضا مجموعة من القيم واألعراف والتقاليد التي تتفق ويتعارف عليها أفراد المهنة حول ما هو 

 3.العمل خير وحق وعدل في نظرهم وما يعدو أساسا لتعاملهم وتنظيم أمورهم وسلوكهم في إطار

فق أو يتعارف عليها أفراد أنها عبارة عن مجموعة القيم واألعراف والتقاليد التي يت كما تعرف أيضا  

 4.هو صح وخطا وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون المجتمع، هذا للتمييز بين ما

 :ويتضح من استعراض هذه التعاريف المختلفة والمتنوعة ألخالقيات العمل أنها      

                                                           
 
 
 

 



 تباع القواع د المتفق تستمد مشروعيتها من الدين، العادات، التقاليد والقيم السائدة بالمجتمع وا 

 عليها في العمل

 األخالق صفة نسبية تتجسد في الكالم واألفعال نأ 

  أنها نظام من القوانين والقيم تحدد وتضبط السلوك 

 تحديد ماهو صحيح وما هو خاطئ أو ماهو خير وما هو شر 

  تقوم أخالقيات العمل على مصادر تستنبط من السلوكات المقبولة واألخالقية وتنفي كل منافي

 القلألخ

 تباع أساليب غير األخالقية  ضبط سلوكات األفراد من خالل إبعاد الموظف عن االنحراف وا 

 في انجاز األعمال

  تبيان ما يجب أن يكون عليه سلوك الموظف داخل بيئة العمل وحتى خارجها وهذا في

 اهيم أخرىأخالقيات العمل لها مف أن أيضا وتجدر اإلشارة تعامالته مع الجمهور أو زبائن المؤسسة،

أو تسميات تطلق عليه، فنجد أن هناك من يطلق عليها أخالقيات المهنة وآخرون اسم أخالقيات 

اإلدارية، وفي دراستنا تم  األخالقيات الوظيفة وفي مجال اإلدارة بالتحديد يطلق عليها البعض اآلخر

 .تحديد المفهوم بأخالقيات العمل

 :تعريف االلتزام .1.1

،ونقول التزم بالشيء 5لزوما، والزمه مالزمة أي لم يفارقه االلتزام االعتناق لزم الشيء يلزمه: " لغة

 6.بمعنى أوجبه على نفسه، وجمعها التزام

 7معين نظام فرض توجيه، متآزرة، أجزاء من مؤلفة مجموعة :تعريف التنظيم-1.1

                                                           
 
 

 



 بالخطة البشرية وغير نهام البشرية الموارد وترتيب توزيع فيها يتم إدارية وظيفة كما يعرف التنظيم بأنه

 8النشاطات تحديد تتطلب التنظيم عملية أن يتضح وهنا الهدف، إلى ستوصل التي

أهداف  هو حالة اجتماعية ونفسية تدل على تطابق أهداف العاملين مع :االلتزام التنظيمي-2.1

والشعور المؤسسة وشعور كل طرف بواجباته اتجاه الطرف اآلخر والتمسك بقيم وأهداف المؤسسة 

 9.القوي باالنتماء إليها والدفاع عنها والرغبة في االستمرار فيها

كما يعرف أيضا انه العملية التي يحدث فيها تطابق أو تشابه بين أهداف الفرد وأهداف المؤسسة     

 10.وكذلك مدى اندماجه بها ورغبته في البقاء عضوا فيها

بها، وأن االلتزام التنظيمي يمثل اعتقادا قويا وقبوال  أيضا هو درجة تطابق الفرد مع مؤسسته وارتباطه

من جانب الفرد ألهداف المؤسسة وقيمها ورغبته في بذل أكبر عطاء أو جهد ممكن لصالح المؤسسة 

 11.التي يعمل فيها، مع رغبة قوية في االستمرار في عضوية هذه المنظمة

أكثر من ارتباطه بها  ية للفرد نحو المنظمةويمكن تعريف االلتزام التنظيمي أيضا انه عاطفة وجدان  

ألسباب نفعية مادية، ويشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من 

 .اجل تزويد المؤسسة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء

سة ورغبته الشديدة ويعبر االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المؤس

يمانه كما انه حالة نفسية يميز العالقة بين األفراد . 12بأهدافها وقيمها بالبقاء بها، ومن ثمة قبوله وا 

 .والمؤسسة وان لهذه الحاالت على قرارات األفراد بالبقاء بالمؤسسة واالستمرار فيها

ن لها نفس العناصر أو الخصائص أنستنتج من مجملها  أننا رغم التنوع في التعاريف وتعددها،إال    

 :بحيث أن مضمونها يدور حول االلتزام التنظيمي على انه

 شعور ايجابي بمعناه الكلي  -

                                                           
 
 

 
 
 



 حالة نفسية اجتماعية -

 تطابق قيم وأهداف الفرد والمؤسسة على حد سواء -

 بذل جهد أكبر لصالح المؤسسة  -

 ؤسسةإعطاء نوع من النشاط والديناميكية أو الحركية في العمل بالم -

 يؤثر في قرارات الفرد -

 التعاريف اإلجرائية 

وهو يشير إلى السلوكيات األخالقية المتبعة في أداء الوظائف، كاألمانة، النزاهة،  :أخالقيات العمل.1

 .الموضوعية، الصدق والعدالة وغيرها من السمات الواجب إتباعها

ور االيجابي لدى الفرد اتجاه مؤسسته والذي يشير إلى مستوى اإلحساس أو الشع: االلتزام التنظيمي.1

 .االلتزام المستمر وااللتزام األخالقي وااللتزام العاطفي: والذي يمكن تقسيمه إلى

 يمثل نموذج مبسط لمتغيرات الدراسة: (11)الشكل رقم 

 
 :الدراسة الميدانية  إجراءات .1

 المجال ترتكز مجاالت الدراسة على ثالثة مجاالت رئيسية وهي :مجاالت الدراسة .1.1

اإلطار الذي يسير فيه الباحث في دراسته في  الجغرافي،المجال البشري والمجال الزمني، فهي تمثل

  .محطات أساسية ورئيسية يجب على الباحث المرور عليها وتحديدها 



 وميدان إجراء دراستنا هو . وهو المكان الذي سيتم إجراء الدراسة الميدانية :المجال الجغرافي

  .قطب شتمة بسكرة اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد خيضر كلية العلوم

واالجتماعية بجامعة  أنشئت كلية العلوم اإلنسانية: (التعريف بالكلية)التعريف بميدان الدراسة  

 1349صفر عام  11المؤرخ في  90-09محمد خيضر ببسكرة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

ربيع  14المؤرخ في  09 – 110المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 1990فيفري  11الموافق 

والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، الواقع مقرها بالقطب  1009يوليو  91الموافق  1310األول عام 

علوم  ومعهد قسم العلوم االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية: وهي الجامعي شتمة، وتضم ثالث أقسام

 . وتقنيات نشطات البدنية والرياضية

 باعتبار أن مجتمع البحث هو مجموعة العناصر التي لها خاصية أو عدة  :المجال البشري

والعينة 13.عن غيرها من العناصر، والتي يجري عليها البحث والتقصي خصائص مشتركة تميزها

في مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية هي جزء معين من أفراد المجتمع األصلي، 

 14. تائج الدراسة على المجتمع كلهثم تعمم ن

فمجتمع البحث الذي ستتم فيه الدراسة الميدانية، وهذا انطالقا من المجال المكاني لدراستنا وتماشيا 

الجامعة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية محمد  عدد من أساتذة والهدف األساسي لهذه الدراسة، على

ويتم تشكيل . قد قمنا باالعتماد على أسلوب العينة العشوائيةوبالرجوع إلى دراستنا ف. خيضر ببسكرة

هذه العينة على أساس أن يكون هناك احتمال متساوي أمام جميع عناصر الدراسة الختيارها بمعنى أن 

وفي نفس الوقت فان اختيار أي . فرص اختيار أي عنصر من الدراسة متساوي لجميع أفراد المجتمع

وبما أن مجتمع البحث 15.راسة ال يؤثر على اختيار العناصر األخرىعنصر من عناصر مجتمع الد

                                                           
 
 

 



كبير وال يمكن إجراء الدراسة عليه بسبب ضيق الوقت، فقد تم اخذ عينة تمثيلية منه والتي لها نفس 

 . الخصائص

 أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، (101)بما أن المجتمع اإلحصائي للبحث والبالغ عدده  

من المجتمع الكلي ( 19%)ضافة إلى معهد التربية البدنية والرياضية، فقد تم اخذ نسبة تقدر ب باإل

هذا بحسب المعادلة الخاصة بتحديد حجم العينة، فقد قدر عدد األساتذة يقسم العلوم اإلجتماعية 

لبدنية أستاذ، أما معهد علوم وتقنيات النشاطات ا( 11)أستاذ، وبقسم العلوم اإلنسانية ( 191)

وبهذا كان عدد األفراد الذين وزعت لهم استمارة . أستاذ( 49)والرياضية فقد قدر عدد األساتذة به 

 .من إجمالي االستبيانات الموزعة على مفردات عينة الدراسة( 91)سترجعنااأستاذ، و (09)االستبيان هو

ج الذي يقوم تم االعتماد على المنهج الوصفي والذي يعرف بأنه المنه : منهج الدراسة .1.1

بدراسة الظاهرة الموجودة في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا عن 

طريق وصف الظاهرة مع تبيان خصائصها أو تعبيرها تعبيرا وصفيا رقميا مع بيان مقدار 

 16هذه الظاهرة وحجمها ودرجات ارتباطها مع غيرها من الظواهر األخرى

ولقد قمنا بتصميم . استمارة االستبيان لبيانات في هذه الدراسة فقد استخدمناأما عن أدوات جمع ا

استمارة االستبيان على صيغة الن الهدف هو الحصول على ثقة المبحوثين باالعتماد على مقياس 

 :وهو كالتالي(. عارضموافق، غير متأكد، م) ليكرت الثالثي بالبدائل الثالث

 قياس ليكرت الثالثييمثل درجات م(: 11)الجدول رقم 

 تعارض غير متأكد توافق البدائل
 01 91 03 الدرجات

 : أما القسم الثاني فيضم ثالث محاور وهي القسم األول يضم البيانات الشخصية التي تخص المبحوث
 عبارة  11مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام المستمر ويضم : المحور األول 
 عبارة11أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام العاطفي ويضم  مساهمة: المحور الثاني 

                                                           
 



 عبارة  11أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام األخالقي ويضم  مساهمة: المحور الثالث 
 :نتائج الدراسة  .2

 عرض وتحليل بيانات المحور األول واستخالص النتائج
 حتقيق االلتزام املستمرأخالقيات العمل يف  مسامهة :األولبالمحور  خاص(: 02)جدول رقم 

 
 رقم 
 

 
 العبــــــــــــــــــــــارة 

غير  وافقم المقياس
 متأكد

المتوسط  المجموع عارضم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 12 11 11 الدرجات

  91 90 14 10 التكرار أتمسك بوظيفتي ألنني أتحصل من خاللها على ما أريد 91
2.62 

 
0.68 % 11.94 11.93 11.11 199 

  91 93 11 11 التكرار اتبع القواعد والمبادئ التي تتفق مع اهتماماتي مباشرة 91
1.11 

 
0.37 % 99.13 13.91 3.04 199 

خالص 94   91 99 91 10 التكرار احرص على أن أقوم بعملي بأمانة وا 
1.09 

 
0.15 % 01.14 1.31 99 199 

 ي المنفعة الشخصية أتقن عملي ما دام يحقق ل 93
 

  91 11 91 39 التكرار
1.11 

 
0.92 % 10.11 1.31 44.44 199 

  91 99 91 13 التكرار أتعامل بطريق موضوعية أثناء تأدية عملي 91
2.91 

 
0.28 % 01.41 9.13 99 199 

 0.49 1.42 91 13 19 91 التكرار مصلحتي هي التي تحدد درجة التزامي في العمل 91
 % 9.13 13.1 11.11 199 

 ارغب في استمرار العالقة التي قامت بيني وبين زمالئي 91
 في العمل

 0.31 2.89 91 99 11 10 التكرار

% 91.19 13.91 99 199 
 0.15 2.98 91 99 91 10 التكرار أحاول االلتزام بالمواعيد في انجاز المهام  99

 % 01.14 1.31 99 199 

 0.31 2.89 91 99 90 11 التكرار امل مع التغييرات بايجابية وأكيفها مع طبيعة عملي أتع 90
% 99.0 11.1 99 199 

 0.35 2.89 91 91 91 14 التكرار أواصل عملي رغم المصاعب التي تواجهني 19
 % 09.11 9.13 1.14 199 

 0.92 1.89 91 49 11 40 التكرار ارتباطي بالمؤسسة هو فقط في إطار عملي 11
% 39.13 13.91 41.94 199 

اقبل أي مقياس يسند إلي حتى ولو لم يدخل ضمن  11
 اهتماماتي

 0.50 2.47 91 13 10 49 التكرار
% 31.01 14.31 10.11 199 



 0.84 1.96 91 49 13 11 التكرار ليس لذي فرصة أخرى غير أن أظل في عملي الحالي 14
% 44.44 10.14 41.94 199 

13 
 

 0.19 2.96 91 99 94 19 التكرار أتبع النزاهة أثناء قيامي بأعمال
% 01.4 4.1 99 199 

11 
 

 0.64 1.30 91 13 90 99 التكرار ال أهتم باألخطاء التي قد أقع فيها أثناء عملي
% 0.0 11.1 10 199 

 9.31 1.31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالياالجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 spssإعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

تختلف باختالف العالقة القائمة بينه وبين  ساتذةنستنتج أن أراء األمن خالل الجدول أعاله    
تباط بالعمل، وهنا يتوجب على اإلدارة أن تكون مؤسسته ألن هذه العالقة هي التي قد تحدد درجة االر 

ن العمل على المصلحة العامة للمؤسسة سيعود أييد الجماعي في انجاز األعمال وأقادرة على كسب الت
 . بالنفع مباشرة أو غير مباشرة على مصلحته الشخصية

مي أن المتوسط مساهمة أخالقيات العمل في تحققي االلتزام التنظيمدى جابات اإلتخلص من إذ نس 
والذي عبر عن درجة مرتفعة من االلتزام التنظيمي بعد االلتزام ( 1.31)الحسابي العام له قدر بــــ 

 .، ما يعبر عن تشتت اإلجابات وتباينها(9.31)المستمر وبانحراف معياري بلغ 

دراكه للتكاليف ومنه نستنتج أن االلتزام المستمر يمكن إرجاعه إلى حاجة الفرد للبقاء بالمنظمة     وا 
المترتبة على تركها، فكلما طالت مدة الخدمة بالمنظمة فان تركها سيفقده الكثير مما استثمره فيها على 
مدار الوقت وعلى ذلك فان العامل الملتزم تجاه منظمته تبعا لهذا النوع يستمر بالمنظمة ألنه مضطر 

النوع من االلتزام أي عوامل تجعل مسألة ترك  لالستمرار بها، أو أنه قد ال يملك غير ذلك ويتأثر هذا
المنظمة مكلفة وصعبة على العامل وذلك على الرغم من خسارة قد تقتصر على فقدان ميزة محدد في 

 .وبهذا يمكن القول أن االلتزام المستمر يسود هذه المؤسسة بدرجة مرتفعة لدى المبحوثين.  17العمل
 واستخالص النتائج عرض وتحليل بيانات المحور الثاني-1.1

 مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام العاطفي : خاص بالمحور الثاني: (12)جدول رقم 
  رقم 

 العبــــــــــــــــــــارة 
  تعارض غري متأكد توافق املقياس

 اجملموع
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 30 30 30 الدرجات املعياري

 0.34 2.86 10 33 00 03 التكرار ستيأفتخر بانتمائي لمؤس 30
% 11.08 00.1 33 033 

 0.62 2.68 10 30 00 10 التكرار أتأثر بالبيئة التنظيمية التي أعمل بها 30
 % 01.68 08.10 1.18 033 

  10 30 08 16 التكرار اشعر بالحماسة نحو أداء عملي  30
2.78 

 
0.47 % 13.06 00.01 0.80 033 

   10 00 01 01 التكرار أشعر بأن مشاكل المؤسسة هي مشاكلي الخاصة 38

                                                           
 



% 88.88 08.61 03.01 033 2.23 0.77 
 0.24 2.96 10 30 30 00 التكرار أحافظ على سير النظام بالمؤسسة 36

% 00.6 0.0 0.0 033 
 0.33 2.90 10 30 31 08 التكرار أقدم الدعم والمساندة لزمالئي في العمل 31

% 00.0 0.8 0.0 033 
أشعر بالفخر واالعتزاز عندما أخبر اآلخرين بأنني  30

 أعمل بهذه المؤسسة
 0.62 2.70 10 30 03 18 التكرار

% 00.30 00.08 1.18 033 

 0.68 2.42 10 30 00 80 التكرار اعمل المستحيل للحفاظ على بقائي بمؤسستي 31
% 60.0 06.13 00.0 033 

 0.21 2.95 10 33 38 00 التكرار اهتم بسمعة المؤسسة 30
% 06.0 8.0 33 033 

أحس أنني جزء مهم في هذه المؤسسة ال   03
 يمكن االستغناء عنه

 0.65 2.46 10 30 03 88 التكرار
% 68.00 00.30 1.18 033 

أكون سعيد بان امضي حياتي في العمل بهذه  00
 المؤسسة

 0.72 2.43 10 00 08 81 التكرار
% 61.1 00.1 00.1 033 

 0.11 2.99 10 33 30 13 التكرار ابذل قصارى جهدي في العمل 00
% 01.01 0.00 33 033 

 أحاول أن أكون عادال في تعاملي مع الطلبة 00
 

 2.96 10 33 30 01 التكرار
 

0.19 
 % 01.0 0.03 33 033 

  10 33 30 00 التكرار وأجهزة العملاسعي للحفاظ على أدوات  08
2.98 

 
0.15 % 00.6 0.6 33 033 

 0.59 2.56 10 38 01 80 التكرار أقدم الدعم لمؤسستي حتى ولو كنت متقاعد 06
% 13.6 08.1 8.0 033 

ــ                         ــــــــــــــــــــــــــــــــالي اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3.88 0.16 ـــــ

 spssإعداد الباحثة بناءا على مخرجات : المصدر

من النتائج الموضحة في الجدول فإننا نسجل جميع رتب استمارة االستبيان في مختلف عبارات هذا    

االلتزام العاطفي أن حول مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق  نستخلص من إجابات األساتذة المحور،

عبر عن درجة مرتفعة من التزام التنظيمي لألفراد ( 1.11)مستوى المتوسط الحسابي العام له قدر بــــــ 

ومنه .ما يعبر عن تشتت اإلجابات وتباينها( 9.33)عند بعد االلتزام العاطفي وبانحراف معياري بلغ 

أثر الفرد العامل لكل ما تحويه البيئة التنظيمية نستنتج أن االلتزام العاطفي يمكن إرجاعه إلى درجة ت

من مؤثرات والتي من شأنها أن تؤثر في حالته النفسية وفي مستوى الروح المعنوية لديه والتي تنعكس 



حساسه باالفتخار النتمائه  إحساسه بمدى ارتباطه وعالقته وحبه للعمل بالمؤسسة التي يعمل بها، وا 

ؤسسة ال يمكن االستغناء عنه كما أنه يرى بأن مشاكل المؤسسة هي إليها وأنه جزء مهم بهذه الم

مشاكله الخاصة؛ أي أنه يعبر عن تمسك كبير بالمنظمة وقبول الفرد ألهدافها وقيمها والتأثر بها، هذا 

االلتزام ناتج عن إحساس وتأثر شخصي بالمنظمة، فهو ارتباط الفرد بمنظمته ويتميز بإيمان قوي 

وبهذا يمكن القول . 18نظمة واإلدارة لبذل جهد كبير في سبيلها وحب البقاء للعمل فيها بأهداف وقيم الم

 .أن االلتزام العاطفي يسود هذه المؤسسة بدرجة مرتفعة لدى المبحوثين

 عرض وتحليل بيانات المحور الثالث واستخالص النتائج-2.1
 اللتزام األخالقيمساهمة أخالقيات العمل وا :خاص بالمحور الثالث(: 10)جدول رقم

  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب المجموع تعارض غير متأكد توافق المقياس العبــــــــــــــــــــــــارة رقم 
 91 91 94 الدرجات

 0.41 2.89 91 94 94 11 التكرار احتفظ بأسرار عملي 91
% 01.1 4.19 4.19 199 

  91 91 11 13 التكرار سيير شؤون عمليت ال استعين بالواسطة في 91
2.72 

 
0.59 % 10 14.1 1.3 199 

  91 99 91 99 التكرار اسعي لاللتزام بالواجبات المسندة إلي 94
2.99 

 
0.11 % 09.1 1.1 99 199 

  91 99 91 11 التكرار ال أتهرب من العمل دون مبرر 93
2.94 

 
0.24 % 04.9 1.1 99 199 

  91 93 11 11 التكرار ستعد لتلقي العقوبة لمخالفة األوامر والتعليماتم 91
2.75 

 

 
0.53 

% 99.13 13.91 3.04 199 

 ال أقوم بتأجيل مهام العمل لوقت آخر 91
 

  91 94 11 11 التكرار
2.78 

 
0.50 % 91.1 13.9 4.1 199 

  91 90 19 13 رارالتك ال أتعرض للضغط من قبل اآلخرين للبقاء في عمل 91
2.56 

 
0.68 

%  11.1 11.1 11.1 199 

هي التي تلزمني بتأدية عملي على  قيمي وأخالقي 99
 أكمل وجه

  91 99 99 91 التكرار
4 

 
0.00 

 
% 199 99 99 199 

  91 91 11 11 التكرار ال أتقبل الهدايا والهبات من اآلخرين 90
1.10 

 
0.58 % 11.4 19.1 1.1 199 

أتحمل مسؤولية قراراتي في حال ما إذا  تمت   19
 مساءلتي

  91 99 99 91 التكرار
4 

 
0.00 % 199 99 99 199 

  91 99 11 13 التكرار أنجز األبحاث والتقرير الجامعية في مواعيدها 11
1.10 

 
0.41 % 79 21 99 199 

                                                           

 



 0.24 1.01 91 91 91 10 التكرار أحافظ على الدوام الرسمي للعمل 11

% 01.1 1.1 1.1 199  
التي قد تحدث بيني وبين  أحاول تجنب المناوشات 14

 زمالئي في العمل
 0.28 2.91 91 99 91 13 التكرار

% 01.41 9.13 99 199 
  91 99 91 11 التكرار أحاول عدم التدخل فيما ال يخصني 13

1.13 
 

0.24 % 3.89 1.1 99 199 
للمعارف واألقران أهمية خاصة في التعامل أثناء  11

 عملي
  91 33 11 11 التكرار

1.11 
 

9.91 % 11.01 10.11 13.41 199 

  9.41 1.11 ــــــــــــــالياإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 spssإعداد الباحثة بناءا على مخرجات 
بأن قيمهم وأخالقهم هي التي تحدد درجة التزامهم وهذا يؤكد األساتذة من خالل النتائج الموضحة     

يدل على أن األساتذة ينطلقون من مبدأ راسخ بأن للعمل قيمة مكانة عالية يجب احترامها أن لديهم 

االنضباط وروح المسؤولية اتجاه العمل ما يعني أن لديهم ضوابط أخالقية تحكم سلوكاتهم إحساس ب

وتصرفاتهم أي أن لديهم نظام قيمي ذاتي مرتبط بشخصية الفرد األستاذ والمعتقدات التي يؤمن بها، 

يتحملون  ه الشريعة التي تلزم على الفرد أن يقوم بعمله على أكمل وجه، وبالتالي تجعلهمخوهذا ما ترس

مسؤولية قراراتهم في حال ما أذا تمت مساءلتهم، أي أن لديهم روح المسؤولية اتجاه كل األعمال التي 

 .يقومون بها مع االلتزام بتأدية األعمال بالشكل المطلوب، وتحمل نتائج كل سلوك أو قرار يتخذونه

زام التنظيمي بأبعاده الثالث أكدت نتائج الدراسة أن أخالقيات العمل تساهم في تحقيق االلتوقد   
 .وهذا ما دلت عليه مستويات االستجابة المرتفعة( المستمر، العاطفي واألخالقي)

فااللتزام المستمر يقاس لديهم بالقيمة االستثمارية التي يتحصل عليها مقابل العمل بهذه المؤسسة، أما 

بالمؤسسة وحب العمل والعالقة التي العاطفي فيقاس في مدى تأثره بالبيئة التنظيمية وشدة ارتباطه 

بنيت بينه وبين زمالء العمل، أما فيما يخص االلتزام األخالقي لديهم يظهر في مدى التزامهم 

خالصه للعمل وفي مدى شدة تأثير اآلخرين للبقاء بالمؤسسة فهو يمثل درجة االلتزام . الشخصي وا 

 19.مغادرتها حتى مع وجود بدائل أخرىالقيمي لدى عضو المنظمة بأهمية بقائه بالمنظمة وعدم 

                                                           
 



 نتائج التساؤل الرئيسي للدراسة. 1-1

لقد تبين من خالل الدراسة أن أخالقيات العمل تعتبر عنصر أساسي ومهم وله عالقة قوية     

بااللتزام لدى العاملين بالمؤسسة والتي تشكل دعامة أساسية للحفاظ على النظام الحسن بالمؤسسة؛ أي 

 .ت العمل من محددات النجاح بأي مؤسسةأن أخالقيا

إن تحقيق االلتزام لدى العاملين هو من المساعي التي تسعى المؤسسات لتحقيقها لما له من منحى     

إيجابي وهذا يتحقق بوجود عدة عوامل وأساسها إتباع األخالق في العمل بالمؤسسة والتي بدورها 

األمانة والخالص كذا النزاهة والموضوعية في العمل تسعى لترسيخها لدى األفراد العاملين بها، ف

يعدون ضرورة ملحة من أجل خلق الثقة المتبادلة بين الزمالء في العمل هذا من جهة وبين العاملين 

واإلدارة من جهة أخرى، كما أن وجود االحترام التقدير بين الزمالء في العمل يقوي الصلة أو العالقة 

 .التي نشأت فيما بينهم

كما نجد أخالقيات العمل تساهم في تحقيق االلتزام التنظيمي والذي يتجسد في سلوكهم وهذا يظهر     

في شعورهم باالنتماء بمؤسسة ووالئهم لها ما يرافقه شعور بالفخر واالعتزاز وكذا االهتمام لسمعتها، 

ولو في حالة كما يظهر أيضا في تحمل الفرد لكل القرارات التي يتخذها في مسائل العمل حتى 

المساءلة، مع تحمل العقوبات لكل المخالفات لألوامر والتعليمات التي تنظم وتسيير شؤون العمل، 

وعدم التهرب من العمل وهذا من خالل إنجاز المهام واألعمال من بحوث وتقارير جامعية مع الحفاظ 

 .على الدوام الرسمي للعمل، واالحتفاظ بأسرار العمل وعدم إفشائها

ن فأخالقيات العمل لها عالقة قوية بااللتزام التنظيمي حيث تساهم في كونها وعاء يضم كل إذ  
السلوكات والممارسات األخالقية التي من شأنها أن تقوم بتسيير العمل بالطريقة الصحيحة، فااللتزام 

 -أو يمكن القول أنه صفة من صفات األخالق أو هي خلق في حد ذاتها –هو جزء من األخالق 
فوجوده من عدمه متوقف على الفرد في حد ذاته باعتباره حامل للعديد من الصفات الخلقية والتي من 
بينها االلتزام، ومتوقف عند المؤسسة في طريقة تعاملها مع الفرد العامل من خالل نوع الجو السائد 



ارسة  أخالقية، بالمؤسسة ونوعية السلوكات السائدة بها وهذا فيما إذا كانت هذه السلوكات المم
فالمؤسسة لها دور كبير في تعزيز االلتزام لدى األفراد العملين هذا من خالل ما تضعه من قوانين 
وبروتوكوالت تكون رادعة لكل التجاوزات غير أخالقية مهما كان نوعها حجهما مع وضع نظام مراقبة 

 . سليم قائم على النزاهة والموضوعية
 نتيجة عامة : 

دراسة لتقف على مدى مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى جاءت هذه ال   

أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة فقد تم اإلجابة عن التساؤالت 

الفرعية ما يدل على أن أخالقيات العمل وبكل ما تحمله من أسس ومبادئ تساهم في تحقيق االلتزام 

 .وهذا ما دلت عليه المتوسطات الحسابية العامة لمحاور االستبيان بمستوى استجابة مرتفع .نظيميالت

وعليه تتضح األهمية الكبرى ألخالقيات العمل في زيادة درجة االلتزام التنظيمي لدى أساتذة كلية     

التي  -ها في الدراسةالتي أشرنا إلي –العلوم اإلنسانية واالجتماعية وهذا من خالل األسس والمبادئ 

يستند عليها والتي تنعكس على عملية االلتزام التنظيمي والتي تظهر في سلوكات وتصرفات األساتذة 

 (.المستمر، العاطفي واألخالقي)بأبعاده الثالث 

فدرجة االلتزام ترسخه قيمة الجانب األخالقي الموجود لدى الفرد العامل وهذا بمصادره المختلفة     

ألن أخالقيات العمل تتعدد فيها . دينية، هذا ألن العمل عبادة مع إلزامية إتقانه والتفاني فيهخصوصا ال

المعايير واألسس التي من شأنها أن تفتح الباب للدراسات مستقبلية حول الموضوع والتطرق إليها من 

 .زوايا مختلفة

 : ونستخلص النتائج التالية

قيق االلتزام المستر حيث بلغ المتوسط الحسابي العام أن مستوى مساهمة أخالقيات العمل في تح -

 .لى مستوى االلتزام المستمر مرتفعما يدل ع( 1.31)بــــ 



أن مستوى مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام العاطفي حيث بلغ المتوسط الحسابي   -

  .ما يدل على مستوى االلتزام العاطفي مرتفع( 1.11)العام بــــ 

مساهمة أخالقيات العمل في تحقيق االلتزام األخالقي حيث بلغ المتوسط الحسابي أن مستوى  -

 .ما يدل على مستوى االلتزام األخالقي مرتفع( 1.11)العام بــــ 

 واالقتراحات  التوصيات 

 :من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن وضع جملة من التوصيات وهي كالتالي

 خالقي ووضع قوانين رادعة لكل التجاوزات والمخالفات التي من ضرورة االهتمام بالجانب األ

 .شأنها أن تعزز القيم والمبادئ األخالقية

  ضرورة اهتمام المؤسسة بااللتزام التنظيمي باعتباره من أهم العناصر التي تؤدي إلى التقدم

 .والنجاح

 : أما فيما يخص االقتراحات فيمكن أن نجملها في

  أخالقية لضمان السير الحسن لألعمال بالمؤسسة مع ضرورة تفعيلها وضع دستور أو منظومة

 .من خالل نظام رقابي محكم

  القيام بدورات سواء كانت علمية أو تدريبية حول أخالقيات العمل وهذا من خالل وضع هيئة

 تدريسية تسهر على هذه الدورات ومحاولة ترسيخها لدى العاملين بالمؤسسة ليظهر من خاللها سلوكات

وتصرفات مستحبة داخل المؤسسة والتي من شأنها أ تزيد من شدة االلتزام والوالء لها، مما يمنع أو 

 .وتقلل مما يسمى بالفساد اإلداري

 االهتمام بموضوع أخالقيات العمل كون هذا الموضوع من الموضوعات التي تقل فيها الدراسات ،

شكاليات جديدة يمكن أن تكون لذلك يمكن اإلشارة إلى آفاق أخرى لهذه الدراسة مكم لة لما جاء فيها، وا 

 :محاور لبحوث أخرى قادمة نوردها فيما يلي



  تأثير البيئة التنظيمية على أخالقيات العمل لدى العاملين 

 أخالقيات العمل وعالقتها بسياسات التوظيف في المؤسسة الجزائرية 

 اتجاه المؤسسة االلتزام التنظيمي وعالقته بتحقيق المسؤولية االجتماعية 

   واقع أخالقيات العمل بالمؤسسات الجزائرية 

 :قائمة المراجع المستخدمة 
، اإلدارة العامة للثقافة والنشر رابطة العامل اإلسالمي، مكة (ضرورة تنموية ومصلحة شرعية)أخالقيات العمل: سعيد ناصر الغامدي -0

 .08، ص0303املكرمة، 
 .11، ص0331، دار الشروق، عمان، التربويةقضايا معاصرة في اإلدارة : محد بطاحأ -0
ومديرياتها  درجة التزام معلمي اللغة العربية ومعلماتها بأخالقيات مهنة التعليم من جهة نظر مديري المدارس: ديب دياب محادنة -0

 .   00،ص0300، 30، العدد0، جملد في مدريات التربية والتعليم
، 0331، (األردن)، دار الشروق، عمان(بين النظرية والتطبيق)إلى اإلدارة العامة مدخل : حريز"حممد هشام"يد منري عبوي وساميز  -8

 .03ص
 .003، ص 0336، دار صادر، بريوت، 8، ط لسان العرب: ابن منظور ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم -6
 . 06، ص 0300، اجلزائر، (منشورات عشاش)عريب -معجم الكنز عريب -1
 32 .،ص2000 املشرق، بريوت، دار ،0ط  ،لمعاصرةا العربية اللغة في المنجد -0
 .18، ص 0330اهلامشية،  األردنية دجلة، اململكة ،دارالمدير المعاصرة وظائف واتجاهاتها اإلدارة:زيدمنريعبوي -1
 0 3، ص0300، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دليل مصطلحات علم االجتماع التنظيم والعمل: ناصر قاسيمي -0

، رسالة التجارية أثر االلتزام التنظيمي والثقة في اإلدارة على العالقة بين العدالة التنظيمية بالتطبيق على البنوك: ة حواسأمرية رفع -03
 .60، ص 0330، (مصر)ماجستري، جامعة القاهرة

 . 006، ص 0336، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مبادئ السلوك التنظيمي: صالح الدين عبد الباقي -00
 .016، ص 0336، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، السلوك التنظيمي: فليه والسيد حممد عبد اجمليدطارق عبد  -00
الجامعية الرسمية  الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي للعاملين في المكتبات: يونس امحد إمساعيل الشوابكة وحسن الطعاين -00

 .38، ص 0300، 30العدد، 83، جملد دراسات العلوم الرتبوية، اجمللداألردنية
، ترمجة، يزيد صحراوي وكمال بوشراف وسعيد تدريبات علمية:منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: موريس اجنرس   -08

 . 001، ص 0338، دار القصبة، اجلزائر، 30سبعون، ط 
 .000:مرجع سابق،ص:يد زروايترش -06
 .080ص، املرجع السابق، : ي مصطفي عليان وعثمان حممد غنيمرحب -01
 ،السعودية ،دار املريخ ،بسيوين يعل إمساعيل،رفاعي حممد رفاعي: ترمجة ،السلوك في المنظمات إدارة :روبرت براون ،جريبنج جريالد -00

 .006ص  ،0338
 .16، ص 0336، األردن، السلوك التنظيمي في المؤسسات التعليمية، دار الميسرة: فاروق عبد فليه -01
ط العمل ومستوى الضغط المدرك في االلتزام التنظيمي لدى العاملين في كليات المجتمع أثر مصادر ضغو : موسى السعودي -00

، ص 0331، 0، العدد 00، اجمللد اإلداريةدراسات العلوم  جملة، دراسة حتليلية ميدانية،البلقاء التطبيقية بعة لجامعةلتاالحكومية ا
016. 
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 :الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق لموضوو   المسولولية اتمتماةيوة التوب أ وبحد  تولدر الودور ايساسوب  وب 
أةموووال الماتمووواد والهيموووواد الماليوووة  وووب سووووعيها لتحةيوووق التاميوووة المسووووتدامة مووو   وووالل تاميووووة العالقووواد موووو  

بووذلف  وووب تحةيووق التوووواي  بووي  ربحيووة الماتمووواد و الوودور اتمتمووواةب  مسوواةدة ووووووووووووووووووووووراد و  دمووة الممتمووو  اي
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Abstract: 

This paper aims to address the subject of social responsibility that has become the foundation 

lead role in the work of organization and financial institutions in their quest to achieve 

sustainable development of relation with individuals and community service. Thus helping to 

achieve a balance between profit organizations and the social role of organizations by meeting 

the needs of individual and contribute to improving their standard of living by taking into 

account environmental and social dimensions in a responsible manner to serve the development. 
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 :مقدمة
و التومهاد التب تساةد  المتيايد بتحةيق التامية و استدامتها تهرد ممموةة م  اآللياد ب تل اتهتما     

 ب ذلف، و م  أبري هذه التومهاد المسلولية اتمتماةية للماتماد التب أ بحد تلدر دورا هاما و ممييا 
تمتماةية و كذا اتستمابة تحتياماد بيمتها ا  إلىباإلضا ة  اتماه اي راد و الممتمعاد ةلى حد سواء

لم الح ايطراف اي رع  يها ب ورة مستمرة و ضما  اتستغالل ايمثل للموارد الطبيعية و ضما  ةد  
كيف تساهم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال :التالية  اإلشكاليةو بااءا ةلى هذا ت  طرح . استايا ها

 في تحقيق التنمية المستدامة؟
  :ت  التطرق إلى  العاا ر التاليةهذه اإلشكالية  و لمحاولة معالمة    
 .المسلولية اتمتماةية -
 .التامية المستدامة  -
 .دور المسلولية اتمتماةية   ب  تحةيق التامية المستدامة  -

 أوال  اإلطار المفاهيمي للمسؤولية االجتماعية
 :المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال-1

 ب أوامل ال مسيااد م  الةر  الماضب تهر اتماه قور و  ا ة  ب الممتمعاد الرأسمالية يدةو إلى 
تماه الممتم  الذر تتعامل معه،  أ بحد اإلدارة مسلولة ليس  ةط ة  تحةيق اضرورة التيا  الملسسة 

ما يمب أ  تلديه الكفاءة اتقت ادية ياشطة الملسسة معبرا ةاها بواسطة ملشر الربحية و لك  أيضا 
الملسسة اتماه المشاكل اتمتماةية المترتبة ة  أداء تلف اياشطة، بمعاى أ  اإلدارة أ بحد مضطرة إلى 

 .1التسلي  بالمسلولية اتمتماةية إلى مااب مسلوليتها اتقت ادية
ولةد تطور مفهو  المسلولية اتمتماةية حياما بدأد ماتماد ايةمال  ب إتهار مسلولياتها اتمتماةية 

 ضال ة  إبرايها ةبر بشكل أكثر مدية  ب إدارة استراتيمياتها والتةارير اتمتماةية ي حاب الم الح 
 Corporate)ة اتمتماةية المساءل: المسلولية اتمتماةيوة ماهامسمياد م تلفة إذ تشير مميعها إلى 

Accountability) اي الق التاتيمية(Corporate Ethics) المواطاة التاتيمية ،(Corporate 
Citizenship)،  واتلتياماد التاتيمية(Corporate Obligations.)2 

 .3" التيا  الماشأة اتماه الممتم  الذر تعمل  يه" المسلولية اتمتماةية بأاها   (Drucker)كما ةرف 
ةلووى ماشووأة ايةمووال اتموواه الممتموو  الووذر تعموول  يووه و ذلووف ةوو   التوويا  " عر هووا ةلووى أّاهووا  (Holmes)أّمووا  

ال ووحية  ال وودمادوتحسووي  محاربووة الفةوور  اتمتماةيووة مثوولموةة كبيوورة موو  اياشووطة وووووالمسوواهمة بمم  طريووق 
 .4"ومكا حة التلوث، و  لق  رص ةمل و حل مشكلة اإلسكا  و الموا الد و غيرها

 



التيا  أ حاب الاشاطاد التمارية : "و يعرف الباف الدولب مفهو  المسلولية اتمتماةية للماتماد ةلى أاه
والممتم  المحلب والممتم  ككل بالمساهمة  ب التامية المستدامة م   الل العمل م  موتفيه  وةامالته  

 .5"لتحسي  مستوع معيشة الااس، بأسلوب ي د  التمارة وي د  التامية  ب آ  واحد
التيا  الملسسة بالمساهمة  ب التامية اتقت ادية :" كما تعر ها ماتمة التعاو  اتقت ادر و التامية ةلى أاها
و الممتموو  المحلووب و الممتموو  بشووكل ةووا  بهوودف موو  الحفووات ةلووى البيمووة و العموول موو  العمووال و ةووامالته  

 6." تحسي  مودة الحياة لممي  ايطراف

باتلتيا  المستمر للشركاد بالت رف ةلى " ب حي  يعر ها مملس ايةمال الدولب للتامية المستدامة       
والممتم  المحلب احو أ القب و بالمساهمة  ب التامية اتقت ادية  وتحسي  اوةية الحياة للعاملي  وأسره  

 .7"والممتم  ككل
 :أبعاد المسؤولية االجتماعية-2

وم  . تعتبر المسلولية اي القية مسلولية إليامية و تتعدع  ب كواها اإليفاء باتلتياماد الةااواية واتقت ادية
 : 8أبعاد المسلولية اتمتماةية والمتمثلة  يما يلب Pride and Ferrellهذا الماطلق بّي   

أر أ  تكو  الماتمة  الحة، وأ  تعمل ةلى اإلسها   ب تامية وتطوير الممتم ، : المسلولية اإلاسااية -أ
 .وأ  تعمل ةلى تحسي  اوةية الحياة

بمعاى أ  تكو  الماتمة مباية ةلى أسس أ القيوة، وأ  تلتي  بايةمال : المسولولية اي القية -ب
 ال ووووحيحة

 .وأ  تمتا  ة  إيذاء اآل ري  
أر أ  الماتمة يمب أ  تلتي  بإطاةة الةوااي ، وأ  تكسب ثةة اآل ري  م   الل : المسلولية الةااواية -ج

 .التيامها بتافيذ ايةمال الشرةية وةد  الةيا  بايةمال الم لة بالةااو 
ة تو ير وية د بها أ  تكو  الماتمة اا عة وممدية اقت اديا، وأ  تحاول ماهد: المسلولية اتقت ادية -د

 .ايما  لآل ري 
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 :مجاالت المسؤولية االجتماعية -3
 مجاالت المسؤولية االجتماعية: 11الجدول 

 بعض ما يجب أن تدركه المنظمة من دور اجتماعي  المجال

حمايووة أ ووول الماتمووة، تحةيووق أكبوور ربووح ممكوو ، رسوو   ووورة ميوودة للماتمووة، تعتووي   المالكو 
 .قيمة السه  والماتمة ككل، ييادة حم  المبيعاد

ةدالووة وتيفيووة، رةايووة  ووحية، رواتووب و أمووور مد وةووة، إموواياد مد وةووة،  وورص تةوود   العمال
 .وترقية، تدريب مستمر، إسكا  للعاملي  و اةله ، تروف ةمل مااسبة

أسوووعار مااسوووبة، اإلةوووال  ال وووادق، ماتمووواد آماوووة و باوةيوووة ميووودة، إرشووواداد بشوووا   المستهلكو 
 . بةاياه است دا  الماتج ث  الت لص ماه أو م 

معلوماد  ادقة، ةد  سحب العاملي  م  اآل ري  بوسامل غير اييهة، ماا سة ةادلة  الماا سو 
 .واييهة

 .أسعار ةادلة، اتستمرارية  ب التمهيي، تسديد اتلتياماد المالية وال دق  ب التعامل الموردو 

الحوود موو  تلوووث الموواء التشوومير وقيووادة المسوواحاد ال ضووراء، الماتموواد غيوور الضووارة،  البيمة

التصرف   (: االنساني)البعد الخيري
كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز املوارد يف 

 اجملتمع و حتسني نوعية احلياة
مراعاة املنظمة للجانب  :البعد األخالقي

األخالقي يف قراراهتا مما يؤدي إىل أن تعمل 
.بشكل صحيح وحق وعادل  

إطاعة القانون والذي يعكس   :القانوني البعد
ما هو صحيح أوخطأ يف اجملتمع و هو ما 

 .ميثل قواعد العمل األساسية
حتقيق املنظمة عائد      :  االقتصادي البعد

و هذا ميثل قاعدة أساسية للوفاء باملتطلبات 
 .  األخرى



 .والهواء والتربة، اتست دا  ايمثل للموارد و  و ا غير المتمددة ماها
اتلتوويا  بووالةوااي ، إةووادة التأهيوول والتوودريب، تكووا ل الفوورص بووالتوتيف، حوول المشووكالد  الحكومة

 . اتمتماةية، تسديد اتلتياماد الضريبية
مماةاد 

 الضغط

احتوورا  أاشووطة مماةوواد حمايووة البيمووة، التعاموول الميوود التعاموول ال ووادق موو  ال ووحا ة، 
 .م  ممعياد حماية المستهلف، احترا  دور الاةاباد العمالية والتعامل الميد معها

 ال ير ب محمد، المسلولية اتمتماةية لإلدارة، الطبعة ايولى، دار الو اء الطباةة والاشور: المصدر
 .27، 20، ص 7002اإلسكادرية، م ر، 

 
 :أهمية تبني المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال-4

 التب  ب تل تيايد اتهتما  بمفهو  المسلولية اتمتماةية لماتماد ايةمال، يثور التسالل حول ايسباب
 وتشير .ومادية مالية أةباء م  ةليه تاطور ما ضوءب   ا ة المسمولية بهذه اتلتيا ى ةل تشم  الماتماد

 :9أهمية تباب الدور اتمتماةب يتمثل  يما يلب أ  إلى الدولية التمارب

 اتمتماةية المسلولية مماتدل م  المما هذا  ب ُأمريد التب البحوث:المالي ألداءا تحسين -
 ايداء المالب و للشركاد امتماةيا   لمسلولية ا لممارساد ا بي  حةيةية  لة ومود بّياد قد للشركاد
 .اإليمابب

 
  فض إلى وتلدر البيمب ايداء تحسي  تستهدف كثيرة مبادراد هاالف:التشغيل كاليفت تخفيض -

 است دا  المواد تةليلالعالمب أو  المااخ تغير تسبب التب الغاياد اابعاثاد تةليل مثل التكاليف
 .تدويرها مبادراد إةادةل  ال م  الافاياد م  الت لص تكاليف تةليل يمك  اليراةية،كما الكيميامية
 مداول البشرية مثل الموارد ممال  ب للشركاد اتمتماةية المسلولية إطار  ب المبذولة والمهود
  فض إلى العمل تلدر بمكا  لمت لة ا البرامج م  ذلف وغير الوتامف ةلى المراة،والتااوب العمل
 و الفعالية و الحماس للعمل، شديدر الموتفي  م  كبير بعدد اتحتفات عاملي ،وييادةال غياب اسبة

 .والتدريب التوتيف تكاليف و فض اإلاتامية، الكفاءة
 

 تةدي   ب ايداء،والاماح الكفاءة  ب أساس ةلى تُباى والتب :المنظمات تحسين سمعة -
 هذه به تتعامل الذر لشفا يةو مستوع ا  الم الح وأ حاب الماتماد بي  ال دماد،والثةة المتبادلة

 لماتماد التياما ويسه  البشرر باتستثمار واهتمامها البيميةلالةتباراد  ومدع مراةاتها الماتماد
 .10سمعتها  تحسي  ب كبيرة بدرمة اتمتماةية بمسموليتها



 الماتماد و البيمب الاةاءتثمي   إل ملحوتة ب ورة العودة إ :العمالء ووالء المبيعات تعزيز -
 و العملياد هذه تأثير و اإلاتاج بعملياد ال اص اتهتما إلى  المستهلكي  د   قد الطبيعية

 المةا   ب تفب أ يمب ةليها  التمارية ماد ايةمالمات أ  م  الرغ  البيمة، ةلى الماتماد ةلى
ومالءمتها، إ   سالمتها وتو رها،و السل ، ايسعار،ومودة مثل للمستهلكي  الشرامية ايول بالمعايير

 المستادة إلى اي رعر المعايي بعض بسبب الشراء ةد  أو الشراء  بتيايد الرغبة  تتهر الدراساد
 .وراثيا   عّدلةم مكوااد أو مواد است دا  ةد  البيمة،و ةلى التأثير قلة مثل قي 

 بالمسلولية تضطال سبيل ا  ب الماتماد تبذلهاب الت المهود إ  :والجودة اإلنتاجية زيادة -
اإلاتامية  ييادة إلى الغالب  ب تلدر ابه تةو  لتب ا والعملياد العاملة الةوة  الل م  اتمتماةية
وييادة  العمل تروف حسي طريق ت ة  الكفاءةالفعالية و   تعيي و اي طاء وقو  معدل وت فيض
 .الةرار  ا   ب الموتفي  مشاركة

 
 تعيوي  ةليهوا يسوهل امتماةيوا   لمسولولة ا الماتمواد :مبه واالحتفواظ المووظفين جذب على القدرة زيادة -

 يوت  و . التوتيوف والتودريب تكواليف  فوض إلى ذلف ةليه ،ويلدر المحا تة و ةالية كفاءة ذور موتفي 
 المتعلةووة الةوي  السوبب، ست ووبح لهووذا و الشوركة  يووه تعمول الووذر تمو لمما موو  المووتفي  تعيووي  الغالوب  وب

 الةوي  حيث م  تعارض أر يستبعدالذر  الموتفي ،الشبء قي  م  متسةة للشركاد اتمتماةية بالمسلولية
 .العمل بيمة يعيي و
 

 ثانيا اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
 :التنمية المستدامة-1

ةد  اا فاض مستوع الر اهية ةبر اليم ، بمعاى أر امط للتامية يهت  بتحسي  " التامية المستدامة هب
ر اهيته   ب المستةبل، يعد امطا غير مستدا ، أر أ  مستوع ر اهية  اي راد  ب الوقد الحالب ةلى مستوع 

التامية المستدامة تهدف إلى تعتي  الاف  ال ا ب م  التامية اتقت ادية، م  مراةاة الحفات ةبر اليم  ةلى 
 .11"اوةية الموارد وال دماد البيمية

لتب تلبب احتياماد الميل تلف التامية ا" حسب  ما ماء به ملتمر ايم  المتحدة  التامية المستدامة هب  
 .12الحالب دو  اإلضرار بةدرة ايميال المةبلة ةلى تلبية احتياماتها ال ا ة

إدارة قاةدة الموارد الطبيعية و يااتها "ويرع مملس ماتمة ايغذية واليراةة أ  التامية المستدامة هب 
د البشرية لألميال الحالية والمستةبلية وتوميه التغيراد التكاولومية والملسسية بطريةة تضم  تلبية اتحتياما

 .13"ب ورة مستمرة



اتيمة تفاةل ممموةة أةمال السلطاد العمومية و ال ا ة للممتم  م  أمل تلبية "كما تعرف ةلى أاها
الحاماد ايساسية وال حية لإلاسا  وتات  تامية اقت ادية لفامدته والسعب إلى تحةيق ااسما  امتماةب  ب 

تر ة  ات تال اد الثةا ية اللغوية والدياية لألش اص ودو  ره  مستةبل ايميال الةادمة الممتم  بغض الا
 .14"ةلى تلبية حامياتها

 15:كما ت  ت ايف تعاريف التامية المستدامة ضم  أرب  ممامي  أساسية حسب الموضو  المراد بحثه
ممتم  إلى ة ر ال ااةاد التامية المستدامة هب التامية التب تاةل ال: تعريفات ذات طابع تقني -

والتةاياد اتيفة التب تست د  أقل قدر ممك  م  الطاقة والموارد، وتاتج الحد ايداى م  الغاياد 
 .والملوث التب تلدر إلى ر   درمة حرارة سطح ايرض والضارة لألويو 

ةلى السعب م  أمل استةرار الامو السكااب ووقف تد ق اي راد : تعريفات ذات طابع اجتماعي -
المد ، وذلف م   الل تطوير مستوع ال دماد ال حية والتعليمية  ب ايرياف، وتحةيق قدر أكبر 

 .م  المشاركة الشعبية  ب ت طيط التامية
 

تعاى بحماية الموارد واتست دا  ايمثل لألراضب اليراةية والموارد  و: تعريفات ذات طابع بيئي -
 .مضاةفاد المساحاد ال ضراء ةلى الكرة ايرضية ، وبما يلدر إلى لالمامية  ب العا

ف الطاقة والموارد تتملى التامية اتقت ادية هاا   ب  فض استهال: تعريفات ذات طابع اقتصادي -
حداث تحوتد  لاسبة للدول الاامية بامذرية  ب اياماط الحياتية السامدة لاسبة للدول المتةدمة، إما وا 

رد المتاحة م  أمل ر   مستوع المعيشة والحد م  الفةر ومتاهر لتوتيف ايمثل للمواا هب تعاب 
 .الت لف

التامية التب تحةق التواي  بي  الاتا  اتقت ادر  "هب يمك  الةول أ  التامية المستدامةم   الل ما سبق  و
 ."ةواتمتماةب والبيمب والتكاولومب، وتساه   ب تحةيق أق ى حد م  الامو  ب اياتمة ايربعة السابة

 :أبعاد التنمية المستدامة -7
البعد البيمب،اتقت ادر ،اتمتماةب و : تض  التامية المستدامة أربعة أبعاد رميسية متدا لة ومتشابكة هب

 :التكاولومب كما هب ممثلة  ب الشكل التالب 
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 باةتماد الباحثتي  ةلى ممموةة م  المرام : المصدر
 

 :أهداف التنمية المستدامة-3
 :16للتامية المستدامة ممموةة م  ايهداف التب تسعى لتحةيةها اوردها ةلى الاحو التالب

الت طيط وتافيذ السياساد التاموية وة  طريق  تحةيق حياة أ ضل للسكا ، وذلف م   الل ةملياد -
التركيي الروحب ةلى مماتد وموااب الامو وكيفية تحةيق امو ميد للممتم  سواء اتقت ادر أو 

 .اتمتماةب والافسب
إ  اترتباط الوثيق بي  التامية المستدامة والبيمة هو الذر أدع إلى أ  يكو  : احترا  البيمة الطبيعية -

سب وراء التامية المستدامة هو الحفات ةلى البيمة واحترامها لت بح ةالقة تكامل وااسما ، الهدف الرمي
 اتا ة البيمة حسي  أساس حياة اإلاسا ،  حماية البيمة تلدر إلى ترقية تامية وطاية مستدامة بد شروط 

 .المعيشة والعمل ةلى ضما  إطار معيشب سلي  يحةق تامية مستدامة للممتم  ككل
التامية المستدامة إلى توةية السكا  للمشاكل والم اطر البيمية التب تحدث،  بالتوةية تحدث تامية تهدف  -

مستدامة اتماه أهمية الحفات ةلى البيمة، و ب حث اي راد ةلى إيماد حلول إلةداد وتافيذ ومتابعة برامج 
 .ومشاري  وسياساد التامية المستدامة

 البعد االجتماعي
 املساواة يف التوزيع  -
 املشاركة الشعبية -
 التنوع الثقايف  -
اإلنصاف و العدل يف  -

 اختيار النمو 

 البعد التكنولوجي 
التطوير أنشطة البحث  -

 .و التطوير 
بناء القدرات يف  -

 .التكنولوجيا واالبتكار
 .التكنولوجيا احلديثة -

 البعد البيئي 
 البيولوجيالتنوع  -
 القدرة على التكيف -
 اإلنتاجية البيولوجية -
 النظم االيكولوجية -

 البعد االقتصادي
حصة االستهالك الفردي من  -

 . املوارد الطبيعية
 .العدالة يف توزيع املوارد الطبيعية  -
 .إيقاف تبديد املوارد الطبيعية -
 .احلد من التفاوت يف املداخيل  -
 .اإلنفاق العسكريالتقليل من   -
 .تقليص تبعية البلدان النامية -
 

 أبعاد التنمية المستدامة



  ةةالاب للموارد،  التامية المستدامة لتحةيق أهدا ها ةليها بتوتيف تسعى لتحةيق استغالل أمثل واست دا -
استغالل هذه الموارد بشكل ةةالاب م طط له ومدروس لكب ت تستايف وتدمر هذه الموارد وتفةدها 

 . الحفات ةلى متطلباد ايميال الةادمة
وسامل بما يحةق وي د  ربط التكاولوميا الحديثة والمعا رة بأهداف الممتم  وذلف بتوتيف هذه ال -

الممتم  وذلف باستغاللها لما يحةق تامية لأل راد والممتم  و ب تحةيق ايهداف الماشودة دو  أ  تكو  
 .له آثار سلبية ةلى الممتم 

إحداث تغيير مستمر  ب حاماد و أولوياد الممتم ، وذلف بتحةيق التواي  التب التامية اتقت ادية  -
 .المشاكل البيمة ال ا ة وبدوره يلدر إلى إيماد بدامل مااسبة لهذه المشاكلويلدر إلى التحك   ب 

 
 ثالثا المسؤولية االجتماعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة

 :مقاربة تحليلية بين المسؤولية االجتماعية و التنمية المستدامة-1
تعتبر المسلولية اتمتماةية م  أه  المفاهي  المرتبطة مباشرة بالتامية المستدامة لاسبة للملسسة ما يعورف 
لمسولولية اتمتماةيوة للشوركاد، إذ يعد هذا المفهو  م  أه  المفاهي  الذر يت  تداوله ةاد التطرق إلى 

هوذه المسولولية يراهوا الوبعض ةلوى أاهووا التطبيوق  الملسساد اتقت ادية ودورها  ب التاميوة المسوتدامة،ذلوف أ 
 .العملوي للتنميوة المسوتدامة داخول المؤسسوة

 مفهوو  التاميوة المستدامة يرتبط مباشرة بمفهو  المسلولية اتمتماةية لماتماد ايةمال والذر م   والل 
وة والوذر يعتوبر هودف الملسسوة اتقت وادية هوو تطبيةوه سويت  إحوداث الةطيعوة بوي  المفهوو  الكالسويكب للملسس

 محا توة الملسسوة اتقت وادية ةلوى بةامهوا واموهوا يحووت  ةليهوا أ  تعمول ةلوى .تعتوي  الربحيوة للمسواهمي 
تحةيوق أهوداف أ ورع يطوراف دا ليوة وأ رع  ارمية مومودة  ب البيمة التب تعمل  يهوا، وأ  السوعب الودام  

 .17المسوتمر إلى تحةيوق هوذه ايهوداف يترتوب ةليوه تحمول الملسساد اتقت ادية لمملة م  المسلوليادو 
 

 تطبيق المسلولية اتمتماةية يعاب دمج اتهتماماد اتمتماةية و البيمية  ب الاشاطاد التمارية الذر يدة  
تستدامة التامية،  لو تحتاا ممال تطبيق التو يق بي  الموااب اتقت ادية و اتمتماةية و البيمية 

 :18المسلولية اتمتماةية و الذر يشمل العاا ر التالية
 .مكا حة التلوث، إدارة الفضالد، اتستغالل العةالاب للمواد ايولية: احترا  البيمة -
 .ايما  ةاد ةملية اإلاتاج و تحةيق ايما   ب   امص الماتوماد  -
 .تكا ل الفرص، تحسي  تروف العمل، أاتمة ايمور، التكوي  المهابإثراء الحوار اتمتماةب،  -
 .احترا  حةوق اإلاسا   ب أماك  العمل، احترا  الةوااي  الدولية لحةوق العامل -
 .اتلتيا  بأ القياد اإلدارة ومكا حة الرشوة و تبييض ايموال -



 .اتادماج  ب الممتم  م   الل التامية المحلية  -
 .الم الح  التحاور م  أ حاب -
 .و المعايير اتمتماةية ISO 14000اتاضما  إلى المةاييس العالمية للبيمة مثل،  -

يمك  الةول أ  المسلولية اتمتماةية ترتكي ةلى ممموةة م  المبادئ التب تسعى لتحةيةها والتب تمهد 
إلى اتا  متسق يض  الطريق لتحةيق تامية مستدامة،حيث يحتاج تحةيق أهداف التامية المستدامة بفعالية 

وهذا ما يضماه السعب لتحةيق .السياساد التكاولومية واتقت ادية واتمتماةية  ب  طة شاملة للتامية
حيث تسعى المبادئ التب تمثلها المسمولية اتمتماةية إلى توتيف . المسمولية اتمتماةية لماشآد ايةمال

ية لتحةيق امو اقت ادر يهدف إلى اترتفا  باوةية الموارد الطبيعية ورأس المال البشرر بطريةة اقت اد
الحياة م  الحفات ةلى اوةية البيمة وم ادرها الطبيعية لألميال الحالية والةادمة مما يحةق التامية المستدامة 

 .19الماشودة
 

قياس األداء البيئي و االجتماعي معيار لمعرفة مساهمة المنظمات في تحقيق التنمية -2
 :ل  تطبيق المسؤولية االجتماعية المستدامة من خال 

إ  التعرف ةلى مدع مساهمة الماتماد  ب تحةيق التامية المستدامة م   الل احترامها للمسلولية 
لرغ  م  اتتفاق ةلى أهمية قياس ايداء اتمتماةية يفرض ةلياا قياس أدامها البيمب واتمتماةب، و با

اموذج موحد يت  م   الله هذا الةياس، غير أ  المتفق ةليه أاه البيمب واتمتماةب إت أاه ل  يت  تحديد 
 :20يتطلب اي ذ  ب اتةتبار المعايير الثالثة التالية

يابغب أ  يعكس الاموذج الموااب الم تلفة لألداء البيمب واتمتماةب للملسساد حيث يعتبر : الشمولية -
 . المضمو  البيمب و اتمتماةبمعيار الشمولية ملشر لدرمة احتواء الاموذج لألاشطة ذاد 

يعتبر أسلوب الةياس الكمب أكثر أساليب الةياس موضوةية مةاراة أسلوب الةياس : أسلوب الةياس  -
 .الو فب لذلف يعتبر ملشر لموضوةية المعلوماد التب يحتويها الاموذج

 عوباد، وتعتبر سهولة يوامه تطبيق المحاسبة  ب ممال المسلولية اتمتماةية ةدة : إمكااية التطبيق  -
 .إةداد الاموذج وقابلية ما يحتويه م  معلوماد للفه  ملشر إلمكااية تطبيةه

بااءا ةلى هذه المعايير يمك  قياس ايداء البيمب واتمتماةب وذلف م   الل قياس ايبعاد الم تلفة 
اإلمبارر أو الطوةب بةيا   للمساهماد البيمية واتمتماةية اإليمابية والسلبية التب تترتب ة  اتلتيا 

الملسساد للعملياد البيمية واتمتماةية التب تد ل  ب مماتد هذه المسلولية؛ و  ل الاتا  المحاسبب 
 .21اتمتماةب ة  الاتا  المحاسبب المالب التةليدر

 
 



 :مؤشرات األداء االجتماعي الستدامة التنمية-3
 : 22اتامج تطبيق المسلولية اتمتماةيةوهااف أربعة ملشراد أساسية يت  م   اللها معر ة 

ويشمل ممي  تكاليف ايداء ب الف ايمر ايساسب الذر تةدمه : مؤشر األداء االجتماعي للعاملين -
وتةو  الماتمة . الماتمة للعاملي  لديها بغض الاتر ة  مواقعه  التاتيمية أو او  أو طبيعة أةماله 

ق وتعميق حالة الوتء واتاتماء للعاملي  كاتهتما  بحالته  تلتيا  بتو ير كا ة العوامل الاليمة ل ل
ال حية وتدريبه  وتو ر له  محيط ةمل ميد  الب م  كل الم اطر وكل الوسامل الاليمة لحمايته  م  

حيث . الحوادث وتحسي  وضعه  الثةا ب واتهتما  بمستةبله  ةاد ااتهاء  ترة  دماته  وما إلى ذلف
 .روح العمل و تعييي المسلولية  ب ايداء إياء الماتمة و إياء محيطها ال ارمب يساه  ذلف  ب تامية

وتشمل كا ة تكاليف ايداء التب تا ب  ب  دمة المستهلكي  : مؤشر األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج -
حيث تتضم  تكاليف الرقابة ةلى مودة اإلاتاج وتكاليف البحث والتطوير ث  تكاليف ضماااد المتابعة 
ما بعد البي  وتكوي  وتطوير العاملي  وغيرها م  ال دماد التب تحةق حالة الرضا ة  الماا   المتأتية 

 . ل دماد المةدمة إلى المستهلكي م  الماتماد وا
ويشمل كا ة تكاليف ايداء اتمتماةب المضحى بها لحماية : مؤشر األداء االجتماعي لحماية البيئة -

أ راد الممتم  المحيط الذر تعمل الماتمة دا ل اطاقه المغرا ب حيث تحاول ماهدة رد ايضرار ة  
وهذه تشمل ةلى تكاليف حماية تلوث الهواء والبيمة  البيمة المحيطة والمتولدة م  أاشطتها ال ااةية،

 .البحرية والميروةاد وايةشاب الطبيعية وتلوث المياه وما إلى ذلف
 

ويتضم  كا ة تكاليف ايداء التب تهدف إلى إسهاماد الملسسة  ب : مؤشر األداء االجتماعي للمجتمع -
ساد التعليمية والثةا ية والرياضية وال يرية  دمة الممتم  مشتملة بذلف ةلى التبرةاد والمساهماد للملس

 .اإلسهاماد  ب برامج التعلي  والتكوي  اتمتماةب ومشاري  التوةية اتمتماةية ث  تكاليف
تعتبر الملشراد ايربعة سابةة الذكر م  اإلسهاماد البارية  ب ممال ايداء اتمتماةب ودوره  ب تحةيق 

لمستدامة كواه يةيس و يةي  أةمال الماتماد م   الل مراةاتها لدورها اتستمرارية و التامية الممتمعية ا
اتمتماةب للذر تلعبه بداية م  اتامها الدا لب و وت إلى البيمة و ممتمعها الذر تعمل  يه ، و الح ول 

 .ةلى أ راد مسلولي  و ماتمة مسلولة و ممتم  مسلول
 :ة المستدامةدور المسؤولية االجتماعية في تجسيد أبعاد التنمي -4

إ  المسلولية اتمتماةية هب الطريةة التب يمب أ  تعمل بها الماتماد لدمج اتهتماماد والةضايا 
اتمتماةية والبيمية  ضال ة  اتقت ادية  ب قراراتها وسياساتها واستراتيمياتها، وقبل كل ذلف تبد م  

ومستمرة أحس  الممارساد اتماه العاملي ، ترسي ها ضم  ثةا ة الماتمة وهذا لكب يت  تطبيق ب فة طوةية 
 .اليبام ، البيمة، والممتم  ككل 

 



 
 

 دور المسؤولية االجتماعية في تجسيد أبعاد التنمية المستدامة: 03الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م  المرام   اةتماد الباحثتي  ةلى ممموةة: المصدر
 :منظومة المسؤولية االجتماعية تطبيق لمخرجات داعمة للتنمية المستدامة -5

م   الل تطبيق مد ل الات  ةل المسلولية اتمتماةية التب أةطاها بعدا هيكليا بالاتر إلى ماتماد 
لتعتبر بذلف .ايةمال كاتا  مفتوح تتفاةل  أميامه الم تلفة م  بعضها البعض و م  البيمة المحيطة بها 

ياد معالمة و لاتح ل  ب مبادئ المسلولية اتمتماةية كمد الد و ةملياد اتستمابة اتمتماةية كعمل
اي ير ةلى م رماد و هب اواتج ايداء اتمتماةب و التب تدة  استدامة التامية اقت اديا و امتماةيا و 

 .بيميا

 دور المسؤولية االجتماعية في تجسيد أبعاد التنمية المستدامة

 االقتصاديالدور 
اتستغالل العةالاب لموارد -

الطبيعية  ا ة غير  
 .المتمددة ماها

الامو اتقت ادر و ر    -
 .مستوياد الد ل و المعيشة

ايما   ب   امص  -
الماتوماد وتحسي   دمة 

 .اليبام 
تطبيق موا فاد اتا   -

 ISOإدارة المودة  
كأداة مهمة تحةق م  9000

 اللها الماتمة متطلباد 
 .الممتم 

 

 الدور القانوني
تو ير بيمة ةمل  حية -

 .وآماة
تطبيق المةاييس العالمية  - 

لاتا  إدارة ال حة السالمة 
المهاية و ق موا فة 

 .اإلييو
 .اتلتيا  أ القياد اإلدارة-
اإل  اح  ب التةارير و  -

 .اللمااد الدولية
 

 الدور البيئي
اتلتيا  البيمب لدع اي راد و  -

 . الممتمعاد
 .إدارة الافاياد -
المساهمة  ب حمالد  -

التشمير، والتوةية لحماية البيمة 
والةيا  بكل ما م  شأاه معل 
الماتمة  ديةة للبيمة م  حية 

 .اشاطاتها، ماتماتها و دماتها
اتهتما  بتطبيق المةاييس  -

 ISO. العالمية للبيمة
 

 الدور االجتماعي
حل المشكالد  -

اتمتماةية ةبر دة  
ايةمال وم تلف 

المشاري  التب تعود لاف  
 .ةلى الممتم  ككل

 احترا  حةوق اإلاسا  -
 لق  رص ةمل  ب 

الممتم  وت فيض اسبة 
 .البطالة

تو ير ماا ب ةمل  -
 . ا ة للمعوقي 

إتبا  أاتمة أمور  -
 .ةادلة

 



 
 

 ماتومة المسلولية اتمتماةية: 14الشكل رقم 
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المستدامة يتطلب وض  سياسة ملسسية واضحة وطويلة ايمد تلتي   يها الماتماد بحيث تحةيق التامية 
و يمدر للماتماد بو فها كيا  وطاب .بتمسيد مسلوليتها  ب المماتد اتقت ادية واتمتماةية والبيمية

ه تحتاج وبااء ةلي.  الح المشاركة  ب تحةيق التامية المستدامة والمساهمة  ب اترتةاء بمستوع ممتمعاتها

 (المد الد )متماةية مبادئ المسمولية ات
 الشرةية  -
 المسلولية العامة -
 اتلتيا  و اتهتما  اإلدارر  -

 (ةملياد تشغيلية)ةملياد اتستمابة اتمتماةية 

 المسح البيمب -
 .إدارة العالقاد م  أ حاب الم الح -
 .إدارة قضايا و موضوةاد ةامة -

 

 (م رماد) اواتج ايداء اتمتماةب و م الف تأثيراته
التأثيراد اتقت ادية ةلى الااس و  -

 .الماتماد
التأثيراد ةل البيمة الطبيعية و المادية  -

 .المحيطة
التأثيراد ةلى الات  اتمتماةية و ةلى  -

 الملسساد



إلى مواممة المسلولية افسها م  ايهداف الوطاية التب تتمحور حول التامية المستدامة وذلف باست دا  ايداة 
 .الةوية لمبادراد المسلولية اتمتماةية للمساهمة  ب تحةيق هذه ايهداف

 
  :الخاتمة

وم  تغيراد متطلباد وأساسياد و ب الاهاية يمك  الةول أ  اتيمة للتطوراد  التب شهدتها بيمة ايةمال، 
الاماح أ بحد المسلولية اتمتماةية لماتماد ايةمال ضرورة حتمية لمواكبة بيمة ايةمال و الةدرة ةلى 
التعامل م  التطوراد المتسارةة  ب الموااوب اتقت ادوية واتمتماةوية و التكاولوميوة مراةية بذلف البيمة 

 .بعاد التب تد   بعملة التامية  ا ة  ب الدول الااميةاي راد و الممتمعاد  ب ممي  اي
 :ويمك  الةول أ  تطبيق ماهج المسلولية اتمتماةية  ب ماتماد ايةمال يرتكي ةلى اةاط أهمها 

 .يمب أ  تاب  المسلولية اتمتماةية م  الماتمة و ثةا تها و قيمها و مبادمها -
 .كميية تاا سية و استثمار بعيد المدع التوةية بأهمية ال دمة اتمتماةية اتقت ادية -
دة  تطبيق المسلولية اتمتماةية بالتشريعاد والمعايير المساةدة لتطبيق اتا  المحاسبة ة   -

 .المسلولية اتمتماةية
 .اتةتماد ةلى ماهج بيمب مسلول -
 .اهتما  الماتماد بالمشكالد و الةضايا اتمتماةية للممتمعاد كطريق احو تامية مستدامة -
 .تعميق الدور اتمتماةب للماتماد لدة  التباب ال حيح للمسلولية اتمتماةية -
ضرورة دمج اتهتماماد والةضايا اتمتماةية والبيمية  ب أةمال الماتماد دو  التركيي ةلى  -

 .الربحية الذاتية
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مكانة و ممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم : استمارة المشاركة في اليوم الدراسي حول 
 جامعة محمد خيضر بسكرة  -الذي تنظمه  70/21/1720واالجتماعية  يوم  اإلنسانية
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 (....المواطنة،أخالقيات العمل )ممارسات المسؤولية االجتماعيةالمحور الثالث، :محور المشاركة 
         للمسؤولية األخالقية المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة : عنوان الورقة البحثية 

 دراسة ميدانية بوالية سطيف- وجهة نظرهم والمهنية من                        
 :ملخص الورقة البحثية 

     قيةللمسؤولية األخال المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة تهدف هذه الدراسة إلى معرفة درجة   
 انولإلجابة على أسئلتها قام الباحث الوصفي المنهج تم استخدام الحالية الدراسة وإلجراء ، وجهة نظرهم والمهنية من

بند  84للمسؤولية األخالقية والمهنية تكون من  المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ببناء مقياس ممارسة
  مستشارا للتوجيه  84الالت صدقه وثباته ، وقد بين تحليل استجابات موزعة على خمسة محاور ،وتم استخراج د

باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  واإلرشاد المدرسي والمهني اختيروا بطريقة عشوائية  بوالية سطيف على المقياس
(spss)، ضوء ذلك قدم   وفي .على أنهم يمارسون المسؤولية األخالقية والمهنية بدرجة كبيرة وعلى جميع محاوره

 .مجموعة من التوصيات و االقتراحات انالباحث
 .المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ،المسؤولية المهنية،المهنة أخالقيات: الكلمات المفتاحية 

 
 

Résumé: 
La présente étude a pour but d'explorer les opinions des conseillers d'orientation scolaire 

de la wilaya de Sétif quant au degré de pratique de la responsabilité morale et 

professionnelle. 

L'analyse descriptive des réponses d'une population de 41 conseillers émanant d'une 

échelle constituée de 48 items réparties sur cinq axes montre en gros que ces conseillers 

d'orientation font usage de cette responsabilité d'un degré assez fort. 
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لكل مهنة في المجتمع اإلنساني مرتكزات أخالقية ومهنية يتبعها العاملون فيها ،وتعد المواثيق األخالقية من :مقدمة 
تحتاج المهن المتخصصة التي تتصل بحياة البشر .الوسائل التي تعتمد عليها المنظمات في توجيه سلوك العاملين 

خصصين الذين يقدمون المساعدة في هذه الجوانب؛ وذلك ورفاهتهم ومصالحهم إلى وجود قواعد تنظم سلوك المت
يجاد إطار يصلح للرجوع إليه في حدود ما يقوم في المجتمع  للمساعدة على وقاية المهنة من داخلها ومن خارجها وا 

 .وأنظمة عامة, من تشريعات
لتربوية، سواء الوطنية منها أو قطاع التربية الوطنية الجزائرية يبين تاريخ المؤسسات اميثاق أخالقيات وكما جاء في 

داري  الدولية، أن االتفاق الديناميكي حول مبادئ أخالقية واضحة وتوافقية، يساهم بقوة في ضمان سير بيداغوجي وا 
باعتبار التوجيه و اإلرشاد النفسي و التربوي من الخدمات األساسية التي تقدمها المؤسسة  .جيد لمجمل النظام التربوي

جميع التالميذ و بهذا فهو ليس غاية إنسانية فقط بل حاجة ماسة لكل المراحل في المؤسسات التربوية  التعليمية إلى
و الجزائر ليست في منأى عن هذا التوجه حيث أنها قامت بإصالح نظامها التربوي في العشرية . بكل مستوياتها

و المهني لتقديم خدمات متخصصة للتالميذ األخيرة و كيفت مهام مستشاري التوجيه لتشمل عملية اإلرشاد المدرسي 
النفسي  اإلرشادالتزام العاملون في مهنة اإلرشاد و التوجيه  عند تقديم خدمات يؤدي  .و أولياءهم و الفريق التربوي

 الخدمة أهداف تحقيق المهنة عندهم إلى  أخالقياتوالتي تعتبر ميثاق  المهنيةوالتربوي بالواجبات والمسؤوليات 
 . المدرسة ية فياإلرشاد

I.  إشكالية الدراسة و اعتباراتها: 
تعد المواثيق األخالقية من الوسائل التي تعتمد عليها المنظمات في توجيه العاملين وقد أثبتت  :اإلشكالية  -4-4

بعض الدراسات أن وجود المواثيق األخالقية لدى المنظمات أدى إلى الحد من كثير من الممارسات غير األخالقية 
 (1.)أنها تساعد في حل بعض المشكالت التي قد تعترض العاملين داخل المؤسسةبها كما 

أسهم تطور النظام التربوي الجزائري من خالل التجارب التي عرفها في مجال السياسة التربوية البيداغوجية في   
در إجماع تحول هذه   والجدير بالذكر أن بوا. إبراز ضرورة توفر مرجعية واضحة من مجموعة من المبادئ األخالقية

وقد .مما يتعين توضيح هذا اإلجماع وتوسيع دائرته من تم تعزيزه باإلعالن عنه في الميثاق,المبادئ قد بدأت تتشكل
وللعلم والعمل قيمتهما ومسايرة التطور التكنولوجي ,يرمي هذا الميثاق إلى استعادة المدرسة الجزائرية بريقها وقدسيتها

 (2.)ذات نوعية( عمومية وخاصة)نية ع الجزائري إلى مدرسة وطوتحقيق تطلعات المجتم
تعد مهنة التوجيه واإلرشاد من المهن المتخصصة التي تعتمد على معايير علمية وضوابط أخالقية يستنير بها 
ء المخططون والمنفذون للعمل اإلرشادي للقيام بمسؤولياتهم في تقديم المعونة واالستشارة لمن يحتاج إليها في ضو 

وتعد الجزائر من الدول التي أولت أهمية كبيرة للبرامج اإلرشادية بتعيين مستشاري  (3.)مفهوم علمي متخصص 
التوجيه في الثانويات وذلك لتلبية الحاجة الملحة للتوجيه المتعلق بتعيين مستشاري التوجيه في الثانويات بهدف تقويم 

رة إعادة النظر في مفهوم التوجيه وأساليبه للخروج به من ممارسات التوجيه المدرسي و المهني حيث برزت ضرو 
حقل التسيير اإلداري للمسار الدراسي للتالميذ إلى مجال المتابعة النفسية والتربوية واإلسهام الفعلي في رفع مستوى 

 (4.)األداء التربوي للمؤسسات التعليمية واألداءات الفردية للتالميذ
لعلمية وخبرته الميدانية يقدم خدمات متخصصة في اإلرشاد والتوجيه واالستشارة  لجميع فمستشار التوجيه بخلفيته ا   

    فدوره حيوي، هدفه تحقيق التوافق النفسي. المتواجدين في المؤسسة التربوية من تالميذ ، معلمين ،إداريين وأولياء
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ساعدهم على التكيف مع  المحيط المدرسي والمدرسي واالجتماعي والمهني لبناء شخصية سوية ينعم بها التالميذ ، وي
 .وحل مشكالتهم المدرسية والنفسية 

وبما أن الممارسة المهنية لبرامج التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي حديثة نسبيا فواقع الحال يبين  أن مستشار التوجيه 
ة وهذه الصعوبات تتفاوت في تواجهه العديد من الصعوبات خالل قيامه بعمله اإلرشادي داخل المؤسسات التربوي

اصبح العمل اإلرشادي شبه :تشريعية : شدتها وحدتها واتساعها وقد ترجع هذه الصعوبات إلى عدة أسباب منها 
 عليهم يؤثر منهم% 59  بنسبة المستشارين ، و أغلبية( 5)مستحيل في ظل كثافة األعمال اإلدارية و ضيق الوقت 

 يرغب التي التغييرات مقدمة وفي ’الحالية مهامهم على تغييرات بإدخال لقياما ويريدون الحالي سلبيا   القانون
 عدم تعاون أولياء األمور مع المستشارو  . جدا   مكثفة مهامهم ألن وذلك المهام تقليص في إدخالها المستشارون

العالقة بين المرشد  هناك ضعف في، و كذلك (6)تتمثل في عدم تقبلهم أساسا لفكرة خضوع أبنائهم لعملية إرشادية
 عدم تقبل التالميذ للعملية اإلرشادية: ، كما قد تكون أسباب راجعة للتلميذ مثل  (7. )التربوي وأولياء أمور الطلبة

يحجمون عن التعامل ،وبالتالي (8)يعود ذلك للفكرة الشائعة لديهم بأن المرشد النفسي يتعامل فقط مع المرضى نفسياو 
عدم اقتناع المدير بالعمل اإلرشادي وعدم تعاونه بإدراج وقت  قد ترجع للفريق التربوي من كما،(9) مع المستشارين

عدم اقتناع المعلمين بالعمل اإلرشادي وعدم تعاونهم ويؤثر ذلك إما وكذلك   ، (10)خاص في برنامج المستشار 
هو عدم وجود ، وكذلك (11)ميذ كمصادر لجمع البيانات أو كأطراف في تنفيذ اإلستراتيجية اإلرشادية لبعض التال

 (12. )وعي عن دور اإلرشاد التربوي ومدى تأثير على المجتمع بشكل عام وعلى المدرسة بشكل خاص
وتنطبع سمعة مهنة اإلرشاد النفسي والتربوي بمسلك أعضائها، وأن سلوك بعض المرشـدين إذا أسيء فهمه، ولو كان 

وم بعض المرشـدين بـبعض الممارسات الخاطئة التي تجعلهم عرضة لالنتقاد فقد يق. سليما  فإنه قد يلحق األذى بالمهنة
وقد . من الهيئة اإلدارية والمعلمين والطالب وأوليـاء األمور، مما يقلل من قيمة اإلرشاد وااللتزام المهني األخالقي

ينسجم والدور اإلرشادي والتربوي  يكون المرشد أحيانا  سببا  فـي خلق المشكالت لدى العاملين والمتعاملين معه؛ بما ال
 (13.)المتوقع منه، وذلك يشير إلى ضرورة العمل ضمن اإلطار المشترك بـين المرشـد والهيئـة اإلداريـة

التوجيه واإلرشاد على ما سبق ذكره، تصبح أخالقيات المهنة والمسؤولية المهنية ضرورة أساسية والزمة لمهنة  وبناء
ن العمل على المدرسي  في الجزائر أمر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  مناقشتها وتدعيمها لدى ، وا 

مهم، خاصة في ضوء التطورات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي يشهد المجتمع الجزائري 
،  وفي ظل انتقادات كثيرة موجهة  2149في الوقت الحاضر،من صدور لميثاق أخالقيات قطاع التربية الوطنية في 

 . للنظام التربوي 
لذلك جاءت دراستنا لتبحث في واقع ممارسة مستشاري التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني :تساؤالت الدراسة 

 :والمسؤولية المهنية ، وبالتحديد سعت الدراسة إلى اإلجابة على التساؤلين التاليين  ألخالقيات المهنة
 مستشاري التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني ألخالقيات المهنة من وجهة نظرهم؟ ما درجة ممارسة

 ما درجة ممارسة مستشاري التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني للمسؤولية المهنية من وجهة نظرهم؟
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 :الفرضيات  -2-1
مهني ال سيما منها تلك نظرا للصعوبات التي تعرقل عمل مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي وال:الفرضية العامة 

يسنا إلشكالية هذا البحث أعاله الذي أشرنا إليه في تأس الحالي للقانوناألعمال اإلدارية و التأثير السلبي المتعلقة ب
وجه ،فإننا نعتقد أن ذلك سيكون  أكمل وعلى الفعلي القيام بدورههم عدم وبالتالي المهني أدائهم على سلبا الذي يؤثرو 

ألخالقيات المهنة و المسؤولية ر على درجة ممارسة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني له انعكاس مباش
 .بدرجة  قليلة  ذلك التطبيق الذي نفترض أنهالمهنية 

 : الفرضيات اإلجرائية
 .من وجهة نظرهمبدرجة قليلة أخالقيات المهنة مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يمارس  -1
 .من وجهة نظرهمبدرجة قليلة المسؤولية المهنية ستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ميمارس  -2
 :تتجه الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية  :أهداف الدراسة  -2-3
التعرف على واقع ممارسة مستشار التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني ألخالقيات مهنة اإلرشاد والتوجيه   -

 سؤولية المهنية من وجهة نظرهموالم
معرفة وتحليل اآلراء التي يكونها مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني حول مسألة أخالقيات المهنة  -

 .والمسؤولية المهنية
المهنية واألخالقية  المدرسي والمهني للمسؤولية واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة بناء مقياس لقياس واقع -

 .نظرهم وجهة والمهني من  المدرسي واإلرشاد التوجيه ارلمستش
 :أهمية الدراسة  -2-4
تكمن أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تتناوله فأخالقيات المهنة  والمسؤولية المهنية موضوعان  -

رشـاد والعالقة اإلرشادية حيويان يهمان كل تربوي عموما ، وأهمية الدور الذي يلعبه مستشار التوجيه  في عملية اإل
التي تعد جوهر عملية اإلرشاد ، والتي تحظى بأخالقيات يجب على مستشار التوجيه  أن يتحلى بها ليقوم بعمله على 

 .أكمل وجه
توفر هذه الدراسة مؤشرا لمستشاري التوجيه على مستوى التزامهم بأخالقيات المهنة و المسؤولية المهنية في  -

وقد يساهم ذلك على تعديل سلوكياتهم وطرق تعاملهم مع المسترشدين ،و كذلك في حصولهم على ممارستهم لمهامهم 
تغذية راجعة فيما يتعلق بدرجة ممارستهم ،مما يساعد في زيادة تفاعلهم مع جماعتهم التربوية ودافعيتهم نحو العمل 

نتاجيتهم فيه، والقيام بواجباتهم ومهامهم المرسومة لهم بشكل أفضل  .وا 
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية للمسئولين بوزارة التربية وخاصة المخططين للبرامج التدريبية الخاصة بإعداد و  -

بالمسؤولية  المرشدين ، من اجل تضمين تلك البرامج مواضيع تتعلق بأخالقيات مهنة اإلرشاد النفسي وأهمية االلتزام
 .المهنية في الحياة العملية

ذه الدراسة  كذلك قد تفتح هذه الدراسة الباب لدراسات أخرى الحقة، يتم من خاللها إن األهمية المرجوة من ه -
 الباحثين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي تناول الموضوع من جوانب أخرى تعد مكملة للموضوع الحالي



5 

 

  خالقي يتناسب إن األهمية المرجوة من هذه الدراسة تتمثل في إعطاء تصور عام عن مدى الحاجة إعداد ميثاق أ -
 .والتي من خاللها تحقق المنظومة التربوية الجزائرية أهدافها  و خصوصية المجتمع الجزائري

 : التحديد اإلجرائي للمصطلحات  -2-5
 :اشتملت الدراسة على مصطلحات تم تعريفها إجرائيا  على النحو التالي 

المدرسي  واإلرشاد التوجيه مستشاري يحصل عليها وتتحدد في الدراسة الحالية بالدرجة التي: درجة الممارسة.2
وجهة  المهنية واألخالقية من للمسؤولية المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسةعلى مقياس  والمهني
بحيث تكون  9إلى  4مقياس متدرج من خمسة بدائل وهي مقسمة  من المستخدم في هذه الدراسة و هي في نظرهم 
وذلك ( 4)قليلة جدا  -(2)قليلة   -(3)متوسطة –(8)كبيرة  -(9)كبيرة جدا .) العليا( 9)الدنيا و هي ( 4)درجه 

 (حسب درجة ممارسته للبند 
هو الشخص المختص الذي يحمل شهادة الليسانس في  :مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني .1

في الجزائر و عضو الفريق التربوي يمارس   وزارة التربيةفي يعد أحد موظعلوم التربية وعلم النفس وعلم االجتماع ، 
لتقديم خدمات   نشاطاته على مستوى قطاع التدخل يشمل كل من الثانوية و مجموعة من المتوسطات التابعة ، 

في و يتولى رسميا عملية التوجيه   في مجال اإلعالم و المتابعة واإلرشاد و التوجيه و التقويم والدراسات متخصصة 
 .المؤسسات التابعة له 

 المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشارمجموعة من القواعد واألسس التي يجب على  :أخالقيات المهنة.3
وتتحدد في الدراسة الحالية بالفقرات المدرجة  التمسك بها والعمل بمقتضاها ؛ ليكون ناجحا  في تعامله مع اآلخرين 

 المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسةعالقة اإلرشادية  في مقياس في محور السرية ،التقبل و ال
 المستخدم في الدراسة وجهة نظرهم  المهنية واألخالقية من للمسؤولية

وتتحدد في تشمل القواعد التي يجب االلتزام بها في التكفل بالتالميذ و تقديم العون لهم :  المسؤولية المهنية.4
 التوجيه مستشاري ممارسةية بالفقرات المدرجة في محور الكفايات المهنية و المسؤولية   في مقياس الدراسة الحال

 .المستخدم في الدراسة وجهة نظرهم  المهنية واألخالقية من للمسؤولية المدرسي والمهني واإلرشاد
وبياناته  بالتلميذ خاصة أسرار من عليه يطلع أو له يقدم ما على باألمانة مستشار التوجيه  يلتزم أن : السرية.5

 الخاصة المعلومات نشر بعدم ويلتزم.سريتها تصون وبطريقة عليها غير اطالع ضد تأميناتها ومسؤولية الشخصية
 . ومتابعتها بدراستها يقوم التي بالحاالت

 . حالته مع لتعاملل أمر التلميذ يهمه لمن توصيات بإعطاء واالكتفاء التلميذ حالة دراسة نتائج عن اإلفصاح وعدم
 عليها أحكام تقويمية إصدار دون مشكالته عن التحدث عند إليه باإلصغاء للمسترشد االيجابي التقبل :التقبل .6

 ويهمه حالته ويقدر يفهمه من شعورا بالثقة بأن هناك يعطيه مما وقيمة كرامة له إنسانا باعتباره المسترشد إلى والنظر
 أشكال عن والمساعدة ، بعيدا للعون بداخله طلبا يفرغ ما أن في يرغب نظر ألنه ةبوجه االستهانة أمره، و عدم
 . االستغالل التحيز أو

 . لعقدها المكان المناسب وتهيئة دقة، بكل المحددة مواعيدها في وحضورها اإلرشادية بالجلسات االهتمام -
 . المسترشد ومجتمعه يألفها التي عيةاالجتما والقيم والثقافي االجتماعي الوسط ومقتضيات أبعاد تفهم -
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هي المحور األساسي الذي يرتكز عليه العمل اإلرشادي، والتي تسمح لكل من المرشد :اإلرشادية  العالقة.0
بعلمه، ومهاراته وخصائصه والتزاماته األخالقية، والمسترشد بما لديه من مشكالت ومشغوليات، وبما له من طاقات 

مكانيات، وخصائص أن ي  (14) .تفاعال في صورة بناءة بما يخدم أهداف المسترشد، ويساعده على النمو السليموا 
 من أخر نوع أي إلى تتطور أن ينبغي ، وال صرفة إنسانية مهنية عالقة والمسترشد المرشد بين اإلرشادية العالقة

 .العالقات مع تقديم الخدمات لجميع األفراد دون أي تمييز 
 : منها المهنية الكفايات بعض مستشار التوجيه  لدى يتوفر أن:  المهنية الكفاية.8
 تعتمد التي والعالجية اإلنمائية ،الوقائية وخدماته واإلرشاد التوجيه مجال في المتخصصة العلمية بالمعارف اإللمام -
وعلم االجتماع  شهادة الليسانس في علوم التربية وعلم النفسدرجة  تفسيره،وتعد على والقدرة التلميذ سلوك فهم على
 . واإلرشاد التوجيه مجال في للعمل أدنى حدا
 العلمية المراجع على طريق االطالع عن واإلرشاد التوجيه مجال في و المهارية المعرفية قدراته المرشد يطور أن -

 . فيها الفاعلة والمشاركة اختصاصه مجال في المؤتمرات والندوات وحضور
عا أو  اختصاصه من ليست دة توجيه المسترشد إلى أخصائي أخر في حال كانت المشكلةالقدرة على توثيق العمل ،وا 

 .إمكاناته  حدود في ليست
II.  اإلطار النظري و الدراسات السابقة: 
 :اإلطار النظري -1-2
لمهنة اإلرشاد جانب كبير من األهمية ، فيتوجب أن يكون لها قواعد أخالقية يتقيد بها كل  : أخالقيات المهنة.2
 .يمارس هذه المهنة، ألن هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد، و العالقة المهنية  مع المسترشد  من
المبادئ والمعايير التي تعد أساسا  لسلوك أفراد  :بأنها1985))يعرفها الحياري  :أخالقيات المهنة  مفهوم.1

القواعد والقوانين والقيم التي تتصل بمهنة  :نهابأ1985) )وعرفها مرعي  .المهنة التي يتعهد أفراد المهنة بالتزامها
 (15.)معينة، وتحدد حقوقها وواجباتها التي يتعارف عليها أفراد مجتمع ما

مجموعة من القواعد والمبادئ األخالقية التي تحدد قواعد السلوك المهني  : أخالقيات مهنة اإلرشاد النفسي.3
تمع لمجنظم هذه المهنة مما يؤدي إلى زيادة فاعليتها وترسيخ جذورها باالسليم الذي يلتزم به أفراد المهنة ، والتي ت

م وكل ذلك تها ، بما يكفل لها البقاء واالستمرار ولمنتسبيها والمستفيدين من خدمتها كامل حقوقهم وواجبابه واالرتقاء
 (16.)من خالل إطار دستوري قانوني

األخالقيات هي مجموعة من المعايير : واإلرشادالضوابط األخالقية والمهنية للعاملين في التوجيه .4
 القائمة على مجموعة من القيم المتفق عليها ومهنة التوجيه واإلرشاد هي مهنة من المهن لها مجموعة من 
األخالقيات والضوابط تحكم العمل والسلوك وطرق التعامل لممارسي هذه المهنة، لما لها من أهمية كبيرة في العمل 

 :ا يلي أهم هذه الضوابط اإلرشادي وفيم
 :و تشمل مجموعة من االعتبارات األدبية و األخالقية ومن أهمها  :الضوابط األخالقية  - أ
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عدم إفشاء أسرار الناس والمحافظة على الملفات ،وعدم الحديث عن مشكالت  :المحافظة على السرية  (4
 .الطالب أمام األصدقاء و غيرهم ،وهي من أخالقيات الشخص المسلم 

 .االلتزام بقواعد وقيم البلد الذي يتواجد فيه المرشد ،وااللتزام بطاعة اهلل في القول والعمل  :قيم ال (2
الحرص التام على مصلحة المسترشد وتقديم العون له بعيدا عن التعصب العرقي أو  :العون والمساعدة  (3

 .الجنس أو االستغالل المادي والنفعي 
 .و تخفيف معاناته و التعاطف معه و التسامح معه  تحمل مسؤولية المسترشد :المسؤولية  (8
 .إنهاء عملية التوجيه واإلرشاد عند العجز عن تقديم العون  :اإلنهاء  (9

    وتشمل القواعد التي يجب االلتزام بها في دراسة الحالة وتشخيصها و تقديم العون لها  :الضوابط المهنية  - ب
 :ومن أبرزها 

 .طيبة مع المسترشدين و تقبلهم دون إبداء أحكام تقييمة مسبقة عمل عالقات  :العالقات الطيبة  (4
بمعنى أن يكون المرشد معدا إعدادا علميا و مهنيا و عارفا بطبيعة البشر وسلوكهم و مراحل :العلم والمعرفة  (2

تكامل  نموهم ، ومشكالت مهنته وأسرارها وأساليبها وكيفية تطبيقها ،حتى يمكن االنتفاع من خدماته أن يكون هناك
 .بين الدراسة األكاديمية والعمل الميداني 

 .التقيد باألسلوب العلمي في دراسة الحالة وتطبيق االختبارات النفسية  :األسلوب العلمي  (3
 .تنظيم لقاءات دورية بين زمالء المهنة مما يثري خبرات المرشدين  :تبادل الخبرات  (8
بعد أخذ موافقة رسمية بمثابة ترخيص له بممارسة مهام ال يجوز أن يمارس المرشد اإلرشاد إال  :الترخيص  (9

 .اإلرشاد النفسي ، وأن ال يكون قد خالف الدستور األخالقي لمهنة اإلرشاد و عرض نفسه للمسئولية 
فإن من المطلوب أن يؤدي القسم قبل السماح له بممارسة مهنة اإلرشاد و يتضمن المحافظة على أسرار  :القسم (6

 .أخالق المهنة المسترشد ومراعاة 
إن ما بين المرشد والمسترشد من عالقة ليست صداقة وال عالقة خاصة ،بل إنها عالقة مهنية  :العالقة المهنية (7

 إلى أي نوع من العالقات األخرى  تحددها معايير المجتمع وقوانينه، وهي عالقة أخالقية نظيفة ،وال يجوز أن تتحول
ن أي مهما كان العمل   :اإلخالص في العمل  (4 أمر هام ، وفي مجال اإلرشاد النفسي يكون شديد األهمية ، وا 

نقص في ذلك قد يؤدي إلى تغييرات  خطيرة و ضارة في سلوك األفراد الذين كان من المنتظر أن تتحسن سلوكاتهم 
 (17. )ال أن ترجع للوراء 

أحد موظفي قطاع التربية و  يعد مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي:مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي.6
 .عضو الفريق التربوي و يساعد على تنفيذ برنامج التوجيه المدرسي المسطر من طرف الوصاية 

يمارس مستشار التوجيه نشاطاته على مستوى قطاع التدخل يشمل كل من الثانوية ومجموعة من المتوسطات  -
ويتولى رسميا عملية التوجيه في ،د والتوجيه والتقويم والدراساتمجاالت عمله كاإلعالم والمتابعة واإلرشا،و التابعة لها 

المؤسسات التابعة له وبإمكانه التدخل في أكثر من مستوى وفي أكثر من مجال ،ودوره ال ينحصر في جمع 
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فالتالميذ  المعلومات المتعلقة بالتلميذ بل يتعداها إلى تلبية حاجيات المستفيدين من التوجيه من تالميذ وأساتذة وأولياء
 ( 18.)ال يحتاجون إلى إعالم مدرسي فحسب بل هم في حاجة إلى إرشاد و دعم نفسي 

هو شخص متخصص في العملية التربوية يعمل مع التالميذ فرادى أو كمجموعات حيث يساعدهم في اختيار  -
 (19.)داف المحددة المواد التعليمية و طرق التعلم المناسبة و هو بشكل عام يساعد المتعلم على بلوغ األه

 :يحاول الباحثان استعراض بعض الدراسات ذات االرتباط بموضوع البحث   : الدراسات السابقة -1-1
 التوجيه مستشاري ممارسة مستوى عن الكشف إلى هدفت الدراسة: (20( )2014)جدي ،مخيبردراسة  -4

التوجيه  نظر مستشاري وجهة ومن نظرهم، وجهة من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد
 تم ، للمسترشدين واآلخر للمرشدين موجه أحدهما اإلرشاد مهنة ألخالقيات مقياسين على االعتماد تم ، والمسترشدين

 ممارسة مستوى نظرهم ،وأن وجهة من مرتفعة اإلرشاد مهنة ألخالقيات المرشدين ممارسة مستوى أن:إلى التوصل
ويجدر بنا أن نسجل أهم التقاطعات مع . نظر المسترشدين وجهة من منخفضة شاداإلر  مهنة ألخالقيات المرشدين

 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري دراستنا الحالية يكمن في دراسة ممارسة
ي التوجيه وتختلف نظرهم،و كذلك من حيث أداة جمع المعلومات و كذلك عينة الدراسة  األولى فئة مستشار  وجهة

 (.مستشاري التوجيه و المسترشدين)في كونها اعتمدت على عينتين 
تهدف الدراسة التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة :(21) (2014)دراسة عبد الرحيم العاجز  -2

م ، اتبع المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في محافظات عزة ألخالقيات المهنة وعالقتها بالرضا الوظيفي لديه
الباحث المنهج الوصفي، مستخدما  مقابلة و استبانتين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس والبالغ 

مرشد تربوي في المدارس الثانوية بمحافظات غزة ، ولتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا ( 486)و( 487)عددهم 
أهم التقاطعات مع  يجدر بنا أن نسجل اإلشارة ألهم النتائج  و قبل(.spss)تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

اإلرشاد،  المهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري يكمن في دراسة ممارسةدراستنا الحالية 
نقاط مستشار التوجيه ، و أخيرا منهج الدراسة الوصفي ، و ( المرشد التربوي )العينة المستهدفة من الدراسة 

و كذلك اعتماده في دراسته على ،(مديري المدارسو المرشدين التربويين )في كونه اعتمد على عينتين االختالف 
بعض المتغيرات و في دراستنا لم نعتمد على أي متغير و أخيرا أدوات جمع البيانات استخدم  المقابلة و استبانتين 

ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة من وجهة نظر أن درجة :وتوصلت الدراسة إلى .و استخدمنا مقياس 
وأن درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهة نظرهم بدرجة .مديري المدارس الثانوية بدرجة كبيرة 

فراد بين متوسطات درجات تقدير أ( α ≤ 1.19)كما توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة . كبيرة 
العينة لدرجة  ممارسة المرشدين التربويين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة  ألخالقيات المهنة و درجة تقديرهم 

 .للرضا الوظيفي لديهم 
هدفت الدراسة إلى  الكشف عن درجة ممارسة المرشدين :(22) (1721)مزاهرة  دراسة طشطوش،  -3

نظرهم، ومعرفة ما إذا كان ذلك يختلف تبعا لبعض المتغيـرات، التربويين ألخالقيـات مهنـة اإلرشاد من وجهة 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي و األداة متمثلة في  مقياس أخالقيات مهنة اإلرشاد 

لدراسة النفسي والتربوي ،و قبل اإلشارة ألهم النتائج  أهم التقاطعات مع دراستنا الحالية العينة المستهدفة من ا
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مستشار التوجيه ،كذلك أداة الدراسة عبارة عن مقياس و أخيرا منهج الدراسة الوصفي ، و نقاط ( المرشد التربوي )
االختالف في طريقة العينة في دراستنا العينة عشوائية و في دراسته طريقة اختيار العينة غير واضح و كذلك 

وقد أظهرت نتائج الدارسة أن .نا لم نعتمد على أي متغير اعتماده في دراسته على بعض المتغيرات و في دراست
درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد جاءت بدرجة متوسطة، ثم جاءت المجاالت حسب درجة 

 .المسؤولية، والكفايات األكاديمية، والسرية، والتقبـل: ممارستها مرتبة على التوالي
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى ممارسة المرشد الطالبي لبنود :(23)( 1721)دراسة عامر قطب  -8

و تم استخدام المنهج الوصفي ، . الميثاق األخالقي لإلرشاد الطالبي من وجهه نظرا  المرشدين والمشرفين والمديرين 
ن تم التطبيق على عينة وتم التطبيق على كامل أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين ، أما بالنسبة للمرشدين والمديري

طبقية عشوائية ،تم استخدام استبيان و قبل اإلشارة ألهم النتائج نشير ألهم التقاطعات مع دراستنا الحالية العينة 
مستشار التوجيه ،كذلك منهج الدراسة الوصفي ، و نقاط االختالف في ( المرشد الطالبي )المستهدفة من الدراسة 

لتوجيه فقط  وفي الدراسة الحالية متكونة من ثالث عينات المرشدين والمشرفين العينة في دراستنا مستشار ا
وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان .والمديرين  و في دراسته أداة الدراسة عبارة  استبيان و في دراستنا األداة مقياس 

المهنية والخصائص الشخصية  من أهمها أن درجة ممارسة المرشد الطالبي للمبادئ العامة كبيرة وممارسة الكفايات 
وممارسة أسس ومبادئ العالقة اإلرشادية كبيرة وأشارت النتائج أيضا  إلى أن  متوسطه  وممارسة السرية كبيرة

واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في .معوقات التزام المرشد الطالبي ببنود الميثاق األخالقي كبيرة 
مصدرا مهما نا ،تم استخدامها في اإلطار النظري ،المساهمة في بناء أداة البحث ،تعتبر تأسيسنا إلشكالية دراست:

 .لتفسير النتائج
III.  إجراءات الدراسة: 

يتطلب إعداد أو إجراء أي بحث علمي إتباع منهج معين ويتحدد منهج الدراسة حسب : منهج الدراسة  -3-2
دراسة الحالية هو المنهج الوصفي حيث تم االعتماد عليه  طبيعة خصائص المشكلة المعالجة، والمنهج المناسب لل

ألخالقيات المهنة و المسؤولية درجة ممارسة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  بغرض التعرف على 
أسلوب من أساليب التحليل المركزي على معلومات كافية : "ويعرف المنهج الوصفي بأنه.المهنية من وجهة نظرهم 

قة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم ودقي
المنهج الوصفي عبارة عن "ويرى آخرون أن  ."تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

حة، وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحي
 (24) "على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها

شملت الدراسة جميع مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي المتربصون و المرسمون في : مجتمع البحث -3-1
يأدون مهامهم بصفة  مستشارا 54والية سطيف يشغلون مناصب في كل الثانويات التابعة للوالية و المقدر عددهم 

والحاملون لشهادة الليسانس في .دائمة بعد النجاح في المسابقة التي يحددها الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 
شهادة الليسانس في علم النفس فرع علم النفس، بكل تخصصاته  علوم التربية فرع علوم التربية، بكل تخصصاته أو

 .جتماع فرع علم االجتماع، بكل تخصصاته ، باعتباره مجتمعا  متيسرا شهادة الليسانس في علم اال أو



10 

 

على جميع أفراد المجتمع محل الدراسة أي مستشاري التوجيه لوالية تم توزيع أداة الدراسة  :عينة الدراسة  -3-3
لعملي أي في لجمع البيانات من جميع أفراد المجتمع بال استثناء، وعند لتطبيق ا الحصر الشاملعلى أساس سطيف 

مستشار و لم نحصل  54الدراسة الميدانية  لم نحصل على البيانات من جميع أفراد المجتمع، حيث تم توزيع على 
 .عينة عشوائية ممثلة للمجتمع( 84)مستشار و بالتالي يمكن اعتبار هذا العدد  84إال على أجوبة 

 .54وليس 84فهي عينة ألن العدد  -
على الجميع دون استثناء فال توجد أي شبهة أو احتمال للتخير ( المقاييس )ستبياناتوعشوائية ألنه تم توزيع اال -

مستشار و مستشارة العاملين بثانويات  84و بالتالي فإن عينة الدراسة مكونة من ( 25.)وهذا هو الهدف من العشوائية
 .والية سطيف 

جمع البيانات الالزمة لبحثه، واستخدمنا هناك عدة طرق يمكن للباحث استخدامها ل:أدوات جمع البيانات -3-4
مقياس درجة ممارسة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي األداة التي رأيناها تناسب هذه الدراسة وهذه األداة هي 

 .  ،ألنها تقيس مقدار الممارسةألخالقيات المهنة و المسؤولية المهنية من وجهة نظرهم والمهني  
 : إجراءات بناء المقياس.2

تم إتباع عدد من الخطوات بهدف بناء مقياس درجة ممارسة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  
 :،و اشتملت على ما يلي ألخالقيات المهنة والمسؤولية المهنية من وجهة نظرهم 

 للجمعية ألخالقيةا و القوانين( الجزائر)االطالع على األدب النظري و ميثاق أخالقيات قطاع التربية الوطنيةبعد  -
التي لها عالقة بموضوع الدراسة الن الخاصية المقاسة ينبغي أن تستند الدراسات السابقة اإلرشادية وبعض  األمريكية

 .على أساس نظري يفسرها
دراسة تحليلة لمجمل النصوص التشريعية المتعلقة بمهام مستشاري التوجيه ،واستخراج كل المهام المذكورة فيها  -

ذلك التسلسل الزمني أي حسب صدور تلك النصوص التشريعية تم تبويبها على خمسة مهام رئيسية و  متبعين في
هذا التقسيم استمد من األدب النظري والدراسات السابقة التي قسمت مهام مستشاري التوجيه إلى خمس مهام رئيسة 

ات وبعد عملية المراجعة تم إدماج المهام المكررة ،التقويم و أخيرا الدراس( المتابعة )اإلعالم ،التوجيه ،اإلرشاد : وهي 
في نشاط واحد ، وتم استخراج  منها بنود محاور المقياس خاصة ما تعلق األمر بالعالقة اإلرشادية ، الكفايات 

 .المهنية و المسؤولية 
 : الخصائص السيكومترية لألداة.1
 :تم االعتماد على صدق المحتوي  :صدق المحتوى-أ

ومستشارين رئيسيين في التوجيه  من أساتذة جامعيين :قياس على مجموعة من الخبراء متكونة من تم عرض الم
انتماء الفقرة  للمحور، مدى أهمية العبارة ، مدى صدق العبارة و : بهدف الحكم على ،  واإلرشاد المدرسي والمهني

اء و مالحظات الخبراء تم اعتماد البنود مدى وضوح العبارة و تقديم مالحظات حول تعديل مقترح ، و بناءا على أر 
 .،و تمحورت آراؤهم حول تغيير أبعاد البنود و تم ذلك  85بعد ما كانت  84مع حذف بند واحد فقط ، أي أصبحت 

وقد أسفرت المعالجة اإلحصائية لصدق المحتوى للمقياس عن النتائج المتعلقة بمؤشر اتفاق المحكمين عن صدق   
 .دق األداةيدل على صالمفردات 
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= وجدنا أن معامل ألفا  spssولغرض حساب ثبات المقياس استعملنا معادلة الفا كرونباخ في برنامج  :الثبات 
 .وعليه فالمقياس ثابت وقابل للتطبيق 1.544

إن البحث الوصفي يجب أن ال يقتصر فقط على مجرد جمع  : األساليب اإلحصائية المستخدمة -3-5
باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،وفي دراستنا  تحليل وتفسير النتائجالميدان ، بل ينبغي  الحقائق والبيانات من

هذه اعتمدنا على حساب التكرارات ، النسب المئوية ، المتوسطات الحسابية ، هذا راجع لطبيعة الفرضيات التي 
أخالقيات المهنة و المسؤولية المهنية  مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهنييمارس  :صيغت على كما يلي 

 .، وهنا يجب علينا حساب المتوسطات من وجهة نظره بدرجة قليلة 
IV.  مناقشة النتائج: 

 :كاآلتي ذلك ، ويتمنناقش نتائج كل بعد من أبعاد المقياس ومن ثم نناقشها بصفة عامة وف س:مناقشة النتائج 
 : األولى الفرضية نتائج مناقشة 

ما درجة ممارسة مستشاري التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني ألخالقيات المهنة من وجهة : لىنص التساؤل ع
 نظرهم؟
بدرجة قليلة أخالقيات المهنة مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يمارس  :األولى كما يلي الفرضية و جاءت

 .من وجهة نظرهم
 السرية :المحور األول 

 ،(8)كبيرة  ،(9)كبيرة جدا ) خدام حساب مجموع الدرجات وفق مقياس لكيرت الخماسيلإلجابة على ذلك تم است
حساب المتوسط الحسابي العام للعبارات الموجودة في المحور األول والتي و (( 4)قليلة جدا  ،(2)قليلة  ،(3)متوسطة

 :بالسرية ، كالتاليتقيس درجة ممارسة مستشاري التوجيه ألخالقيات المهنة من وجهة نظرهم والتي تتعلق 
 يمثل الدرجات والمتوسطات الحسابية حسب  المحور األول من الفرضية اإلجرائية األولى 72جدول رقم 

 المتوسط مجموع الدرجات البدائل
 %64.44 620 كبيرة جدا

 %92.44 476  كبيرة 
 %31.66 276 متوسطة

 %18 36 قليلة
 %4.77 46 قليلة جدا

أن المتوسط الحسابي العام الستجابات عينة الدراسـة حول ممارسة مستشاري التوجيه  14قمأشارت نتائج الجدول ر 
ويقع ضمن الفئة األولى لمقيـاس ،(% 64.44)السرية هو  ألخالقيات المهنة من وجهة نظرهم والتي تتعلق بمحور
 .ئج المحور،وسوف  نناقش نتا)كبيرة جدا )ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة 

إلى أن المرشدين التربويين تتوافر لديهم السرية في التعامل (26)مزاهرة  اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة طشطوش،
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عامر بن عبد الرحمن قطب . مع المشكالت التي يتعرض لها الطلبة

ائج بعد السرية على أن المرشدين يطبقونه بنسبة اقل من دلت نت (28)جدي ،مخيبر وتختلف مع نتيجة دراسة،(27)
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يدركون أهمية االلتزام مستشاري التوجيه األبعاد األخرى ويمكن أن نفسر حصول بعد السرية على درجة عاليـة بأن 
دمة بهذا البعد الذي يتضمن المحافظة على أسرار المسترشد وكذلك قد تعزى لتكوينهم األكاديمي والتكوين أثناء الخ

إذن أن قيمة المتوسط الحسابي لبديل كبيرة جدا هو األكبر و المقدر بـ  .والذي يوصي بالسرية في دراسة الحاالت
لمسؤولية األخالقية والمهنية لمحور السرية  في مقياس ا التوجيه مستشاري ممارسة وبالتالي درجة ،(% 64.44)

همية االلتزام بالمحافظة على أسرار المسترشد اري التوجيه ألمستشويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء إدراك  .مرتفعة
 .ألنها من القواعد األساسية في العمل اإلرشادي 

 التقبل :المحور الثاني 
تم حساب المتوسط الحسابي العام للعبارات الموجودة في المحور الثاني والتي تقيس درجة ممارسة مستشاري التوجيه 

 :خالقيات المهنة من وجهة نظرهم والتي تتعلق بالتقبل ، كالتالي اإلرشاد المدرسي والمهني أل
 يمثل الدرجات و المتوسطات الحسابية حسب  المحور الثاني من الفرضية اإلجرائية األولى 71جدول رقم 

 المتوسط مجموع الدرجات البدائل
 %55.46 959 كبيرة جدا

 %88.66 264  كبيرة 
 %23 434 متوسطة

 %3 44 قليلة
 %1.43 9 قليلة جدا

أن المتوسط الحسابي العام الستجابات عينة الدراسـة حول ممارسة مستشاري التوجيه  12أشارت نتائج الجدول رقم 
ويقع ضمن الفئة األولى لمقيـاس ،(%55.46)ألخالقيات المهنة من وجهة نظرهم والتي تتعلق بمحور التقبل هو 

دلت نتائج بعد  (29)جدي مخيبر،اتفقت مع دراسة ،)كبيرة جدا )االستجابة  ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى
ولم . التقبل الذي جاء في المرتبة األولى على أن المرشدين يطبقون مبدأ التقبل تجاه المسترشدين بدرجة كبيرة جدا

جاءت بدرجة  درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد(30)مزاهرة طشطوش، تتفق مع دراسة
وبالتالي  (%55.46)إذن أن قيمة المتوسط الحسابي لبديل كبيرة جدا هو األكبر والمقدر . متوسطة في مجال التقبل

لمسؤولية األخالقية والمهنية لمحور التقبل  في مقياس االمدرسي والمهني  واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة 
 .مرتفعة جدا

همية احترام مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ألفي ضوء التكوين الذي تلقاه  ويمكن تفسير هذه النتيجة
المسترشد وأرائه ألنه كذلك من القواعد األساسية في العمل اإلرشادي،ووعيـهم بأنـه كلما يكون هنـاك تقبـل تكون 

 . الجلسات اإلرشادية ذات فائدة ودون صعوبة و مقاومة 
 القات اإلرشادية الع: المحور الثالث

تم حساب المتوسط الحسابي العام للعبارات الموجودة في المحور الثاني والتي تقيس درجة ممارسة مستشاري التوجيه 
 :، كالتالي  العالقات اإلرشاديةاإلرشاد المدرسي والمهني ألخالقيات المهنة من وجهة نظرهم والتي تتعلق 
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 ت الحسابية حسب  المحور الثالث من الفرضية اإلجرائية األولىيمثل الدرجات و المتوسطا 73جدول رقم 
 المتوسط مجموع الدرجات البدائل

 %78.23 569 كبيرة جدا
 %98.76 742  كبيرة 

 %25.76 347 متوسطة
 %2.76 36 قليلة

 %4.49 49 قليلة جدا
اد المدرسي والمهني  لمحورالسرية ممارسة مستشاري التوجيه اإلرشعلى  13بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم 
بدرجة كبيرة جدا ،ولمناقشة هذه النتيجة سوف نتعرض لنتائج بعض البنود ثم  من أخالقيات المهنة من وجهة نظرهم

 .نناقشها بصفة عامة 
مساعدة   أحرص على أن تكون سجل المقابالت مع التالميذ وملفاتهم محفوظة في مكان سريدلت نتائج البند 

ذ الجدد على التكيف مع المحيط الجديد التي جاءت في المرتبة األولى على أن مستشاري التوجيه يساعدون التالمي
التالميذ الجدد على  التكيف ،وهذا من شأنه أن يساهم في التوافق الدراسي للتالميذ مثل ما أكدته دراسة الزهرة 

لدى  الدراسي التوافق إحداث رشاد المدرسي والمهني فيالتوجيه واإل لمستشار اإلرشادية تساهم الممارسات(" 31)األسود
 .هممن جهة وكذلك طريقة تقديمه بصفة جماعية للتالميذ مما يساعد على التكفل بأكبر عدد ممكن من"التالميذ 

المقابالت اإلرشادية هي إحدى أدواتي لمساعدة  التلميذ على بلورة مشروعه الشخصي الذي جاء في دلت نتائج البند 
على بناء مشاريعهم الشخصية ،وقد أن مستشاري التوجيه يستخدمون المقابلة لمساعدة التالميذ رتبة الثانية على الم

 : يعزى ذلك إلى 
المنتمين  تأكيد النصوص التشريعية والتنظيمية على ذلك مثل ما جاء في القانون األساسي الخاص بالموظفين

مرافقة التالميذ خالل مسارهم المدرسي وتوجيههم : منه 414ما المادة والسي( 32)لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية 
 اإلرشاد جهاز تنمية :في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي، وكذلك

شرا لمشروعه البناء التدريجي على التلميذ ومساعدة المتوسط لمرافقة التعليم في  المدرسي  اختياراته في كهالشخصي وا 
 .( 34)و( 33)والمهنية  المدرسية والجامعية

وقد يعزى كذلك إلى تبني المقاربة الحديثة في التوجيه واإلرشاد التي تهدف إلى مساعدة التلميذ على بناء مشروعه   
من وذلك بمساعدته على اختيار لنوع الشعبة أو التخصص المهني التي يرغب فيها ( الشخصي)الدراسي والمهني 

 .جهة وتتالءم مع قدراته من جهة أخرى 
كما جاءت كذلك نتائج البند متابعة التالميذ ذوو المشكالت الدراسية في المرتبة الثانية وجاءت متفقة مع دراسة   

وخلص البحث إلى أن الممارسة اإلرشادية موجودة وبشكل قوي وبكل عناصرها في المدارس  "(35)سعيدة طاطاش 
دل على أن مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يحققون على أرض الواقع ما هو مسطر في وهذا ي، الثانوية

وقد يعزى إلى أن التكفل بالتالميذ يعتبر ." الجريدة الرسمية، وهذا حسب تصريحاتهم واستجاباتهم على االستبيان
يذ الذين يعانون من صعوبات من الناحية متابعة التالم:منه  414والسيما المادة  (36)صلب مهام مستشاري التوجيه 
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التي أكدت على ( "37)كما جاءت متفقة مع دراسة بن دعيمة. النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس
 ."أن التالميذ في حاجة ماسة إلشباع حاجاتهم اإلرشادية خاصة التربوية منها

على أنه في  المتأخرين دراسيا أثناء تنظيم دروس الدعم و االستدراكتقديم الدعم النفسي للتالميذ دلت نتائج البند   
 الدراسة أثبتت والتي النفسية المرافقة ("38)المرتبة األولى في درجة متوسط وجاءت متفقة مع دراسة صياد نعيمة 

 مساعدة "(39)شاهين ومتناقضة مع دراسة محمد .الميدان في وفعاليتها أهميتها رغم ، التربوية في مؤسساتنا غيابها
 التوجيه لمستشار التوجيهي واإلرشادي الدور مساهمة مستوى أن" (40)ودراسة أحالم مرزوق" دراسي ا المتأخرين الطلبة

وقد يعزى ذلك كثرة األعمال اإلدارية لمستشار التوجيه وكبر . "مرتفعة الخاطئة الدراسية العادات تعديل في المدرسي
 المتأخرين التالميذ لدى النفسية الحاجات تتسم " (41)الدرديري ناقضة مع دراسة هدىوقد جاءت مت. مقاطعة تدخله 

 .دالة إحصائيا بدرجة باالرتفاع دراسي ا
في المرتبة الثانية في درجة متوسط وقد تعزى هذه النتيجة كما  استكشاف التالميذ الموهوبينكما جاءت نتائج البند 

إلى الروائز واالختبارات  والمهني المدرسي واإلرشاد التوجيه مستشار يفتقر" (42)جاءت في دراسة بن سعيد عبد القادر
 برعاية التربوي المرشد قيام" (43)شاهين  وجاءت متناقضة مع دراسة محمد" التي تساعده في تقديم الخدمة النفسية 

 التعزيز إستراتيجيات دامهواستخ األنشطة المدرسية، خالل من الطلبة إمكانات تنمية إلى وسعيه الموهوبين، الطلبة
 .دراسي ا المتفوقين للطلبة

أن ممارسة المرشد الطالبي في التعليم العام للبنين بمدينة مكة ( 44)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عامر قطب 
 .)ةكبير (المكرمة لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد النفسي والتي تتعلق بأسس ومبادئ العالقة اإلرشادية بدرجة 

دلت نتائج بعد العالقة اإلرشادية على أن المرشدين  والتي( 45)جدي  ،مخيبر كما جاءت متفقة كذلك مع نتائج دراسة
 %78.23 إذن أن قيمة المتوسط الحسابي لبديل كبيرة جدا هو األكبر و المقدر بـ  .يطبقون هذا المبدأ بدرجة كبيرة

لمسؤولية في مقياس ا العالقات اإلرشاديةلمحور المدرسي والمهني  شادواإلر  التوجيه مستشاري ممارسة وبالتالي درجة 
ويمكـن تفسير هـذه النتيجـة بأن مستشاري التوجيه لديهم قدرة على توظيف إمكانياتهم  .األخالقية والمهنية مرتفعة جدا 

وم علـى أسـس ومبـادئ علميـة تلك العالقات اإلرشـادية تقـ ألننحو لبناء عالقات إرشادية  ايجابية مع المسترشـدين و 
 .وهي في األصل عالقة مهنية بحتة  عملية،

 المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة يوضح المتوسطات الحسابية  ل74جدول رقم 
 وجهة نظرهم للمسؤولية األخالقية من

 المحاور
 المتوسطات الحسابية

 جداقليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
 4.9 3 22 93.33 45.46 السرية
 1.43 3 23 88.66 55.46 التقبل

العالقات 
 4.49 2.76 25.76 98.76 78.23 اإلرشادية

 4.46 2.52 28.52 91.54 47.94 المجموع
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   % 47.94أن قيمة المتوسط الحسابي لبديل كبيرة جدا هو األكبر و المقدر بـ  18إذن يتضح من الجدول رقم      
وجهة نظرهم كبيرة جدا ،وهذا ينفي الفرض اإلجرائي  للمسؤولية األخالقية من التوجيه مستشاري تالي درجة ممارسةوبال

 . و يثبت عدم صحته 
 : الثانية  الفرضية نتائج تفسير

ما درجة ممارسة مستشاري التوجيه اإلرشاد المدرسي والمهني للمسؤولية المهنية من وجهة : نص التساؤل على 
 ؟نظرهم

بدرجة المسؤولية المهنية مستشارو التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني يمارس  :األولى كما يلي  الفرضية و جاءت
 .من وجهة نظرهمقليلة 

 :الكفايات المهنية : محور الرابع 
 يمثل الدرجات والمتوسطات الحسابية حسب  المحور األول من الفرضية اإلجرائية الثانية  75جدول رقم 

 المتوسط مجموع الدرجات ائلالبد
 %73.52 4139 كبيرة جدا

 %91.24 718  كبيرة 
 %28.49 384 متوسطة

 %6.74 58 قليلة
 %2 24 قليلة جدا

من  الكفايات المهنيةالرابع  ممارسة مستشاري التوجيه للمحورعلى  19بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم    
رجة كبيرة جدا ،ولمناقشة هذه النتيجة سوف نتعرض لنتائج بعض البنود ثم بد أخالقيات المهنة من وجهة نظرهم

 .نناقشها بصفة عامة 
البند تنظيم  لقاءات بين التالميذ وأوليائهم لدراسة رغبات التالميذ وتنظيم  لقاءات تشاورية بين األساتذة واألولياء، جاء 

 أن البحث عينة أفراد كل بين(" 46) براهميةراسة بدرجة ممارسة متوسطة قد تعزى هذه النتيجة كما جاءت في د
 لدى الكافي الوعي نقص:التالية العوامل إلى حسبهم راجع هذا مكثف و غير "األولياء إعالم" إلى األولياء حضور
 العينة أفراد نسبة أن( 47) أو كما جاءت في دراسة خماد"  .أبنائهم عن المدرسة اهتمامهم بما تقوله وعدم    األولياء 
في  والفصل السنة إعادة التوجيه :هي بذلك المتعلقة وبالنسب للمجاالت% 98هي األولياء مع مشاكل واجهوا الذين

 . الطعون
جاءت درجة الممارسة كبيرة ويعزى ذلك لألهمية التي تحضير المعلومات الخاصة حول الحصص اإلعالمية بند   

ساس كل المهام األخرى وجاءت النتائج متفقة مع دراسة يعطيها مستشاري التوجيه لعملية اإلعالم ألنه هو أ
 الذاتي االستعالم على التالميذ حث على يعمل أنه إذ الفعالية من نوعا يشهد التربوي اإلعالم أن( " 48)خميس،األعور
مكانيات قدرات إبراز و اكتشاف على قادر أنه ،كما المستقبلية  األفاق توضيح على قادر أنه كما التالميذ وا 

 تزويد بعملية يقوم التربوي اإلعالم أن("49)وكذلك متفقة مع دراسة بوساحة ." العمل سوق في الدراسة لتخصصات
 ." الدراسية للتخصصات المستقبلية اآلفاق توضيح على الدراسية ويعمل التخصصات حول بمعلومات التالميذ
 الممارسة كبيرة جاءت درجة التحكم في استخدام الوسائل والسندات اإلعالمية البند 
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جاءت درجة الممارسة متوسطة وبذلك استخدام الروائز واالختبارات النفسية في عملية العملية اإلرشادية حيث بند 
عدم وجود األدوات المساعدة على العمل اإلرشادي ال سيما االختبارات ("50)ميسون : تتفق النتائج مع دراسة كل من 

. ية لالختبارات التي تشكل أداة هامة من أدوات جمع البيانات في العملية اإلرشاديةالنفسية،إذ تفتقر المؤسسات التعليم
من أفراد العينة ال يستعملون االختبارات النفسية في عملية التشخيص وجمع المعلومات  % 54كما أن ( " 51) خمادو 

ونقص ،ات المسئولة في توافرهاعدم وجود االختبارات أو عدم اهتمام الجه :عن لمسترشدين ألسباب عديدة من أبرزها
  ."في المهارة وقلة التدريب على استعمال االختبارات 

جاءت درجة لتكوين اتجاهات ايجابية نحو المدرسة حيث ( فوج دراسي)تقديم حصص إرشادية جماعية بند   
اد وقد جاءت الممارسة كبيرة جدا و تعزى إلى تفضيل مستشاري التوجيه للحصص الجماعية في اإلعالم و اإلرش

 الدراسي التوافق إحداث التوجيه في لمستشار اإلرشادية تساهم الممارسات(" 52 )النتائج  متفقة مع دراسة الزهرة األسود
 ."لدى التالميذ

جاءت درجة الممارسة كبيرة جدا  أعمل باستمرار على إثارة الدافعية للتعلم وتحسين مستوى تحصيل التالميذبند    
 في ومشاركته عمله، دراسات يتطلبها التربوي المرشد إجراء في وتمثلت( " 53)شاهينتفقة مع دراسة وجاءت النتائج م

 اليومية الواجبات لمذكرات المدرسة،ومتابعته في إرشادية محاضرات وتنظيم االمتحانات، في الطالب مراقبة أعمال
 ."السنوية  اإلرشادية للخطة

جاءت لتوجيه واستبيان الميول واالهتمامات في بلورة المشروع الشخصي للتلميذ استغالل نتائج بطاقة المتابعة وابند   
 الميول استبيان حذف يريدون المستشارين إن("54) درجة الممارسة كبيرة وجاءت النتائج متناقضة مع دراسة براهمية

 المتابعة ويريدون التركيز على مستغلة غير االستبيان نتائج ألن األولى، بالدرجة اإلدارية المهام واالهتمامات،وتقليص
  .التربوية العملية محور البحث عينة حسب ألنه للتلميذ، والتربوية النفسية

جاءت درجة أحلل وثيقة طلب مساعدة ووثيقة إحالة تلميذ من خالل نشاطات خلية اإلرشاد والمتابعة للتكفل بها بند   
جماعية بين جميع أعضاء الخلية ويتم فرز الطلبات حسب الممارسة كبيرة وتعزى إلى أن هذه العملية تتم بصفة 

التوجيه بتحليل الوثائق التي تطلب مساعدة   ويتكفل مستشار..( طبي،بيداغوجي،اجتماعي،نفسي)الحاالت 
 .البيداغوجية فقط 

تفقة مع جاءت درجة الممارسة كبيرة ،وجاءت النتائج مانتقاء المعلومات التي تخدم المشروع الشخصي للتلميذ بند 
 من والمهنية الدراسية االختيارات تحديد في المدرسي يساهم اإلعالم أن إلى التوصل تم إذ( "55)حمدي ،دراسة فتيتي 

 ".ثانوي أولى السنة تالميذ نظر وجهة
بدرجة ممارسة  كبيرة جدا وهذا تطبيقا لمحتوى  مراعاة التوقيت والفترة في برمجة وتقديم الحصص اإلعالمية جاءوبند 

،بحيث يكون التوجيه وفق سلسلة من اإلجراءات التتبعية طيلة السنة الدراسية وتتم على ثالث مراحل (56)المنشور
 : هي
 اإلعالم والتشاور  -4
 ضبط االختيار  -2
 اتخاذ القرار النهائي -3
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 تحديد في المدرسي يساهم اإلعالم أن إلى التوصل تم إذ(" 57)حمدي ،و جاءت نتائج البند متفقة مع دراسة كل فتيتي
 يعمل التربوي اإلعالم أن( " 58)ودراسة بوساحة ،ثانوي أولى السنة تالميذ نظر وجهة من والمهنية الدراسية االختيارات

 .واهتماماتهم  وميولهم رغباتهم حسب التالميذ توجيه على
اسة حول ممارسة المتوسط الحسابي العام الستجابات عينة الدر ( 59)اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عامر قطب 

المرشد الطالبي في التعليم العام للبنين بمدينة مكة المكرمة لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد النفسي والـتي تتعلـق 
. ويقع ضمن الفئة الثالثة لمقيـاس ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة متوسطة، بالكفايات المهنية

دلت نتائج بعد الكفايات األكاديمية على أن المرشدين :حيث ( 60)جدي  ،مخيبرراسة كما اتفقت كذلك مع نتائج د
وبالتالي % 73.52إذن أن قيمة المتوسط الحسابي لبديل كبيرة جدا هو األكبر و المقدر بـ .يطبقونه بدرجة كبيرة 

 .ية والمهنية مرتفعة جدا   لمسؤولية األخالقفي مقياس ا الكفايات المهنيةلمحور  التوجيه مستشاري ممارسة درجة 
 :المحور الخامس المسؤولية

 يمثل الدرجات و المتوسطات الحسابية حسب  المحور الثاني من الفرضية اإلجرائية الثانية 76جدول رقم 
 المتوسط مجموع الدرجات البدائل

 94.44 931 كبيرة جدا
 94.99 868  كبيرة 

 25 264 متوسطة
 4.66 74 قليلة

 2.33 24 قليلة جدا
من  المحور الخامس المسؤوليةممارسة مستشاري التوجيه على  16بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم    

بدرجة كبيرة جدا ،ولمناقشة هذه النتيجة سوف نتعرض لنتائج بعض البنود ثم  أخالقيات المهنة من وجهة نظرهم
 .نناقشها بصفة عامة 

م لتقديم المعلومات المستخلصة من متابعة المسار الدراسي للتلميذ بدرجة ممارسة كما بند المشاركة في مجالس األقسا
    ( 61.)عملية التوجيه المدرسيالمكلف بجميع األعمال المرتبطة بكبيرة جدا ويعزى ذلك إلى أن مستشار التوجيه هو 

ائج استبيان الميول واالهتمامات واستغالل نت( 62.)بمعالجة بطاقة القبول والتوجيه وبطاقة المتابعة: وهو من يقوم 
 (64.)وله رأي استشاري في مجال تخصصه في مجالس األقسام( 63.)وتشرح نتائجها للتالميذ واألساتذة 

و جاءت النتائج متفقة  جاء بممارسة متوسطة  التنسيق مع أولياء التالميذ للتكفل بالحاالت الخاصة من التالميذبند 
عدم تعاون أولياء األمور مع المرشد و يقصد بها عدم الحضور أثناء (:65) ميسون سميرة: مع دراسات كل من 

استدعائهم إلجراء مقابالت مع المستشار تتعلق بأبنائهم، انطالقا من عدم تقبلهم أساسا لفكرة خضوع أبنائهم لعملية 
األسرة و و ضعف اهتمام األولياء بمتابعة مشكالت أبنائهم و يترجم ذلك ضعف التواصل بين . إرشادية
سمايلي ،(إلخ...ضعف المتابعة من طرف األهل،عدم اتخاذ مواقف إيجابية عند إبالغهم بمشكالت أبنائهم)المدرسة
هناك ضعف في " (67)زينب جاسم، ."عدم اهتمام اآلباء بمشاكل أبنائهم واالكتفاء فقط بمتابعتهم دراسيا" (66)محمود

المدرسة  مع األمور أولياء تعاون بعدم إقرارهم( "68)شاهين،و ."بةد التربوي وأولياء أمور الطلالعالقة بين المرش
 ."أبناءهم تواجه التي بالمشكالت بإشعارها
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جاءت درجة الممارسة كبيرة  وتعزى إلى أن مستشار  التنسيق مع الفريق التربوي في التكفل بالحاالت الخاصة بند
سام وخلية اإلصغاء والمتابعة والتعاون القائم بينه التوجيه عضو في الفريق التربوي و مشاركاته في مجالس األق

 .والفريق التربوي خاصة التكفل بالحاالت الخاصة من التالميذ 
القيام بالتقييم الدوري للبرنامج اإلعالمي وعملية التوجيه لبرنامج اإلرشاد النفسي والتربوي أي تقييم البرنامج تمثل بند 

 تقديم كل في األساسي والمرجع السلسلة بمثابة السنوي البرنامج يعتبر السنوي لنشاطات مستشار التوجيه الذي
ويقوم بإعداد تقرير ثالثي حول نشاطات في المقاطعة حيث يضع (69. )التوجيه مستشار يقدمها التي النشاطات

مؤشر ويعتبر هذا ،حيث جاءت درجة الممارسة كبيرة (70. )حوصلة نقدية لكل ما قام به من نشاطات تقنية مبرمجة
 السنوية الخطة اإلرشادية تنفيذ على المرشد عمل( " 71)شاهينعلى جودة العمل وجاءت النتائج متفقة مع دراسة 

 .المدرسة مدير من للخطة السنوية واعتماده ،(وعالجية ونمائية، وقائية،) متكاملة إرشاد برامج بتنفيذ وقيامه بانتظام،
بدرجة ممارسة كبيرة جدا  قة الرغبات و نتائج استبيان الميول واالهتماماتاالعتماد في التوجيه المسبق على بطاو بند 

و يعزى ذلك إلى أن مستشار التوجيه يقوم بعمله بكل استقاللية ويقدم نتائجه إلى مجالس األقسام و مجلس القبول و 
تقاللية في عمله الن التوجيه فهي التي تفصل في عملية التوجيه النهائي اعتمادا على أعماله و بذلك نلمس االس

اتفقت مع نتائج دراسة  كل . عمله ينتهي بتقديم النتائج و االستشارات بناءا على نتائج وسائل التوجيه التي يستخدمها
إذن . التي أظهرت أن المرشدين يطبقون مبدأ المسؤولية بدرجة كبيـرة: (73)جدي  ،ومخيبر(72)مزاهرة  طشطوش،: من

 التوجيه مستشاري ممارسة وبالتالي درجة %94.44ديل كبيرة جدا هو األكبر والمقدر بـ أن قيمة المتوسط الحسابي لب
 .لمسؤولية األخالقية والمهنية مرتفعةفي مقياس ا الكفايات المهنيةلمحور 

 المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة يوضح المتوسطات الحسابية    70جدول رقم  
 وجهة نظرهم من يةللمسؤولية المهن

 المحاور
 المتوسطات الحسابية

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
الكفايات 
 2 6.74 28.49 9.24 73.52 المهنية

 2.33 4.66 25 94.99 94.44 المسؤولية
 2.46 7.64 26.52 24.84 66.81 المجموع

     %66.81لبديل كبيرة جدا هو األكبر و المقدر بـ أن قيمة المتوسط الحسابي  17إذن يتضح من الجدول رقم      
  وجهة نظرهم كبيرة جدا ،وهذا ينفي الفرض اإلجرائي  للمسؤولية المهنية من التوجيه مستشاري ممارسة وبالتالي درجة 

 . ويثبت عدم صحته 
 :مناقشة الفرضية العامة 

ألخالقيات المهنة و شاد المدرسي والمهني نص الفرضية العامة  يدور درجة ممارسة مستشاري التوجيه واإلر 
 .بدرجة  قليلة  ،ذلك التطبيق الذي نفترض أنهالمسؤولية المهنية 
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 المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة يوضح المتوسطات الحسابية    78جدول رقم 
 وجهة نظرهم المهنية من للمسؤولية األخالقية و

 المحاور
 لحسابيةالمتوسطات ا

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
 4.9 3 22 93.33 45.46 السرية
 1.43 3 23 88.66 55.46 التقبل

العالقات 
 4.49 2.76 25.76 98.76 78.23 اإلرشادية

الكفايات 
 2 6.74 28.49 9.24 73.52 المهنية

 2.33 4.66 25 94.99 94.44 المسؤولية
 2.56 4.81 15.01 42.02 00.70 المقياس ككل

انطالقا من مناقشـة أبعـاد أخالقيـات مهنـة اإلرشـاد التربـوي سـنناقش اسـتجاباتهم على المقياس ككل الذي دلت نتائجه 
وهذه الدرجة  تم التأكد ( 00.70) كبيرة جدابدرجة للمسؤولية األخالقية والمهنية يمارسون  التوجيه مستشاريعلى أن 

 :ومن خالل النتائج المتوصل إليها من خالل استجابات أفراد العينة قشـة أبعاد المقياس، منهـا من خالل منا
 .وجهة نظرهم كبيرة جدا للمسؤولية األخالقية من المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة  -
 .وجهة نظرهم كبيرة جدا للمسؤولية المهنية من المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة  -

متفقة  مع نتائج و بناءا على ما سبق فإننا ننفي الفرضية العامة و نثبت عدم صحتها ، وبذلك جاءت هذه النتائج 
نظرهم  وجهة من مرتفعة اإلرشاد مهنة ألخالقيات المرشدين ممارسة مستوى أن:  (74) جدي ،مخيبر: دراسة كل 

أن درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات المهنة  :(75) د الرحيم العاجزعبودراسة  88.88 %). )بـ قدر والذي
ومتفقة في بعض المحاور في دراسة عامر  .بدرجة كبيرة %( 75.5)من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بلغت 

ارسة الكفايات مم ومختلفة في .وممارسة أسس ومبادئ العالقة اإلرشادية كبيرة ممارسة السرية كبيرة(: 76)قطب 
أن درجة ممارسة ( : 77)مزاهرة   كما جاءت مختلفة مع دراسة طشطوش، .المهنية والخصائص الشخصية  متوسطة

المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد جاءت بدرجة متوسطة، ثم جاءت المجاالت حسب درجة ممارستها 
 . والسرية، والتقبـل المسؤولية، والكفايات األكاديمية،: مرتبة على التوالي

V. خالصة عامة : 
المهنية  للمسؤولية األخالقية و المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة درجة  موضوع البحث هذا تناول
 المتوفرة المراجع قلة صعوبات من  من صادفنا ما وجهة نظرهم ، و بعد عرضنا لنتائج الدراسة و مناقشتها ورغم من

مستشاري  على االستبيان توزيع في المدرسي،صعوبة المهنية في مجال التوجيه واإلرشاد ة األخالقية وحول المسؤولي
 :اإلجابة ،توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات  عن امتنعوا منهم بعض الن التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني
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شاد المدرسي والمهني أنهم يؤكدون على نستنتج كذلك و في العديد من الدراسات  على مستشاري التوجيه واإلر  -
نفورهم من المهام اإلدارية والتوجه نحو النشاطات التي تركز على التكفل بالتلميذ ومساعدته على تخطي كل العقبات 
 .وتكوينه من جميع الجوانب النفسية  والتربوية والعلمية ، من أجل نجاحه و تحقيقه للتكيف والتوافق الدراسي والنفسي 

رة هي الدراسات التي تصف واقع ممارسات وأداء مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لخدمات كثي  -
 اإلعالم و التوجيه واإلرشاد في مؤسسات التعليم بالسلبية أو نفيها ،لكن ما توصلت إليه دراستنا الحالية أن درجة 

كبيرة جدا درجة وجهة نظرهم  المهنية من األخالقية وللمسؤولية  المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة
 .و تحاول التكفل به ( التلميذ)و هذا يدل على وجود جودة في تلك الممارسات ،بالتعرف على احتياجات العميل 

نشاء لجنة اإلرشاد والمتابعة بالمتوسطة وخاليا اإلصغاء والمتابعة النفسية  -         بناء دليل اإلرشاد المدرسي وا 
والتربوية بالثانويات كل هذا يدل على بداية تأسيس نظام اإلرشاد والتوجيه للتكفل األنسب بالتلميذ، كل هذا تمخض 

 .2143تطوير التصورات  والممارسات  في ديسمبر : عن ورشة اإلرشاد المدرسي 
 .رات تدريبية متخصصة بهدف االرتقاء بمستوى أداء العاملين في حقل اإلعالم ،التوجيه و اإلرشاد تم برمجة دو  -
VI.  وكحدود للبحث تجدر اإلشارة أن هذا العمل نعتبره تشخيصا لممارسات محددة وفق معطيات :حدود البحث

مستشار للتوجيه ممثلة لمستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بوالية سطيف ، كان  84عينة من )محددة 
ي إلى تشخيص واقع ممارسات أخالقيات المهنة والمسؤولية أي أنه ال يؤد( 2146التطبيق في السداسي الثاني 

استكشافية لممارسات مستشاري التوجيه واإلرشاد  محاولة مجرد المهنية لمهنة التوجيه واإلرشاد في الجزائر،ولكنها
 أولى لبنة يعد العمل فهذا وبالتالي المدرسي والمهني ألخالقيات المهنة و المسؤولية المهنية في مجال مهامهم ،

 أن ومن جهة أخرى، التوجيه واإلرشاد المدرسي ، هذا من جهةبمهنة إلعداد ميثاق أخالقي خاص  ضرورية
 عن يكون ما أبعد هو (سطيف مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني بوالية) البحث شمله المجتمع الذي

 رفع على المتوقفة نتائجه تعميم إمكانية فإن اليوبالت واإلرشاد المدرسي والمهني ببالدنا، مستشاري التوجيه تمثيل
 .إمكانيات الباحث تفوق المجتمع أفراد عدد

VII.  االقتراحاتالتوصيات:   
 :هي التوصيات و المقترحات من بعدد الباحث تقدم فقد عرضه ما تم خالل من: التوصيات

تربية في الجزائر ويكون واضحا تعتمده وزارة الالتوجيه واإلرشاد المدرسي بمهنة إعداد ميثاق أخالقي خاص  -
 ومحددا ويتفق مع خصوصية المجتمع الجزائري

    إعداد مستشاري التوجيه  برامج يخص فيما بينهما والتنسيق العالي والتعليم التربية وزارتي بين التعاون ضرورة -
 . أثناء الخدمة  التدريب واإلرشاد المدرسي والمهني وبرامج

    في مجال أخالقيات المهنة مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني  لفائدة متخصصةإجراء دورة تدريبية  -
  .والمسؤولية المهنية

 :االقتراحات
 المدرسي واإلرشاد التوجيه ومستشارين والتالميذ األساتذة لتشمل الدراسة عينة بتوسيع وذلك المشكلة دراسة إعادة -

 .واإلداريين  وتنويع أدوات الدراسة 
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 دراسة مشابهة تطبق في مناطق أخرى من الجزائر ومقارنة النتائج مع الدراسة الحاليةإجراء  -
 .إجراء دراسات أخرى الحقة تغطي الجوانب التي لم تغطيها الدراسة الحالية -
 

                                                 

وجهة  من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد توجيهال مستشاري ممارسة واقع( 2014)جدي  الهدى نور -مخيبر البحر عروس - 1
 الوادي الماستر جامعة المسترشد مذكرة نظر وجهة ومن نظرهم

   2149نوفمبر  25ميثاق أخالقيات قطاع التربية الوطنية مؤرخ في (2149)وزارة التربية الوطنية  - 2
 2وزارة التربية والتعليم ، قسم التوجيه واإلرشاد باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل ص  الميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد في مدارس - 3
  و المتعلق بتعيين مستشاري التوجيه في الثانويات 4554سبتمبر  44المؤرخ في  245المنشور وزارة التربية الوطنية  -4
الملتقى  (دراسة استكشافية على مستشاري التوجيه المدرسي بورقلة)ل المؤسسات التعليميةمعوقات الممارسة اإلرشادية داخ(2115) ميسون سميرة - 5

 جامعة ورقلة – 2115جانفي 21و 45اإلرشاد النفسي دوره وأهميته في تطوير المؤسسات التربوية يومي الدولي األول 
  مرجع سبق ذكره    ميسون سميرة - 6
العلوم / مجلة جامعة بابل -ي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانوية في محافظة بابل المشكالت الت( 2144)زينب كاظم جاسم - 7

  2144( 2)العدد /  45المجلد / اإلنسانية
 مرجع سبق ذكره   ميسون سميرة - 8
 سمايلي محمود مرجع سبق ذكره   - 9

 مرجع سبق ذكره   ميسون سميرة -10
  ميسون سميرة مرجع سبق ذكره   -11
   مرجع سبق ذكره  زينب كاظم جاسم  - 12
الملتقى الدولي لبرامج التوجيه ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة التوجيه واإلرشاد النفسي التربوي ( 2148)نعيمة المهدي أبوشاقور -13

 جامعة بسكرة 2148ماي  19و  18واإلرشاد النفسي والتربوي  
 99األولى ص  الطبعة مصر -القاهرة   دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعالعملية اإلرشادية  (4556) محمد محروس الشناوي - 14
في ضوء   درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم( 2142)رانية عيسى مزاهرة  رامي عبدااهلل طشطوش، - 15

 584ص  2012يونيو623ص 581 – بعض المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثاني، ص
ينة مكة مدى ممارسة المرشد الطالبي لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد الطالبي بالتعليم العام للبنين بمد(2142)عامر بن عبد الرحمن قطب  - 16

ربية السعودية المكرمة ، وذلك من وجهه نظرا  المرشدين والمشرفين والمديرين ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة أم القرى المملكة الع
 43ص 

دار الخليج عمان  4باب ط الدليل العملي للمرشدين التربوين و العاملين مع الش: التوجيه و اإلرشاد ( 2142)سالم حمود صالح الحراحشة  - 17
 األردن 

واقع التوجيه المدرسي في ضوء تطبيق إستراتيجية المقاربة بالكفاءات من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي ( 2142)عياش حمو - 18
 97ص  2ماجستير جامعة الجزائر رسالة -سطيف –دراسة ميدانية بثانويات والية 

     463ص    4معجم المصطلحات التربوية في المناهج و طرق التدريس ، القاهرة،  دار المعرفة ط (4556)ي الجمل علو أحمد حسين اللقاني - 19
 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة واقع( 2014)جدي  الهدى نور -مخيبر البحر عروس - 20

 الوادي الماستر جامعة د مذكرةالمسترش نظر وجهة ومن وجهة نظرهم
درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في محافظات عزة ألخالقيات المهنة وعالقتها ( 2148)عبد الرحيم فؤاد علي العاجز - 21

 فلسطين  -الجامعة اإلسالمية بغزةماجستير بالرضا الوظيفي لديهم ، رسالة 
في ضوء   درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم( 2142)عيسى مزاهرة رانية  رامي عبدااهلل طشطوش، - 22

 2012يونيو623ص 581 – بعض المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثاني، ص
ة المرشد الطالبي لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد الطالبي بالتعليم العام للبنين بمدينة مكة مدى ممارس(2142)عامر بن عبد الرحمن قطب  - 23

 ربية السعودية المكرمة ، وذلك من وجهه نظرا  المرشدين والمشرفين والمديرين ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة أم القرى المملكة الع

http://shamela.ws/index.php/author/2060
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ربية السعودية المكرمة ، وذلك من وجهه نظرا  المرشدين والمشرفين والمديرين ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة أم القرى المملكة الع
  424ص 

 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة واقع( 2014)جدي  الهدى نور -مخيبر البحر روسع - 28
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في ضوء   درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم( 2142)رانية عيسى مزاهرة  رامي عبدااهلل طشطوش، - 30
 612ص  2012يونيو623ص 581 – جلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثاني، صبعض المتغيرات ، م

لدى التالميذ الملتقى الدولي  الدراسي التوافق إحداث في المدرسي التوجيه لمستشار اإلرشادية الممارسات مساهمة( 2115)األسود  الزهرة - 31
 جانفي جامعة ورقلة  21و 45وأهميته في تطوير المؤسسات التربوية يومي  اإلرشاد النفسي دوره

المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية  يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين2008أكتوبر سنة 11مؤّرخ  08 - 315مرسوم تنفيذي رقم  - 32
 الوطنية

  2015/2014.المدرسي  الدخول يريتعلق بتحض 2148ماي  19:مؤرخ في  4496: إطار رقم  منشور - 33
  2146/2147 المدرسي  الدخول يتعلق بتحضير 2146ماي  15:مؤرخ في  441: إطار رقم  منشور - 34
التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد  -واقع الممارسة اإلرشادية في المؤسسات التربوية( 2115)سعيدة طاطش ،مريامة بريشي - 35
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 612ص  2012يونيو623ص 581 – لعدد الثاني، صبعض المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، ا
 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة واقع( 2014)جدي  الهدى نور -مخيبر البحر عروس - 73
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 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة واقع( 2014)جدي  هدىال نور -مخيبر البحر عروس - 74

 الوادي الماستر جامعة المسترشد مذكرة نظر وجهة ومن وجهة نظرهم
خالقيات المهنة وعالقتها درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في محافظات عزة أل( 2148)عبد الرحيم فؤاد علي العاجز - 75

 فلسطين  -الجامعة اإلسالمية بغزةماجستير بالرضا الوظيفي لديهم ، رسالة 
مدى ممارسة المرشد الطالبي لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد الطالبي بالتعليم العام للبنين بمدينة مكة (2142)عامر بن عبد الرحمن قطب  - 76

 مرشدين والمشرفين والمديرين ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية المكرمة ، وذلك من وجهه نظرا  ال
في ضوء   درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم( 2142)رانية عيسى مزاهرة  رامي عبدااهلل طشطوش، - 77

 2012يونيو623ص 581 – الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثاني، صبعض المتغيرات ، مجلة 
 

 : المراجع
   ،مصر4556دار المعرفة القاهرة، ،4معجم المصطلحات التربوية في المناهج وطرق التدريس، ط :علي الجمل، أحمد حسين اللقاني .4
الملتقى الدولي اإلرشاد النفسي دوره وأهميته  ،الثانوي التعليم مؤسسات في التربوي اإلرشاد عخميس واق سليم محمد.األعور إسماعيل .2

 جامعة ورقلة  2115جانفي  21و 45في تطوير المؤسسات التربوية يومي 
 2116،جامعة منتوري قسنطينة ،رسالة ماجستير  التوجيه مستشار أداء على المهنية الوضعية تأثير :صونية براهمية .3
والمهني في بناء المشروع المدرسي و المهني من وجهة نظر التلميذ  المدرسي واإلرشاد التوجيه سعيد عبد القادر  دور مستشار بن .8

  2143،جامعة تلمسان ،رسالة ماجستير  ،في المرحلة الثانوية 
 المدرسي واإلرشاد التوجيه مستشار نظر الثانوي وجهة التعليم مرحلة في المدرسي التوجيه على التربوي اإلعالم أثر: بوساحة فتيحة .9

 2149،مذكرة ماستر جامعة الوادي ،والتالميذ  والمهني
 العدد الوادي جامعة -االجتماعية والبحوث الدراسات اإلرشادية مجلة العملية في النفسية االختبارات استخدام محمد واقع خّماد .6

  2148أفريل ،السادس
في   درجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم :اهرة رانية عيسى مز  رامي عبدااهلل طشطوش، .7

 623 -581 ضوء بعض المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد العشرون، العدد الثاني، ص
  2012يونيو
 2112،لبنان  –دار الفكر المعاصر بيروت  – 2ط  -رسته العملية البحث العلمي أساسياته النظرية و مما  :رجاء وحيد دويدري .4
الدولي  ،لدى التالميذ الملتقى الدراسي التوافق إحداث في المدرسي التوجيه لمستشار اإلرشادية الممارسات مساهمة:األسود  الزهرة .5

 جامعة ورقلة  ،2115جانفي  21و 45يومي ،اإلرشاد النفسي دوره وأهميته في تطوير المؤسسات التربوية 
مجلة جامعة بابل  العلوم -المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانوية في محافظة بابل  :زينب كاظم جاسم .41

  2144( 2)العدد  ، 45المجلد  ،اإلنسانية
دار الخليج عمان  4مع الشباب ط الدليل العملي للمرشدين التربوين والعاملين : التوجيه واإلرشاد  :سالم حمود صالح الحراحشة .44

  2142،األردن
التعليمية من وجهة نظر مستشاري التوجيه  -واقع الممارسة اإلرشادية في المؤسسات التربوية :سعيدة طاطش ،مريامة بريشي .42

هميته في تطوير الدولي اإلرشاد النفسي دوره وأ (.ثانويات والية ورقلة نموذجا) -دراسة استكشافية -واإلرشاد المدرسي والمهني 
 جامعة ورقلة  ،2115جانفي  21و 45يومي ،المؤسسات التربوية 

 2141،واقع المرافقة النفسية التربوية لمعيدي شهادة البكالوريا رسالة ماجستير جامعة عنابة  :صياد نعيمة .43
بي بالتعليم العام للبنين بمدينة مدى ممارسة المرشد الطالبي لبنود الميثاق األخالقي لإلرشاد الطال :عامر بن عبد الرحمن قطب .48

2142 ،مكة المكرمة ، وذلك من وجهه نظرا  المرشدين والمشرفين والمديرين ،رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية
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يات المهنة وعالقتها درجة ممارسة المرشدين التربويين بالمدارس الثانوية في محافظات عزة ألخالق :عبد الرحيم فؤاد علي العاجز .49
 2148،فلسطين  -الجامعة اإلسالمية بغزةماجستير بالرضا الوظيفي لديهم ، رسالة 

 من اإلرشاد مهنة ألخالقيات المدرسي والمهني واإلرشاد التوجيه مستشاري ممارسة جدي  واقع الهدى نور -مخيبر البحر عروس .46
 2148،الوادي  معةالماستر جا مذكرة ،المسترشد نظر وجهة ومن وجهة نظرهم

واقع التوجيه المدرسي في ضوء تطبيق إستراتيجية المقاربة بالكفاءات من وجهة نظر مستشاري التوجيه واإلرشاد :عياش حمو .47
  2،2142ماجستير جامعة الجزائر رسالة -سطيف –المدرسي دراسة ميدانية بثانويات والية 

 وجهة من ميدانية دراسة التالميذ لدى والمهنية الدراسية االختيارات تحديد في المدرسي اإلعالم مساهمة: حمدي سميرة،أحالم فتيتي .44
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  في الدول المتقدمة واقع تجسيد
 دراسة مقاربة بين االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة 

 من اعداد
 عموري فادية. أ                                                                   بحيح خيرة. د

 طالبة سنة أولى دكتوراه                                            دكتوراه و عضوة في مخبر بوادكس
 الوادي  جامعة                                                                 جامعة  مستغانم

  
 :  مقدمة

عند بناء  تعتبر المسؤولية االجتماعية من أهم الركائز األساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية 
استراتيجياتها و هذا لالستجابة للتغيرات االقتصادية و البيئية  بمختلف أشكالها و التعايش مع التغيرات على 
المستوى االقتصادي أو السياسي أو الثقافي دون أن ننسى االجتماعي  ،  التي أفرزته مجموعة من األفكار منها 

افة إلى ما خلفته السوق ، باإلضولية و ضرورة إثبات وقعها في فكرة العولمة و ما جلبته من تحرر التجارة الد
 .ما كان وراء األزمة المالية العالمية منها  انهيار مجموعة من المؤسسات مع ضياع حقوق أصحاب المصلحة و 

نتيجة لكل .بذلك أصبحت المسؤولية االجتماعية عائقا غير جمركيا على المؤسسات التأقلم به أمام التجارة 
ما سبق أصبح تطبيق المسؤولية االجتماعية شيء ايجابي وضروري في المؤسسة له مخلفاته و فوائده لجميع 

لمفهوم انتشارا في مؤسسات الدول أن عرف هذا ا ىالذين لهم عالقة بنشاط المؤسسة داخليا أو خارجيا ، إل
على غرار  الدول النامية حيث البعض يرجع السبب في ذلك هي  و الدول األمريكية بدرجات متفاوتة  األوروبية 

 .كبر حجم المؤسسات و منها كبر حجم رأسها المالي 

يات المتحدة تطبيق المسؤولية االجتماعية بين الوال أسباب التفاوت في  ضمن خالل هذا البحث سنعر  
النظرية لمفهوم المسؤولية  األبعاديعرض لنا  األولاألوروبي من خالل ثالث محاور رئيسية ، المحور االتحاد و 

تماعية في المؤسسات االقتصادية تجسيد المسؤولية االج آلياتاالجتماعية و المحور الثاني سنعرض فيه 
  .سؤولية االجتماعية في الدول المتقدمة نعرض فيه واقع تجسيد الم األخيرالمحور الثالث و و 

 
 المسؤولية االجتماعية للمؤسساتاألبعاد النظرية لمفهوم :  األولالمحور 

ات الالأخالقية لرجال األعمال، تعتبر المسؤولية االجتماعية كفكرة قديمة نوعا ما ،ظهرت نتيجة الممارس
المسؤولية االجتماعية في نشاطات المؤسسة و كانت تعرف التشريع اإلسالمي كان سباقا لفكرة إدماج معايير و 

 النظرية بالبيانات اإلدالء أسس يرتكز علىمصطلح المسؤولية االجتماعية و  .بصيغة احترام حقوق الغير



 ،عدة مفاهيم ربما اختلفت في معناهاهذا المصطلح عرف حيث .المؤسسات بين تختلف اوممارسته ،جدا قديمةال
يصعب تحديد المعنى  كسبه بعض الغموض الذيمما ي ،يعرف عدة معاني ااجتماعي امصطلحنه كو نظرا ل

 و في نفس الوقت فإنها تعرف بأنها ،جل تحقيق الرفاهية للمجتمعأالمؤسسة تنشط من  الحقيقي له، و خاصة أن
 و خارجي، القوى  البشرية أي أنها كيان يتكون من مجتمع داخلي هيكل  اقتصادي يتكون من مجموعة من 

 وعد تعني و ،تعود جذورها إلى العقد اليوناني قانونية و هو كلمة التينية  جذوره" المسؤولية" مصطلححيث أن 
 1.االلتزام بهذا رسمي

لدراستنا اقترحنا بعض التعاريف التي يمكن لهذا المصطلح وفقا لتوضيح المعنى األقرب و أننا  إال 
 :إدراجها فيما يلي 

تزام المستمر من لاإل" نها على أماعية تعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجمجلس األ عرف 
خالقيا و المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة و العمل على تحسين نوعية أعمال بالتصرف قبل مؤسسات األ

ن هذا أنجد  ."2مع ككل و المجت  لى المجتمع المحلي إضافة إالظروف المعيشية للقوى العاملة و عائلتهم ، 
نشطة المؤسسسة أتهيأة  منه ، و شامال اعتباره تعريفامنه يمكن و يحدد أي مجتمع تلتزم به المؤسسة  التعريف لم

 .    و الخارجي  لحماية و خدمة المجتمع الداخلي
جل تحقيق التنمية الشاملة أن مفهوم المسؤولية االجتماعية وجد من أكدت على أنه هناك تعاريف أال إ 

بالمساهمة في  صحاب النشاطات التجاريةألتزام إنها أب:" هذا ما جاء في تعريف البنك الدولي حيث يعرفها و 
و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى   التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم و عائالتهم

ن هذا التعريف لم يشمل مجمل أال إ، " 3ن واحدآيخدم التنمية في  معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و
يرتبط  ن هذا التعريفأيضا نجد أخرى ، و باألنشطة التجارية دون النظر في األنشطة األ األنشطة بل حددها

لحاق الضرر إجيال القادمة دون خالقي لحماية األأبمفهوم التنمية المستدامة حيث تتصرف المؤسسة بشكل 
 .جله أجتمع الذي تنشط من بالم

 Kotler  ما التعريف التسويقي للمسؤولية االجتماعية كما جاء في مفهوم أ 
4
et Armstrong نه فإ: 

و أليها المسوق إهداف التي يسعى خرى في التسويق ذات الصلة باألعن المجاالت األ االختالف"  
االجتماعي و ليس عن المنافع التي يحصل عليها ثير المتحقق في السلوك أو كونه يبحث عن الت المؤسسة
التي  لاللتزاماتما يعني  قبول المسوقين ." 5ن تكون تلك المنافع منصبة نحو المجتمع بشكل عام أو  ،المسوق

رباح و رضا المستهلك في نفس الوقت، و رفاهية تحقيق األ االعتبارخذين بعين آنفسهم أيضعونها على 
ي ذول الن نجد الهدف األأ، و في هذا التعريف يمكن المؤسسةداء المحقق ألمستوى امع  يتكافأالمجتمع  بما 

قصى ربح ألى تحقيق إجله المسؤولية االجتماعية ، و تبعا لنشاط المؤسسة و الذي تسعى من خالله أوجدت من 



ى المستوى ضرار علألحقت عدة أكبر حصة سوقية بغض النظر عن الطريقة التي أسواق و تحقيق و غزو األ
بينهم  مصلحة مشتركة  دون  و الذينجلهم أفراد الذين تنشط من الجزئي و الذي نعني به المجتمع الداخلي و األ

دى أضرار القانونية كالغش في البضائع و الحيل التسويقية و عدم النزاهة في التوظيف و غيرها ، مما همال األإ
 .حماية المستهلك إلى هدفت مؤسساتلى ظهور إ

التي  االلتزاماتمجموعة من "  نهاعلى أطارها  العام إقد تم تعريف المسؤولية االجتماعية ب أنهكما  
التي  األوربيةعلى غرار اللجنة 6" نشطتها أتتبناها المنظمة لحماية المجتمع و تعزيز المحتوى االجتماعي في 

ه الشركات دمج الشواغل االجتماعية و المفهوم الذي يمكن من خالل" نها على أتعرف المسؤولية االجتماعية 
مام أنفسنا أهنا نجد 7 ."ساس طوعيأصحاب المصلحة على أالبيئية في عملياتها التجارية و في تفاعلها مع 

ن رجال التسويق أفي حين نجد  داء اجتماعي؟ أم هي أتساؤل جوهري هل المسؤولية االجتماعية هي مسؤولية 
و مسؤولة عن ، لحاق األضرار بالبيئةإدون  تهانشطأا مسؤولة عن مزاولة نهأيفضلون مصطلح المسؤولية بما 

و تسويق منتجاتها بما يعود بالفائدة لكال الطرفين المستهلك و   نتاجية بصفة عقالنية تصريف المخلفات اإل
االجتماعي داء دارة فيفضلون عموما مفهوم األما رجال اإلأرباح، ن تتصادم مع العوائد و األأالمؤسسة  دون 

 .نشطة االجتماعية موال المؤسسة لبعض األأنها تقوم طوعيا بتخصيص جزء من بعيدا عن مفهوم المسؤولية أل
ربع موجودة في وقت واحد في عالم ن الفئات األأعلى الرغم من أنه و  carroll(9191-9119) يرى

على الصعيد االقتصادي ، القانوني ، هدافها سواء أ لى تحقيقإن العمل قد يسعى أو على الرغم من  ،عمالاأل
هتمام من اإلب حظىن البعد االقتصادي هو الذي يأن التاريخ االقتصادي يظهر لنا أال إو التقديري ، أخالقي األ

  .همية بالغة أخالقية التي لم يعطى لها ليه الجوانب األتالقانوني و يليه البعد ثم  المؤسساتقبل 
للمسؤولية االجتماعية في مستويات  ةمفاهيم جديد أنشأصلي و موذجه األلن اعد  carroll 9119في عام 
خالقية و في تي األأساس المسؤولية ، تليها القانونية ، ثم تأالمسؤولية االقتصادية حيث أصبحت مختلفة ، 

  .خير الخيرية األ
 
 
 
 
 
 

 



 1991للمسؤولية االجتماعية  carrollهرم :  19الشكل رقم   

 
Source : Michel  CAPRON ,Françoise quairel-lanoizelee, la responsabilité -  social d’entreprise , la 

découverte , paris , p39  

 :  المسؤولية االقتصادية 
الغرض من العمل هو توفير المنتجات و الخدمات لتلبية الطلب على  carroll(9191-9119)وفقا ل  

رضاء ول دورا اقتصاديا إلعمال في المقام األفي هذا السياق يكون دور رجال األو السلع االستهالكية، 
ليها و تحقيق الربح الستدامة أعمال إالمستهلكين من خالل تقديم لهم المنتجات و الخدمات التي يحتاجون 

. تها اول مسؤوليأالدفع  لمورديها و موظفيها و هو  هايمكن و بالتاليلى زيادة االستثمارات إمما يؤدي  ةالمؤسس
رباح فهذا معناه أن المساهمين ال يمكن لهم الحصول على أي عائد من ال تحقق األ المؤسسة ذا كانت إ بحيث

دارة غير إمتالكها ي قيمة نظرا إلم خلقها ألغير قادرة على المنافسة نتيجة عد المؤسسةن أاستثماراتهم في حال 
هداف و متابعة األأنشطة الخيرية من االنخراط في األ المؤسسةما يمنع مبتكار، الفعالة و عدم وجود ا

صحاب المصلحة في أساسية ، فالمسؤولية االقتصادية للمؤسسة مرتبطة باحتياجات مختلف االجتماعية األ
عادة استثمارها، أو الموظفين إرباح أو يرغبون في الحصول على توزيعات األالمساهمين الذين  سواء المؤسسة

جر، أو المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على الذين يرغبون في الحصول على وظائف مستقرة و جيدة األ
المتصلة يرادات الدولة نتيجة الدفعات إمنتجات ذات جودة عالية و على خدمات ما بعد البيع، أو الزيادة في 

ن تلتزم بالمسؤولية أوال عليها أن المؤسسة أ carrroll9119عمال التجارية للشركة، و بالتالي استنتج باأل
 .االقتصادية

 
 

 

ة الخيريالمسؤولية  : المستوى الرابع 
 االنساني)

 المسؤولية االخالقية: المستوى الثالث

  المسؤولية : المستوى الثاني
 يةالقانون

المسؤولية :ول المستوى األ 
 ةاالقتصادي



 :المسؤولية القانونية 
عندما يتعلق  اساسيأ امر أن سيادة القانون إذ أن تعمل المؤسسة وفق القانون ، أنعني بالمسؤولية القانونية  

خالقية التي تكون موجودة لقيم األلعملية تدوين  عبارة عنن القوانين بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة ألمر األ
طار القانوني هدافها االقتصادية في ظل اإلأالمؤسسة تتوقع مواصلة تحقيق فإن من هنا و في المجتمع، 
ن ألى إشارة اإلهنا جدر ت، و جلها المؤسسةأن تتوافق مع الخطوط العريضة التي بنيت من أالمؤسسي على 

ن المسؤولية هي كو خالقي و هذا هو السبب في أالقانون يحاول رسم حدود ما هو مقبول و لكن ال يعرف ما هو 
 .مسؤولية قانونية، فضال عن المسؤولية االقتصادية التي وجب على المؤسسة تحقيقها 

 : المسؤولية االخالقية 
و  و عادال اما تجده  جيدب قوم ن تأخالقية تتطلب من المؤسسات األالمسؤولية  carroll9119 وفقا ل 

صحاب المصلحة من المؤسسة أهذه هي االجراءات التي يتوقعها و ، نن لم تكن مقيدة بالقانو إحتى و  انزيه
يئة ن بأو موافقتهم عليها ، كما    ليهاإنها مرتبطة بنظرتهم أذ إحتى لو لم يكن ذلك مطلوبا من قبل القانون، 

ن يهتموا بالمعايير ألذلك عليهم ، تخاذ القراراتإصحاب المصلحة من خالل أخالقية يمارسها المنظمة األ
لى عدم رضا الزبون و انعدام الثقة و تعطيل العمليات التبادلية للمؤسسة، إيؤدي  م عنهان انحرافهالقانونية أل

خالقي ليس أخالقي و ما هو أن ما هو قانوني ليس بالضرورة حقيقة أالمؤسسات ل إدراكفضال عن ذلك يجب 
 8.بالضرورة قانوني

 : المسؤولية الخيرية 
إذ خر مستوى من المسؤولية االجتماعية، و هي المسؤولية الخيرية آنجد  carroll9119في قمة هرم   

العمل ، و *(philanthropiques)العمل الخيري أننا و من خالل قراءتنا للكلمة نستنتج أن أساسها هو 
شخاص أن تحسين وضع أحيث ، نسانية ككلو اإل   فرادالخيري هو المذهب الذي يرتكز على فعل الخير لأل

جراءات تعتبر كافة اإل. بعاد المسؤولية االجتماعيةأهذا ما نلمسه ضمن و  المكافأةو أالدفع  انتظارخرين دون آ
المشاركة في كنشطة لفائدة المجتمع  عمل الموظفين و القيام باألالتي وضعتها المؤسسة لتحسين ظروف 

همية من الفئات الثالث أقل تعتبر أهذه المسؤولية و غيرها، فهيل السجناء أو تدعيم برامج ت الجمعيات الخيرية،
 .لحاحا من قبل المجتمعإكثر طلبا و في الواقع  األو لكنها    خرى من المسؤولية االجتماعية األ

 آليات تجسيد المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية : حور الثاني الم
لى ما تقدمه المؤسسة من تبرعات إن تطبيق استراتيجية المسؤولية االجتماعية لم يعد أمرا عشوائيا يقتصر ع

األهداف  مساهمات خيرية من الحين إلى اآلخر، بل أصبح أمرا  مخططا له بما يتناسب مع رؤية المؤسسة  وو 



تعلق يتعلق بالجانب الوظيفي و منها ما يمنها ما عدة قضايا المسؤولية االجتماعية  تمساذ .المسطرة  مسبقا 
ناسب رسالتها مع قضايا المسؤولية تنواع من االستراتيجيات لتأخذ عدة أن تأعلى المؤسسة ، نسانياإل بالجانب 

 .االجتماعية
بعاد برزها ذلك التصنيف ذو األأسس مختلف، االجتماعية وفقا أل االستجابةنشطة ذات يمكن تصنيف األ
 :الثمانية و الذي يشمل

 :المسؤولية االجتماعية في الممارسات التسويقية  .أ 
ن توجه العمالء أعالنات الخاصة بمنتجاتها، و مانة في اإلالصدق و األ المؤسسةن تتحرى أمثال ذلك  و  

 .سعار ال تحاول استغالل تلك الحاجة كمبرر لرفع األأ، و الحتياجاتهملشراء المنتجات المالئمة 
 : المسؤولية في الممارسات ذات العالقة بالمنتج .ب 

و مستويات الجودة المتوقعة  االعتماديةمان و ن تتسم عمليات تصنيع المنتج بضمان األأل ذلك امثو 
 .سهولة استخدام المنتجو 
 : العاملينالمسؤولية عن تعليم و تدريب  .ج 

وجودها في مجال إلثبات لمؤسسة المخططة لمحاوالت الن تتضمن أجتماعيا يمكن انشطة المسؤولة فاأل 
 .داء الجيد لمهام وظائفهم و تحسين فرص تقدمهم الوظيفي و تحسين قدراتهم على األ نمية مهارات العاملينت
 : المسؤولية عن البيئة و تنميتها و الحفاظ عليها  .د 

 .نتاجيةعادة استخدام الفاقد في العمليات اإلإو أو يبرز ذلك من تلوث البيئة و استنزاف الموارد الطبيعية 
لين و زيادة مزايا العمل و تحقيق الرضا عن بيئة العمل مالتصرفات التي تستهدف تنمية العالقات مع العا .ه 

: 
تخاذ القرارات و تحسين إالمشاركة في و قد تشتمل هذه التصرفات برامج تنمية العالقات االجتماعية و 

 .الخ...نشطة الترفيهية مزايا العمل مثل الرعاية الصحية و التسلية و األ
 :  قلياتو توظيف األأة في قوة العمل أالتصرفات التي تستهدف رفع مساهمة المر  .و 

صول العرقية و األأو اللون أو الدين أفراد المؤهلين لشغل الوظائف وفقا للنوع ذلك  التمييز بين األ مثال
 .الخ...

 :مان و المناخ الصحي و السالمة المهنية تدعيم األ .ز 
منا من المخاطر الصحية و المهنية آل مكانا مذلك من خالل التصرفات التي تجعل من بيئة الع  و يتم

 .لى النظافة و توفير سبل الراحة إضافة باإل
 : خرىأممارسات تصرفات  .ح 



عمال قضايا و مشكالت المجتمع و الرغبة في تطويره مثل المشاركة في األ تجاهتعكس الحساسية  
 . نشطة جمعيات النفع العام و تطوير المجتمع المحلي أالخيرية و التبرعات و المساهمة في 

 :رئيسية مراحل ثالث إلى يؤدي أن يمكن المنظمات في االجتماعية المسؤولية لدمج النهج هذا
 األولويات؛ تحديد إلى يؤدي مما جرد 
 ؛نشر  
 المساءلة. 

 الضمانات جعل أجل من المصلحة أصحاب مع الحوار على الثالث الخطوات هذه تستند أن وينبغي
 .المتوقعة مصداقية وضمان الصلة ذات النهج وفعالية

 :ضغط تنظيم لحالة جرد إجراء هي األولى الخطوة .1
 9 :هو تتمثل الخطوة األولى في إجراء الجرد حيث الهدف منه

 نفوذها؛ منطقة ذلك في بما ،للمؤسسة  االجتماعية للمسؤولية العريضة والخطوط النهج نطاق تحديد 
 المناطق وأهمية أهميتها تحديد ؛ المؤسسة في المصلحة أصحاب توقعات تحديد. 

 هذاتلتزم بها المؤسسة، و  أن يجب التي  الحرجة النقاط تحديد منالمؤسسة  مكني المعرفي المخزون هذا
 تأثير لتغطية اتخاذها يتعين التي االلتزامات لتحديد تسمح التي البناء مرحلة إلىالذي يجب أن تتبعه  النهج هو

 .وقراراتها أنشطتها
 . وااللتزامات السياسات أولويات نشر أجل من تقدم توصيات الثانية الخطوة .2
 نحو التغيير في المنظمة لدعم األول المقام في تهدف والتي دارة،إلل الكالسيكية العناصرمنها  نجدو   

 فرقالو  دارةاإل خالل من ،المؤسسة استراتيجية مستويات جميع في التغيير هذا يكون و . مسؤولية أكثر سلوك
 10 :توصي ISO 26000 بذلك، للقيام. التشغيلية

 ؛العريضة الخطوط تحديد 
 مبادئ باستخدام وذلك القيم، في النظر إعادة RS؛ 
 ؛سياسة وضع 
 ؛العمل وخطط التوجيهية المبادئ أهداف رفض 
 ؛التكامل 
 العمل، خطط تنفيذ 
 ؛النفوذ ممارسة ذلك في بما 
 جراءات عملية  ؛التحديث وا 
 ؛المنزل في المهارات وتطوير تثقيف 
 على المسؤولية االجتماعية ؛ الوعي رفع 
 ؛(واإلدارية الفنية) جديدة مهارات على التدريب 



 بالمسؤولية االجتماعية األداء - الرصد، مؤشر - المستمر التحسين. 
 .والشفافية المساءلة مبادئ تلبية إلى وتهدف الثالثة المرحلة .3

 من المعنية الجهات مختلف إلى تقريرا ميقديجب ت ولكنفقط  التواصلمستوى  على فقط ليس الواقع في   
أن ال و  هاوتحديث إليها الوصول يمكنو التي  دقيق،ال و الجيد االتصال مبادئ واحترام للحوار، أساس وضع أجل

 وتقديم والخارجية الداخلية المصالح ألصحاب سواء حد على االتصاالت هذه توجه أن يجب11 .مضللة تكون 
 إنجازات ونطاق وااللتزامات المصلحة، أصحاب توقعات المنظمة، وأنشطة قرارات نع المترتبة اآلثار عن تقرير

 12 :تأخذ المسؤولية االجتماعية لمنظمة األعمال واحدا أو أكثر من التوجهات التالية و.جتماعية اال مسؤوليةال
 التوجه نحو تدريب أفراد المؤسسة و العناية بهم ؛ 
 استثمار و تطوير الخبرات المختلفة لجميع العاملين في المؤسسة مهما اختلفت توجهاتهم ؛ 
 التعامل مع القضايا الحضارية لصالح الجميع ؛ 
 على تطوير المهارات اإلدارية ؛ العمل 
 الحرص و العناية في إشباع تطلعات القيم و العادات و التقاليد السائدة؛ 
 حيازة موقع متقدم و متميز لخدمة المصالح العامة؛ 
 المساهمة في األنشطة ذات النفع العام ؛ 
 تشجيع و رعاية الجهات التي تهتم بتقديم خدمات طوعية؛ 
  في ضوء طموحات أصحاب المصالح تجاهها؛صياغة  بقاء و ديمومة 
  العناية بالمواد المنظمية جميعها دون استثناء. 

 واقع تجسيد المسؤولية االجتماعية في الدول المتقدمة : المحور الثالث 
أفضل عشرة منظمات رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية على المستوى الدولي لسنة : 11الجدول 

5112. 
 البلد المؤسسة الرقم

1 google  المتحدة االمريكية 
2 BMW المانيا 
3 The walt disney الواليات المتحدة 
4 Microsoft  الواليات المتحدة 
5 daimler المانيا 
6 Lego دانمارك 
7 Appel الواليات المتحدة 
8 Intel الواليات المتحدة 
9 Rolls-royce بريطانيا 



10 rolex سويسرا 
11 General  Electric الواليات المتحدة 

عمار طهرات، موالي خليل ، االبعاد العملية للمنظمات في مجال المسؤولية االجتماعية ،  : المرجع 
دورها في تحقيق التنمية المستدامة ، نماذج لتجارب دولية ، مداخلة في مؤتمر دولي الثالث عشر حول 

 –و الصغيرة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة  دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات المتوسطة: 
 .2192نوفمبر / 91/91شلف ، . الواقع و الرهانات 

من خالل قراءتنا للجدول أعاله يتبين أن الواليات المتحدة تسجل أعلى نسبة في عدد المؤسسات 
اكبر  أنحيث نجد .المتبنية استراتيجية مبنية على  المسؤولية االجتماعية على خالف الدول األوروبية 

و هذا  ريكيةأممؤسسات  هي الشركات الناشطة في السوق و المجسدة لمبادئ المسؤولية االجتماعية 
 :الدول و هذا ما سنعرضه فيما يلي هذهراجع للقوانين و التنظيمات المعمول بها في 

I.  المسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية: 

 : سنعرض فيما يلي أهم منظمة تابعة للواليات المتحدة و دورها في نشر المسؤولية االجتماعية 

I.  األمم المتحدة ودورها في نشر المسؤولية االجتماعية 
 المواطنة و هذا  فهوملم توسع أنها ،علىللمؤسسات االجتماعية المسؤولية إلى المتحدة األمم منظمةتنظر 

 عبر المؤسسات ومسؤوليات حقوق من كال تغطي التي ،"العالمية المواطنة بروح الشركات تحلي " عبارة باستخدام

طريق  عن الصالحة المواطنة بروح تحليها تظهر أن الوطنية عبر المؤسسات  وبإمكان. الدولي السياق في الوطنية
 دعم وفي للمؤسسات الفردية مارساتالم في عالمًيا عليها المتفق والمبادئ من القيم عدد واستصدار اعتناق

 .البيئة وحماية العمل ظروفتحسين   وفي اإلنسان، حقوق في مجاالت إما السواء على المالئمة العامة السياسات
في استجابة منها لألهمية المتعاظمة للمسؤولية االجتماعية بادرت األمم المتحدة إلى إطالق مشروعها 

، حيث يسعى هذا 2112والذي تم تنفيذه في مقر األمم المتحدة بنيويورك عام " الميثاق العالمي"الذي يحمل اسم 
على تعزيز الممارسات االجتماعية، إذ تساهم المنظمات بالشراكة مع أطراف  االتفاق من خالل العمل الجماعي

 .اجتماعية أخرى في قيام اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية

 االتفاق العالمي لألمم المتحدة - أ

األمم المتحدة و من خالل خلقها لالتفاق العالمي فقد أبرزت توجهها نحو نشر المسؤولية االجتماعية، 
 . ولية االجتماعية ضمن مبادئ محددةفاالتفاق العالمي ليس مجرد اتفاق يطوى صفحاته بل وجد للتعريف بالمسؤ 

 تعريف االتفاق العالمي لألمم المتحدة 

جوان  62لألمم المتحدة بمبادرة كوفي عنان األمين العام لألمم المتحدة يوم  االتفاق العالمي  إنشاءتم   
هو المبادرة الطوعية العالمية الرائدة لتحميل  االتفاق العالمي لألمم المتحدة . 13في مقر المنظمة بنيويورك 6222

وقد اسُتهل بمبادرة . جتماعية، التي تتناول أيضًا األعمال التجارية وحقوق اإلنساناالمسؤولية لل المؤسسات

http://www.unglobalcompact.org/


بهدف دفع قادة األعمال التجارية إلى القيام طواعية، داخل  6222أطلقها األمين العام لألمم المتحدة في عام 
متعلقة بحقوق اإلنسان، ومعايير ( عشرة مبادئ اآلن)مجاالت عمل شركاتهم، بتعزيز وتطبيق تسعة مبادئ 

االتفاق العالمي ، على  المؤسساتوفي الوقت الحاضر، وقعت عدة آالف من . العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد
.عبر وطنية كبرى، من جميع القارات مؤسساتالكثير منها 

14 
ستراتيجية المنظمة وأنشطتها أي أن تصبح اويسعى الميثاق العالمي إلى جعل هذه المبادئ جزءا من    

، والميثاق العالمي ليس له صفة ملزمة وال تسنده قوة اومكونا أساسيا في ثقافتهالمؤسسة ممارسة يومية لهذه 
إلزامية، وال توجد عقوبة على األطراف التي ال تلتزم به، لكن من المفترض أن هناك نوعا من االلتزام األدبي من 

عمال، إذ أن هذا األخير له وجهان، األول أخالقي بالضرورة ذلك أن احترام حقوق العاملين طرف منظمات األ
والحفاظ على البيئة هي في النهاية مبادئ تحترم لذاتها وهنا يقتصر األمر على المسؤولية األخالقية، والوجه 

 .عائد قد يكون آجال أو عاجال الثاني هو المنطق النفعي بمعنى أن تنفيذ المنظمات لهذه المبادئ له مردود أو
  المبادئ العشر للميثاق العالمي لألمم المتحدة 

وهذا يعني . ونهج مبدئي لممارسة األعمال التجارية للمؤسسةمع نظام القيمة  المؤسساتتبدأ استدامة 
ومكافحة تلبية المسؤوليات األساسية في مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ل تعمل بطرق، كحد أدنى

المسؤولة تسن نفس القيم والمبادئ أينما يكون لها وجود، ونعلم أن الممارسات الجيدة في  المؤسسات. الفساد
عن طريق إدماج مبادئ الميثاق العالمي في االستراتيجيات  .مجال واحد ال تعوض الضرر في بلد آخر
رساء ثقافة النزاهة،  األساسية للناس والكوكب،  اال تنصر مسؤولياتهالتي  و المؤسساتوالسياسات واإلجراءات، وا 

 .لكن اإلعداد أيضا مرحلة للنجاح على المدى الطويل

عالن منظمة  اإلنسان، اإلعالن العالمي لحقوق :تستمد عشرة مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة من   وا 
عالن ريو بشأن البيئة العمل، العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في واتفاقية األمم المتحدة  والتنمية، وا 

 .15الفساد لمكافحة
 حقوق اإلنسان 

العناصر التي تحدد و تؤثر في استدامة المؤسسة، ألن  أكثرتزال من  ال اإلنساناحترام و دعم حقوق 
اليوم المؤسسات تنشط في عالم مترابط و أكثر تدقيقا لتأثير المؤسسات على المجتمعات، فهناك مؤسسات 

 . و عالقتها التجارية   وجدت لتحقيق احترامها للقانون و التزامها بأخالقية نشاطها
و  اإلنسان،اللتزام المؤسسات تجاه حقول  األدنىتحدة فيعتبر الحد فمن خالل الميثاق العالمي لألمم الم

أماكن متنوعة للعمل ، االستثمار في  إنشاءيتعين عليها العمل بشكل طوعي لدعم التنمية االجتماعية ، مثل 
 .أصحاب المصلحة  إشراكالمجتمعات و دعم السياسة العامة ، 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html


من خالل توجيههم من  أعمالهماستدامة  إلى للتوجه ساتالمؤساالتفاق العالمي وجد لتوضيح و مساعدة 
ـ النساء ـ  األطفال و  اإلنسان، للمبادرات الخاصة بحقوق  المنتدياتخالل الوثائق التوجيهية ، و ندوات و 

 : فيمايلي تم توضيحها  دئتحت مبإ اإلنسانإذ أن ابرز حقوق .األشخاص ذوي اإلعاقة 
 يتعين على المؤسسات التجارية دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا؛ 1 :المبدأ

 .ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق اإلنسانتأكد من أنها  2: المبدأ

 العمل 

يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة  3: المبدأ
 الجماعية؛

 .؛القضاء على جميع أشكال العمل القصري واإلجباري 4: المبدأ

  لى عمل األطفال؛القضاء الفعلي ع 5: المبدأ

 .القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة 6: المبدأ

 بيئة 

 ينبغي أن تدعم نهج وقائي لمواجهة التحديات البيئية؛  7: المبدأ

 ؛اتخاذ مبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية 8: المبدأ

 .تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة 9: المبدأ
 مكافحة الفساد 

أشكاله، بما فيها االبتزاز يتعين على المؤسسات التجارية تعمل على مكافحة الفساد بجميع  10: المبدأ
 .16ةوالرشو 

اثنان منها يتعلقان بحقوق اإلنسان، حيث يطلب الميثاق : عشر مبادئ أساسيةطرح الميثاق العالمي إذ 
من المنظمات دعم هذه الحقوق واحترامها في نطاق تأثيرها وعدم ضلوعها في أي انتهاكات لها، وأربعة منها 
تتعلق بقوانين العمل وتتمثل في احترام الحرية النقابية للعمال، حقهم في التفاوض الجماعي، محاربة العمل 

أو القصري، محاربة عمالة األطفال ومحاربة التمييز في العمل على أساس الجنس أو اللون أو الدين، الجبري 
بما يعني تشجيع المساواة، وثالثة منها تتعلق بالبيئة وتتمثل في انتهاج سلوك بناء فيما يتعلق بالتحديات التي 

ئة ثم تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة؛ أما المبدأ تواجه البيئة واالنخراط في مبادرات لتشجيع المسؤولية اتجاه البي
 .17االلتزام بمقاومة جميع أصناف الفساد في المعامالت االقتصاديةبالعاشر واألخير فيتعلق 

ستراتيجية المنظمة وأنشطتها أي أن تصبح اويسعى الميثاق العالمي إلى جعل هذه المبادئ جزءا من 
سيا في ثقافته، والميثاق العالمي ليس له صفة ملزمة وال تسنده قوة ممارسة يومية لهذه المنظمة ومكونا أسا

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10


إلزامية، وال توجد عقوبة على األطراف التي ال تلتزم به، لكن من المفترض أن هناك نوعا من االلتزام األدبي من 
لعاملين طرف منظمات األعمال، إذ أن هذا األخير له وجهان، األول أخالقي بالضرورة ذلك أن احترام حقوق ا

والحفاظ على البيئة هي في النهاية مبادئ تحترم لذاتها وهنا يقتصر األمر على المسؤولية األخالقية، والوجه 
 .الثاني هو المنطق النفعي بمعنى أن تنفيذ المنظمات لهذه المبادئ له مردود أو عائد قد يكون آجال أو عاجال

II.  األوروبيالمسؤولية االجتماعية في االتحاد 
 تقوم مفهوم هو المال لرأس االجتماعية المسئولية ": ة االجتماعية على أنيؤولسللم األوروبي االتحادنظر 

 نحو على المصالح أصحاب مع تفاعلها أعمالها وفي في وبيئية اجتماعية اعتبارات بتضمين بمقتضاه الشركات

 وضع أو القوانين سن يستلزم ال مفهوم تطوعي االجتماعية المسئولية أن فكرة على األوروبي االتحاد ويركز تطوعي

 ."لمجتمعا تجاه بمسئوليتها للقيام الشركات بهاتلتزم  محددة قواعد
 المراحل األساسية لتطبيق المسؤولية االجتماعية في االتحاد األوروبي   -أ 

 :18لقد تم االهتمام بموضوع المسؤولية االجتماعية بعدة مراحل يمكن توضيحها فيما يلي 
ومجموعة من الشركات األوروبية إطالق البيان من الشركات "جاك ديلور "رئيس المفوضية األوروبية :  1992

 .ضد اإلقصاء االجتماعي
المجلس األوروبي في لشبونة تعيين الهدف االستراتيجي الذي يهدف إلى جعل أوروبا االقتصاد : 5111مارس 

وألول مرة، مجلس معالجة االتحاد . 2191لديناميكية بحلول عام األكثر تنافسية في العالم على أساس المعرفة ا
فيما يتعلق بأفضل  مؤسساتنداء خاص لحساسية العمل إلى المسؤوليات االجتماعية للوجه األوروبي 

 .مدى الحياة، وتنظيم العمل، وتكافؤ الفرص،االندماج االجتماعي والتنمية المستدامةلالممارسات في مجال التعلم 
تبنى االتحاد األوروبي في جدول أعمال السياسة االجتماعية، مما يؤكد على أهمية المسؤولية : 5111يونيو 

 .االجتماعية للشركات في التكيف مع ظروف العمل في االقتصاد الجديد
يرحب المجلس األوروبي ستوكهولم أي مبادرة تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات ويتطلب : 5111مارس 

 .ات النظر حول الورقة الخضراء المقبلتبادل وجه
 .سؤولية االجتماعية مالمفوضية األوروبية نشرت ورقة خضراء على تعزيز اإلطار األوروبي لل: 5111جويلية 
 .رسالة من اللجنة األوروبية لتعزيز معايير العمل األساسية: 5111جويلية 
سياسة شاملة بشأن ( ETUC)العمال األوروبية اعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد نقابات :  5111أكتوبر 

 .المسؤولية االجتماعية للشركات
مساهمة المسؤولية االجتماعية : جاءت المشاورات تحت عنوان المسؤولية االجتماعية للشركات : 5115يوليو 

تماعية ، موحد حول المسؤولية االج أوروبيتعريف  إليجادللمؤسسات في التنمية المستدامة ، توصل االجتماع 



وجدت اللجنة أن مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات لها ارتباط وثيق بمفهوم التنمية المستدامة و التي توجد 
 . 19والبيئية في عملياتها ة االقتصادية و االجتماعي اآلثارعلى الشركات أن تدمج 

المشاركة في المسؤولية االجتماعية خلق المنتدى األوروبي جميع األطراف تالمفوضية األوروبية : 5115أكتوبر 
 .لتبادل الممارسات الجيدة وتقييم مبادئ التوجيهية المشتركة( تدى المسؤولية االجتماعيةنم)للشركات 

واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد نقابات العمال األوروبي قرارا بإنشاء مجموعة من األولويات :5112جوان 
 .ركات في أوروبالتطوير المسؤولية االجتماعية للش

 .قدم المنتدى المسؤولية االجتماعية تقريرها إلى المفوضية األوروبية: 5112جوان  19
 مؤتمر المفوضية األوروبية بشأن المسؤولية االجتماعية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 5112جوان  12

 .التقدم المحرزينبغي نشر تقرير التقييم التابعة للمفوضية األوروبية عن : 5112نهاية 
تنفيذ الشراكة من أجل النمو ( "ETUC)بيان من مجلس االتحاد االتحاد االوروبي للتجارة : 5112مارس  55

للتجارة  وبعض  األوروبيمجلس االتحاد ". جعل أوروبا قطبا للتفوق المسؤولية االجتماعية : وفرص العمل
ي الجانب وغير متوازن، والتي تعود بالفائدة على عالم المنظمات غير الحكومية انتقدوا  لجنة اعتماد نهج أحاد

 .األعمال
  للمؤسساتسياسات االتحاد األوروبي للتشجيع على المساهمة االجتماعية  - ب

. للمؤسساتبناء إطار المسؤولية االجتماعية  علىوتساهم هيئات صنع القرار في االتحاد األوروبي 
 :وتشمل هذه

  األوروبيةاالتصاالت من المفوضية 
 للمؤسساتستراتيجية جديدة بشأن المسؤولية االجتماعية اقدمت المفوضية األوروبية  2199في أكتوبر 

(CSR .) تشارك في تعاون وثيق مع "كون تويصر على أن، للوفاء بمسؤوليتها االجتماعية، الشركات يجب أن
األخالق، وحقوق اإلنسان والمستهلكين في أصحاب المصلحة، وهي عملية لدمج اهتمامات االجتماعية والبيئية، و 

والهدف من ذلك هو على حد سواء لتعزيز األثر اإليجابي ". االستراتيجية األساسية  عملياتها التجارية و
للشركات، على سبيل المثال من خالل خلق منتجات والخدمات التي تعود بالفائدة على المجتمع والمؤسسات 

إلعادة تعريف مفهوم  ISO 26000أنها تستنسخ أيضا تعريف كما . السلبيةنفسها، ومنع والحد من آثارها 
 .المسؤولية االجتماعية للشركات

  للمسؤولية االجتماعية  األوروبيالمنتدى: 
اعتماد مدونات سلوك للشركات متعددات الجنسيات  إلى األوروبيف التسعينات دعا البرلمان صمنذ منت

المنعقد أصدرت المفوض  األوروبيمؤتمر قمة المجلس  إطارالعاملة في البلدان النامية ، و في  األوروبية



، شكل بداية مناقشة مفهوم المسؤولية االجتماعية ، و توصي  2119خضر في عام أكتابا  األوروبية
القضايا االقتصادية و نهج متوازن وواسع النطاق تجاه المسؤولية االجتماعية ، بما يشمل  بإتباع اإلستراتيجية

المتعددين يعني  ألصحاب أوروبيمنتدى  ءإنشاتم  2112االجتماعية و البيئية و مصالح المستهلكين ، و في 
المفوضية ، و يتضمن توصيات باتخاذ التدابير جديدة في  إلىتقرير يقدم  بإعداد مهتمةبالمسؤولية االجتماعية ، 

 .20هذا المجال 

 :في المسؤولية االجتماعية  األوروبيتجارب بعض الدول 
  :فرنسا 

 :امت بها فرنسا في مجال المسؤولية االجتماعية قيلخص الجدول التالي أهم المبادرات التي 
 

 

 سياسات المسؤولية االجتماعية في فرنسا: 15الجدول رقم 

 التشريعات و القوانين
المؤسسية و  األجهزة

العمومية لتعزيز و مراقبة 
 احترام المسؤولية االجتماعية

 ت غير الحكوميةمابادرات المنظم يرالشهادات و المعاي

اصالح قانون االسواق  -
، بجعله ياخذ  2112العامة في 

بعين االعتبار لساياسات التنمية 
 .المستدامة

 2119ماي  91قانون  -
بخصوص التنظيمات  

الجديدة  و الذي االقتصادية 
يدعو الشركات الى مراعاة 
الجوانب االقتصادية و 
االجتتماعية عند اعداد تقاريرها 

 .االدارية

 99/19/2119قانون  -
و الذي تم بموجبه انشاء 
الصندوق الوطني  االحتياطي 
للمتقاعدين ، و يلزم القانون 
المجلس التنفيذي لهذا  الصندوق 
بمراقبة  السياسة العامة لهذا 

لصندوق ، بحيث تتجه سياسة ا
االستثمار فيه نحو االهتمام 

الهياكل  العمومية لتعزيز  -
: المسؤولية االجتماعية 

المجلس الوطني  للتنمية 
مشروع . 2113امة دالمست

االستراتيجية الوطنية  للتنمية 
 2192الى  2111المستدامة 

ة المستدامة ، نادي التنمي
للهيئات و المؤسسات 

، الوكالة 2112العمومية 
الحكومية الفرنسية للمساعدة 

 .2119على التنمية 

هيئات عمومية مكلفة  -
بمراقبة احترام التزامات 

نقطة : المسؤولية االجتماعية 
مكلفة ) االتصال الوطنية 

بمتابعة تطبيق مبادرات 
منظمة التنمية و التعاون 

الهيئة العليا ( . االقتصادي
) للمساواة و مكافحة التمييز 

معيار المساواة  -
 .2111المهنية 

( : vigeo) الترتيب  -
تقييم منظمات االعمال التي 
تدمج المعايير االجتماعية و 

 .2112البيئية 

  SD 21000الدليل المنهجي  -
دليل يوضح للمنظمات كيفية :  

دمج االهتمامات االجتماعية و 
البيئية في استراتيجية و ادارة 

 .الشركة 

مرصد المسؤولية االجتماعية  -
منظمة و  01يضم : للمنظمات 

هدفه جمع المعلومات عن 
المسؤولية االجتماعية و االستثمار 

 .المسؤول اجتماعيا 

التزام الجمعية الوطنية لمراجعي  -
الحسابات بمراجعة الحسابات 
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية و 

لها البيئية و معرفة ما ان كان 
 .اثر على االداء البيئي



بالجوانب االجتماعية و البيئية و 
 .االخالقية 

تعمل على غرس السلوك 
 ( .االجتماعي

في الجزائر للمسؤولية االجتماعية  ، دراسة تطبيقية على  األعمالتقييم مدى  استجابة منظمات مقدم وهيبة ، : المرجع 
 .919،ص 2193/2191رسالة دكتوراه ، علوم تسيير ، جامعة وهران ،  عينة من مؤسسات الغرب الجزائري ،

 

 واقع المسؤولية االجتماعية في فرنسا: 15الشكل رقم 

 
Source: Émilie Ernst. La responsabilité sociétale des entreprises :une démarche déjà 

répandue. 
. https://www.insee.fr 

 : من خالل الشكل يتبين لنا أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

صالح ، العقارية واألنشطة والغذاء، اإلقامة خدمات المعيشية لألسر أساسا المقدمة الخدمات تشمل - 9  وا 
 .األخرى الشخصية والخدمات والمنزلية الشخصية والسلع الحواسيب

 اإلدارية واألنشطة  والتقنية والعلمية المتخصصة األنشطة التجارية لألعمال أساسا المقدمة الخدمات وتشمل - 2
 . الدعم وخدمات

 منهم٪ 12 و للشركات االجتماعية المسؤولية مفهوم يعرفون أكثر أو موظفا 11 لديها التي الشركات من٪ 21
 .تحتها تقع بإجراءات يقومون

 

 

 

https://www.insee.fr/


 : الخاتمة
المسؤولية االجتماعية هي إحدى  الركائز التي تعتمد عليها العديد من الشركات في بناء استراتيجية 

األخالقية ، فأصبح كل بلد في العالم مستدامة األبعاد ، من خالل اهتمامها باألبعاد االقتصادية القانونية و 
تقريبا يدرك اآلن الدور الذي تلعبه المسؤولية االجتماعية في تحقيق مستوى عال من األداء و نمو اقتصادياتها و 
معيشة أفرادها على غرار حماية بيئتها ، من خالل ما تقدمه المؤسسات المبنية على مبادئ المسؤولية 

هذه المؤسسات من خالل التزام المؤسسات و احترامها لحقوق المستهلكين و االجتماعية و ما تجنيه من 
 .االقتصاد ككل 

. فشهد العالم على غرار السنوات السابقة تقدما هائال في مشاركة المؤسسات في تنمية االقتصاد ككل 
همة المؤسسات موضع الدراسة قد شهد مسا األوروبياالتحاد أو دول  الواليات المتحدة بلد  أيإن اقتصاد 

في القيام بتمويل و بناء مشاريع لفائدة الصالح العام مهما تباين األهداف وراء االهتمام بها المسؤولة اجتماعيا 
ليس ألهداف ربحية بل باعتبارها جزء من المجتمع لها واجب اتجاهه ، و باعتبار  المجتمع له حق عليها من 

 .موارد و ما تحقق من مكاسب من خالل تقبل المجتمع لمنتجاتها  مكتسباتها بما أنها تنشط  بما تقدمه له من
 : و على اثر هذا البحث تتحدد لنا مجموعة من النتائج

 أوروباالشرقية و  أوروبالمفهوم المسؤولية االجتماعية مختلف بين   األوروبيةتجاوب الدول  إن 
الغربية و تمارس بنطاق واسع حتى رعاية الحكومة  أوروباينتشر بشكل كبير في  إذالغربية ، 

رسميا و هذا ما نجدة في فرنسا التي تفرض تدخل السلطات في هذا الموضوع و توجيهه و 
 . تنظيمه

  تشجع ممارسات المسؤولية االجتماعية من خالل القوانين و التوجيهات  األوروبيةالدول. 

  التنمية المستدامة على خالفه في الواليات  إلىيشير  أوروبامفهوم المسؤولية االجتماعية في
 .المتحدة 

 أوروبافي  أما،  .اخالقية و دينية  األمريكيةالمسؤولية االجتماعية في الواليات المتحدة  أصول 
 .بعين االعتبار  األخالقيةالجوانب  تأخذفهي تقع ضمن نطق السياسي و هي بذلك ال 

  تهتم  بالجوانب القانونية و السياسية أصول المسؤولية االجتماعية في أوروبا. 
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 :حول المشاركة في اليوم الدراسي
 مكانة وممارسة المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية واالجتماعية

 بجامعة محمد خيضر بسكرة

 تربية: علم اجتماع تخصص  //زهية دباب/ د -
 "    أ"استاذ محاضر قسم : الرتبة  -
 .علم اجتماع تربية دكتوره/دكتوراه علم اجتماع تنمية الموارد البشرية :المؤهل العلمي  -
 جامعة محمد خيضر بسكرة// كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  -
 تنمية الموارد البشرية:علم اجتماع تخصص// وردة برويس/ د -
 "ب"استاذ محاضر قسم: الرتبة   -
 سكيكدة 5511أوت  02جامعة //كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية   -
  2220064050أو// 2221200550: الهاتف -
 berouis.w@gmail.com: البريد اإللكتروني -

 .تجارب وطنية ودولية في تطبيق وتبني المسؤولية االجتماعية:المحور    

 سات المسؤولية االجتماعيةفي ممار  شركات اعمالتجارب نماذج ل: عنوان المداخلة    

 :ملخص      

لمؤسسات باهتمام كبير من قبل الباحثين ورجال االعمال في باالمسؤولية االجتماعية حظيت       
ت االداء واعتبارها من بين مؤشرا،السنوات االخيرة ألهميتها البالغة لكل من المؤسسة والمجتمع 

الخبرة والمهارة في مختلف المجاالت من تمتلك  من بين المؤسسات فنجد .وخصائص المؤسسة الحديثة
 .تبدع في ابتكار وممارسة برامج المسؤولية االجتماعيةوبالتالي فانها  دارية والتنمويةاال

   Agilityلكل من شركة ثالث نماذج عملية  إلى التطرق لعرض لمداخلةمن خالل هاته ا ونهدف      

 .يةعالجتماالمسؤولية والتعرف على اهم برامج كل شركة في تطبيقها ل سابكوشركة امريكان وشركة 
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 :للمسؤولية االجتماعية( النظري)أوال االطار التصوري     

      :تحديد المفاهيم -1
بالرغم من غزارة البحوث حول المسؤولية االجتماعية اال أنه لم :مفهوم المسؤولية االجتماعية  - أ

ان :  يلييتم ايجاد تعريف يلقى القبول العام لهذا المفهوم،ونذكر من بين تعريف المسؤولية االجتماعية ما
((CSR  مرتبط عموما بBOWEN   الذي ألف كتاب المسؤولية االجتماعية لرجل اعمال"Social 

responsibilities of the businessman أين حاول تحسيس رجال االعمال الى اهمية  1591سنة،
ن الى أ BOWEN بعين االعتبار قيم المجتمع اهتماماته وتوقعاته من المؤسسة ،حيث اشاراالخذ 

مسؤولية رجل االعمال تتمثل في اتخاذ القرارات وتجسيد السياسات ،والقايم بنشاطات مرغوبة من اهداف 
،ثم تلته العديد من التعاريف للمسؤولية االجتماعية من قبل باحثين ومنظمات هيئات دولية "وقيم المجتمع

 :نذكر منها

الدمج التطوعي لالهتمامات : على انها  0221الصادر في  الكتاب االخضر لالتحاد االوروبييعرفها    
واالنشغاالت البيئية واالجتماعية من قبل المؤسسات في نشاطاتها التجارية وفي عالقتها مع اصحاب 
المصالح،يركز التعريف على كون المسؤولية االجتماعة مبادرات لتبني االنشغاالت البيئية واالجتماعية 

،الغى  0211،رغم أنه في التعريف الصادر سنة ( اختبارية( ةارادي)،من قبل المؤسسات بصفة طوعية 
دمج االنشغاالت االجتماعية ،البيئية واالخالقية المتعلقة بحقوق : عبارة الطوعي فكان على الشكل التالي

 .1االنسان في النشاطات التجارية واستراتيجياتها

ة الى توضيح معنى المسؤولية لبحوث التنمية االجتماعيمعهد االمم المتحدة  كما يسعى       
االجتماعية للمؤسسة فعرفها بأنها السلوك االخالقي لمؤسسة ما اتجاه المجتمع وتشمل سلوك االدارة 
المسؤول في تعاملها مع االطراف المعنية التي لها مصلحة شرعية في مؤسسة االعمال وليس مجرد 

طة بجماية البيئة وفي الوقت الذي يستخدم فيه حاملي االسهم ،وقد يعطي هذا المفهوم ايضا القيم المرتب
مفهوم المسؤولية االجتماعية في كثير من االحيان بمعناه الواسع فانه ينحصر في معناه الضيق بمجال 
االخالق والمبادئ وليس وليس بأعمال أو نتائج ملموسة،ولذلك ثمة اهتمام واسع بمفهوم االداء االجتماعي 

ئ تحفيز الهمم فقط بل كذلك العمليات مثل تكييف نظم االدارة والتكنولوجيا للمؤسسات الذي ال يشمل مبد
          . 2والنتائج والىثار الملموسة في اصحاب المصلحة



تحمل الشركات لمسؤوليتها اتجاه اصحاب المصالح حسين عبد المطلب االسرج  في حين يعرفها       
 .ين والعاملين والبيئة والمجتمعمن حملة االسهم والمستهلكين والعمالء والمورد

ويقصد بهاذا المفهوم التزام الشركات ليس فقط بتحقيق ارباح لمساهميها والتقتصر المسؤولية اتجاه        
 .3االقتصاد القومي فقط ،ولكن تمتد لتشمل البيئة والعاملين واسرهم وفئات اخرى من المجتمع 

حيث يعتبر فكرة محمد الصريفي مسؤولية االجتماعية ونجد من بين كتاب االدارة من يعرفون ال    
بين منظمات االعمال والمجتمعات التي تعمل " عقد"المسؤولية االجتماعية اصبحت توصف بمفهوم 

،ينعكس هذا العقد من خالل تغيرات في توقعات تلك المجتمعات تجاه انجازات المشروعات فيها
  .االجتماعية

بانها التزام على منظمة االعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،وذلك  Holmesهولمز  عرفها بينما     
عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من االنشطة االجتماعية،مثل محاربة الفقر ،وتحسين الخدمات 

 الصحية ومكافحة التلوث ،وخلق فرص عمل وحل مشكلة االسكان والمواصالت وغيرها

نظمة تجاه المجتمع الذي تعمل ية االجتماعية بانها التزام المالمسؤول Drucker دريكرويرى       
 .4،وهذا االتزام يتسع باتساع شرائح أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباين توجهاتهمفيه

 :تعريف المؤسسة -ح     

 :التعريف اللغوي -
أما ( 02: 1559عمر صخري،")ENTPRIS"إن كلمة مؤسسة هي في الواقع ترجمة للكلمة 

فكلمة مؤسسة مشتقة من فعل ( المورد)للغة العربية واستنادا إلى القاموس العربي في ا
بأنها : معجم العلوم االجتماعية  ا، بينما يعرفه( 6: 1552،روجي البعلبكي)مؤسسة  أسس،يؤسس،

فريديريك )عمل اجتماعي و اقتصادي يعمل على توفير رأس مال موارد طبيعية ويد عاملة 
 (.15: 1551معتوق،

 :التعريف االصطالحي -
 :من العلماء الغربيين نجد

 .المؤسسة تكون مركزا لإلبداع ومركزا لإلنتاج: Shmpter.Mسمبتر 



عبد الرزاق بن )يرى بأن المؤسسة تقوم بتركيب السلطات  Perrouxبير في حين أن 
 (.02: 0222حبيب، 

" متبلورة "والتفكير أساليب للعمل واإلحساس : أتباعه بأنها  وDurkheim دوركهايم ويرى 
لى حد ما ثابتة ملزمة ومميزة لمجموعة اجتماعية معينة   (.275: 1556بوريلو،. بورون وف)وا 

ومما سبق نرى أن المؤسسة يكون فيها عمل جماعي يعمل على تحديد المسؤوليات 
 .والصالحيات وتوزيع السلطات بغية تحقيق أهداف محددة

 : إلسهامات منها ومن العلماء العرب نجد العديد من ا
طبيعية كانت أو ) بأنها مجموعة من الطاقات البشرية والموارد المادية:أحمد طرطار يعرفها

والتي تشغل فيما بينها ، وتركيب معين ، وتوليف محدد قصد انجاز وأداء المهام المنوطة ( مالية
 (.19: 0220أحمد طرطار،)بها من طرف الجميع 

المؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما،تؤخذ  بأن عبد الرزاق بن حبيب ويرى
فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية المالية والمادية واإلعالمية ، بغية خلق قيمة مضافة 

 (.09: 0222عبد الرزاق بن حبيب، )حسب نطاق األهداف وفي نطاق زماني
 :مفهوم المؤسسة الصناعية  -ط

إلى المؤسسة الصناعية على أنها تركيب بيروقراطي وظائفي  Max wiberماكس فيبرنظر 
يحتوي على مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل 
منظمة ، باإلضافة إلى وجود هيكل تركيبي معين يحدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود كل 

 .توقراطي يضمن الوقاية بالقواعد الوظائفيةقسم،حيث يتم تركيب البيروقراطية في سلم أو 
يخلص هذا التعريف من وجهة نظر فيبر في التنظيم ، حيث يركز على البناء البيروقراطي 

 (.12: 0226صالح بن نوار،) الذي تخضع له المنظمات من أجل تحديد المسؤوليات

 

 

 



 مجال المسؤولية االجتماعية في منظمات االعمال

تغطي برامج المسؤولية االجتماعية في منظمات االعمال مجاالت :جتماعيةاالنطاق المسؤولية  - أ
متعددة اقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية، كما ان اشكال االلتزام االجتماعي متعددة ،نختصرها كما 

 :5يلي
 :ويضم العناصر التالية:الجانب الثقافي  -
 .دعم التطور الثقافي والحضاري -
 .ظمة والقوانين في المجتمعتزام باالنلنشر ثقافة اال -
 .تعزيز الثقافة الوطنية والتاريخية ودعم التواصل الثقافي العالمي -
 : ويضم العناصر التالية :الجانب االجتماعي -
 .احترام االنظمة والقوانين والثقافات المختلفة -
 .تعزيز القيم االخالقية والتكافل االجتماعي  -
 .مواجهة الكوارث واالزمات  -
 .الرياضية والصحيةدعم االنشطة  -
 :ويضم النقاط التالية:الجانب البيئي  -
 .الممارسات البيئية الصحيحة في العملية االنتاجية -
 .تطوير بيئة العمل -
 .االلتزام البيئي على المستوى المحلي والعالمي -
 :ويضم النقاط التالية :الجانب االقتصادي -
 .دعم االنشطة االقتصادية االجتماعية -
 .والقوانين في ممارسة العملية االقتصادية االلتزام باالنظمة -
 .(دريب،مبدأ تكافؤ الفرص،والمساواةالت)االهتمام بالموظفين  -
 :ويضم النقاط التالية:الجانب القانوني -
 االلتزام بالقوانين المحلية والدولية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي  -
    .الشفافية في نشر التقارير لالطالع عليها -
-  



 :معنية ببرامج المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمالاالطراف ال - ب
المنظمة مكسبا واستثمارا  نفاق على الموارد البشرية فييعتبر اال:المسؤوليات اتجاه العاملين -

تجني المنظمة ثماره في االجلين القصير والبعيد،فالعمالة من اهم مجاالت المسؤولية ،حقيقيا
 : دماتها من خالل مايلياالجتماعية،فالمنظمة عليها تحسين خ

توفير البرامج التدريبية الالزمة بالداخل والخارج ،واالنفاق على بعض العاملين الراغبين في اكمال  -
 .دراساتهم العليا ،وذلك لتنمية مهاراتهم االدارية والفنية 

على المساهمة في التامينات االجتماعية عن العاملين بنسبة معينة من رواتبهم وأجورهم للحصول  -
 .مرتب تقاعد مناسب بعد الخروج على المعاش

 .وضع نظام تأميني خاص بالمشاركة مع العاملين -
 .وضع نظم الرعاية الصحية والعالج بالمستشفيات ودفع نفقات االدوية الطبية للعاملين -
 .وضع نظم للحوافز والمكافآت سواء في المناسبات الدينية أو غيرها -
 .ق السكن الى اماكن العمل والعكستوفير وسائل االنتقال من مناط -
 .المساعدة ماديا في تأدية المناسك الدينية مثل الحج والعمرة -
 .اقامة مصايف للعاملين أو مساعدتهم ماديا في القيام برحالت ترفيهية ورياضية -
 .الصناعي والعمل على تفادي الحوادث في الشركة األمنتوفير  -
 .الموزعة توزيع حصة العاملين من االرباح السنوية -

نجد العديد من الشركات مثل شركة أبو ضبي ومن أمثلة تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية    
للمطارات حيث اجرت اول مسابقة داخلية لتشجيع موظفي الشركة على ممارسة التمارين الرياضية ،وفي 

تدوير النفايات  اطار رفع مستوى الوعي حول ضرورة التخلص اآلمن من المواد الخطيرة ،واعادة
االلكترونية ،اجرت الشركة سلسلة من االتصاالت الداخلية والرسائل مدعومة بحملة لتشجيع العاملين على 

   .اعادة تدوير هواتفهم المحمولة القديمة والمعدات االلكترونية في المناطق المخصصة لهذا الغرض
لتسويقية أصبح المستهلك في قمة اهتمامات نتيجة للثورة ا:المستهلكين وأالمسؤولية اتجاه العمالء   

أي منظمة،والجميع يتنافس على تحقيق تلبية مطالبه،فتحسين جودة التعامل مع العمالء يزيد من ارباح 
المنظمة ويحسن سمعتها في قطاع االعمال، ،ومن اهم االنشطة التي تقدمها منظمة االعمال للعمالء 

 :والمستهلكين مايلي
 .لصادقة والكافية عن السلع والخدمات للمساعدة في اتخاذ قرار الشراءتوفير المعلومات ا -



 .اعية في ذلك ظروف الصحة والسالمةتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة مر  -
 .االعالن والترويج الصادق واالمين عن المنتجات وخدمات المنظمة -
 .حسن التعامل مع العميل من طرف رجال البيع -
 .وااللتزام بتاريخ الضمان توفير خدمة مابعد البيع -
 .اصدار فواتير صحيحة بالمواصفات الحقيقية للمنتج -
 .بجدية ومحاولة حلهااالستماع لشكاوي العمالء ودراستها والتعامل معها  -
 .الدراسة المستمرة لحاجات ورغبات المستهلكين والعمل على تلبيتها -

 .تماعية تجاه المستهلكينومن االمثلة التي تعكس اهمية االهتمام بالمسؤولية االج  
ومن االمثلة التي تعكس اهمية االهتمام بالمسؤولية االجتماعية تجاه المستهلكين ،ماحدث لشركة 

بعد ان واجهت في التسعينات انخفاظا كبيرا في مبيعاتها،دفعها الى ( McDonalds) سلسلة مطاعم 
 Recycled)على وضع عبارة  اعادة مراجعة سياساتها تجاه المستهلكين ،وذلك من خالل الحرص

paper )على عبواتها،مراعاة الجوانب الصحية في االطعمة التي تقدمها. 
هي احدى المحددات الهامة لنجاحها العالقة بين المنظمة والموردين :المسؤولية اتجاه الموردين    

تقوية الروابط  فبعالقتها الحسنة تستفيد من ميزة تنافسية هامة، كما يجب على منظمات االعمال ان
 :مع الموردين لنشر المسؤولية ااالجتماعية بينهم،ومسؤولية المنظمة تجاههم تتمثل فيما يلي

 .اختيار افضل مورد يمكنه منح تسهيالت في الدفع قد التحصل عليها المنظمات المنافسة لها  -
 .لمبرمةتوطيد العالقة بين المنظمة وبين مورديها بحرصها على االلتزام باالتفاقيات ا -
 .تحسين الشروط التفاوضية مع الموردين وسداد مستحقاتهم في الوقت المتفق عليه -
 .منح التسهيالت المتبادلة بين الطرفين لضمان استمرارية التعامل بينهما ألطول فترة ممكنة  -

للمنظمات مسؤولية قانونية تجاه المساهمين قبل ان تكون ادبية :المسؤولية اتجاه المساهمين     
 :واخالقية وهي تتمثل فيما يلي

 .الحصول على المعلومات الخاصة بالمنظمة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة -
السماح لهم بالمشاركة الفعالة والتصويت في االجتماعات العامة للمساهمين ،واحاطتهم علما بالقواعد  -

 .التي تحكم اجتماعاتهم من اهمها قواعد التصويت
 .ملة متكافئة ومنحهم حقوقهم المالية بكل شفافية معاملة المساهمين معا -

 .الحق في المشاركة والحصول على معلومات عن القرارات المتصلة بالتغيرات في المنظمات



يتمثل هذا النوع من االنشطة في الخدمات التي تقدم النفع العام الفرد  :المسؤولية تجاه المجتمع
اء على المشكالت لك االنشطة بغرض القضالمجتمع،والمشاركة مع الحكومة في تقديم ت

 :،منهااالجتماعية
والقوى الفاعلة في المجتمعات المحلية بحيث تتحقق شراكة خلق حوار مشترك بين منظمات االعمال  -

 .كاملة تسعى للحفاظ على حقوق كافة االفراد
 .تزويد االفراد باالكل والشرب واللبس خصوصا في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان -
التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتمويل وتوفير احتياجات  -

 .االعضاء واالهالي والمحتاجين
اقامة المعاهد التعليمية والفنية والتبرعات للطلبة المحتاجين،وتشجيعهم على مواصلة دراساتهم العليا  -

 .في الداخل والخارج واقامة مختبرات بحث في الجامعات
دعم المجاالت الصحية من خالل اقامة المستوصفات الطبية وغرف العمليات وبناء المستشفيات  -

 .خصوصا لالمراض الخطيرة والتكفل بعالج المرضى في الخارج
الحدائق الخضراء او نافورات المياه،للحفاظ على البيئة ومقاومة  كإقامةالمساهمة في االنشطة البيئية  -

 .التلوث
 .ية في حالة الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفياضانات والحرائقالمساهمة الماد -
قيام المنظمة بدفع الضرائب من دون تزوير او تهريب ،وهذا يعتبر اسهاما اجتماعيا لمساعدة الدولة  -

 .في تمويل الخدمات االجتماعية واالنفاق على البنى التحتية االساسية 
برع لالندية الرياضية ،وتوفير البنى التحتية ،ومرافق المالعب المساهمة في دعم االنشطة الرياضية والت -

 .الرياضية والمتنزهات لصالح االطفال والنساء وكبار السن
عن بعض الممارسات المسؤولة التي تقوم بها منظمات االعمال تجاه وهناك الكثير من االمثلة الحية  -

رات التنموية ،منها برنامج نستلة العالمي من عددا من المباد Nestleالمجتمع،من بينها نجد اطالق شركة 
اجل اطفال اصحاء ،في محاولة منها لمضاعفة عدد البلدان التي تطبق فيها المشاريع التربوية المتعلقة 
بالتغذية والنشاط الجسدي ،أما المبادرة الثانية وهي افتتاح مركز ابيدجان لالبحاث والتطوير في ساحل 

 .يق التنمية الريفية في القارة االفريقيةالعاج،والذي يهدف الى تحق
وايضا نجد ان الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال موزنتها االستثمارية بين صندوق المجتمع 
لتنفيذ مشاريع في المجتمعات المجاورة من مصنع الغاز الطبيعي المسال،والصندوق الوطني لدعم 



حتياطي لضمان استدامته في المستقبل ،وتشمل المجاالت المشاريع في شتى أرجاء السلطنة،والصندوق اال
البنية االساسية للمجتمع،الصحة،التعليم،الثروة السمكية : االستراتيجية لالستثمار االجتماعي مايلي

   . 6،الرياضة والحفاظ على البيئة وغيرها
 :المسؤولية اتجاه البيئة -

مية المستدامة،وهي ايضا جزء ال يتجزأ من حماية البيئة هي احد المحددات األساسية لتحقيق التن
المسؤولية االجتماعية لقطاع االعمال،حفاظا على الموارد الطبيعية من التدهور وضمانا لحق االجيال 

تلعب دورا بارزا في حماية القادمة في نصيب عادل من تلك الموارد ،ويمكن لمنظمات االعمال أن 
 .ستخدام تقنيات واساليب الحد من التلوث،من خالل تحسين أدائها البيئي ،واالبيئة

 :ومن بين االنشطة البيئية     

 .استخدام تكنولوجيا اكثر تطورا التؤثر بالمحيط ،والحد من انبعاث الغازات -
 .استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي -
 .يجاد وسائل بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغيرهاا -
 .ر طبقة األوزونالحيلولة دون تدهو  -

،الجهود التي تقوم بها شركة ومن االمثلة المهمة لقيام منظمات االعمال بمسؤولياتها اتجاه البيئة 
SHELL  في مجال حماية البيئة ،حيث تعمل بالتنسيق مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

لطاقة تقوم بوضع معايير التنوع لضمان سالمة البيئة ،كما انها اول شركة عاملة في مجال ا
في رفع الوعي التجاري بموضوعات البيئة والمجتمع  The body shopالبيولوجي،كما نجد برامج شركة 

 .7ومنع استخدام الحيوانات في التجارب البحثية
تطلعت كافة الدول المتقدمة والنامية في العصر الحديث الى :اتجاهات نشر المسؤولية للشركات -

اتيجيات يرتكز عليها النمو االقتصادي للمجتمع المحلي والدولي ،ومن هنا ظهرت وتطورت وضع استر 
مجموعة من التطلعات والحوافز التي من شأنها ان تساعد في زيادة دمج ومشاركة القطاع الخاص في 
ك المسؤولية االجتماعية ولم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب ،ولم تعد تل

الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط،فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة 
عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واالدارية عبر 

 .انحاء العالم



وتبلورت على الصعيد الدولي عدة مرتكزات وأسس عمل باتت تعد من قبيل المراجع الواقعية في       
وفي هذا الخصوص نذكر من بين اتجاهات نشر ،تحديد نطاق وأبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات 

 :8المسؤولية االجتماعية في ثالثة اتجاهات كمايلي

 :المساهمة المجتمعية التطوعية -

قي هذا المجال معظم االهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار حول المسؤولية االجتماعية ويل     
ت المجتمعية خيرية وبرامج التطوع واالستثماراللشركات حديثا نسبيا،ومن الممكن ان يتضمن ذلك الهبات ال

 .طويلة االمد في الصحة والتعليم او المبادرات االخرى ذات المردود المجتمعي

غالبا ماتكون رؤية وقيادة االفراد والمنظمات الوسيطة :ليات الجوهرية لالعمال وسلسلة القيمة العم -
ن خالل التفاعل النشط مع ضرورة الدخال المسؤولية االجتماعية للشركات،وتستطيع اي شركة م

 ،تحسين الظروف واالوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية،ومن ذلك تطبيق اجراءات لتقليلموظفيها
استهالك الطاقة والمخلفات،وتستطيع الشركات ان تكفل صدق وسهولة االتصاالت مع عمالئها ،ومن 
ناحية تاثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة ومواثيق الشرف في تدبير االحتياجات وبرامج بناء 

د من الضرر القدرات،وتستطيع الشركات مساعدة مورديها وموزعيها على تحسين اداء قوة العمل والح
 .البيئي

على الصعيد الداخلي تضع قيادات : حشد التاييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي  -
المسؤولية االجتماعية للشركات الرؤية وتهيء المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن 

الصعيد الخارجي فان كثيرا من المسؤول بين متطلبات المتعارضة لزيادة األرباح والمبادئ ،اما على 
ة بمفهومها االوسع يمون مشاركة االعمال في قضايا التنرؤساء مجالس االدارات وكبار المديرين يقود

 .ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات

الدولية في تتفاوت التجارب :بعض تجارب تطبيق المسؤولية االجتماعية في منظمات االعمال: ثالثا     
مجال المسؤولية االجتماعية من بلد آلخر،ومن منظمة ألخرى داخل البلد الواحد،والشك ان درجة ممارسة 
برامج المسؤولية االجتماعية ينتشر بشكل أكبر في الدول المتقدمة ألنها تحوي أكبر منظمات االعمال 

ضافة الى الخبرة والمهارة في مختلف وال ضخمة وأرباح كبيرة باالمالعالمية، هذه االخيرة تملك رؤوس أ
المجاالت االدارية والتنموية ،فنجدها تبدع في ابتكار وممارسة برامج المسؤولية االجتماعية في كثير من 



ونجد في المقابل أن منظمات االعمال في الدول النامية أقل اهتماما بمجال المسؤولية .دول العالم
 .الخاص عاالجتماعية،وخاصة تلك العاملة بالقطا

هذه الورقة البحثية سنقدم ثالث نماذج لمنظمات االعمال وما احتوته كما جاء في الملخص لو         
  .برامجها في تطبيق المسؤولية االجتماعية

 :المسؤولية االجتماعية ( السعودية)تجربة شركة سابك  -5

على وجود عالقة الثنيان يعرب  اكد مدير عام ادارة المسؤولية المجتمعية ادولية بشركة سابك حيث      
في المسؤولية المجتمعية الدولية ومؤشر صعودها في السوق،ناصحا راغبي طردية بين اداء الشركات 

االستثمار في سوق االسهم بالتركيز على الشركات ذات االداء العالي في المسؤولية المجتمعية ،مشيرا 
ح من المعايير الدولية الدالة على استدامة أعمال الى ان اداء الشركات في المسؤولية المجتمعية اصب

 .الشركات 

ان المسؤولية المجتمعية بجانب انها تعزز من استدامة اعمال الشركات ،قانها كذلك الثنيان وقال      
تعد نقطة فاصلة في استدامة المورد البشري ،بارتفاع معدالت الوالء واالنتماء لدى الموظفين ،مشيرا الى 

من االفراد يفضلون العمل لدى الشركات التي تعلي من قيمة المسؤولية المجتمعية  % 62من ان اكثر 
،الفتا الى اهمية التالقي بين استراتيجية الشركة الهادفة الى تنمية االعمال وستراتيجيتها نحو المسؤولية 

 .المجتمعية

ان تجربة سابك تكمن في : العن عن تجربة سابك في السؤولية االجتماعية قائ الثنيانوتحدث       
العمل وفقا الستراتيجية محددة تتخذ من التطور والجودة هدفا لالرتقاء،الفتا الى ان المسؤولية االجتماعية 
في سابك ليست مجرد ادارة توجه خدماتها نحو المجتمع وانما ثقافة تنتشر بين جميع العاملين في 

مشيرا الى استراتيجية سابك الجديدة للمسؤولية لمهاراتهم، الشركة،وذلك باشراكهم لالسهام في هذا الجانب
تستهدف اشراك الموظفين في الجهود المبذولة بهذا  (RAISE)المجتمعية ،التي تنطلق تحت مسمى 

المجال ،حيث تقوم مجالس موظفي الشركة في مختلف المناطق حول العالم باقتراح مشاريع االستثمارات 
  فضال عن مجاال تركيز المسؤولية االجتماعية، 0219ستراتيجية الشركة لعام المجتمعية وتقريمها وفقا ال

ذات االولوية واحتياجات المجتمعات المحلية ،موضحا أن دعم هذه البرامج يكون من خالل مبادرات 
لتي ن البرامج االثنياالشركة والتبرعات الخيرية وبرامج الرعاية والجهود التطوعية للموظفين والشركاء،وعدد 



ألف طالب وطالبة بالمرحلتين االبتدائية  12تقدمها سابك على دعم التعليم مستهدفا دعم اكثر من 
،قائال بان هناك برامج أخرى تم انجازها الثنيان دولة حول العالم ،واستطرد  16والمتوسطة في المملكة و 

لعلوم والتقنية في نفوس أكثر من بالشراكة كبرنامج قافلة سابك للعلوم التي استهدفت بث الحماسة لتعلم ا
ألف طالب وطالبة من صغار السن في سبع مدن سعودية رئيسية،حيث تفاعلت القوافل مع الطالب  09

عبر سلسلة من البرامج وورش العمل والتجارب العملية في مجاالت الكيمياء والرياضيات والفلك واالبتكار 
 .وتقنية المعلومات

المجتمعية التي شاركت سابك فيها كمبادرة بيئة بال نفايات التي اطلقها االتحاد هذا بخالف المبادرات      
،يهدف تشجيع قيم الحد من النفايات واعادة (جيبكا)الخليجي لمنتجي البتروكيمياويات والكيماويات 

 .استخدام المخلفات وتدوير المواد

الى التعاون الذي دشنته الشركة مع  الى برامج لشركة في الصحة النفسية ،مشيرا الثنيان وتطرق      
وزارة الصحة السعودية ألجل تصميم وتمويل مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعالج االدمان بمدينة 
الرياض،بهدف تقديم الخدمات الصحية المتخصصة للمصابين باالمراض النفسية ومدمني 

هيل، وفيما يتعلق ببرامج المياه المخدرات،ويشمل المستشفى خدمات الوقاية والتشخيص والعالج والتأ
اتفاقية مع وزارة الزراعة السعودية ،تهدف  0219،أن سابك وقعت عام  الثنيانوالزراعة المستديمة بين 

الى تعزيز الوعي والكفاية والخبرة لدى المزارعين والفنيين العاملين في القطاع الزراعي ،كما واصلت 
استدامة للبحوث الزراعية الذي يرمي الى تطوير وسائل مبتكرة الشركة العمل بالمرحلة االولى من مركز 

 .لضمان كفاية استخدام المياه ،وزيادة انتاج الغذاء ونقل التقنيات الزراعية الحديثة وتطويرها 

يؤدي الى نتائج ان االستعجال في عمل البرامج المجتمعية ربما ال )بقوله  الثنيان واختتم       
الراغبة في عمل برامج للمسؤولية االجتماعية بالتمهل والدراسة المستفيضة لكافة ،ناصحا الشركات جيدة

   .9الجوانب مع التركيز على عوامل االستدامة

 :تجربة شركة امريكان في المسؤولية االجتماعية -0

وقد نظم اتحات الصناعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المؤتمر السنوي الثالث       
التجارب الرائدة للمسؤولية االجتماعيةللشركات "سؤولية االجتماعية ،وشهد المؤتمر اطالق كتاب للم



،وعرضت مجمة امريكانا تجربتها وبرامجها عن المسؤولية االجتماعية كونها احدى " الصناعية في مصر
 .أوائل الشركات في تبني وتنفيذ أمشطة المسؤولية االجتماعية

بالمجموعة ان المسؤولية االجتماعية ال تقتصر على المساهمة في التبرعات وامد المسؤولون       
العمال الخير فقط بل تعدت ذلك الى المشاركة الفاعلة في التصدي للمشكالت االساسية التي تواجه 

اجه المجتمع هو التعليم المجتمع وايجاد حلول عملية لها،وشددوا على أن التحدي الحقيقي الذي يو 
 .اثرهما السلبي على الشباب والمجتمع ككل،و والبطالة

ووجدت امريكانا ان السبب الرئيسي لمشكلة البطالة هو الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات        
 .المتقدمين لشغلها ويرجع ذلك لمخرجات التعليم 

والتعليم بغرض انشاء وأشار مسؤولوا امريكانا الى عقد شراكة مع وزارتي التعليم والعالي والتربية       
برامج للتعليم المزدوج والتي تعتمد على ربط المسار التعليمي بالمسار الوظيفي،حيث بدأت هذه الشراكة 

وكانت التخصصات برامج للتعليم المزدوج في ثالثة تخصصات، 9،واسفرت عن انشاء  0227عام 
ص مطاعم والمتقدم من المعاهد الفنية المطاعم والتي شملت دبلوم الدارس الثانوية الفنية تخص:كالتالي 

للسياحة والفنادق بالكليات التكنولوجية وبكالوريا ادارة وتشغيل المطاعم من كلية السياحة والفنادق جامعة 
 .حلوان بنظام التعليم التبادلي

الوريا زراعة شعبة ادارة العمال كضا قطاع الزراعة وتحديدا دبلوم بكما شملت التخصصات اي      
زراعية من كلية الزراعة جامعة المنوفية ،باالضافة الى االنتاج الداجني ويشمل بكالوريا زراعة تخصص ال

 .انتاج داجني من كلية الزراعة جامعة دمنهور

طالب ،واثمر نظام التعليم المزدوج والشراكة بين المجموعة  0122واوضح المسؤولون انه تم تخريج       
لتربية والتعليم عن زيادة فرص العمل بالنسبة لخريجي هذه البرامج ،وايضا تطوير ووزارتي التعليم العالي وا

 .10قدراتهم ومهاراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل

 :العالمية لخدمات الدعم  Agilityالمسؤولية االجتماعية لشركة نموذج  -3

اللوجستية العالمية تقريرها للمخازن العمومية الشركة الرائدة في مجال الخدمات    Agilityصدرت     
،بعنوان تعميق االثر ،والذي يوضح التزام الشركة الستثمارات وسلوكيات 0216للمسؤولية االجتماعية لعام 



العاملين المهنية وحقوق الموظفين ،فضال عن مبادئ االمن والسالمة في مواقع العمل وحماية البيئة في 
 .دولة تعمل الشركة عبر العالم 122اكثر من 

ويعد هذا التقرير الثالث من نوعه والذي يقدم نظرة تفصيلية عن جهود المسؤولية االجتماعية التي تقوم بها 
الشركة،ولقد وضع استخدام المبادئ التوجيهية العداد تقارير االستدامة وتعتبر المعيار الذهبي في توجيه 

 .من القضاياة الفساد وغيرها مجهودات الشركات للتصدي لتغيرات المناخ وحقوق االنسان ومكافح

وقامت الشركة بوضع مجموعة مستقلة تقوم بتحليل برامج لمسؤولية االجتماعية على اساس الممارسات 
 .البيئية 

 :0250من أهم نتائج تقرير عام     

 :االستدامة:أوال -

اد الخاصة استطاعت الشركة تقليل انباعاث في اكسيد الكربون والتكاليف والوقت في سالسل االمد   
بعمالئها المهمين والعالميين ومنهم على سبيل المثالعميل في قطاع النفط والغاز ،وشركة عمالقة في 

 .مجال المالبس الرياضية،وشركة رائدة في مجال االتصاالت

 اصدار تقارير مجانية عن انبعاث في أكسيد الكربون للعمالء -
الل تقليل استهالك الكهرباء،واصدار تقارير عملت الشركة على تحضير عمليات صديقة للبيئة من خ -

داخلية البصمة الكربونية لعمليات الشركة ،وبناء مرافق مستديمة وتحديث مرافق التخزين التابع 
،وتوعية الموظفين عن االمور البيئية وقد استطاعت 12221لها،والحصول على شهادة االيزو 

Agility    نية من خالل تلك المبادراتتخفيض االنبعاثات الكربو  0212منذ عام. 
 :االغاثة من الكوارث الطبيعية:ثانيا -

كارثة طبيعية حول العالم من خالل دعم شركائها في هذا  22للتصدي الكثر من    Agilityقامت شركة 
 .الجانب االنساني

دش قدمت الشركة عمليات الدعم اللوجستي لحاالت الطوارئ في العديد من البلدان مثل الشيلي، بنغال -
والصين ،جمهورية الكونقو الديموقراطية ،هايتي ، الهند،،اندونيسيا العراق ايطاليا ،اليابان لبنان ليبيا 

 ....،الفلبين وجنوب السودان 



 :االسهامات المجتمعية -
مشروع مجتمعي والوصول الى اكثر من مليون  1222عقد كامل من االستثمارات بما يقارب  -

 .دولة حول العالم  12شخص في 
العديد من االسهامات ذات التركيز القوي على التعليم حيث يقدم التقرير تفاصيل خاصة ببناء ستة  -

طفل سنويا ،وانشاء مدرسة في افغنستان متكلفة  222مدارس لروض االطفال في كمبود تقوم بتعليم 
درسة طفل سنويا،فضال عن م 022  لتعليم ومدرسة اخرى في اندونيسيا  ،طفل سنويا 022بتعليم 

من الشباب الى يومنا هذا ،كما قامت الشركة ايضا  622تجارية مسائية في الهند ساعدت في تعليم 
طالبة في المرحلة الثانوية غانا اضافة الى تقديم االرشاد والتوجيه ألكثر  122بتقديم منح دراسية ل 

 .من الشباب الكويتي من خالل برامج تمكين الشباب العالمي 1922من 
موظف في انشطة  00.222الذين يبلغ عددهم   Agilityمن موظفي شركة  %02كثر من يتطوع ا -

 .المسؤولية االجتماعية سنويا
 :في مجال المسؤولية االجتماعية 0250لعام    Agilityجديد شركة  -

من موظفي الشركة  %12نجد أن     Agilityمن خالل نظرة تحليلية على القوى العاملة لدى شركة 
جنسية مختلفة،كما أن ادارات الشركة في معظم  102ي اسواق شئة وتون اكثر من يتمركزون ف

الدول هي ادارات محلية من نفس الدولة وتشكل ربع القوى العاملة في الشركة كما يشغلن اكثر من 
 .من المناصب االدارية  12%

والذي صممه كل للصحة والسالمة القائم على افضل ممارسات هذا القطاع    Agilityبفضل برامج  -
للخدامات اللوجستيتة للمشاريع تمكنت   Agilityللخدمات اللوجستية للكيماويات و    Agilityمن 

وتعد معدالت االصابة المسجلة في  %12الشركة من تخفيض معدالت اصابات العمل بنسبة تفوق 
 .مواقع العمل التابعة للشركة من ضمن اقل المعدالت المسجلة في الصناعة

  :االخالقيات والسلوكيات المهنية:اوال -

وتتضمن الئحة قواعد العمل والسلوك المهني التي وضعتها الشركة ومجموعة من المبادرات 
التطوعية منها علىسبيل المثال االلتزام التطوعي بمبادرة المنتدى االقتصادي العالمي الشراكة ضد 

دورة مختصة في  10.222كثر من الفساد والجدير بالذكر انه تم تدريب موظفي الشركة على ا
 .سلوكيات العمل المهنية في االعوام الثالث المنصرمة 



كما تعزز الشركة من آلييات الرصد والتدقيق التي تعطي لموظفي الشركة الفرصة لالبالغ عن       
 التظلمات والمخالفات التي تقلقهم سواء كان ذلك بصورة شخصية او عن طريق البريد االلكتروني او

 .من خالل خط ساخن تقوم ادراته شركة خارجية مستقلة لضمان سرية البالغ

طارق سلطان  نحن فخورون بما حققناه بجهود    Agilityوقد علق الرئيس التنفيذي لشركة       
موظفينا الذين قاموا،بالتطوع واثروا يجابا على مجتمعات عديدة حول العالم كما اننا نتطلع النجاز 

 .ير كافة المبادرات التي قمنا بها لصالح اعمالنا ومجتمعاتناالمزيد وتطو 

 :    النظرة المستقبلية     

التوسع في برامج المقاولين الثانويين ،والذي يتضمن المعايير االخالقية   Agilityتعتزم شركة           
أفضل في مجال الصحة  ،كما ستقوم الشركة بتوفير ادواتوالمسؤولية البيئية وممارسات العمل العادلة 

والسالمة وتشجيع التغيير الذي من شأنه أن يعزز التحسينات على المستوى المحلي ،وستقوم الشركة 
ايضا لتوسع في برامجها لحقوق االنسان وممارسات العمل العادلة من خالل تدريب المزيد من العمال 

 .والتدقيق على عمليات محليية في افريقيا وآسيا

الصعيد البيئي تعمل الشركة على تحسين وجمع البيانات حول استهالك الموارد واالثبعاث  أما على     
الكربونية الناجمة عن العمليات ،كما ستتعامل مع شركات الشحن والموردين والعمالء والمنظمات غير 

 .الحكومية والمزعات الصناعية لزيادة خفض االنبعاث والتاثيرات السلبية االخرى

على التزامها بدعم جهود التصدي للكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات    Agilityقى شركة وتب       
في جكيع انحاء    Agilityاالنسانية وسوف تستمر المشاريع المجتمعية بفضل الجهود التطوعية لشركة 

 11.العالم لتركيز على مجاالت التعليم والتدريب والصحة للفتيات والنساء وخاصة في افريقيا

 :خاتمة       

الذي تقوم به الشركات التي تم وعليه من خالل ماسبق نالحظ مدى تعاظم الدور االجتماعي         
هذه الشركات،ووجود مثل مدى الوعي بأهمية وجود ثقافة المسؤولية االجتماعية  عرضها وهذا يدل على

التعليمي والتكويني للشباب،باالضافة هذا االلتزام االجتماعي ياخذ اشكاال متنوعة مثل التبرعات والدعم 
 .الى المحافظة على الجانب البيئي



كما تستطيع هذه الشركات تنمية برامج المسؤولية االجتماعية من خالل االطالع على تجارب اخرى   
 .  لشركات رائدة في هذا المجال واالستفادة منها

 :هوامش المداخلة
دراسة على عينة –دور القيم الدينية في تجسيد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :  لطرش محمد - 1
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 الملخص 

تمثل تجاوب فعال مع التغييرات الحاصلة في حاجات العاملين والمجتمع، لينعكس هذا  االجتماعيةإن المسؤولية 
وعليه فإن للمسئولية االجتماعية ، التجاوب بعالقات إيجابية ترفع من مستويات األداء وتحسين جودة حياة العمل 

لعدة تكاليف نتيجة هذه داخل المجتمع الذي تنشط فيه، فتحملها المؤسسة االقتصادية دور في تعزيز مكانة 
 .المسؤولية يعد استثمارا طويل األجل يؤثر في سمعتها وقيمتها السوقية مستقبالا 

 .المؤسسة االقتصادية، سوناطراك بالمسؤولية االجتماعية ، جودة حياة العمل ،:  مفتاح الكلمات
 

Abstract  :  

The social responsibility represents a response effectively with changes in the needs 

of workers and the community changes, to reflect this response positive relations 

raise the performance and improve the quality of working life levels, and therefore 

the social responsibility role in strengthening the economic enterprise status within 

the community in which it operates, thou shalt take several costs as a result of this 

responsibility the long-term investment affects the reputation and market value in the 

future. 

Key words: social responsibility, quality of work life, the economic enterprise. 

SONATRACH  

 
 
 



 :المقدمة
ها االجتماعي والمنفعة المحققة للمجتمع، وبرعاية الجوانب ئمن خالل أدا ؤسسةمويتحدد مدى مسؤولية كل 

االجتماعية للبيئة والمساهمة في التنمية االجتماعية والتخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد، ومع  استجابة 
 األعمال لمفاهيم وأفكار المسؤولية االجتماعية وضعت التشريعات القانونية والقواعد لتضفي على هذه مؤسسات

 .المفاهيم واألفكار سمة اإللزام
كشفت مختلف الدراسات والبحوث أن المسؤولية االجتماعية تعتبر من القضايا األكثر أهمية وتحديا للمؤسسات   

خاصة االقتصادية منها، حيث أصبح تقييم المؤسسة االقتصادية غير مبني فقط على األرباح فحسب ولم تعد 
كز المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق ديناميكية عمل في بناء سمعتها تعتمد على المرا

قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر أنحاء العالم ، 
 .ومن ابرز هذه المفاهيم نجد مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات

دراك المسؤولية وتأسيسا على ذلك فإن     مفتاح ونجاح و نمو المؤسسات االقتصادية يمكن ربطه بمدى أهمية وا 
االجتماعية المرتبطـة بعدد من القيم ومعايير اإلنسانية السامية، كالتكافل واإلحساس بالوطنية اتجاه كل ما لـه 

فإنه متى ما زادت المؤسسة  عالقة بالمؤسسة سواء كان موظفا أو عامال مساهم،  مالك، فرد من المجتمـع، ولهذا
عطاء أهمية وقيمة لتلك العملية الضميرية زادت عملية تطور البرامج تحسين جودة حياة  االقتصادية في فهم وا 

 . والتي من خاللها تزداد عملية تطوير وازدهار ورقي المؤسسة في الوطن مما يزيد من ربحيتها وسمعتها العمل
 

 :الدراسة إشكالية
إذن بناءا على هذا سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على المفهوم السائد للمسؤولية االجتماعية 
ومفهوم جودة حياة العمل مع اقتصار ذلك على المؤسسة االقتصادية باعتبارها العامل األساسي في ربط أفراد 

مية هذه المسؤولية و انعكاسها على تحسين المجتمع مع الحكومة والبيئة، ثم يلي ذلك تحديد مدى أو درجة أه
 .و مجمع سوناطراك نموذجا على المؤسسة االقتصاديةجودة حياة العمل 

 :الدراسة وأهداف أهمية
 .المؤسسة االقتصاديةومتطلبات تطبيقها في  المفهوم السائد للمسؤولية االجتماعيةالتعرف  -1
المؤسسة  على ة العملعلى تحسين جودة حيادرجة أهمية هذه المسؤولية و انعكاسها معرفة  -2

 .االقتصادية
 
 



 :الدراسة منهج
 قالب في التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في سنستخدم الورقة هذه موضوع بجوانب اإلحاطة أجل من

 .الدراسة إشكالية على اإلجابة إلى خالله من نسعى
 :الدراسة خطة

 :التالي المحاور خالل من الدراسة هذه تغطية سيتم
 .المؤسسة االقتصاديةها في مجاالتو  ولية االجتماعيةؤ مستويات المس -1
 .المؤسسة االقتصاديةها في عوامل نجاحو  المسؤولية اإلجتماعية أبعادو  مبادئ -2
 .تحسين جودة حياة العملودوافع المسؤولية االجتماعية  -3
 .دراسة حالة مجمع سوناطراك -4

 .المؤسسة االقتصاديةها في مجاالتو  االجتماعيةولية ؤ مستويات المس:األولالمحور 
 :المسئولية االجتماعية -0

المسئولية االجتماعية تستند إلى اعتبارات أخالقية مركزه على األهداف بشكل التزامات بعيدة األمد أخذه  
 .األعمال الحقيقية للوفاء بهذه االلتزامات وبها يعزز صورتها فى المجتمع منظمةاالعتبار مبادرات  في

، فإنه ال يوجد تعريف واحد رسمي محدد ومتفق عليه، بل إن منظمةلل االجتماعيةوإلعطاء مفهوم المسؤولية 
ي واقعي ليس ثابتا بل هو ديناميك منظمةوبالتالي فإن تعريف المسئولية االجتماعية لل.هناك تعريفات عديدة

 .ومتطور يتواءم مع المتغيرات الحاصلة
 ":Drucker"عرف 

األعمال تجاه المجتمع الذى تعمد فيه ولقد شكل هذا التعريف منطق  منظمةالمسئولية االجتماعية بأنها التزام 
 .اتجاهات وتوجهات مختلفة فيلدراسات الحقه فتحت الباب واسعاا لدراسة الموضوع 

 ":Strier"ولقد أشار 
األعمال فى مجال المسئولية  منظمةإلى كون المسئولية االجتماعية تمثيل لتوقعات المجتمع لمبادرات 

األعمال تجاه المجتمع وذلك بتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة  منظمةاالجتماعية التى تتحملها 
 .اسب من االستثماراتاألعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد من منظمةال تضر بمهام 

 ":Molms"وطرح 
األعمال تجاه المجتمع الذى تعمد فيه  منظمةوجهة نظر أخرى بشأن المسئولية االجتماعية واعتبرها التزاماا على 

وذلك عن طريق المساهمة فى مجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات 
 1.الصحية ومكافحة التلوث



في المساهمة في  منظمةالتطوع الذاتي لل"بأنها  منظمةلل المفوضية األوروبية المسؤولية االجتماعيةوتعرف 
 .2"خلق مجتمع وبيئة أفضل

في تأثير عملياتها في المجتمع وتؤكد مبادئها  منظمةطريقة تنظر فيها ال" بأنها  المكتب الدولي للعملكما يعرفها 
 "الداخلية وفي تفاعلها مع قطاعات أخرى وقيمها في أساليبها وعملياتها

األعمال  منظمةااللتزام المستمر من قبل " بأنها  مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامةكما عرفها 
بالتصرف أخالقياا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى 

 . 3"ة إلى المجتمع المحلى والمجتمع ككلالعاملة وعائالتهم، إضاف
األعمال بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيها  منظمةالتزام " بأنها  البنك الدوليوعرفها 

 "والمجتمع المحلي ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد
 :ةمستويات المسئولية االجتماعي -2

 :للمؤسسة بالنسبة - أ
المسؤولية  تمثل  أن اعتبرنا إذا وخاصة والعمال العمالء لدى وخاصة المجتمع في المؤسسة صورة تحسين
 بالمسؤولية االلتزام شأن المؤسسة؛ من وجود من مباشرة غير أو مباشرة أطراف اتجاه للمؤسسة طوعية مبادرات

 األطراف؛ تمثل مختلف بين التعاون والترابط روح بعث إلى تؤدي كما العمل، مناخ تحسين للمؤسسة االجتماعية
 أخرى تتمثل فوائد هناك أن كما المجتمع ؛ حاجات في الحاصلة التغيرات مع فعاال تجاوبا االجتماعية المسؤولية

 المسؤولية هذه تبني جراء من المتطور واألداء المادي المردود في
 :للمجتمع بالنسبة - ب

الفرص وهو جوهر المسئولية االجتماعية  تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار
 المؤسسات بين التام االندماج بأهمية الوعي ازدياد للمجتمع؛ المقدمة الخدمات نوعية للمؤسسة ، تحسين

 األفراد مستوى على االجتماعي والوعي تثقيف زيادة من انطالقا بالتنمية المصالح؛ االرتقاء ذات الفئات ومختلف
 .االجتماعية بالعدالة والشعور السياسي باالستقرار يساهم وهذا
 :للدولة بالنسبة -ج

 واالجتماعية والثقافية والتعليمية الصحية وخدماتها  مهامها أداء سبيل في الدولة تتحملها التي األعباء تخفيف
 ة المساهم بأهمية المؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظيم إلى البيئية بالمسؤولية االلتزام يؤدي األخرى؛

 البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور في االجتماعية؛ المساهمة التكاليف تحمل في العادلة والصحيحة
 تحمل عن بعيدا جميعا بأعبائها القيام على قادرة غير نفسها الحديثة الدولة تجد التي اآلالت من وغيرها

 .اإلطار هذا في دورها الخاصة االقتصادية المؤسسات
 
 



 :منظمةلل االجتماعيةمجاالت المسؤولية -0
في ما تقدمه هذه األخيرة من مساهمات إلزامية أو طوعية  منظمةتتمثل مجاالت المسؤولية اإلجتماعية لل     

 4:للمجتمع والبيئة، وتتلخص في ما يلي
 : المساهمات االجتماعية للمنظمة تجاه العاملين-0

يمثل اإلهتمام واإلنفاق على الموارد البشرية في المؤسسة استثماراا استراتجياا، تجني ثماره في األجلين 
القصير والبعيد، حيث تمثل العمالة مجاالا داخلياا من مجاالت المسئولية االجتماعية، تلتزم المنظمة فيه بتوفير 

بذل  على يشجع مناسب مناخ توفيرالالزمة لتحسين جودة حياة العاملين ورضاهم الوظيفي، من أجل الخدمات 
دارتها، المنظمة لصالح والوالء االنتماء وكذلك والعطاء، الجهد من المزيد  منافع تحقيق عليه مما سيترتب وا 
 :تجاه العاملين نجد ما يلي أهم المساهماتمن و . مباشرة حاضراا ومستقبال وغير مباشرة اقتصادية وعوائد

توفير البرامج التدريبية الالزمة بالداخل والخارج، لزيادة مهارات العاملين وقدراتهم واإلنفاق على بعض العمال  -
 الراغبين في إكمال دراستهم العليا وذلك لتنمية مهاراتهم الفنية واإلدارية؛ 

 مجهوداتهم وتحقق لهم الفرص المتساوية؛توفير سياسة ترقية تعترف بقدرات العاملين وتثمن  -
وضع نظام تأميني خاص بالمشاركة مع العاملين والمساهمة في التأمينات االجتماعية عن العاملين بنسبة  -

 معينة من رواتبهم وأجورهم للحصول على مرتب تقاعد مناسب؛
 لعاملين وعائالتهم؛وضع نظم للرعاية الصحية والعالج بالمستشفيات، ودفع نفقات األدوية الطبية ل -
 مناسب؛ معيشي مستوى لهم تحقق ومرتبات أجور للعاملين منح  -
 وضع نظم للحوافز والمكافآت الالزمة، والتي تعود على أداء العمال؛ -
 إقامة سكن للعاملين أو على األقل مساعدتهم مادياا في الحصول على سكن مناسب؛ -
 العمل والعكس؛توفير وسائل النقل من مناطق السكن إلى أماكن  -
 توفير األمن الصناعي والعمل على تفادي الحوادث بالمنظمة وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث؛ -
 .توزيع حصة على العاملين من األرباح السنوية الموزعة -
 (: المساهمات العامة)المجتمع  االجتماعية للمنظمة تجاه المساهمات-2

 الحكومة مع المجتمع، والمشاركة ألفراد العام النفع تقدم التي الخدمات في األنشطة من النوع هذا يتمثل
 لإلستثمار جذاباا  مناخاا  يخلق سوف وهذا ،المشكالت االجتماعية على القضاء بغرض األنشطة تلك تقديم في

المجتمع ما يتعلق  مع بالتفاعل الخاصة األنشطة هذه أهم ومن. لفئات المجتمع االجتماعي االستقرار ويوفر
 :بمجاالت الصحة واإلسكان والنقل والموصالت واألقليات والفئات الخاصة من خالل ما يلي

 الحكومية؛ غير والمنظمات الخيرية والجمعيات للمنظمات التبرع -
عدادهم الخريجين كفاءة لرفع وفنية تعليمية معاهد كإقامة التعليم المساهمة في مجاالت -  في للدخول الجدد وا 

 الداخل والخارج، في العليا دراساتهم مواصلة المحتاجين وتشجيعهم على للطلبة لتبرعاتا وكذلك العمل، سوق
 ت؛الجامعا بعض في علمية مختبرات إقامة في عن المساهمة فضال هذا



 توفير فرص عمل متكافئة ألفراد المجتمع للتخفيف من مشكلة البطالة وقبول توظيف األفراد المعوقين؛ -
المجتمع مثل الخدمات التي تقدمها لمراكز رعاية الطفولة والمسنين، والمساهمة رعاية مجموعات خاصة في  -

 في رعاية المعوقين أو ذوي العاهات؛
 لبعض األمراض واألوبئة المستعصية؛ مستشفيات إقامة تدعيم اإلنفاق على الهيئات الصحية والمساهمة في -
 المعارض، الكتب وتمويل ونشر الفقيرة طقالمنا في المكتبات كإقامة الثقافية المساهمة في المجاالت  -

صدار  الندوات والمؤتمرات، وحماية التراث الثقافي مثل اآلثار؛ في توزع وثقافية علمية مجالت وا 
 ومرافق التحتية توفير البنية في والمساهمة الرياضية، الرياضية من خالل تمويل األندية تدعيم األنشطة  -

 السن؛ والنساء وكبار األطفال لصالح والمتنزهات الرياضية المالعب
 البيئة؛ على للحفاظ الخضراء الحدائق إقامة مثل بيئية أنشطة -
 واالجتماعية؛ الطبيعية الكوارث حالة في المجتمع أفراد مساعدة -
 االجتماعية الخدمات على تمويل الدولة لمساعدة إسهاماا إجتماعياا  يعد الضرائب، وهذا المنظمة بدفع إلتزام -

 األساسية؛ البنية أنشطة على واإلنفاق
 .في تحقيق األهداف التنموية التي تتبنها الدولة المنظمةمساهمة  -

 : البيئة على للحفاظ المنظمة ة ومساهماتأنشط-3
إن هذه األنشطة كانت في وقت مضى مع بروز مفهوم المسؤولية اإلجتماعية يعتبرها البعض من بين 

ضمن مساهماتها، ولكن في اآلونة األخيرة أصبحت القضايا المتعلقة بالبيئة في القضايا األساسية التي تدخل 
نظر البعض األخر تدخل في طيات ما يسمى بالمسؤولية البيئية التي تعبر أداة لتجسيد البعد البيئي للتنمية 

 .المستدامة في المنظمة
والمسؤوليات الطوعية واإلجبارية الملقاة وبذلك فمجاالت المسؤولية البيئية المنظمة هي تلك المساهمات       

. على عاتقها تجاه حماية البيئة واإلستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وتحقيق إستدامتها ومنع وتقليل التلوث البيئي
 :وتتلخص معظم مجاالت المسؤولية البيئية في ما يوضحه الجدول الموالي

 منظمةللئية يبين مجاالت المسؤولية البي: (0)الجدول رقم 
 العناصر الفرعية المجاالت الرئيسية

 
المساهمة في حماية 

 الموارد الطبيعية

 اإلقتصاد في إستخدام المواد الخام ومنع اإلستخدام التعسفي لها؛ -
 اإلستخدام العقالني لمصادر الطاقة؛ -
 المساهمة في إكتشاف والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة؛  -
المساهمة في تمويل المشاريع البيئية مثل إنشاء الحدائق والمحميات  -

 .الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي والغابات
حداث  -  تجنب والتخفيف من مسببات  تلوث األرض والهواء والمياه وا 



المساهمة في حماية 
 البيئية

 الضوضاء؛
إلى تقليل التصميم األخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها  بطريقة تؤدي  -

 المخلفات ؛
عادة إستعمالها لتقليل من أثارها السلبية على البيئية -  .تسيير النفايات وا 

طاهر محسن ، منصور  الغالبي ، صالح مهدي محسن العامري،  المسؤولية االجتماعية  وأخالقيات  :المصـدر
 .22: ،ص 2002األعمال، دار وائل، األردن، 

 
 .منظمةالمسؤولية اإلجتماعية و عوامل نجاحها في المبادئ وأبعاد  :ثانيالمحور ال

 :منظمةللمبادئ المسؤولية اإلجتماعية  -1
االعمال تقوم على تسع مبادئ أساسية يمكن  منظمةل االجتماعيةيظهر من خالل ما سبق أن المسؤولية       

 5:تلخيصها في اآلتــي
عادة اإلصالح البيئي  -1-1 لمنتجات  منظمةبفضل تقديم ال: Environmental Restorationالحماية وا 

 .وخدمات وممارسة العمليات واألنشطة اليومية التي تراعي البيئة، مع الترويج للتنمية المستدامة
االعمال تطوير وتطبيق المواصفات  منظمةحيث يقع على عاتق  :Ethicsالقّيم واألخالقيات  -1-2

 .والممارسات األخالقية المتعلقة بالتعامل مع أصحاب المصلحة
الكشف عن البيانات وتقديم المعلومات الضرورية لطالبيها من  :Accountabilityالمساءلة والمحاسبة -1-3

 .أصحاب المصلحة في أي وقت يحتاجونها إلتخاذ القرارات
تحقيق الموازنة بين مصالح المستخدمين والعمالء  :Empowermentتقوية وتعزيز السلطات -1-4

 .م من أصحاب المصلحةوالمستثمرين والموردين والمجتمع وغيره
تعويض المساهمين باألرباح  :Financial Performance and Resultsاألداء المالي والنتائج -1-5

 .والعوائد، مع المحافظة على األصول والممتلكات، وتعزيز النمو على المدى الطويل
من  إعتبار العاملين شركاء قّيمين في العمل، :Workplace Standardsمواصفات موقع العمل  -1-6

 .خالل إحترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من المضايقات
االعمال  منظمةال بد أن تتسم ممارسات  :Collaborative Relationshipsالعالقات التعاونية -1-7

 .بالعدالة واألمانة مع مختلف الشركاء
األستجابة لحاجيات وحقوق  :Quality Products and Servicesالمنتجات والخدمات ذات الجودة -1-8

 .الزبائن بتوفير منتجات وخدمات ذات قيمة وجودة عالية



تعميق العالقات مع المجتمع، والتعاون  Community Involvement : اإلرتباط المجتمعي   -1-9
 .والمشاركة لجعله المكان األفضل للحياة وممارسات األعمال

 :أبعاد المسؤولية االجتماعية -2
في إطار عام يغطي مجموعة من األبعاد، حيث  منظمةعناصر المسؤولية االجتماعية للعرض بعض الباحثين 

ونشاطها وتأثير فئات  منظمةأن هذه العناصر يمكن أن تكيف بقياسات مختلفة وفق اعتبار طبيعة عمل ال
فإن المسؤولية االجتماعية تضم أربعة عناصر جوهرية  Carrollأصحاب المصالح المختلفين، وحسب كرول 

، وقد Philanthropy، الخيرية Legal، القانوني Ethical، واألخالقي Economicاالقتصادي : رئيسية وهي
هذه العناصر بشكل هرمي متسلسل لتوضيح طبيعة الترابط بين هذه العناصر من جانب  Carrollوضع كرول 

 :6أي بعد على بعد آخر يمثل حالة واقعية، وكما هو موضح في الشكل التالي ومن جانب آخر فإن إستناد
 

 للمسؤولية االجتماعية Carrollهرم كرول  :(40) الشكل رقم 
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عينة من مديري الوظائف الرئيسية في شركات صناعة األدوية البشرية األردنية، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة 
 .11: ، ص2002الشرق األوسط للدراسات، األردن، 

 
 

 المسؤولية الخيرية
التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز 
 الموارد في المجتمع وتحسين نوعية الحياة

 المسؤولية األخالقية
للجانب األخالقي في قراراتها مما يؤدي إلى  مقاوالتيةمراعات ال

 أن تعمل بشكل صحيح وحق عادل
 

 المسؤولية القانونية
إطاعة القانون والذي يعكس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمع وهو ما يمثل 

 قواعد العمل األساسية
 

 المسؤولية اإلقتصادية
ساسية للوفاء بالمتطلبات األخرىعائًدا وهذا يمثل قاعدة أ مقاوالتيةتحقيق ال  

 



في تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية،  منظمةيرتبط نجاح ال: منظمةعوامل نجاح المسؤولية االجتماعية لل -3
 : 7بالعديد من العوامل المرتبطة بالرؤية والتنظيم وزهي كالتالي

  ،ضرورة اإليمان بقضية المسؤولية االجتماعية نحو المجتمع 
  قيام الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي

 .ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها
 قيام الشركة بتخصيص مسؤول متفرغ لهذا النشاط وتحدد له األهداف والمخططات المطلوبة 
 اتها مستقبال وتعمل على تغطية مصروفاتها ذاتيااالهتمام بجعل هذه البرامج االجتماعية قائمة بذ. 
 الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية. 
  حسن إدارة الجوانب االجتماعية التي تبرز أثناء قيام الشركات بنشاطها االقتصادي ، وتتمثل هذه

ت القياسية والتي تمثل تحديا الجوانب في االلتزام البيئي واحترام قوانين العمل وتطبيق المواصفا
 .للشركات

 
 تحسين جودة حياة العملودوافع المسؤولية االجتماعية :ثالثالمحور ال

 : مفهوم جودة حياة العمل  -0

 يصب واحد كان مضمونها إن و العمل حياة جودة لمفيوم العلماء و الباحثين تعريفات تعددت و تنوعت     
 :التعريفات أهم هذه  يلي عرض فيما ،و فيها العاملين حياة و ، العمل بيئة تحسين في
جــودة حيــاة العمـل مــن خــالل آثارهــا المترتبــة ، حيـث يــرى أنهــا تمثــل زيــادة   (Anderson , 1988)يعـرف 

مشــاركة العــاملين فــي القــرارات التــي كــان يقــوم بهــا المــديرون كمــا تــنعكس فــي صــورة تحســين اإلنتاجيــة مــن خــالل 
مشـاركة االستخدام األمثـل لففـراد بصـورة أكثـر مـن األمـوال ، هـذا إضـافة إلـى تحسـين األمـن والصـحة الوظيفيـة و 

 . 8العائد وتحسين الرضا الوظيفي
بأنها تعبر عن توفير العوامل البيئية المرضية والمحببة واآلمنة بمكـان   (Havlovic, 1991)ويعرفها     

 . العمل بما يدعم رضاء العاملين باإلضافة إلى توفير نظم المكافآت وفرص النمو المناسبة
إلى أن جودة الحياة في العمل تبدو في الممارسات التي تبادر بها اإلدارة  (Mayers, 1992)ويشير        

وفي نفس االتجاه . من خالل األنشطة اإلدارية المتعددة لتحسين كفاءة التنظيم وزيادة الرضا الوظيفي للعاملين
 نظمةمبأنها مجموعة األنشطة التي تمارسها ال (Lewis , Goodman & Fanclt , 1995)يعرفها كل من 

 .منظمةبغية تنمية وتطوير الحياة أثناء العمل بما ينعكس إيجابياا على إنتاجية ال



 التي و المستمرة و المخططة المتكاملة بأنها العمليات العمل حياة جودة مفيوم الرب جاد عرف            
 يسهم الذي و ، الشخصية حياتيم و لمعاملين الوظيفية الحياة على تؤثر الجوانب التي مختلف تحسين تستهدف
 .9معها المتعاملين و فيها العاملين و للمنظمة اإلستراتيجية األهداف تحقيق بدوره في

 :مفهوم تحسين جودة حياة العمل  -2

إن الهدف األساسي من محاوالت التحسين هو إعداد قوة عمل راضية و مندفعة ذات قدرة على اإلبداع         
و االبتكار، و البعض يربط جودة حياة العمل بظروفه االجتماعية و الطبيعية  و النفسية، فيعرف هؤالء جودة 

و طقوس عمل تشعر الفرد بأهميته في خلق جو عمل مالئم و استخدام إجراءات و نظم " حياة العمل بأنها 
هي أي نشاط تمارسه المؤسسة بهدف تعزيز "و في تعريف آخر، " و تحفزه باتجاه األداء األفضل  منظمةال

هذا، و ترتبط االجودة الجيدة لحياة للعمل بتأثير ظروف العمل على استمرار " الكرامة اإلنسانية و النمـو و التقـدم
أنها عملية يتعلم من خاللها األفراد العاملون و اإلدارة، و أطراف أخرى كيف يمكن أن  العامل مع المؤسسة، كما

تكون قوة تستهدف تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة، فاألمر يتطلب تضافر الجهود في إنجاح برامج تحسين 
 . 10جودة حياة العمل وصوال إلى تحسين الروح المعنوية و الرضا لزيادة اإلنتاجية

 :تحسين جودة حياة العملأهمية  -3

 : 11تكتسب برامج تحسين جودة حياة العمل أهميتها كونها تقود المؤسسة إلى      
 .التفوق النوعي على المنافسين، من خالل حرص العاملين على تحسين اإلنتاجية و الجودة في آن واحد –أ 

هم في تحقيق فرص النمو و التطور الحصول على نوعيات كفؤة من الموارد البشرية و االحتفاظ بها، يسا–ب 
 .  الرتباطها الطويل بالمؤسسة

 .فرصة العاملين في القضاء على مشاكل قد تعرقل نشاط المؤسسة و تعطل برامجها –ج 
إن استراتيجيات تحسين اإلنتاجية ال تعتمد على االستثمار في رأس المال و التقنيات الحديثة فقط، و إنما    

مل، من حيث محتواه و أبعاده، بما يكفل حسن االستفادة من القدرات البشرية، و يحقق تجري تغييرات في الع
 .هدف رفع إنتاجية عنصر العمل

 :دوافع تحسين جودة حياة العمل -0

أحد أهم مصادر رضا األفراد العاملين ومؤشر لبيئة العمل التي  منظمةتعد جودة حياة العمل السائدة في ال -
 .الصناعية األخرى منظمةعن غيرها من ال منظمةتتميز بها ال



خاصة في بيئة تتميز بدرجة عالية من  منظمةالدور الفعال للمورد البشري في تخطيط وتنفيذ نشاطات ال -
في الحصول على أهم وأثمن مورد لعملياتها وهو المورد البشري الذي يعد  قاوالتالمنافسة وتسابق مستمر بين الم

 .والمورد الذي يتطلب مراعاة خاصة في االستخدام منظمةمصدر الجذب في ال

للموارد البشرية فائقة النوعية من الناحية  Attraction Forceجودة حياة العمل الجيدة تشكل قوة جذب  -
 .المهارية والمعرفية

بين  أن توفير مكان مناسب للعمل يزيد من والء أفرادها العاملين ويحقق التكامل والتفاعل منظمةإدراك ال -
 12.أهدافهم وأهدافها

 : برامج تحسين جودة حياة العمل-5
 :يتوفر أمام المؤسسة نوعين من البرامج الخاصة بتحسين جودة حياة العمل      
  البرامج التقليدية: أوال

يقصد بها مجموعة البرامج التي اعتادت المؤسسة استخدامها، كما أنها معروفة لدى أغلب أو كل         
كل ما يحيط بالفرد في عمله و " المؤسسات،و تشتمل هذه البرامج على توفير ظروف العمل المناسبة، التي تعني

ل معها و اإلدارة التي يتبعها و المشروع يؤثر في سلوكه و أدائه، و في ميوله تجاه عمله و المجموعة التي يعم
 . 13"الذي ينتمي إليه 

 :و يمكن تقسيم ظروف العمل إلى طبيعية و أخرى اجتماعية
 0- ظروف العمل الطبيعية: تتعلق براحة األفراد أثناء العمل، و يتضمن هذا النوع جوانب متعددة منها14: 

تصميم اإلضاءة بالمصنع أو الوحدة اإلنتاجية مع إعادة يجب االستعانة بالخبراء و الفنيين عند : اإلضاءة* 
النظر في نظام اإلضاءة المصمم أو إدخال تحسينات عليه، بما يكفل تزويد المساحة بكمية الضوء المناسبة و 

 .بالتوزيع المطلوب، مما يؤدي إلى الدقة في اإلنتاج، و بالتالي زيادة معدله
ضوضاء آثار ضارة لففراد، من إجهاد عصبي و ضعف في حاسة قد يترتب عن ال: التحكم في الضوضاء* 

 .السمع أو فقدها، و كلها عناصر تؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمال في المصانع و ارتفاع معدل دوران العمل
يتطلب ذلك تدفئة المبنى أثناء فصل الشتاء، و تبريده أثناء فصل الصيف، مما : التحكم في درجة الحرارة*

 .تهيئة الظروف المناسبة للعمل، و بالتالي التأثير اإليجابي على إنتاجية العامل يساعد على
و ذلك عن طريق إعادة تصميم األعمال، بما يمنع تكرارها الذي يؤدي إلى  :التقليل من رتابة األعمال* 

 .اإلجهاد و الشعور بالملل و يؤثر سلبا على إنتاجية العاملين
تستعمل برامج الرعاية الصحية لتحذير الفرد العامل من خطر  :السالمة المهنية التركيز على برامج األمن و* 

 .االستعمال الخاطئ للمعدات اإلنتاجية، أو ألغراض الجودة تجنبا لخطر اإلصابة ببعض األمراض
و عليه، فإن العناية بظروف العمل المحيطة يسهم بشكل فاعل في تحسين أداء األفراد و رفع معدالت        
 .  اإلنتاج



ال يمكن فصل اإلدارة أو العاملين عن الظروف االجتماعية المحيطة، و فيما : ظروف العمل االجتماعية - 2
يلي العوامل الرئيسية التي تحدد الظروف االجتماعية للعمال و تؤثر في إنتاجيتهم و تشعرهم بالرضا عن 

 :أعمالهم
العمل، فيؤدي إلى حفز األفراد لتحسين أدائهم أو التقليل من يؤثر هذا النوع على ظروف : التنظيم الرسمي* 

 .قدرتهم على األداء، فهو محدد بقواعد و سياسات تضعها اإلدارة
يؤثر في التنظيم الرسمي و القادة و األفراد، كما أنه يتأثر بكل هذه األطراف، و يعتبر : التنظيم غير الرسمي* 

لتفافا حول األهداف التي يسطرونها ألنفسهم من ناحية العمل، و بذلك األفراد الداخلون فيه، أكثر وعيا، و ا
 .تستطيع اإلدارة الحصول على نتائج إيجابية و تنجح في تغيير السلوك اإلنساني

 .  تعمل على تحقيق أهداف معينة، و يتحدد ذلك بمدى قدرة القائد في التأثير على مجموعات العمل: القيادة* 
تتضح أهميته في فعاليته من خالل تشجيع األداء بطريقة أفضل و تحقيق الرضا : امليننظام االتصال بالع* 

الوظيفي، و بالتالي رفع الكفاءة اإلنتاجية، وقد استطاعت النقابات القيام بهذا الدور بكسب ثقة العاملين و 
داء و زيادة استعدادهم للتجاوب و التعاون مع اإلدارة، و شاركت في تحمل المسؤولية نحو تحسين األ

 .15اإلنتاجية
 البرامج الحديثة :ثانيا

إن تنوع أعمال المؤسسات، و تعدد خطوط اإلنتاج، و كذا تطلعات األفراد و تزايد حاجاتهم، أدى إلى          
ضرورة التفكير في برامج تتعدى حدود زيادة الرضا و الدافعية لدى العاملين، فأصبحت برامج تحسين جودة حياة 

 :طر بهدف استراتيجي يشعر العامل بمصيره المشترك مع المؤسسة، مما يوجب استخدام البرامج اآلتيةالعمل تؤ 
الغرض منه اإلحساس بمتعة إنجاز العمل عن طريق تنويع المهام و إضفاء صفة : اإلثراء الوظيفي – 0

  16ة و غيرهااإلبداع فيه، بإضافة مسئوليات جديدة تتعلق بالتخطيط و الفحص و التفتيش و الرقاب
يهدف هذا البرنامج إلى إشراك العاملين في تحقيق األهداف، و فتح قنوات االتصال : اإلدارة بالمشاركة – 2

بهم، و تغيير أنماط التعامل معهم، مما يجعل منه فعاال في تحقيق األهداف اإلنتاجية، و تحسين نوعية القرارات 
  17.اإلدارية

ر هذا المفهوم حول توسيع جهود مشاركة العاملين في وضـع األهداف، و يدو  :فرق العمل المدارة ذاتيا –3
تصميم الخطط الالزمة لتحقيقها، فيتولى فريق مكون من خمسة إلى خمسة عشر فردا في اإلنتاج بدال من 

 .    تجزئته، مما يسهم في زيادة اإلنتاجية و تحسين النوعية و تقليل التكاليف
ن هذا البرنامج يمنح الحرية للفرد في تحديد أوقات جداول العمل، كما يتولى زيادة إ: جداول العمل البديلة – 0

 .رضا العاملين و التقليل من تأخيرا تهم و غياباتهم
 : حسين جودة حياة العمل تالمسؤولية االجتماعية وانعكاسها على -2

تعمل اكثر ولساعات اطول والسعي المتواصل فيما اذا كان التقدم االقتصادي قد يحسن في جودة ان المؤسسات 
تشكيل االنسجام والتوافق بين العقالنية  إلعادةحياة العمل فيها ،والفكرة االساسية التي يتم التركيز عليها 

فالمؤسسة عليها ان تبحث . المتنوعة  االقتصادية واالخالقيات في ظل هذا  العالم المتغير سريع التطور بتقنياته



عن كل شيء يحكمها ويسير عملها بان تنسجم والمعايير االخالقية في العمل خاصة في عالم العولمة اذ تهتم 
اخالقيات االعمال باالعتبار االساسي لمعنى وهدف الوجود االنساني والمبادئ االخالقية التي تعتمد عليها 

ان هناك ابعاداا عديدة للمسؤولية االجتماعية تجاه االفراد العاملين داخل المشاريع الفعاليات االقتصادية ، اذ 
 : وتسعى إلى االستفادة من التقدم االقتصادي لتحسين جودة حياة العمل فيها و ذلك من خالل   منظمةال
 .الصحيةتوفير الخدمات للعاملين كالنقل واإلطعام واإلسكان والخدمات -1
،واعتماد سياسة تسمح للعاملين من منظمةاعتماد سياسة معينة لمشاركة العاملين في أرباح الالعمل على  -2

 المشاركة في عمليات صنع القرار 
منح مكافآت وحوافز لففراد العاملين وفق مبدأ كفاءة و تكريم وتحفيز األفراد العاملين المتفوقين والمبدعين في -3

 العمل 
و اهتمام  وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث منظمةمل على تفادي الحوادث بالتوفير األمن الصناعي والع -4

 بتعويضات العاملين مقابل إصابات للعمل أو األمراض المهنية 
إعداد وتنفيذ برامج توعي لففراد العاملين تتضمن المعايير المهمة المعتمدة على المستوى االجتماعي والبيئي  -2

 واألمان في العمل 
العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وبث روح التعاون والدافع والحافز بينهم والحفاظ عليهم و العمل  -2

 على رفع قدراتهم ومساهمتهم في المجتمع 
 باعتبارهم جزء من المجتمع  منظمةالمحافظة على حقوق األفراد العاملين في ال-7
 والخارج، لزيادة مهارات العاملين وقدراتهمتوفير البرامج التدريبية الالزمة بالداخل  -2

 دراسة حالة مجمع سوناطراك: المحور الرابع
  Société Nationale pour la)اختصار Sonatrach أو سوناطراك: التعربف بمجمع سوناطراك  -0

Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation 

des Hydrocarbures s.p.a) 

هي الشركة الجزائرية للبحث واالستغالل والنقل عبر خطوط   1123ديسمبر  31نشأت سوناطراك في      
وتشارك أيضا في قطاعات أخرى مثل توليد الطاقة، . روكربونات ومشتقاتهااألنابيب ومعالجة وتسويق الهيد

سوناطراك . والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، وتنفذ أعمالها في الجزائر وجميع أنحاء العالم حيث
شركة نفطية  100في التقرير الدولي ألفضل  العالم في النفط تحتل المركز الثاني عشر في ترتيب شركات

و  أفريقيا والمركز األول في.حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية 2004 للعام
الث وث غاز النفطي المسال و لغاز الطبيعي المسال ، و ثاني أكبر مصدر البحر األبيض المتوسط حوض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84


ويعمل بها . ٪ من الناتج القومي اإلجمالي من الجزائر30، أنشطتها تشكل حوالي  في للغاز الطبيعي مصدر
 18 .شخص في المجموعة بأكملها 121.000أكثر من 

 :االلتزام االجتماعي لسوناطراك -2

سوناطراك، مواطنة، تعمل على تعزيز العالقات االجتماعية ومساعدة المحتاجين، وتعزيز األنشطة البحثية      
والعلمية، ومساعدة اإلبداع الفني، وتشجيع الرياضة، والمساهمة في الحفاظ على الطبيعة والمحافظة على التراث 

لضمان امتثال  وتعمل ، دية دون التنمية المستدامةالقتصااليوم سوناطراك ال ترى التنمية ا. الثقافية والتاريخية
تطوير نهج وقائي إلدارة مخاطر الحوادث . أنشطة سوناطراك مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والسالمة والبيئة

والحوادث والصحة المهنية وحماية البيئة؛ لتحسين األداء والسالمة والبيئة من خالل تنفيذ نظام الصحة والسالمة 
 لتحسين القدرة على االستجابة للوحدات في حاالت الطوارئ. نظام اإلدارة المتكامل( HSE-MS)البيئة و 

 .19HSEتعزيز وتعميم التدريب والتوعية ل. واألزمات
 

 :  سوناطراكلاالستثمار االجتماعي  -3

سوناطراك  ،( نحن نناضل من أجل االنفتاح مسؤوليتنا االجتماعية) تحمل شعار برامج االستثمار االجتماعي
حريصة على أداء واجبه التضامن الوطني، سوناطراك مواطنة، اعتمدت سياسة اجتماعية جديدة لتعزيز عالقاتها 

وينعكس هذا االلتزام بشكل واضح في تنظيمها الداخلي عن طريق إنشاء إدارة . المتميزة مع المجتمع المدني
وهذا المشروع هو وجود صلة حقيقية بين . 2001عام  مشروع االستثمار االجتماعي في نوفمبر تشرين الثاني

وتتمثل مهمتها في بدء ورصد تنفيذ استراتيجية لمكافحة الفقر و، كجزء من التنمية . سوناطراك والمجتمع المدني
 :20وتشمل محاور التدخل االستثمار االجتماعي، المستدامة

 التدريب المهني -
 أو التعليم/ محو األمية و  -
 فتح -
 البيئة -
 الحرف -
 الرياضة والثقافة -

 : محاور التدخل المشروع
 :21مشروع إدارة االستثمار االجتماعي يعمل في ثالثة اتجاهات

 .داخل سوناطراك، للحصول على الدعم من جميع الموظفين والمشاركة الفعالة -1
والسلطات المحلية في اتجاه الجهات الفاعلة المؤسسية واالجتماعية، بما في ذلك اإلدارات الحكومية  -2

 .شعبها ومواردها المالية والماديةوجمعيات المجتمع المدني من خالل تزويدهم بالمعارف سوناطراك و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A


عن طريق البحث عن شركاء أجانب، وعلى رأسها منظمات األمم المتحدة، والعمل في نفس اتجاه  -3
 .سوناطراك في االستثمار االجتماعي

 : يئة لسوناطراك المسؤولية االجتماعية في مجال الب -0

 :22 ثير األنشطة سوناطراك على البيئةوقد اتخذت العديد من اإلجراءات للحد من أو القضاء على تأ
اإلجراءات والمشاريع الرئيسية التي تقوم بها سوناطراك هي الحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس  -

 .نظم فرز النفايات وتعزيز وتنفيذالحراري ، وتطوير مناطق تخزين النفايات ، 
 .في مجال مكافحة تلوث الهواء الناجم عن انبعاث غبار الفحم -
 سوناطراك قوموت.السترداد المنتجات الغاز المصاحب والقضاء التدريجي على حرق الغازبذل جهود كبيرة  -

 .2021٪ من حرق الغاز في 1استثمارات كبيرة ليصل إلى 

 : على سبيل المثال. هد البيئييتم تنفيذ إجراءات أخرى أيضا في هذا الج
 تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم مجال إدارة النفايات : إدارة النفايات الناتجة عن وحدات

دفعت قانون والئحته التنفيذية والعملية التي بدأت بالفعل من قبل سوناطراك في هذا  11-01الناجمة 
إدارة النفايات من أجل تنفيذ نهج منتظم ومتكامل إلدارة وتلتزم شركة سوناطراك لتنفيذ خطة  .المجال

عادة االستخدام، االنتعاش والتخلص  عادة التدوير وا  النفايات، استنادا إلى مبادئ الحد من المصدر، وا 
 .منها

 سوناطراك ترعى مشروع التشجير كبير، المدرجة في إطار مشروع وطني يهدف : إعادة التشجير الوطني
عادة تأهيل الغابات والمساهمة في الحد من شت 232220زراعة  لة إلحياء العديد من المواقع، وا 

الشلف األغواط، : وهم. تتأثر عشرين واليات من هذا اإلجراءو  انبعاثات غازات االحتباس الحراري
باتنة، بجاية، البويرة، تلمسان، تيارت تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، مستغانم، 

 .ران، بومرداس، شرم الترف، تيسمسيلت، تيبازة وعين الدفلى وه
 الحديقة  مستوى على 2017مارس، عام  31 - يفريف 12 من  التشجير في بجاية، انطلقت عملية

 .قرية إلعادة تأهيل الغابات التي دمرها الحريق 14بما في ذلك  الوطنية قورايا ومحيطها،
  7200و 7200شجرة زيتون وأشجار التين  12.000ات مع النبات 27.000بدعم من شركة سوناطراك 

 .في والية بجاية شجيرتم زرع خالل برنامج إعادة التوسياخرى  أشجار 
 تعمل مؤسسة سوناطراك طاسيلي للتنمية االجتماعية واالقتصادية لشعبنا :  مؤسسة سوناطراك طاسيلي

إن مؤسسة ، في ذلك استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي في جنوب الجزائر بما



بئر المياه ،  كهربة بواسطة الطاقة الشمسية :سوناطراك طاسيلي يحسب له عدد من اإلجراءات مثل
توافر توربينات الرياح مع شفرات العمودية، ،  توزيع المواقد الشمسية،  بالطاقة الشمسية دورة المحرك

 نوب الجزائرواالستفادة من الزراعة في مناطق ج
 :المسؤولية االجتماعية في مجال الرياضة لسوناطراك  -5

تقريبا جميع األلعاب الرياضية بما في ذلك ألعاب القوى وكرة القدم ،  سوناطراك، شريك في الرياضة الوطنية
من قبل سوناطراك ، لسنوات عديدة، واحدة من دعم تمبارزة، وركوب الدراجات، وكرة اليد، وركوب الخيل وال

 .23الرئيسيين للرياضة في الجزائر ةالرعا
 

 : سوناطراكفي  حسين جودة حياة العملت والبرامجالمسؤولية االجتماعية  -2

الجمع مع توجيه الهدف األساسي واالستراتيجي ألنشطتنا  من خاللبمبادئ التنمية المستدامة،  سوناطراك ملتزمة
الحد من تأثير نشاطاتنا على صحة موظفينا و  وممتلكاتهسالمة اإلنسان و بين النمو وااللتزامات االقتصادية 

 .ومواطنينا الذين يعيشون بالقرب من منشآتنا
 (مواردنا البشرية، لدينا ثروة مستدامة)شعار سوناطراك :  البشرية مواردال -0

دارة رأس المال البشري للشركة على نحو أفضل، أ موارد البشرية لسوناطراك طموحأعربت سياسة ال مر لتطوير وا 
ألنه يقوم على عدد من أهداف إدارة الموارد البشرية في سياق دولي معين ، ضروري لتطوير ونمو واستمرارية

 ها، إلى تطوير مهارات موظفيلمنظماتهاية االحتياجات المحددة ، لتلبلديهاموارد للتخطيط األمر الذي يتطلب 
 .كل مستمر و كونه جهة العمل المفضلة لجذب أفضل المواهب من الجامعات والمدارس الكبرىبش

 بما البشرية، الموارد أهداف تحقيق ولقياس الشركة هياكل جهود يعكس 2014 العمومية الميزانية البشرية الموارد
 .24المتاحة الموارد وتحسين األساسية وظائف بتعزيز المتعلقة تلك ذلك في

 : التوظيف و التكوين 
 المالية السنة عن٪ 2.2 قدره بانخفاض وذلك امالع 21304 العاملة القوى مجموع 2014 المالية السنة في

٪ 33 يصل ما 2014 عام في الخارجي التوظيفعامال، 1422 الخارجي والتوظيف( عامال 20243) 2013
 (. عامال 1014) 2013 المالية السنة مع مقارنة
وتكوين و ( الدائمة العاملة القوى من٪ 31)عامال14731 المعنيين ب تشكيل تميزت 2014 في التكوين
 .العمل مجاالت في أساسا متخصصين وتقني مهندس 2321 توظيف
 مليار 3.22 وميزانية  h/j  321141 اي عامال17012 هو 2014 عام أواخر في المدربين الموظفين مجموع
 الستكشافاو  الصناعي، واألمن الصناعية صيانة مجاالت في التدريب مجالويشمل (.الرواتب من٪ 2.1) دينار

 .واللغات البشرية،إدارة، الموارد إدارة المعلومات، تكنولوجيا واإلنتاج،



 
 : سياسة السالمة و الصحة و البيئة في مجمع سوناطراك  -2

 عام في الشركة وقامت عملهم، بيئة في سوناطراكفي  العاملون لها يتعرضالتي  المهنية المخاطرمع  للتعامل
 المخاطر إلدارة جديدة استراتيجية نشر في مهمتها تتمثل التي الصحة والسالمة المركزية مديريةبإنشاء  2002

 الشؤكة تواجه التي الرئيسية التحديات بين من هي العمل في والسالمة والصحة ذلك، إلى وباإلضافة. الصناعية
 والسالمة الصحة مجال تغيير إلى سوناطراك  تلتزم ، اقتصاديا المنافسة على وقادرة اجتماعيا مسؤولة لتكون
 يغطي الذي كاستثمارات دوالر مليار 1.2 نحو تقدر ميزانية حيث خصصة التميز، مجاالت من واحدا وجعله

دارة المخاطر، إدارة" مصاريف دارة العمل، في والسالمة الصحة وا   "البيئية واإلدارة واألزمات، الطوارئ وا 
 (.2002 سوناطراك،)25

 و للعمل االمنية استراتيجيتها لتعزيز سوناطراك مجموعة قاد، هاام على صحة وسالمة العاملين لديهذا االلتز 
 هي هذه ،2004ريل فأ 27الصحة والبيئة، وقعت  سالمة التراث وحماية البيئة عن طريق إعالن سياسة السالمة

 : 26تحقيق إلى تهدف التي االستراتيجية
 .والبيئة والسالمة والتنظيمية القانونية المتطلبات مع المجموعة ألنشطة االمتثال -
 .البيئة وحماية المهنية والصحة ،الحوادث من المخاطر إلدارة وقائي نهج تطوير -
 .(HSE-MS) المتكامل اإلدارة نظام تنفيذ خالل من والبيئةوالصحة  السالمة األداء تحسين -
 .واألزمات الطوارئ حاالت في للوحدات االستجابة على القدرة تحسين -
 الصحة مجال في واالتصاالت المعلومات وتطوير والسالمة الصحة في والتوعية التدريب وتعميم تعزيز إن -

 .والسالمة
 
 



 :  الصحة المهنية -0
سوناطراك سياسة والوقاية التي تهدف في أعقاب السياسة العالمية حول الصحة والسالمة والبيئة، وقد وضعت 

 .إلى تطوير نهج وقائي في مجال الطب والصحة العامة
 

الوقاية الصحية في مكان العمل هو التزام جميع ،  موارد البشريةالجر الزاوية في نظام حماية هذه السياسة هي ح
ظفين للخروج تتم المراقبة الطبية للمو و  األمراض المهنية الوقايةوظفين و مالللحفاظ على الصحة البدنية والعقلية 

المرافق الموجودة في جميع أنحاء التراب من  172 على شبكة الصحة تتوفر، عملكل موقع  مستوى على
 .الوطني

 : الوقاية تقييم المخاطر الصحية و -2
بيئة العمل للحد من  جودةهو لحماية العمال، وتعزيز الصحة في مكان العمل وتحسين سوناطراك  التزام

 .المخاطر المهنية عن طريق ضمان، على سبيل األولوية االمتثال للتشريعات واللوائح
عمال واألطباء على آليات الدعم والتشاور التي تستهدف المديرين وال لحماية صحة العاملين هاويستند التزام

والحوادث واألمراض النفسية  المهنيةخاطر وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل، مثل م الوقايةالمهني لتحديد و 
 : و هذا من خالل  عن أي ضرر على الصحة واالجتماعية والمهنية، فضال

 تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية فاعلينالتقييم والتحسين المستمر للعمليات التي تنفذها ولجميع  -
 .الحياة في العمل جودةمن خالل تحسين ظروف العمل و 

التدريب واإلعالم والتوعية والتعليم هي مقاليد هذا االلتزام بالوقاية والحماية الصحية في مكان التكوين و  -
 .العمل

 القوىحادث عمل من مجموع  2343 ،2002 في سوناطراك مجموعة سجلتااللتزامات  هذه من الرغم وعلى
 2.21 التوالي على هي ةوالشد التردد معدالت. العمل ساعات ( 221144014)و (عامل  121132 ) العاملة

 0.21.27 و
  .الحوادث العمل نتيجة السياسة السالمة و الصحةانخفاظ معدل   الحظنامن خالل الشكلين التالين و 
 

 
Figure 2Evolution du taux de fréquence des accidents Figure 1Evolution du taux de gravité des accidents du Groupe 
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 : سالمة العاملين والمنشآت-3
 التكنولوجيا: أبعاد ثالثة على سوناطراك الشركة استراتيجية وتقوم الصناعية المخاطر على السيطرة حيث من

 .العاملو  والتنظيم
على البيئة  هامن تأثير نشاطاتأيضا يقلل  ب منهجي لفمن لتحسين أمن موظفين والمرافق وتراث وأسلو  هالديو 

العادية و اإلجراءات التصحيحية يتم تنفيذ ، و هان البنية التحتية الصناعية لديوصحة العمال والسكان المحليين م
من أجل تقييم مدى  ةتي تقوم بها هياكل مختلفة لشركفي جميع األوقات من خالل عمليات التدقيق والتفتيش ال

والعمليات فيما يتعلق اللوائح والمعايير والممارسات الجيدة في مجال صناعة النفط والغاز التزام المنشآت 
 .28السالمة، وحماية الصحة والبيئة

 الخاتمة 
إن البرامج تحسين جودة حياة العمل بأبعادها النفسية واالجتماعية والطبيعية تشكل مسؤولية اجتماعية وأخالقية 

ومستوى كفاءة المنظمة في تحمل هذه المسؤولية يمكن أن ينعكس بنتائج ملموسة ، ومعنوية تتحملها المنظمات
فنجاح المنظمة بتهيئة الجودة .على جهود المنظمة من حيث النمو واالزدهار والتكيف مع المتطلبات البيئية 

ة اإلنتاجية كما المناسبة من حياة العمل يمكن أن يساعدها في إطالق طاقات أفرادها العاملين تحقيقا لهدف زياد
 .ونوعا

 :التوصيات
 : التالية التوصيات اقترحنا فقد ،ورقة البحثية لل والعملية النظرية المفاهيم في جاء ما على بناءا
  بهدف مساعدتها على اإلسهام في  لمؤسسة االقتصاديةلتشجيع على زيادة االهتمام بالمسؤولية االجتماعية ،

 .التنمية المستدامة
  وتحقيق ثقة أكبر للجمهور بتعزيز األداء اإلجتماعي  المؤسسة االقتصاديةالعمل على تعزيز سمعة

 وتحسينه
  جعل عملية اتخاذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات المجتمع، والفرص المرتبطة بالمسؤولية

 اإلجتماعية 
  مناخ العمل السائد من خالل بعث إن اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية من شأنه أن يعمل على تحسين

من اجل تحسين جودة حياة  المؤسسة االقتصاديةروح التعاون والترابط بين مختلف األطراف داخل 
 العمل 

  تعزيز والء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين سالمة وصحة العاملين واالهتمام بحقوقهم المختلفة هذا
 ما يرفع من مستوى جودة حياة العمل 

  على تحسين وتنظيم العالقة مع األطراف المعنية المؤسسة االقتصاديةالعمل داخل 



  تنظيم حمالت واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بأهمية هذه البرامج
 .وأثرها على أرباحها في المدى المتوسط والطويل
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 للمنظمات االجتماعية ةمسؤوليالمدخل لتفعيل : االجتماعيةالشراكة 
 =شركة كوندور لإللكترونيات: دراسة حالة=

 
 بنوناس صباح. د                                                فاتن باشا. د                     

 محاضرة ب أستاذة                                            ب ةمحاضر  ةأستاذ                   

 التسيير وعلوم واالقتصادية التجارية العلوم كلية          التسيير وعلوم واالقتصادية التجارية العلوم كلية

                              –  بسكرة – خيضر محمد جامعة                        – بسكرة – خيضر محمد جامعة

Fatena17@gmail.com                     sabah_benounnas@yahoo.fr   

 
 :الملخص
ن أهمية المسؤولية االجتماعية، ترجع إلى كونها إحدى اآلليات التي تستخدم في إ

التي تعمل على تقديم كافة السبل لضمان الحياة بشكل أفضل لكافة الفئات و المجتمع المعاصر، 
داخل المجتمع، وذلك من خالل المشاركة من جانب الفئات والقطاعات التي تستطيع تقديم العون 
والخبرات والدعم االقتصادي واالجتماعي والثقافي من أجل سد االحتياجات التي تحتاج لهذا 

ي السلبيات التي تخلفها بعض األنظمة التي تتبعها في إدارتها لمنظماتها الدعم من ناحية، وتالف
وقطاعاتها من ناحية أخرى، وذلك من خالل االعتماد المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص 

تتجسد آلية الشراكة الُمفعِّلة لدور المسؤولية حيث والمنظمات والهيئات والجماعات وحتى األفراد، 
الدولة والقطاع الخاص ومنظمات : خالل األطراف أو الشركاء الثالثة وهماالجتماعية من 

المجتمع المدني، كقوى داخل المجتمع، كل منها يلعب دوره ويقع على عاتقه المسؤولية تجاه 
؛  وهو ما يتأطر في سياق الشراكة االجتماعية للمنظمات والتي المجتمع بكافة صوره وأشكاله
االهتمام باعتبارها اآللية التطبيقية الفعالة للمسؤولية االجتماعية  أضحت ُتعنى بقدر كبير من

 .المنظماتية
 .المسؤولية االجتماعية، الشراكة المنظماتية، المنظمات، المجتمع :الكلمات المفتاحية

 
 :مقدمة

ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية منذ أكثر من ثالثة عقود ماضية واستمر في التطور، 
وقد بدأت ارهاصات المفهوم بدفع من المنظمات غير الحكومية كردة فعل للممارسات غير 
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ردود الفعل هذه استطاعت ومع مرور الوقت أن تصل إلى . األخالقية لبعض الشركات
والنقابات الصناعية، والحكومات، وأن تشكل ضغطًا مستمرًا الشركات والمنظمات الدولية، 

وتحشد الرأي العام العالمي لدعوة المنظمات ألداء مسؤوليتها االجتماعية؛ إال أنه في مقابل 
ذلك لم يكن وال يزال مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات غير محدد ولم يحظ بالتعريف 

( Davis, 1975)ويذكر دافيس والبيئات المتنوعة،  المحدد لدى جميع األطراف المعنية به
أن االصطالحات الكثيرة التي أطلقت على مفهوم المسؤولية االجتماعية توضح مغزى هذه 

 i:النظرة، منها
 Social Concern       االهتمام االجتماعي     -
 Social Concienceالضمير االجتماعي         -
         Involvementالمشاركة االجتماعية       -
 ،  Social Response     االستجابة االجتماعية   -

 .وهذا األخير هو أكثر المصطلحات شيوًعا واستعمااًل في الدراسات النفسية االجتماعية
مصطلح المسؤولية االجتماعية هو أكثر المصطلحات السابقة شيوعًا : "وفي رأي البادي أن

، وبناًءا عليه فإن "فكار وثقافة المجتمع الذي تدور حوله فكرة المفهومواستعمااًل وأكثرها ارتباطًا بأ
: مفهوم المسؤولية االجتماعية في النمط االجتماعي أليديولوجية الصناعة األمريكية مثاًل يعني

 ii".تحقيق المصلحة الخاصة داخل إطار من المصلحة للمجتمع كله"
ات عن مصطلح المسؤولية وعموما ليس هناك صعوبة في العثور على المعلوم

االجتماعية، بل هناك مشكلة في تصفية البيانات ذات الصلة به، فالبحث عبر الشبكة العالمية 
 95سيعطي أكثر من " المسؤولية االجتماعية لألعمال التجارية"باستخدام عنوان مثل ( األنترنت)

 iii.مليون نتيجة
واالتساع،  لإلضافةأصبح قابال بل وأكثر من ذلك فإن مفهوم المسؤولية االجتماعية  

 .ليشمل الممارسات االجتماعية للمنظمات والتي تتسم بالفعالية والفاعلية
يؤكد روبرت برونزن على أهمية التعاون بين ثالوث المنظمات، المجتمع، األفراد إذ 

 لتحقيق أهداف كل منهم على اعتبار أن المنظمات تعمل بمثابة النظم االجتماعية( الجماهير)
التي تمزج بين العلم والتكنولوجيا واالنسان كعامل بشري، مما يقتضي التعاون بين المنظمة 
واألفراد والبيئة االجتماعية المحيطة بهم حيث يثمر هذا التعاون بين األدوار المتشابكة والمعقدة 

 :في تحقيق حياة أفضل في المجتمع ويتضح هذا المفهوم في النموذج التالي
 
 
 



 العالقة بين المنظمات، المجتمع، األفراد(: 10)جدول رقم 
 األفراد المجتمع المنظمة

إدراك اإلدارة لدور المنظمة في 
 .المجتمع

إدراك المجتمع لدوره في مساعدة 
 .المنظمة

إدراك العاملين لمسؤوليتهم تجاه 
 .المنظمة

إدراك اإلدارة لدور المنظمة في 
 .خدمة األفراد الداخليين والخارجيين

المجتمع لدور المنظمات في  إدراك
 .حل مشاكله

إدراك العاملين الحتياجاتهم 
 .األساسية واالجتماعية من المنظمة

إدراك اإلدارة للدور الذي تطلبه 
 .الجماهير والمجتمع من المنظمة

إدراك المجتمع لمسؤوليات المنظمة 
 .تجاه األفراد

إدراك األفراد خارج المنظمة لدورها 
الحتياجاتهم في االستجابة 

 .االجتماعية

 .641ص  ،مرجع سابق االجتماعية، المسؤوليةعبد الرزاق الرحاحلة،  :المصدر
 :وفي هذا السياق، تتوضح إشكالية دراستنا في السؤال التالي

  ؟ وما آليات تطبيقها؟االجتماعية (المؤسساتية)ما الشراكة المنظماتية 
وفيما يلي سنستعرض هاته العالقة من خالل طرحنا لكل من مفهوم الشراكة االجتماعية  

للمنظمات، وآليات تطبيقها، إلى جانب أدوار الشراكة االجتماعية لكن تحديدًا بين المنظمات وبين 
لية بين المجتمع المدني والحكومة؛ وتبيانا لهاته اآل الحكومة، وبينها وبين المجتمع المدني، وكذلك

 ".شركة كوندور لاللكترونيات"االجتماعية تمت دراسة حالة 
 

 (المؤسساتية)مفهوم الشراكة المنظماتية : أوال
 أن الشراكة بمعنى قد اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما  "القاموس المحيط" يجاء ف: لغة

جعل  أي أن ِشْرَكة "المعجم الوسيط" فيوجاء . البيع والميراث فياآلخر وجمعها شرائك 
أمره بمعنى أدخله فيه، وشاركه بمعنى  فيلكل منهما نصيب فيه، فهو شريك، وأشركه 

جعلهم  أيله نصيب منه، وشرَّك بينهم  أيعلم كذا  فيكان شريكه، ويقال فالن يشارك 
شركاء، وتشاركا اشتركا، والشراكة بهذا المعنى تعنى عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل 

 iv.مشترك
 يعرف هوكسام   :اصطالحا(Huxham, 1996 )مشاركة الموارد بين : "الشراكة بأنها

طرفين أو أكثر لحل مشكلة أو إيجاد فرصة ال يمكن التعامل معها بشكل مفرد من قبل 
؛ حيث يؤكد هذا التعريف على أن الهدف من الشراكة هو التعامل مع "طرف واحد

ن المشكالت، إال أنه لم يحدد ماهية هذه المشكالت  إن كانت اجتماعية أم اقتصادية، وا 



كانت تتعلق بالقطاع الخاص أم العام أم  المجتمع، كما أن الموارد التي يفترض هذا 
التعريف تشاركها بين أطراف الشراكة لم توضح إن كانت موارد مادية أم بشرية أم خالف 

هذه أن ( Balloch & Taylor, 2001)ذلك، وفي هذا الصدد يرى بالوش و تايلور 
  v.الموارد قد تكون أفكارًا أو معرفة أو موارد مالية

نسق يوصف مبدئيا : "بشكل عام بأنها( Dameron, 2003)في حين يعرفها دامرون 
بالمستقل، يتعلق بمجموعة من األعوان مدفوعين إلى العمل معًا، إما بحثا عن االنتماء 

  vi".مشتركلمجموعة أو الحصول على مهارات مختلفة، في إطار مشروع 
أما مفهوم الشراكة من المنظور الكلي أي الوطني أو حتى الدولي فيشمل عدة عناصر تحدد 

 vii:أبعاده، وتميزه عن غيره من أشكال التعاون، وأهم عناصره هي
    أنها عملية طوعية، فال يمكن أن تفرض من جانب طرف معين على الطرف اآلخر

 .أو األطراف ألخرى
 عباء والمنافع، وهي في ذلك تستهدف أفضل استغالل ممكن المشاركة في تحمل األ

لموارد األطراف، وتقوم على مبدأ العدالة أي التوازن بين التكلفة والعائد بالنسبة لكل 
طرف، فلكل طرف ال بد من أن يحصل على عائد يتناسب مع ما يقدمه من موارد، وما 

 .يبذله من تكلفة
 راف الشراكة، ويعني ذلك أن تشترك جميع األطراف المساواة أو التكافؤ والندية بين أط

الداخلة في عملية الشراكة في وضع األهداف، وهي إدارة عملية الشراكة وفي صنع 
القرارات، وفي توزيع األدوار، وتحمل النتائج ولعل هذا البعد هو أهم ما يمز مفهوم 

دية والتكافؤ بين الشراكة عن مفهوم المشاركة، فاألخير ال يحمل بالضرورة مبدأ الن
 .األطراف المشاركين

وبالتالي فإن الشراكة بمفهومها الشامل تقوم على تحقيق مبدأ التوازن بين مصالح   
الجماعات المهنية في التنمية، والسماح لمختلف القطاعات االستراتيجية في المشاركة في جني 

لى تحق يق تنمية مستدامة، فتضمين ثمار التنمية والنمو، في تحقيق التوافق في المجتمع، وا 
شراك مختلف الجماعات االستراتيجية في المساهمة في تحقيق التنمية، واالستفادة من  وا 
مخرجاتها وعوائدها، يعتبر أحد الوسائل التي يمكن من خاللها توجيه مختلف القوى والقطاعات 

الجماعات /طاعاتداخل المجتمع، ويمكن زيادة هذا التضمين من خالل تأكيد إشراك كل من الق
 viii.المهمشة، واألطراف االستراتيجية للتنمية

سنوضح أبرز أوجه هذه الشراكة بين األطراف األساسية الفاعلة في التنمية  سيتقدموفيما 
 .الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني: وهي



 
 آلية الشراكة المنظماتية لتحقيق المسؤولية االجتماعية: ثانيا

الشراكة الُمفعِّلة لدور المسؤولية االجتماعية من خالل األطراف أو الشركاء تتجسد آلية 
الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كقوى داخل المجتمع، كل منها : الثالثة وهم

 ix:يلعب دوره ويقع على عاتقه المسؤولية تجاه المجتمع بكافة صوره وأشكاله فنجد هنا
 أي األجهزة المعنية بشؤون السياسة واالدارة الهادفة إلى تحسين خدمة المواطن :الدولة. 
 أي الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية وغيرها التي  :القطاع الخاص

 .تسهم في منظومة التنمية
 أي االتحادات المهنية والجماعات الدينية واألندية الرياضية  :منظمات المجتمع المدني

 .منظمات المرأة والشباب والنفع العام التي تسهم في التنميةو 
 

الدولة، : ويقدم عايد العصيمي نموذجًا مقترحًا لفهم العالقات بين هاته األطراف الثالثة
القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، ويمكن تصورها بشكل نظري ومن ثم االستعانة بهذا 

كومات وتعزيز المسؤولية االجتماعية للمنظمات، النموذج من أجل صياغة دور فاعل للح
 :كاآلتي

 شراكة المسؤولية االجتماعية(: 10)الشكل رقم 

   
 .49 ص مرجع سابق،عايد عبد اهلل العصيمي،  :المصدر

 

 الشراكة

 القطاع الخاص

 المجتمع

 سياسات المسؤولية

 االجتماعية للشركات 

المسؤولية االجتماعية 

 للشركات

 اإلقرار 

 االلزام 

 التسهيالت 

 التحفيز 
إدارة 

أصحاب 

 المصالح

 مساءلة الشركات

 التنمية المستدامة

 القطاع الحكومي



 
يرتكز النموذج على مفهوم الشراكة كأساس محوري تلتقي فيه جميع مصالح األطراف ذات 

، وذلك ألن نجاح عملية التنمية (القطاع الخاص، القطاع الحكومي، المجتمع المدني)العالقة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ال بد وأن يعتمد على حشد كافة إمكانات المجتمع من طاقات 

برات، ومن هنا فإن الشراكة سوف تساعد على إيجاد أرضية مناسبة لصنع تنظيمات وموارد وخ
مؤسساتية وتشريعات تعمل على تحقيق األهداف التنموية بالمستويات المتوقعة؛ ويعول على 
الشراكة أن تلعب الدور التنسيقي لتوجيه المسؤولية االجتماعية للمنظمات نحو التنمية المستدامة، 

( بما يتجاوز صيغة التعاقد)كة في مضمونها هي عمل تنسيقي مبني على االلتزام حيث إن الشرا
بين القطاع العام وأي منظمة أخرى خارج القطاع، وبما أن الشراكة تتجاوز حدود التعاقد فإنها 

الثقة، التعاون، التعلم؛ وال يمكن تصور مبادرة القطاع : يتوقع أن تحقق مضامين أخرى مثل
ته تجاه المجتمع ما لم يحظ بالثقة من لدن القطاع العام والمجتمع على سواء، الخاص بمسؤوليا

وهذا يتطلب تغيير النظرة التقليدية التي سادت نحو منظمات القطاع الخاص، والتي وصفت هذه 
المنظمات باالحتكارية والسعي نحو تعظيم األرباح دون االهتمام باالعتبارات البيئية أو 

ه ال يمكن توقع استمرارية شراكة المسؤولية االجتماعية دون التعاون الذي ال االجتماعية؛ كما أن
بد وأن يكون أساسًا تعتمد عليه هذه الشراكة، فالقطاع الخاص لن يتمكن وحده من ممارسة 
مسؤوليته تجاه المجتمع دون أن يعاضده القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من خالل 

الت والدعم المعنوي والمادي في آن واحد، في المقابل ال بد للقطاع الخاص تقديم التحفيز والتسهي
من مبادرات تعاونية بما يملك من موارد وخبرات يمكن من خاللها وبروح تعاونية أن يسخر ما 

  x.يستطيع لصالح المجتمع كمسؤول مشارك في هذا المجتمع
 مجاالت الشراكة المنظماتية: ثالثا

المنظماتية تعتبر ترتيبات الشراكة والتضافر بين الشركاء والمحوريين على مستوى الشراكة 
، من الموجهات الرئيسية والمعجلة (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني/الدولة)للتنمية 

، وقد قام عدد من البالد بتوسيع هذا (سريعة النمو)للتنمية في البالد التي حققت نجاحًا اقتصاديًا 
 :ي المجاالت التاليةالمفهوم ليغط

 الشراكة االجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص /0
يبدو اهتمام الحكومات بالمسؤولية االجتماعية للمنظمات مبرًرا من منطلق توجيه المسؤولية 
لتحقيق أهداف السياسة العامة ال سيما في التنمية المستدامة للمجتمع والبيئة، بل وأيضا كما 

أن هذه المسؤولية قد تقود إلى تحقيق أهداف السياسات ( Haufler, 2001)يؤكد هوفلر 
الخارجية من خالل االندماج في األطر والسياسات الدولية الموجهة نحو تنمية االنسان وحقوق 

 xi.االنسان والحماية البيئية



وفي هذا الصدد، يرى جيمس ويلسون بضرورة وجود قدر من التنسيق والتعاون االختياري 
نظمات والجهات الحكومية في مجاالت المسؤولية وذلك ألن المنظمات في برامجها بين الم

 xii:االجتماعية تحتاج إلى تكامل ثالث عناصر أساسية هي
نوافذ المعلومات الكاملة من الظروف السائدة في المجتمع والتي من خاللها تستطيع  .6

المعلومات عن حجم التلوث المشاريع أن تحدد المجاالت التي ستساهم فيها مثل توافر 
البيئي في المناطق المختلفة، مدى كفاية الرعاية الصحية للعاملين، معلومات عن مستويات 
األنشطة التعليمية واالقتصادية والثقافية سواء الحكومية أو الخاصة، المجاالت التي تعاني 

 .من القصور وضعف االعتمادات المخصصة لها وتتطلب مساهمة المنظمات
الخطط القصيرة األجل لتحقيق األهداف العاجلة والملحة على ضوء المعلومات  وضع .2

 .المتاحة ووفقًا إلمكانيات المنظمة
تحديد االستثمارات الطويلة األجل للمنظمة والتي سياستهم بها في مجاالت ال يظهر تأثيرها  .3

 .إال على المدى الطويل
الحكومية في كال االتجاهين يصبح أمرًا ولذلك فإن تدفق المعلومات بين المنظمات والجهات 

حيويًا، لرسم البرامج العامة، وتحديد دور كل من منظمة على حدى، والتنسيق بين جهود 
 .المنظمات المختلفة، وتوضيح وتفسير التشريعات المنظمة للمجاالت المختلفة

ؤولية أنه فيما يتعلق بالمس( Ayres & Braithwaite, 1992)ويذهب آيرس وبرايتوايت 
االجتماعية للمنظمات وإلنجاز أفضل نتائج لها يجب أن تترك في بادئ األمر إلدارة القطاع 
الخاص ليضع لها األنظمة واإلجراءات وفق ما يراه، ولكن عندما ال يتصرف القطاع الخاص كما 

لزام تتوقع منه الحكومة أو المجتمع للقيام بمسؤوليته االجتماعية يجب هنا أن تتدخل الحكومة إل
القطاع الخاص بذلك، وعندما ال تستجيب هذه المنظمات ألداء المطلوب بعد االلزام يكون دور 
الحكومة هنا تولي تشريعات المسؤولية االجتماعية مع استخدام العقوبات ضد غير الملتزمين 
بها، لكن مع بعض التحفظ  والحذر، ثم بعد ذلك وعندما ال يجدي ذلك تكون المرحلة األخيرة 
هي استخدام العقوبات من قبل الحكومة بدون تحفظ أو حذر، ويوضح الشكل استراتيجيات وأصل 

 xiii.أنظمة المسؤولية االجتماعية للمنظمات من قبل الحكومة
 
 
 
 
 

 



 استراتيجيات الحكومة تجاه المسؤولية االجتماعية للمنظمات(: 10)الشكل رقم 

 
 مرجع المستدامة، التنمية نحو للشركات االجتماعية المسؤولية العصيمي، اهلل عبد عايد :المصدر

 .61ص سابق،
 

أضافا إلى ( Gunningham & Grabosky, 1998)إال أن غنينغهام وغرابوسكي 
ليشمل التدرج في االلزام بوضع ( Smart Regulation) "اإلجراء الذكي"الفكرة السابقة ما سمياه 

والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتصبح األنظمة، باإلضافة إلى شمول القطاع العام، 
سياسات المسؤولية االجتماعية للمنظمات أكثر ديناميكية، وذات بدائل ممكنة، وتحقق بعض 

" االجراء الذكي"االبداع والنتائج المرضية؛ ويرى الباحثان أن هناك خمسة مبادئ تحققها فكرة 
 :وهي

 .إضافية لتحقيقهاتوسيع نطاق السياسات المرغوبة وتزويدها بأدوات  -
 .تطبيق التدخل بالحد األدنى من قبل الحكومة -
 .ديناميكية تصاعدية ذات هرمية للمدى الضروري إلنجاز أهداف السياسات العامة -
 .تمكين األطراف المشاركة بشكل فعال -
 xiv(.يكسب-يكسب)توسيع الفرصة لتحقيق نتيجة  -

جهودها في خدمة المجتمع يأخذ وهذا التعاون بين المنظمات والجهات الحكومية لتنسيق 
 xv:عدة أشكال هي

 تحدد الجهات الحكومية للمنظمات المجاالت المطلوب مساعدتها فيها. 
  ترك الحرية كاملة للمنظمات في اختيار مجاالت المساهمة وحجمها المادي وفقًا

 .إلمكانياتها وما يعود عليها بالنفع

 

 وضع التنظيمات

مع العقوبات بدون تحفظ   

وضع التنظيمات مع 
 العقوبات بتحفظ

 الزام تطبيق التنظيم الذاتي

 تنظـــيم ذاتــــي



 خدمة البيئة والمجتمع أو أن يقتصر مشاركة المنظمات في تنفيذ بعض برامج الحكومة ل
 .دور المنظمة على تقديم التمويل المالي فقط

  تحديد الحكومة نسبة ضريبية على الدخل تلتزم بها كل المنظمات تخصص للمجاالت
 .البيئية واالجتماعية

   تقدم الحكومة بعض أنواع الحوافز للمنظمات التي تؤدي مسؤولياتها االجتماعية مثل
ضريبة على الدخل، في نفس الوقت الذي تفرض فيه عقوبات على خفض نسبة ال

المنظمات التي ال تلتزم بالتشريعات الحكومية وتقوم ببعض األنشطة الضارة بالمجتمع 
 .والبيئة

 
 الشراكة االجتماعية بين الحكومة والمجتمع المدني/ 0

تكامل واعتماد متبادل إن األصل في العالقة بين الدولة والمجتمع المدني، أنها عالقة 
وتوزيع أدوار، وليست عالقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع المدني ما هو إال تجليات الدولة 
الحديثة التي توفر شروط قيامه عن طريق تقنين نظام للحقوق ينظم الممارسات من كافة 

وظائفها األطراف والجماعات داخل المجتمع، كما أن المجتمع يعتمد على الدولة في القيام ب
األساسية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، من خالل ما تضعه من تنظيمات فالدولة والمجتمع 
المدني متالزمان، ال دولة من دون  مجتمع وال مجتمع من دون دولة، بل إن المجتمع المدني هو 

 .يد قوة الدولة ومن أجل موازنة قوتها
بين الحكومة والمجتمع المدني، فإن الخطط التنموية  ومن خالل توزيع األدوار في إطار الشراكة

التي تسعى إليها الدولة ككل قد تكون إحدى الوسائل الفعالة لنجاح العديد من المشروعات 
والبرامج التي يمكن أن تطبق وتحقق الكثير من أهدافها سواء على المدى القريب والبعيد، 

 xvi.استغالل لصالح المجتمعوضمان استغالل الموارد المالية والفنية أفضل 
وفي ضوء ذلك على الدولة مراعات بعض المحفزات االجتماعية لتفعيل شراكتها مع المجتمع 

 xvii:المدني، مثل
 يوجد االنتماء عندما تتصف الحياة االجتماعية بقوة الروابط وسيادة الشعور  :االنتماء

ساهمة في الحياة الجمعي والمشاركة الوجدانية، وتحقيق االنتماء واالندماج والم
 & Cart Wright)االجتماعية والسياسية للمجتمع، وقد حدد كارت رايت وزندر 

Zandar ) بعض العناصر لتحقيق التنمية للمجتمع المحلي من خالل التماسك ممثلة
 :فيما يلي

 .انتشار الصداقة بين أعضاء المجتمع -
 .تعاون األعضاء لتحقيق هدف مشترك -



 .جماعةاستخدام األعضاء للغة ال -
 .الرغبة في تحقيق المساعدة المتبادلة بين األعضاء -
 .حرص أعضاء الجماعة على بعضهم -
 .قيام الجماعة بالواجبات والمسؤولية بكفاءة -

 يقصد بالمشاركة إسهام المواطنين طواعية في الجهود التنموية سواء بالرأي  :المشاركة
ا، وتعمل الشراكة على تحقيق أو العمل أو بالتمويل في جهود التنمية؛ وتحقيق أهدافه

االنتماء وتزيد من ثقة المجتمع في نفسه والتعاون لمواجهة المشاكل وتحسين ظروف 
 .المعيشة واالرتقاء بمستوى الخدمات

 تطلق العالقات االجتماعية على مجموعة التفاعالت التي تتم : العالقات االجتماعية
عنها العديد من أشكال السلوك، بشكل مطرد ومستمر لسنين على نفس الوتيرة ونتج 

شباع حاجاته  .والتي قد تساعد أحيانا على تحقيق األهداف المشتركة للمجتمع وا 
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لقد أصبحت العالقة بين منظمات األعمال والمجتمع محورًا يتركز حوله النقاش، وتبرز 
لمجتمع على أساس الحرية التي يمنحها المجتمع لمنظمات األعمال لمزاولة مسؤولية اإلدارة قبل ا

الذي  xviii،"العقد االجتماعي"أنشطتها؛ ويمكن توضيح أبعاد هذه العالقة بما اصطلح عليه بـ 
يعطي المجتمع بموجبه حق تأسيس المنظمات المختلفة التي تعمل من أجل تحقيق أهداف 

المنظمات من خدمات للمجتمع، على أن بنود هذا التعاقد مشروعة في مقابل ما تسهم به هذه 
نما تتغير بتغير الظروف حيث من المتوقع تزايد الدور الذي تقوم به  ليست ثابتة وال جامدة، وا 
المنظمات في مجال االستجابة لمسؤوليتها االجتماعية؛ ففي وقت ما كانت المسؤولية االجتماعية 

االقتصادية والتي تتلخص في توفير السلع والخدمات وفرص تنحصر في قيام المنظمة بوظائفها 
العمل ألفراد المجتمع؛ ومع أن هذه المجاالت تمثل الجوانب األولية للمسؤولية االجتماعية، إال 
أن التزامات منظمات األعمال أصبحت تمتد في الوقت الحالي إلى مجاالت أخرى مثل حماية 

ضمان سالمة استخدام المنتجات، والمحافظة على العالقة البيئة والمحافظة على ثروة المجتمع و 
 xix.الطيبة مع المستهلكين وتنمية العالقات السليمة مع العاملين

ويمكن أن تتسع دائرة المسؤولية االجتماعية لتشمل تنشيط التعليم، وتنمية البيئة، 
ت األمن الغذائي واالسهام في التأمين ضد البطالة وتعضيد البحث العلمي، والمعاونة في مجاال

 :العالمي وتشجيع الفنون، إلى غير ذلك من أوجه االسهام، كما يتضح من الشكل التالي
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وبوجه عام، فإن المنظمات غير الحكومية طالما مارست الصراع مع المنظمات لتوجه 
أنشطتها التجارية لصالح المجتمع والبيئة على حد سواء، بل إن مفهوم المسؤولية االجتماعية 

فاقمت أضرار الشركات تجاه انتشر بفعل ضغوط المنظمات غير الحكومية ال سيما بعد أن ت
المجتمع من خالل السلوكيات والتصرفات التي تنتج عن طريق الخطأ أو في أحيان أخرى بشكل 
متعمد دون اعتبار ألخالقيات األعمال؛ أما ما تستهدفه المجتمعات أو تطمح إليه من نتائج 

اد المجتمع أن القطاع للمسؤولية االجتماعية للمنظمات فهو تحقيق االستدامة، وهنا مع علم أفر 
الخاص وحده لن يحقق تنمية مستدامة كاملة إلى أن العمل نحو أهداف هذه التنمية هو المأمول 
من المسؤولية االجتماعية للمنظمات، وذلك ألن العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمنظمات 

نى كيف يمكن أن أي بمع" كيف"والتنمية المستدامة هي عالقة وثيقة، فاألولى تتعامل مع 
تتصرف المنظمات من أجل المساهمة في تحسين جودة نوعية الحياة لإلنسان والبيئة، أما الثانية 

أو ما العناصر التي يجب أن تحقق من أجل إنجاح تحوالت المجتمعات في " ماذا"فتعبر عن 
مع يعمل على الحاضر والمستقبل نحو حياة أفضل، إذا العالقة ترابطية، وألنها كذلك فإن المجت

ممارسة الضغوط على كال القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التوقعات والطموحات من أجل 
 xx.تحقيق التنمية المستدامة

 الوظائف االقتصادية األساسية

تنشيط التعليم، تحضير البحث العلمي، األمن الغذائي •
العالمي، تشجيع الفنون، تنمية البيئة، التأمين ضد 

 البطالة

 مجاالت مرتبطة بنشاط المنظمة

حماية البيئة، سالمة المنتجات، عالقات العاملين، •
 عالقات المستهلكين، المحافظة على الثروة

 مجاالت هامشية

 منتجات، خدمات، فرص عمل•



لقطاع الخاص والمجتمع المدني، فيمكننا أن تعزيز التكامل بين ا وسائل وأدواتأـما من حيث 
 xxi:نذكر
 .الخيريةإعداد دليل إرشادي لتعزيز التكامل بين الجهات 1.
 .تعزيز اإلعالم االجتماعي والخيري2.
 .استثمار قنوات التواصل االجتماعي بأنواعها3.
 .إنشاء قناة تلفزيونية للعمل الخيري4.
 .إنتاج مسلسالت وأفالم وثائقية عن إنجازات العمل الخيري5.
 .بناء شراكات بناءة مع المراكز البحثية والكراسي العلمية6.
 .التفكير واستطالع الرأي لدعم تطوير العمل الخيريإنشاء مراكز 7.
العمل  والرسوم التوضيحية في إبراز نتائج( info graphic) توظيف تقنية األنفوجرافيك8.

 .الخيري
األداء مثل  استخدام تطبيقات وبرامج تقنية لتقارير اإلنجاز والتقارير الدورية لنتائج مؤشرات9.

 .(Dashboards) برنامج
 .قاعدة بيانات ومعلومات شاملة لعمل المنظمات الخيرية إنشاء10.
 .تنظيم حمالت توعوية في مجاالت عمل المنظمات الخيرية11.
 .بريد دوري (الخ...بطاقات معايدة، رسائل شكر)بناء نظام تواصل دائم مع صناع القرار 12.
 .تنظيم اجتماعات دورية13.

 
 للشراكة االجتماعية المنظمية شركة كوندور لإللكترونياتنموذج : رابعا

 
 وأجهزة المنزلية، واألجهزة اإللكترونيات) تصنيع في متخصصة شركة" كوندور لإللكترونيات"تعد 

 ، وهي فرع من مجموعة بن(الدولية والتجارة البناء ومواد والتغليف، والغذاء، الكمبيوتر،
 بنشاط الشركة بدأت أين ،6556 سنة إلى 6551 سنة امتدت بداية تأسيسها منxxiiحمادي؛
ندونيسيا الصين غرار على دول عدة من االستيراد  اسبانيا فرنسا  وكذا واليابان الجنوبية وكوريا وا 
لى سنوات أربع لمدة التجارة في ينحصر يكاد اختصاصها مجال وكان والبرتغال،  سنة غاية وا 
 أس» نظام إصدار خالل من المحلي االستثمار لتشجيع تسهيالت عدة الدولة قدمت أين 2222
 اإلدماج نسب من للرفع والمستثمرين للصناعيين كبيرة امتيازات أعطى الذي «كادي سي – كادي

 للمستوردين %32 بنسبة ضريبية اعفاءات فرض خالل من الواردات، فاتورة وتخفيض
 المصنع المنتوج استيراد بدل والتركيب المحلي التصنيع مجال إلى يلجؤون الذين والصناعيين

 ،2222 سنة التلفزيون أجهزة لتركيب وحدة في باالستثمار «كوندور» مجمع بداية وكانت نهائيا،



 تصنيع مجال في جديدة استثمارات فتح في زاد طموح المؤسسة نجاح من حققته لما نظرا و
 أجهزة لصناعة تباعا أخرى وفتح وحدات الثالجات، لتصنيع وحدة وبعدها فتح الهوائية المكيفات
 النقالة وأجهزة الهواتف الشمسية ولوحات الطاقة والحواسيب واللوحات الرقمية الرقمي االستقبال

 xxiii.الوطنية السوق غزت التي
 لدى موظف 64222 مجموع من موظف 1222 الحاضر الوقت في وتشغل الشركة

 على عرض قاعة 635 مجموعه بما الوطني التراب كامل التوزيع شبكة وتغطي المجموعة،
 الزبائن، محققة لنسبة خدمة في البيع بعد ما لخدمات نقطة 269 وتضع والية، 44 مستوى

 الشركة تربعت ؛ وبالتالي2269 إلى 2264 سنة من األعمال رقم من% 94 قاربت نمو
 الجزائرية المتعددة والوسائط الكهرومنزلية اإللكترونية، المنتجات سوق في الريادة موقع على
 بعض في الدولية العالمات بل المحلية العالمات كل فقط ليس متجاوزة ،2261 سنة في

 ذكية هواتف مجموعة الشركة تقترح إذ الذكية، الهواتف مجال في بالخصوص المجاالت
 عندما الدولية، األسواق بغزو بسعرها، كما شرعت مقارنة عالية تقنية ذات بنوعية تتميز

 :المحمول، وذلك الهاتف لعمالقة الدولية التظاهرات في مكانا لنفسها الشركة حجزت
 أول كوندور شركة لتصبح برشلونة، في العالمي الجواالت ، في مؤتمر2261 في فيفري 

 الوسائط الذكية هواتفها مجموعة مبرزة الدولية التظاهرة هذه في تشارك جزائرية شركة
 .اإليجابية بنتائجها المشاركة هذه وقد تميزت المتعددة،

 الجواالت مؤتمر في أخرى مرة كوندور شركة شاركت ،2261 سنة من ماي شهر في 
 .الصينية شانغهاي مدينة في المرة هذه أقيم الذي العالمي

  لصالح المستخدمة لإللكترونيات الدولي المعرض في 2261 سبتمبر شهر في 
 .األلمانية برلين مدينة في IFA المستهلك

 دبي جايتكس معرض في 2261أكتوبر  شهر في.xxiv 
 21222 ،64226 ،5226 إيزو شهادات على كوندور شركة كما وقد تحصلت

 الصحة االجتماعية، المسؤولية البيئة، احترام الجودة، لمعايير OHSAS18001و
 التقنية ذات منتجاتها بفضل والنجاح الريادة للتفوق، نموذجا الشركة وأصبحت والسالمة،

 xxv.األوروبي االتحاد معايير مع تتماشى التي العالية
ومن أهم المجاالت الرئيسية التي يتركز عليها نشاط شركة كوندور، والتي نلمس فيها 
مراعاة الشركة لمعايير المواصفات التي التزمت بها ومنها المواصفة الدولية للمسؤولية 

 xxvi:االجتماعية ضمن سياستها الداخلية هي
 (.ن حماديمجموعة ب)استراتيجية المجموعة ككل  مع المنظمة تكييف 
 جديدة دولية أسواق فتح. 



 ووالئهم العمالء رضا تحسين. 
 بها المعمول اللوائح لجميع االمتثال. 
 والبيئة؛ والسالمة والصحة الجودة في المستمر التحسين 
 الحاق الضرر بالصحة منع. 
 المنتجات؛ تصنيع تكاليف تخفيض 
 األرض وباطن التربة وتلوث التلوث مخاطر من الحد. 
 المياه واستهالك السيطرة الطاقة. 

 ايزو نظام في الدخول خيار رئيس العام للشركة وصاحب المجموعة، أن حمادي بن ويؤكد
2122xxvii طالبه وقد يتعرض المذكورة الشروط جميع توفر يتطلب االجتماعية، للمسؤولية 
 ال الشركة في النظام هذا اعتماد أن إلى مشيرا الدورية، المراقبة محاضر تقارير على بناء للرفض
 سبيل وعلى بالمسؤولية والعمال المسؤولين تحسيس إلى يهدف ما بقدر مادية فوائد بها يجني
 العالمية والمقاييس القوانين واحترام األطفال ورفض تشغيل العمال لفائدة التأمين فرض المثال
 xxviii.المجتمع مع العالقة وفي للعمل

أما فيما يتعلق بنشاط المؤسسة في مجال المسؤولية االجتماعية، فنذكر من أهم 
 : مساهماتها

 من العديد توجد الصدد هذا وفي الجزائرية بالجامعات علمي بحث 692 من أكثـر دعم 
 .الجزائرية بالجامعات والمعاهد المؤسسة عن األطروحات

 بومرادس بوالية متخصصة بمعاهد الماستر شهادة برامج ضمن إطارا 39 سنويا تكّون. 
 بوعريريج برج لوالية القدم كرة لفريق ممّول تعتبر المؤسسة أول.xxix 
  كجزء من مبادرة" Startup Academy " وبالتعاون مع مجموعة مطورين في شركة

 والجمعيات النوادي من المزيد 2269جوجل بالجزائر، أطلقت الشركة في مارس 
، بغية "Inelectronics "الجزائري وكذا نادي  الشباب ومعسكر الميدان في الناشطة

 .تكوين فئات الشباب والمراهقين في مجال االلكترونيات
  تطبيقا لمبادرة“Startup Academy"في  التوجيه برنامج ، أطلقت كوندور

 .سنة 61-62 للشباب من فئة Berlitz  مع معهد بالتعاون اإللكترونيات
 المستقبلية، بالتقنيات المتعلقة والمشاريع األفكار باب حولتنظيم دورة تدريبية لفئة الش 

 .الخبراء في المجال مع العمل حلقات من واالستفادة
 امرأة، وذلك بالتعاون 242بحضور  2269مارس  24يوم  للمرأة العالمي اليوم رعاية 

xxx" مع
Women TechMakers Algiers"والتوجيه التدريب برنامج من ، كجزء 



 في األعمال ريادة لتعزيز كوندور أطلقتها التي" Startup Academy" لمبادرة
 .الجامعات

 الكربون ومقترحات الوقاية منها أكسيد أول مخاطر تنظيم يوم دراسي حول. 
  بوالية معسكر حول الحوادث المنزلية 62/24/2264تنظيم يوم تحسيسي في. 
  بين مقاربة الممارسة واالحترافيةالرياضة "رعاية األيام الدراسية حول الرياضة بعنوان "

 .23/66/2264-22: في العاصمة الجزائر، خالل
 من أجل لإللكترونيات وجيزي، كوندور المحلية، تعاونت الشراكات تطوير من كجزء 

 جزائرية مبادرة ، وهي"3G الثالث للجيل الجزائر كأس" لمسابقة النهائية المباراة تنظيم
 الجزائرية الجامعات طالب من مجموعة بمشاركة 2264فيفري  في أطلقت٪ 622

 طالب 492 عن يقل ال جوجل، حيث تم تدريب ما مطوري شركة في مجموعة وأعضاء
 من جزائري خبير 64 أندرويد، تحت إشراف نظام في النقالة التطبيقات تطوير على

 ونيا منتطبيقا الكتر  66 الرائدة، وقد وافق المنظمون على الدولية والشركات الجامعات
 .التصفيات في شاركوا الذين 46 بين

 األفريقي لالقتصاد كوندور" تمسًكا منها بسياسة التنمية المستدامة عقدت الشركة مؤتمر 
 .وهران في المؤتمرات مركز في 2264 فيفري 23و 22 بين ما "األخضر

 تكنولوجيا مع الشمسية للطاقة الكهروضوئية األلواح تصنيع انطلقت الشركة في 
الصناعية  المنطقة في يقع ، في مصنع242Wو 62W بين تتراوح السيليكون بقوة

 .بوعريريج بوالية برج
  اطار )دعم المؤسسة لمجال االختراع واالبتكار، حيث قامت برعاية اختراع السيد شكار

تمت المصادقة عليه دوليا، " كاشف لتسرب الغاز"، وهو جهاز (سابق بمؤسسة سونلغاز
 xxxi.المؤسسة في مراحل تصنيعه للتسويق واالستهالككما بدأت 

 :خاتمة

قيادة  شراكة االجتماعية يلزمهالتحقيق  بأن يمكن أن نوجز، تعريفا ونموذجا مما سبق
ال تقود فقط المنظمة واألفراد و االجتماعية،  تفعيل حقيقي لمسؤوليتهاها نحو منظماتإدارية تتوجه ب

بزمام شطر هام من المجتمع وروافد متعددة من فئاته وتوجهها العاملين بها ولكنها أيًضا تمسك 
 .بشكل أو بآخر نحو هذا االتجاه االجتماعي

وبقدر وعي هؤالء القادة اإلداريين لممارساتهم االجتماعية وبمستوى المسؤولية التي 
ولعّل  تتحملها منظماتهم، بقدر جودة أدائهم وفاعلية استراتيجياتهم واألثر الذي يترتب عن ذلك،

من أبرز ما يمكن أن يستفيد منه القادة بعد توضيح أدوارهم، واالستراتيجيات االجتماعية التي 



يمكن تبّنيها لمنظماتهم، وفهم العالقات متعددة األبعاد مع أطراف المصالح، المجتمع، 
ب الذكر من با-؛ هو استفادتهم  من بعض التجارب الدولية والعربية التي تقّدم تبيانها ..الحكومة

، إلى جانب أبرز البرامج الدولية والعربية التي تسهر على تفعيل مفهوم المسؤولية -ال الحصر
 .االجتماعية وآليات تطبيقها على الوجه السليم

وباختصار يمكن القول بأن مشاريع ومبادرات قادة المنظمات المسؤولة اجتماعًيا، تنبع 
حساسهم بالمسؤولية ت ، وتصب في (مسؤولية داخلية وخارجية)جاه الجميع من رغبتهم الصادقة وا 

كل الجهات التي من شأنها رفع المستوى العام للمجتمع في مختلف المجاالت، وذلك بتوظيف 
مكانياتها في سبيل تنظيم آلية موحدة تخدم المشاريع والحمالت والمبادرات الموجهة  كل مواردها وا 

 . ملخدمة المجتمع وأبناء الوطن باختالف فئاته
 :    المراجع
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 .االجتماعية المسؤوليةتجارب وطنية ودولية في تطبيق وتبني : الثالثالمحور 

    المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية : عنوان المداخلة

- عرض تجارب بعض الشركات العالمية –       

 :الملخص

سواء كان منظمة أو فرد، يقع على عاتقه  ية هي نظرية أخالقية بأن أي كيانالمسؤولية االجتماع
االجتماعية من سعي المؤسسات والشركات في ينطلق مفهوم المسؤولية و ، العمل لمصلحة المجتمع ككل

مختلف قطاعات العمل الخاص للموازنة بين أنشطة المؤسسة الربحية وتلك غير الربحية التي تعود على 
نسانية، تدخل في صلب الرسالة  المجتمع المحلي بالنفع، من خالل تبني حمالت ومبادرات خيرية وتطوعية وا 

   .عنية وتعكس قيمها ومعاييرها األخالقيةالمجتمعية للمؤسسة أو الشركة الم
 .العمل التطوعي، المبادرات الخيريةالمسؤولية االجتماعية،  :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Social responsibility is a moral theory describe any entity, whether be 

organization or an individual, has the whole  responsibility to work for achieve the 

benefit of  the society. The general concept of social responsibility stems from the efforts 

of institutions and companies in different  private  sectors of the balance betweeen  the 

profitable and nonprofitable activities of the community , Through the adoption of 

improving, voluntary and humanitarian campaigns and initiatives, which are at the 

heart of the corporate message of the institution or the company concerned and reflect 

their values and their ethical standards. 

Key Words : Social responsibility, voluntary work, Charitable initiatives. 

 

 



  
2 

 
  

 :مقدمة

لقد كانت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والزالت تمثل المنطلق اإلستراتيجي ألنشطة العديد من 
هاجسا كبيرا مثله مثل المنظمات في المجتمعات المتطورة، حيث أصبحت توجهات المؤسسة نحو خدمة المجتمع 

فلم يعد ينظر إلى المؤسسات بالنظرة التقليدية وبأنها وحدة إنتاج ...المنافسة، المحافظة على العمالء، الجودة 
ذات دور إقتصادي قائم على تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار مقبولة وبأساليب ترويجية مبهرة، بل أصبحت 

زمات ينظر إليها على أساس أنها مفتا  الحل الذي يساعد األفراد المؤسسات وخصوصا في ظل الفضائح واأل
 .المجتمع المحلى على حدى سواء في العيش في رفاهية وبيئة صحية ونظيفة

وعلى ضوء كل ما سبق كان لزاما على المؤسسات تبني فلسفة المسؤولية االجتماعية القائمة على النهج 
هل تعتبر : ة وفقه مواطنا صالحان ولكن يبقى السؤوال المطرو  االجتماعي التي تعتبر المؤسس-االقتصادي

المسؤولية االجتماعية فزاعة في وجه القوانين والتشريعات وهنا تمثل شعارا ، أما أنها توجه عملى يحقق للمؤسسة 
 .أهداف إستراتيجة عجزت عن تحقيقها العديد من الوظائف

 المسؤولية االجتماعيةماهية  -1

حيــث  ،المسؤولية االجتماعية معروفا بشكل واضح فـي النصـف األول مـن القـرن العشـرينلم يكن مفهوم 
كانــت المنظمــات تحــاول تعظــيم أرباحهــا بكافــة الوســائل ولكــن مــع النقــد المســتمر لمفهــوم األربا  فقـد ظهـرت 

تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية  بـالرغم مـن صـعوبةً  تحديد ـادوافـع تتبنـى دورا أكبـر تجـاه البيئـة التـي تعمـل فيه
، ولهذا شهد تعريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسة االجتماعيـة إال أن هنـاك عـدة اجتهـادات هادفـة الـى تعريفهـا 

جامع مانع  تغيرات جوهرية على مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم المجتمع وتطور توقعاته،  إذ ال يوجد تعريف
يحظى بقبول عالمي، كما ال يوجد توافق في اآلراء بشأن قائمة نهائية للقضايا التي يشملها ، ويسلم عادة أن 
المسؤولية االجتماعية ليست عمال خيريا من جانب المؤسسة وال إمتثاال مطلقا للقانون، والقاسم المشترك بين 

هوم تدرج بموجبه المؤسسات الشواغل اإلجتماعية والبيئية في أكثرية التعاريف هي أن المسؤولية االجتماعية مف
 : وفي مايلي أهم هذه التعاريف. السياسات واألنشطة الخاصة بأعمالها قصد تحسين أثرها في المجتمع 

، هـذا وقـد 1"التـزام المنشـأة تجـاه المجتمـع الـذي تعمـل فيـه"علـى أنهـا  Durker) ) فقـد عرفهـا -
التـزام علـى منشـأة األعمـال تجـاه المجتمـع "الى أن المسـؤولية االجتماعيـة مـا هـي إال   Holmer))أشـار 

الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المسـاهمة بمجموعـة كبيـرة مـن األنشـطة االجتماعيـة مثـل محاربـة الفقـر 
 .2إلسـكان والمواصـالت وغيرهاوتحسـين الخدمـة ومكافحـة التلـوث وخلـق فـرص عمـل وحـل مشـكلة ا

 ،وميــــز فيــــه بــــين المســــئولية االجتماعيــــة Robbins وهنــــاك تعريــــف أحــــر للباحــــث  -
وفــق مجموعــة مــن اإلبعــاد مشــيرا إلــى أن المســئولية االجتماعيــة ترتكــز علــى  واالســتجابة االجتماعيــة

أما االستجابة  ،هداف بشكل التزامات بعيدة المدىخالقيــة حيــث تركــز علــى النهايات من األاعتبــارات أ
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االجتماعية فيه عبارة عن الرد العلمي بوسائل مختلفة على ما يجري من تغيرات وأحداث اجتماعية على 
 3المدى المتوسط والمـدى القريب 

جميــع القــرارات والفلســفات ) ئولية االجتماعيــة علــى انهــا وقــد قــام بعــض البــاحثين بتعريــف المســ -
، وأيضـا تعرف المسؤولية 4( واألفعال والطرق التدريبية على تعبير تطور رفاهية المجتمع هدفا لها 

م بــه المنظمـة قــو تبمــا  ،بمثابــة عقــد اجتمــاعي مــا بــين منظمــات األعمــال والمجتمــع)االجتماعيــة بأنهــا 
) ، وهنـاك تعريـف اخـر يشـير إلـى المسـئولية االجتماعيـة وهـي عبـارة عـن 5(مـن عمليـات تجـاه المجتمـع 

، 6(العالقـات المتفـق عليهـا والواجبـات المتصـلة بـالمؤثرات المشـتركة فـي تحقيـق سـعادة ورفاهية المجتمع 
لسابق من خالل تركيزه على هدف رئيسـي للمسئولية االجتماعية يتمثل ويعد هذا التعريف امتدادا للتعريف ا

بتحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع والتي ال تأتي قوال ، بـل مـن خـالل االلتزامات المتفق عليها وتنفيذها في 
  .حيز الوجود والواقع 

وهـو أن  flores and chang) )ويمكـن ذكـر التعريـف التـالي للمسـئولية االجتماعيـة للباحثـان  -
المسئولية االجتماعية هـي  التـزام متخـذ القـرار فـي انتهـاج أسـلوب للعمـل يـؤمن مـن خاللـه حمايـة المجتمع 

سعاده تحديـد في مثـل  يتويضم هذا التعريف معنيان االول ، فضال عن تحقيق منفعته  الخاصة ،ككل وا 
دارة المنظمة ا  القـيم االجتماعيـة مـن خـالل القـرارات التـي تتخـذها  هـدف منظمـة األعمـال نحـو تحقيـق

والثاني بتمثل في العمل على مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها ادارة المنظمة والتي يكون لهـا تـأثير 
 7تؤديها  علـى قوتهـا فـي المجتمـع ومقـدار مسـاهمتها فـي تلبيـة حاجاتـه مـن خـالل الوظـائف التـي

المسؤولية اإلجتماعية بأنها الفلسفة التسويقية المعبر عنها  Kurtz & Boone ) )عرف  -
 8 . بسياسات اإلجراءات واألفعال والتي تحقق بمجملها رفاهية المجتمع كهدف أساس

يرغبه  على أنها مجمل اإللتزامات التي تتعهد بها المنظمة في تقديم ما( البكري )وعرفها   -
انسجاما مع القيم المشتركة  بينهما والتي تنصب في النهاية بتحقيق رفاهية المجتمع واستمرار عمل الزبون و 

 9المنظمة وبما تحققه من عوائد مربحة
أن المسؤولية اإلجتماعية تشير إلى اإللتزام من قبل المنظمات  Ferrell & Pride ) )ويرى  -

سلبي على المجتمع فهي تهتم بالتأثيرات الكلية لقرارات من أجل تعزيز تأثيرها اإليجابي وتقليل تأثيرها ال
 10.على المجتمع التسويق 
المسؤولية اإلجتماعية بأنها إلتزام المؤسسة إتجاه المجتمع العاملة به    Drucke))عرف دركر   -

 11 . وأن هذا اإللتزام يتسع بإتساع شريحة أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباين وجهاتهم
أن  المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تستند إلى إعتبارات أخالقية مركزة  Robbins) )ويرى   -

 12 .على األهداف بشكل إلتزامات بعيدة األمد تفي بها المؤسسة بما يعزز صورتها في المجتمع 
كما يعرفها المكتب الدولي للعمل بأنها طريقة تنظر فيها المنظمات في تأثير عملياتها في   -

 13 مبادئها وقيمها في أساليبها وعملياتها الداخلية وفي تفاعلها مع قطاعات أخرىالمجتمع وتؤكد 
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كما عرفها مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها اإللتزام المستمر من قبل منظمات   -
 األعمال بالتصرف أخالقيًا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف 

 14المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، إضافة إلى المجتمع المحلى والمجتمع ككل 
وتعرف الغرفة التجارية العالمية المسؤولية االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم   -

 15 . في تطوع المنظمات لتحقيق التنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية
األنشطة التي يقوم المشروع بتنفيذها إختياريا، والتي تعنى  وعرفت أيضا بأنها عبارة عن  -

بإلتزامات المشروع إتجاه المجتمع باإلضافة إلى إلتزامات المشروع إتجاه أصحابه، وهذا يعني مراعاة 
األنشطة اإلجتماعية بجانب الهدف التقليدي للمشروع وهو تعظيم الربح، فهي تخلق لدى المنظمة مبدأ 

 16.اعي من خالل السياسات والبرامج التي تتبعها اإلجتم التكافل 
عرفت بأنها الشعور باإللتزام من جانب الشركات نحو وضع معايير إجتماعية محددة أثناء  كما -

عملية صنع القرار اإلستراتيجي، وعند قيامها بتقييم القرارات من الوجهة األخالقية، فإنه يتعين التسليم 
 17 .المجتمع ككل ما هو في صالح رفاهية  بإتخاذ 

اإلعتبار  بعينوعرفت أيضا على أنها إلتزام منظمات األعمال تجاه المجتمع والذي يأخذ  -
 توقعات المجتمع من المنظمات في صورة إهتمام بالعاملين وبالبيئة بحيث يمثل هذا اإللتزام ما هو أبعد من

 18.مجرد أداء اإللتزامات المنصوص عليها قانونيا 
من خالل التعريفات السابقة يتضح لنا جليا بان المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  تعبر عن       

فهي التزام . جميع القرارات والفلسفات والطرق واألفعال التدبيرية التي ترمي إلى تطور ورفاهية المجتمع
لنشاطات المؤسسات على يتوجب على قطاع األعمال اتجاه المجتمع ويعمل على تعظيم اآلثار اإليجابية 

وتخفيض اآلثار السلبية لتلك النشاطات إلى أكبر قدر ممكن ،وأوضح إلى كون المسؤولية  ،المجتمع
األخالقية  القانونية ، االجتماعية مفهوم يشتمل على أربع جوانب رئيسية تتمثل في المسؤولية االقتصادية،

رارات اآلثار والنتائج المتربية عن هذه القرارات بحيث تضع نصب عينيها خالل عملية صنع الق ،والخيرية 
األربا  اإلقتصادية المطلوبة  على النظام اإلجتماعي الخارجي بطريقة تضمن إيجاد توازن بين تحقيق 

  .والفوائد اإلجتماعية المترتبة على هذه القرارات
ة للمؤسسات تعني ومن خالل هذه المفاهيم يمكننا اإلشارة إلى أن المسؤولية االجتماعي      

بالضرورة دمج المعايير االجتماعية واألخالقية في الممارسات اإلقتصادية للمؤسسة، إذ أن رفاهية المجتمع 
 19:ال تتوقف عند تحقيق القيمة اإلقتصادية بل تستلزم خلق قيمة على ثالث مجاالت 

 يخلق القيمة من خالل إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص: المجال االقتصادي - أ
 ومصادر الدخل

تأثير المؤسسة على مختلف أصحاب المصالح الداخليين : المجال االجتماعي  - ب
 والخارجيين ذوي العالقة المباشر وغير المباشر
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وعليه يجب  يتعلق بآثار أعمال وأنشطة المؤسسة على البيئة الطبيعية،: المجال البيئي - ت
 وتكون  ، واالجتماعيةعلى المؤسسة أن ال تقبل فقط جانب الربحية والنمو ولكن أيضا اآلثار البيئية 

 أكثر إنتباها الهتمامات أصحاب المصلحة، والمتطلبات القانونية مثل قانون العمل واألنظمة البيئية
تعاون والتكامل اإلجتماعي أما الفقه اإلسالمي يرى المسؤولية االجتماعية نوعا من ال       

فيجب على المؤسسة العمل على تطوير وتنمية المجتمع ، وتأتي المصلحة  ،بين المؤسسة والمجتمع
وتبني المسؤولية االجتماعية من المنظور الفقهي على أسس تختصر  ،العامة في مقدمة األولويات

االستعداد الفطري الذي جبل : فعي بانها فقد عرفها اإلمام الشا. اإليمان ،اإلعتدال ،القسط والتكامل:في
ااهلل تعالى عليه اإلنسان ليصلح للقيام برعاية من كلفه ااهلل به من أمور تتعلق بدينه ودنياه، فإن وفي 

ن كان غير ذلك حصل له العقاب ما عليه من الرعاية   حصل له الثواب وا 
 البعد التاريخي لنشوء المسؤولية االجتماعية -2

المعروفــة تحــت عنــوان المســؤولية االجتماعيــة هــي ليســت نتاجــا للقضــايا المعاصــرة  ان الظــاهرة  
والمعروفة لدينا بشكل دقيق، او انها ترتبط بالجوانـب الذاتيـة للموضـوع فقـط، اذ ان عالقتهـا تـرتبط بــالمتغيرات 

وبالتــالي فانهــا ليســت بظــاهرة جديـدة، او حالـة سـطحية االساســية الحاصــلة فــي المجتمــع وبشــكل موضــوعي، 
تمثـل االسـتجابة للضـغوط االجتماعيـة الطارئـة، والتـي يمكـن تهـدئتها او معالجتها من خـالل القيـام بأنشـطة 

ة بسيطة، او وان هنـاك فـرق بـين ان تكون المسؤولية االجتماعية نتيجة لتعديالت اجتماعي،  العالقـات العامـة
من  تكون نتيجة لتغيرات حياتيـة جذريـة، يمكـن ان تنسـب الـى الثـورة الصـناعية التـي شـهدتها اوروبـا اساسـا، اكثـر

 20.ان تنسـب الـى الحركات االصالحية التي سادت ارجاء العالم فيما بعد

اإلجتماعي وتطورها حيث كان ينظر أما المراحل المؤرخ لها ترجع أساسا إلى ظهور نظرية العقد     
يتم في إطاره تجديد مجال األداء اإلجتماعي عن طريق  ، للمسؤولية على انها عقد بين المؤسسة والمجتمع

 21:للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ومن أبرزها نذكر تحديد المسؤوليات، ومبنية على أساس المتغيرات الرئيسية 

 ر الربحية كمؤشر لمعايير األداء الثورة الصناعية وزيادة معايي -
 مرحلة التضخم  -
ستنزاف الموارد الطبيعية غاية في تعظيم األربا  -  حجم المؤسسات وا 
التأثير بأفكار االشتراكية حيث أخد المفهوم أبعاد أعمق من مجرد التبرع ليشكل تحد للمؤسسات  -

 العمال،ال سيما الخاصة بحتمية تحمل مسؤولية أطراف أخرى إضافة إلى 
مرحلة الكساد العظيم والنظرية الكينزية الساعية إليجاد فرص،ساهمت هذه المرحلة إضافة إلى  -

 .األفكار االشتراكية لبناء أرضية لتأصيل أفكار ومفاهيم وأبعاد المسؤولية اإلجتماعية 
ة مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي وتعزيز دور النقابات ساهمت جمل  -

 المتغيرات في إحداث نقلة نوعية إلى الممارسات الجادة؛ 
 مرحلة جماعات الضغط ذات التأثير البالغ على قرارات المؤسسات والحكومات -
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قتصاد المعرفة استوجب على المؤسسات اإلقتصادية تطوير مبادراتها  - عصر المعلوماتية وا 
ستراتيجياتها  لتحقيق تميز يضمن لها البقاء اإلجتماعية المعبر عنها من خالل سياساتها وا 

بإقترا   9111صدور الميثاق العالمي للمؤسسات اإلجتماعية في المنتدى اإلقتصادي العالمي -
للميثاق العالمي تعززت صورتها باعتبارها مبادرة مواطنة طوعية للمؤسسات لتفعيل دورها في " كوفي عنان"

 .المجتمع
في مجال تطور مفهوم المسؤولية اإلجتماعية توجد ونخبة من الباحثين  Hay وحسب دراسة       

 22 :ثالث مراحل متمايزة
حيث والتوجه إلى المصلحة الذاتية البحتة (  1221-1011)مرحلة تعظيم األرباح - أ

ما هو :"اعتقد رجال األعمال بانهم يمتلكون هدفا واحدا يسعون لتحقيقه وهو تعظيم الربح وكان اتجاههم
مثال حيث ركزت اإلدارة العلمية ". ما هو مهم لشركتي مهم للمجتمع"ما بعدوفي". مهم لي مهم للمجتمع

كما أكد تايلور أنه لكل عمل طريقة فضلى ألدائه، من أجل تعظيم الكفاءة لتعظيم الربح ، إال أن هذه 
هذا ما  األفكار لم تصمد أمام األزمات لندرة الموارد وانخفاض األجور وفشل الكثير من المنتجات،

 . .لى وجود منظور آخر للمسؤولية اإلجتماعية ال يرتبط بتعظيم الربح كأساس لهاأدى إ
نتيجة لإلنتقادات الموجهة نحو الهدف األحادي  9191برزت في : مرحلة الوصاية  - ب

للمنظمات المتمثلة في تعظيم الربح، فقد ظهرت تيارات أخرى تطالب في تأمين السالمة واألمانة في 
وبالتالي هناك أهداف أخرى مضافة إلى هدف  ،لعمل وحماية حقوق األطرافالعمل وتقليص ساعات ا

وأكدت نظرية أصحاب المصلحة أن ، الربح كالمستهلكين والزبائن والعاملين في المنظمة والحكومة
 المنظمة وحدة إقتصادية إجتماعية تؤثر وتأثر في أطراف متعددة هم أصحاب المصلحة

 :ــفعلى المديرين القيام ب . 
  تحديد أصحاب المصالح بالنسبة للمنظمة 
  تحديد العائد األدنى لكل صاحب مصلحة يكون مقبول منه أوال 
  البحث في كيفية التأثير في أصحاب المصالح. 
  قامة عالقات جيدة معهم  تحديد األفراد الرئيسيين في مجموعات أصحاب المصلحة وا 
   الحالية لإلدارة ومن هم ضدها وكيف تحديد أصحاب المصلحة الذين يدعمون السياسة

 نؤثر في جماعة المصلحة المعارضة

فالنمط التقليدي للمدير كان  ،فيجب على المديرين أن يكون لديهم وعي إجتماعي       
نما يهتم بالكفاءة داخل المنظمة، والنمط  ،يفصل اإلدارة عن القضايا اإلجتماعية والالمباالت للمجتمع وا 

المتابع للقضايا اإلجتماعية والمهتم بالمجتمع  ألن الكفاءة تكمن فعال خارج المنظمة  الجديد للمدير هو
  :، حيث الزبون مركز الربح وتعددت أهدافها، والربح واحد منها كما يقول بيتر دراكر
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أن رضا الزبون ورضا المجتمع هو المصدر الجديد الحقيقي للكفاءة وهذا لن يتحقق دون "
 23 ."للمنظمةمسؤولية إجتماعية 

التي دعت الضرورة الالزمة في إنتقال  9191كانت في بدايات : مرحلة نوعية الحياة - ت
المسؤولية اإلجتماعية إلى مرحلة أخرى أكثر إستيعابا للبيئة ومتغيرتها الواسعة، وأصبحت التسمية 

النوعي الحاصل في  تدعو لتقديم المزيد من السلع والخدمات بما يتناسب ، واإلرتقاء" نوعية حياة الفرد"
نعكاساته على المجتمع والتأثيرات السلبية التي تمثلت في ، مستوى معيشة الفرد جراء نمو اإلقتصادي وا 

الظلم الذي أصاب المستهلك في السوق، نتيجة الغش في البضائع والتالعب في األسعار وحجب 
 .المعلومات الصحيحة التي تخص خدمات ما بعد البيع

   ي تنال من صحة وسالمة العاملين جراء العمل و المواد المستخدمة في التهديدات الت
 .اإلنتاج

  التلوث البيئي نتيجة فضالت اإلنتاج والعمليات الصناعية. 
  الفساد الكبير الذي أصاب نوعية حياة األفراد وهذا كله أدى إلى دعوة لجنة التطور

نظر في أفقها اإلجتماعي وأن تأسيسها أن تعيد ال: إلى C.E. D . (1971  )اإلقتصادي في أمريكا
جتماعية وأن ال يقتصر عملها على تحقيق األهداف اإلقتصادية  معتمد على كونها منظمة إقتصادية وا 

وبشكل عام ركزت على الجانب اإلجتماعي واإلقتصادي  المجتمعدون األهداف األخرى التي يواجهها 
 24:الموضح في الجدول أدناه

 ز علىالجانب اإلقتصادي يرك
 اإلنتاج 

 إستغالل المواد الطبيعية
قرارات داخلية قائمة على أساس  

 أوضاع السوق
 )األرباح)العائد اإلقتصادي  
 مصلحة المنظمة أوالمالكين 
 دور قليل للحكومة 

 بين  وسط منظمة
 الجانبين

 لجانب اإلجتماعي يركز على
  .نوعية الحياة

 المحافظة على الموارد الطبيعية
قائمة على أساس أوضاع قرارات  .

 السوق
 المجتمعمع رقابة متنوعة من 

 العائد اإلقتصادي واإلجتماعي 
 مصلحة المنظمة والمجتمع 
 .دور فاعل للحكومة 

 25:أن تطور مفهوم المسؤولية اإلجتماعية أخد ثالث أجيال هيzadek(9119  ) بين زاداك  

والذي يبين أن المنظمات يمكن أن تكون مسؤولة بعدة طرق مثل المساهمات والمساعدات : الجيل األول - أ
 الطوعية من أصحاب رؤوس األموال في األعمال الخيرية 
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والذي تعمل على أساسه المنظمات في الوقت الحاضر حيث تنظر للمسؤولية اإلجتماعية : الجيل الثاني - ب
ا بعيدة المدى ، على سبيل المثال التعامل بمسؤولية والتحلي كعنصر رئيسي ومكمل لإلستراتيجية أعماله

 بأخالق العمل مع كافة المتعاملين بدعم من اإلدارة العليا
بها، حيث يهدف هذا الجيل   هو المطلوب للقيام بمساهمة معنوية إتجاه البيئة وما يحيط :الجيل الثالث - ت

إيجاد شراكة بين القطاع العام :باألساس إلى إنجاز القضايا اإلجتماعية وتطوير األعمال مثال
 . والمنظمات لتوجيه جهود المسؤولية بمختلف أنماطها لتحقيق األهداف بشكل عام

تفاعل لعدة عوامل أن ظهور المسؤولية اإلجتماعية كان نتيجة ( 9112)ويحدد الغالبي والعامري    
  : منها
 تصاعد ضغوط المجتمع وتناميها مع التوسع في حجوم منظمات األعمال وتعقد عالقاتها 
 بها إسهام أكبر لمنظمات األعمال في تطوير نوعية الحياة واإلرتقاء 
 ضرورة إسهام منظمات األعمال في تعزيز القيم اإلنسانية واإلجتماعية 
 داف منظمات األعمال ووسائل عملهاأهمية رضا المجتمع وقبوله أله 
 دراكه لذاته وللمجتمع  التطور في وعي اإلنسان وا 
  اإلهتمام العالمي الذي تبديه الجامعات الكبرى ومراكز البحوث بتدريس عالقة األعمال بالمجتمع 
 تراكم البحوث العلمية النظرية منها والتطبيقية في المجال 

تماعية للمؤسسة مرتبطة بالبشرية مند األزل، نشأ بنشوئها وتطور معها ومنه نجد بأن المسؤولية اإلج        
وأصبح المفهوم ذو أفق واسعة من خالل اإلستجابة اإلستراتيجية دون أن نهمل تنامي الوعي اإلجتماعي 

 للمسيرين في ذلك

 مجهودات المنظمات الدولية في مجال المسؤولية االجتماعية  -3

الدولية الهامة التي تستهدف دعم وترويج وتطوير المسئولية االجتماعية هناك عدد من المبادرات 
 :للشركات  من أهم هذه المبادرات مايلي

وهو مبادرة دولية دعت " الميثاق العالمي" صدر  9111في عام  :الميثاق العالمي لألمم المتحدة -3-1
تها في التصدي لتحديات بمقتضاها األمم المتحدة الشركات للتحلي برو  المواطنة المؤسسية ، وزيادة مساهم

وقد تضمن هذا الميثاق عشرة مبادئ في نطاق حقوق . العولمة ، والمشاركة الطوعية في التنمية المستدامة 
وبالتوقيع على هذا الميثاق تؤكد الشركات على التزامها . ن ومعايير العمل وحماية البيئة ومكافحة الفساداإلنسا

 26.بمسئوليتها االجتماعية وفقا لمبادئ هذا الميثاق

وتجدر اإلشارة إلى عدم معايير محددة للتعرف على مدى  التزام الشركات بتنفيذ المبادئ العشر للميثاق        
فقد تدعى الشركات االلتزام بها دون وجود أي معايير أو شواهد تدل على ذلك أو التأكد من تحقق هذا . العالمي 
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كما يرى البعض أن هذه المبادئ تتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد، ومن ثم . االلتزام 
 .نوع من االلتزام القانوني بهاال يمكن أن يكون االلتزام بها طواعية، بل البد أن يكون هناك 

  : إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات -3-2

، أكثر أدوات المسئولية االجتماعية للشركات شموال 1009تمثل هذه اإلرشادات، التي صدرت عام         
في التعليمات التي توجهها الحكومات إلى الشركات عابرة القارات والتي تعمل في البلدان التي التزمت  وتتمثل

وتهدف هذه التوجيهات إلى التأكد من أن هذه الشركات تحترم السياسات والنظم االجتماعية .بهذه التوصيات
لقطاع الخاص في النشاط االقتصادي السائدة في البلدان التي تعمل بها، وذلك لتشجيع المساهمة االيجابية ل

وتعد هذه التوجيهات النظم متعددة األطراف الوحيدة . واالجتماعي والبيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة
وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات غير ملزمة إال أنها تفيد .المتكاملة التي تحكم تصرفات الشركات عابرة القارات

الثقة بين الشركات عابرة القارات من ناحية والبلدان التي تعمل بها والعاملين فيها من بدرجة كبيرة في توفير 
واإلفصا  عن المعلومات ومكافحة الفساد والضرائب  وتغطي هذه التوجيهات حقوق اإلنسان . ناحية أخرى 

 27. وعالقات العمل والبيئة وحماية المستهلك وحماية المنافسة 

راف للمبادئ المتعلقة بالشركات عابرة القارات والسياسة االجتماعية لمنظمة العمل اإلعالن ثالثي األط -3-3
  :الدولية

بهدف تشجيع المساهمة االيجابية للشركات عابرة القارات في دفع عجلة  9111صدر هذا اإلعالن عام          
ة لنشاط هذه الشركات والتي يتعين وقد تضمن هذا اإلعالن المبادئ المتعلقة بالجوانب االجتماعي. التنمية عملها

وتشمل هذه المبادئ رفع مستوى التشغيل في البلدان . عليها وعلى كل من الحكومات ومنظمات العمال احترامها 
تاحة فرص التشغيل وتوفير عنصر االستقرار واآلمال للمشتغلين  المضيفة ومراعاة المساواة في المعاملة وا 

وتتسم هذه المبادئ . اتية للمعيشة والعمل واالهتمام بالعالقات الصناعية وتشجيع التدريب وتوفير ظروف مو 
وقد تم تعديل هذا اإلعالن أكثر من مرة ليتواكب . أيضا بأنها غير إلزامية وأن تطبيقها يكون على نحو تطوعي 

 28. مع المبادئ التي تتبناها منظمة العمل الدولية ولتجديد االلتزام بمبادئ اإلعالن األساسية

مبادرة جديدة للتأكيد على الدور المحوري  1002/1001وقد أطلقت منظمة العمل الدولية خالل عامي         
الثالثي كأساس لسياستها  اإلعالنالذي تلعبه المنظمة في تشجيع الشركات عابرة القارات على االلتزام بمبادئ 
كما تسعى المنظمة من . اإلطارالخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات وللبرامج التي تقوم بتنفيذها في هذا 

خالل هذه المبادرة الى توفير معلومات كافية عن تجارب البلدان والشركات المختلفة في مجال المسئولية 
هذا المجال وتبادل الخبرات وتسهيل الحوار بين المنظمات األخرى االجتماعية للشركات وتدريب الشركات في 

 29.المعنية بهذا الموضوع
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: برنامج محاضرات البنك الدولي عن المسئولية االجتماعية للشركات وتأثيرها على تنافسية الشركات -3-4
مسئولية االجتماعية يقدم البنك الدولي من خالل شبكة المعلومات الدولية برنامجا للمحاضرات عن نماذج ال

وقد استفاد من هذا البرنامج . للشركات والممارسة العملية للشركات في هذا المجال وتأثيرها على تنافسيتها 
ويرجع اهتمام البنك الدولي بتقديم برامج تدريبية عن المسئولية . ألف مشارك من تسعين بلدا 10التدريبي 

والكفاءات لدى الشركات في البلدان النامية ، خاصة لشركات  عدم توفر المهارات إلىاالجتماعية للشركات 
 30.محلية ، لتمكينها من االضطالع بمسئولية االجتماعية

 نماذج من تجارب المسؤولية االجتماعية لبعض الشركات العالمية   -4

 بعض الشركات العالمية التي حازت على الكثير من جوائز المسؤولية االجتماعية سوف نستعرض       
 .من خالل التطرق لماهيتها ولطبيعة نشاطاتها االجتماعية وكذا إبراز الدور الذي تلعبه في تنمية مجتمعاتها

 :بنك البركة -4-9
 31 .ويلخص الجدول أدناه مشاركة بنوك البركة في برنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية

  الـوحـدات
 البرنامج الخيري
 (دوالر أمريكي)

 
 الحسن برنامج القرض

 (دوالر أمريكي)

 برنامج الفرص االقتصادية
 واالستثمارات االجتماعية

 (دوالر أمريكي)

 اإلجمالي

 (دوالر أمريكي)

 االلتزام الزمني 
 
 (عـدد الساعات)

 

 مجموعة البركة المصرفية
 

206,050 546,300  
 

 لم يتم قياسها
 

752,350  
 

 لم يتم قياسها

يتم قياسهالم   584,460 594,861 الجزائر  لم يتم قياسها 1,179,321 
 لم يتم قياسها  61,494,451  58,472,149  966,599  2,055,703 مملكة البحرين

 1240  257,100,376  254,376,335  2,016,876  707,165 مصر
 1080 603,293,035  591,347,715 10,755,101  1,190,219 األردن
  5  85,301,798  84,440,478  740,558  120,762 لبنان

 لم يتم قياسها  598,808,507  597,896,519  348,242  563,746 باكستان
 233  6,338,660  6,338,658 لم يتم قياسها 1.94,000 جنوب أفريقيا

 لم يتم قياسها  180,139,965  178,300,414  1,559,693  279,858 السودان
 لم يتم قياسها  1,671,631  1,557,838 لم يتم قياسها  113,793 سوريا
 لم يتم قياسها  808,336  11,643 لم يتم قياسها  796,693 تونس
 91  4,224,977,013  4,216,247,009 4,798,345  3,931,659 تركيا

 اإلجمالي
 

10,560,511 
 

22,316,174  
 

5,988,988,758 
 

6,021,865,443  
 

2,649 
 

أهداف و  2112انجازات البركة و 2121-2112والمسؤولية االجتماعية  ةالبركة لالستدام أهدافويلخص الجدول أدناه 

 32 2121-2112والمسؤولية االجتماعية  ةالبركة لالستدام
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والمسؤولية  ةأهداف البركة لالستدام 
 2121-2112االجتماعية 

 

 الرعاية الصحية التعليم  الوظائف

وظيفة جديدة في البلدان  01111خلق 
التي تعمل فيها من خالل توفير االحتياجات 

 المالية لعمالئنا الحاليين والجدد

التمويل والتبرع الى المؤسسات التعليمية 
دوالر  121والحكومية بمبلغ قدره  ةالخاص
 امريكي

 الصحيةالتمويل والتبرع الى المؤسسات 
دوالر  434والحكومية بمبلغ قدره  ةالخاص
 امريكي

أهداف البركة و  2112انجازات البركة  
والمسؤولية االجتماعية  ةلالستدام

2112-2121 

 

وظيفة في  11.211هدفنا خلق  -
2112 

 14.030لقد ساهمنا في خلق  -
 وظيفة جديدة

 0من اهداف الـ  %"20تم تحقيق   -
من  %" 142سنوات الماضية و

 2112اهداف 

والتمويل  عهوا لتبر  2112هدفنا لسنة  -
دوالر  30.113.320قدره  غبمبل

 أمريكي للتعليم

لقد قمنا بالتمويل والتبرع بمبلف قدره  -
 دوالر امريكي للتعليم41.022.102

 0لـ من اهداف  %"21تم تحقيق  -
من اهداف  %" 110سنوات الماضية و

 للبركة 2112

والتمويل  عهوا لتبر  2112هدفنا لسنة  -
دوالر   02.111.211قدره  غبمبل

 أمريكي للرعاية الصحية

لقد قمنا بالتمويل والتبرع بمبلف قدره  -
 دوالر للرعاية الصحية 22.022.011

 0لـ من اهداف  %"22تم تحقيق   -
من اهداف  %" 111سنوات الماضية و

 للبركة 2112

 :مجموعة كارفور -4-2

والصناعية في كثير من دول العالم ، حيث اشتركت منذ عام تشتهر مجموعة كارفور العالمية بأنشطتها التجارية 
 :21مشروع تنموي حول العالم، أهم تلك المشروعات مايلي 100في أكثر من  1000

 .1009تقديم الدعم لبرنامج تطوير المدارس في تايالند بالتعاون مع اليونسكو عام  -

ئري بعد الفيضانات في رعاية حفل موسيقي خيري في باريس لصالح الهالل األحمر الجزا -
 .1009الجزائر 

، ولمدة 1001دعم برنامج للتدريب المهني للشباب من ضواحي بوينس أبرس في األرجنتين عام  -
 .خمس سنوات

في كولومبيا بالتعاون مع " المدارس جزء من حياتنا" إطالق برنامج للرعاية المدرسية بعنوان -
 .1001مؤسسة اليونيسيف عام 

ن يورو تبرعات لصالح ضحايا فيضانات تسونامي التي ضربت جنوب مليو  9.1جمع مبلغ  -
 .1002شرق آسيا عام 
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، تقدم تلك البقالة 1001في اليونان عام  Social grocery store افتتا  البقالة االجتماعية -
 .منتجات غذائية شهرية بالمجان لألسر الفقيرة

ويق الفلفل في مقاطعة سيشوان االنتهاء من أول مشروع في الصين يساعد الفالحين على تس -
 .1002بالصين عام 

مليون يورو لمساعدات الطوارئ ومشاريع إعادة االعمار في أعقاب زلزال سيشوان  1.1توفير  -
 .2..1في الصين عام 

 :-حسابي المصرية –اتصاالت  -4-3

وتعد . التي تعمل بها تعد اتصاالت من الشركات العالمية التي تحترم عادات وتقاليد وطرق حياة البلدان     
بمساعدة المجتمعات  33تلتزم اتصاالت. عالقتنا بعمالئنا في مختلف أنحاء العالم أعمق بكثير من عالقة العمل

نحن في اتصاالت على يقين بأن نجاحنا يتبع . في التطوير، و تحسين سبل العيش و الطموحات المستقبلية
مثلما تعمل خدماتنا على توصيل عمالئنا ببعض، تعمل . نجا  األشخاص و المجتمعات التي نقوم بدعمها

نحن نساعد . جال للتعليم و استكشاف آفاق جديدةمبادراتنا على الحفاظ على أمن و صحة المجتمع، و فتح الم
الناس في تطوير أعمالهم و توطيد عالقاتهم و بناء صداقات جديدة، و اكتشاف أفكار جديدة تتماشى مع 

و تدور برامج المسئولية االجتماعية الخاصة بالشركة حول البيئة و الصحة، فمن خالل هذه . التغييرات المطردة
نقوم بالمشاركة في آمال و أحالم المجتمعات التي نعمل بها، كما نشرف بالمساعدة في  المبادرات المتعددة،

 .التغلب على المشاكل التي تعوق التقدم و االزدهار

وتمثل المسئولية االجتماعية التزاما متواصال التصاالت مصر، فالشركة التي تفخر بكونها عضوا مشاركا     
دة قامت بتغيير مفهوم المسئولية االجتماعية تغييرا ثوريا، فقد قدمت الشركة في االتفاق العالمي لألمم المتح

الذي يقوم على االهتمام بقضية أو عدد قليل من القضايا المحددة، و تسخير  " cause-based CSR"مفهوم 
وي كافة إمكانيات الشركة لخدمة هذه القضايا، و تقدم الشركة مبادراتها في مجاالت البيئة، و خدمة ذ

الجزء األكبر من اهتمام " الماء أصل الحياة"و تمثل مبادرة اتصاالت . االحتياجات الخاصة، و التنمية المستدامة
و تتعاون الشركة مع العديد من المنظمات الدولية و منظمات . و عمل إدارة المسئولية االجتماعية بالشركة

 .المجتمع المدني المصرية

  

، منها على سبيل "الماء أصل الحياة"ن المبادرات األخرى إضافة إلى مبادرة وتعمل اتصاالت في عدد م    
، وتقديم خط 9199المثال رعاية اللجنة البارالمبية المصرية التي حققت العديد من االنجازات في أولمبياد لندن 

الذي يقوم " اتصاالت مسموع"الذي يخدم الصم و البكم من أبناء المجتمع المصري، و كذلك خدمة " رؤية"
 .بمساعدة ضعاف البصر على استعمال المحمول بشكل أفضل
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 نحن نستثمر باستمرار في تطبيقات الهاتف المتحرك بحيث يمكن ابقاء اتصال جميع : مسموع
 .اء والزمالء بغض النظر عن أين همالمستهلكين ضعاف البصر مع العائلة واألصدق

 الرسمي اللجنة البارالمبية المصرية ، وهذه الرعاية اتصاالت الراعي : اللجنة البارالمبية المصرية
ال وتعزيز اتصاالت ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لألبط. تأتي من منطلق أن الرياضية حق للجميع

 .االنتصارات واالنجازات
 هى تعريفة خاصة لمستخدمي لغة اإلشارة حيث يمكن استخدام مكالمات الفيديو بأسعار  :رؤية

ا الخط مئات اآلالف من استخدام الهواتف المحمولة مع لغة اإلشارة كثير منهم مخفضة وسيمكن هذ
 للمرة األولى معتمدين على التكنولوجيا المتطورة و أوسع تغطية للجيل الثالث من اتصاالت 

 مشروع تتبناه اتصاالت في مختلف أنحاء الجمهورية " الماء أصل الحياة  ": الماء أصل الحياة
في القضاء على مشاكل المياه بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل  من أجل المساهمة

هيئة كير الدولية وجمعية رسالة و الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة وغيرهم من منظمات تنمية 
محافظات في العام األول  7ويتوقع أن يستفيد من المشروع مئات اآلالف من المواطنين في . المجتمع 

  . تنفيذ المشروعمن 
 اتصاالت هي أول من يقدم لك المساعدة إذا كنت ضعيف : إمكانية الوصول على االنترنت

كثير من الناس ال يعرفون ماذا تقدم لهم أنظمة التشغيل . البصر في تتصفح الويب بأسهل طريقة
 والمتصفحات ليمنحوهم تجربة سهلة و رائعة 

  :بالموليف-شركة كولجيت -4-5

هي شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج منتجات العناية بالفم والعناية الشخصية، والعناية بالمنزل وغيرها،       
شركة حول العالم تقوم بمسؤوليتها االجتماعية لعام  900ضمن قائمة أفضل  20وقد احتلت الشركة المرتبة 

دولة  100الشركة ببيع منتجاتها في أكثر من  الصادرة عن مجلة المسؤولية االجتماعية للشركات، وتقوم 1099
 34:على مستوى العالم، وتقوم الشركة بمجموعة من األنشطة المجتمعية ومن امثلتها

  وتشمل هذه القيمة  1090مليون دوالر عام  91.2قدمت الشركة تبرعات نقدية بلغت حوالي ،
 250، الذي استفاد منه حوالي "رقابتسامة مشرقة، مستقبل مش" التبرعات التي تم توجيهها لبرنامج 

دولة على مستوى العالم، ويهدف الى تعزيز الوعي حول صحة الفم ، كما  20مليون طفل وأسرهم في 
 .يقوم البرنامج بتعليم األطفال العادات الصحية السليمة للحفاظ على صحة الفم

 مليون  19.1لي قدمت الشركة تبرعات عينية ومنتجات الشركة للمؤسسات الخيرية بلغت حوا
 .0202دوالر عام 
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 :أجيليتي  -4-2

فمن ناحية هذا . مسؤولياتنا نحو العمل المجتمعي والتصرف بنزاهة بصورة جدية 35نحن نأخذ في أجيليتي       
ما وجب فعله ومن ناحية أخرى، إنه لشيء جيد ألعمالنا، فثقافة التصرف بمسؤولية تُفيد المجتمعات التي نعمل 

 36.لعمالء والمساهمينفيها وُتساهم في إيجاد بيئة نظيفة وترفع من رو  الفخر لدى موظفينا وتُقوي عالقاتنا مع ا

المشاريع المجتمعية       

 

 

 

 

 

 :البيئة

 

 

 

 

:السلوكيات واألخالقيات المهنية  
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  :التقديرات والجوائز

   

 

 23.02على الساعة  10/11/2111تاريخ الزيارة  http://www.agility.comموقع انجليتي : المصدر

     :شركة انتل  -4-7

في  91انتل هي من أكبر الشركات المتخصصة في رقاقات ومعالجات الكمبيوتر، وقد احتلت المركز       
الصادر عن مجلة المسؤولية االجتماعية  1099شركة تقوم بمسؤوليتها االجتماعية لعام  900قائمة أفضل 

 :37جائزة دولية عن تلك األنشطة ومن أبرزها 20، وقد حصلت الشركة على أكثر من للشركات

  تبرع حوالي نصف العاملين في الشركة بأكثر من مليون ساعة : في مجال االهتمام بالتنمية البشرية
 .1090كخدمة في المدارس والمؤسسات غير الهادفة للربح وذلك عام 

  الشركة بإصدار منتجات أقل استخداما للطاقة الكهربائية، على سبيل تهتم : في مجال االهتمام بالبيئة
تعتبر الشركة أكبر متبرع الستهالك الطاقة النظيفة في الواليات  1002/1090خالل الفترة : المثال 

 .المتحدة األمريكية

  الفترة  قامت الشركة باستثمار أكثر من مليار دوالر خالل: في مجال االهتمام باألجيال المستقبلية
باإلضافة إلى إطالق . لتحسين العملية التعليمية في العالم بالتعاون مع حكومات الدول 1000/1090
 100بالتعاون مع الرئيس األمريكي بإجمالي تكلفة تبلغ  1090عام "التعليم من أجل االبتكار" مبادرة 

 .ي الواليات المتحدة األمريكيةمليون دوالر لتحسين مقررات الرياضيات  والعلوم في النظام التعليمي ف

 

 :زين لالتصاالت االردنية -4-8

حدود تطوير قطاع االتصاالت في األردن، حيث تسعى زين لدعم  38"زين"تتجاوز التزامات شركة        
تسهم في دعم المجتمعات   مستقلة  المبادرات المبادرات الوطنية الهادفة، وتسعى إلطالق برامج ومشاريع

حدود تطوير قطاع " زين"تتجاوز التزامات شركة . المحلية وترفد مجاالت التنمية والتطوير في جميع القطاعات 
  االت في األردن، حيث تسعى زين لدعم المبادرات الوطنية الهادفة، وتسعى إلطالق برامج ومشاريعاالتص

http://www.agility.com/
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وقد وصل قيمة   تسهم في دعم المجتمعات المحلية وترفد مجاالت التنمية والتطوير في جميع القطاعات  مستقلة
 .مليون دينار 41ما يزيد عن الـ  عاما  99الدعم على مدار الـ

، أنعم صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني على الشركة بوسام العطاء من الدرجة االولى 9111عام في ال     
 .تقديرا لجهود الشركة المتميز في مجال التنمية االجتماعية وريادتها في مجال المسؤولية االجتماعية

تعليمي، قطاع الشباب كافة القطاعات األساسية من القطاع الصحي، ال" زين"وتشمل مبادرات شركة     
 .والرياضة، البيئة، إلى جانب قطاع التنمية

 :شركة سامسونج  -4-9

تعتبر شركة سامسونج من أكبر الشركات في مجال األجهزة الرقمية وااللكترونية حول العالم، وتهتم          
 :39الشركة بأداء دورها المجتمعي كما يلي

التعليم العلمي والتفكير اإلبداعي الذي يشجع على القيادة ومساعدة تدعم القيادة : الرعاية االجتماعية -
كما تقوم أيضا بتنفيذ برامج في هذه . أطفال األسر محدودة الدخل من خالل دعم البنية التحتية للتعليم 

 .المجاالت بجميع المراكز التطوعية الثمانية التابعة للشركة

سامسونج مجموعة مساهمات اجتماعية تهدف إلى  أطلقت شركة 9115في عام : الخدمات التطوعية -
وتوسعت هذه المبادرة لتؤدي إلى إنشاء ثمانية . تشجيع العامليين على المشاركة في خدمة المجتمع 

مراكز تطوعية عبر كوريا يعمل بها خبراء الرعاية االجتماعية الذين يدعمون تطوير برامج الموظفين 
 .التطوعية

الدعم للكثير من األنشطة الثقافية والفنية المتنوعة حول العالم ، حيث قدمت تقدم : الثقافة والفنون  -
مساهمات واسعة للعديد من المتاحف والمعارض في كوريا والعديد من الدول األخرى التي من بينها 

يجمع تحف سامسونج للفنون الحديثة ويعرض األعمال الفنية الحديثة من . الواليات المتحدة وفرنسا 
وخارجها في حين أن متحف سامسونج لألطفال وهو األول من نوعه في كوريا يدعو األطفال كوريا 

كما تستضيف سامسونج مختلف األحداث الثقافية . لالستمتاع باكتشاف العالم الذي يعيشون فيه 
 .والبرامج التي من شأنه تشجيع مواهبهم الفنية وتدعيمها

إحدى الجهات الداعمة الرئيسية ألولمبياد العلوم للشباب في  تمثل سامسونج: المجال األكاديمي والتعليم -
كوريا وهي من أرقى المنافسات العلمية في المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية ، واألولمبياد الوطنية 
إلبداع الطالب التي تهدف إلى تشجيع االبتكار بين الطالب بدءا من طالب المرحلة االبتدائية حتى 

، تعاونت سامسونج مع جمعية حركة األسرة صديقة البيئة لتنفيذ 1009ومنذ عام . الثانويةالمرحلة 
التي تدعم اإلدراك البيئي لدى األطفال وتمكنهم من اتخاذ خطوات " المدرسة صديقة البيئة" نماذج 

 .عملية لحماية األنظمة البيئية
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 :القطرية( ق.م.ش)شركة الميرة للمواد االستهالكية  -4-02

 40، لم تغفل الميرة9192بمناسبة احتفالية السنة العاشرة لتأسيس الشركة في اواخر شهر نوفمبر       
مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع، وقدمت بهذه المناسبة العديد من المبادرات االجتماعية ومن بينها العرض 

ن قيمة المشتريات، لكل عملية شراء بقيمة م% 91الذي تم تقديمه للزبائن في كافة فروعها، وتمثل في استرداد 
نجازاتها حرصها . لاير 211 إن خطوات وضاءة رسمتها الميرة خالل عشرة سنوات من إنشائها عكست بأعمالها وا 

العميق على مصلحة زبائنها ومساهميها، ومن هذا المنطلق عمدت وال تزال على بذل كل الجهود لمواصلة مسيرة 
  .هذه اإلنجازات

 :الرمضانية االستثنائية الحملة

، اعلنت شركة الميرة عن إطالق عرضها الرمضاني ( م 9199)هـ  9447خالل شهر رمضان       
، وذلك في اطار 9447تيمنًا بالسنة الهجرية " منتجًا بسعر التكلفة 9447" االستثنائي وذلك عبر تقديمها 

وحمل عرض الميرة الرمضاني . القيم االجتماعية في الدولةالتزامها المتواصل بتقديم األفضل للمستهلكين وتعزيز 
". منتجًا بسعر التكلفة 9447هـ تأتيكم بـ9447خيرات رمضان : ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء"شعار 

منتجًا بسعر التكلفة، تم اختيارها  9447واستفاد العمالء من تجربة تسوق فريدة حيث اتيح لهم فرصة شراء 
لقي هذا العرض اقباال واسعا، حيث . بي مختلف احتياجات المتسوقين الخاصة بهذا الشهر الفضيلبعناية لتل

تمكن المستهلكون من التسّوق بسهولة ويسر، كما عملت الشركة بشكل وثيق مع وزارة االقتصاد والتجارة لبيع 
 .مجموعة واسعة من المنتجات وفق األسعار التي حددتها الوزارة

 :الصحة اوالا 

 :ليوم الرياضي للدولةا
انطالقا من إيمانها بأن العقل السليم في الجسم السليم واهتمامًا منها في نشر ثقافة الرياضة بين مختلف     

فئات المجتمع، باإلضافة إلى دعم النشطة الرياضية التي تحمل رسائل إنسانية، قدمت الميرة الدعم للعديد من 
احتفلت الشركة باليوم الرياضي الخامس للدولة مع موظفيها والمشاركين . لدولةالفعاليات الرياضية التي تقام في ا

في قناة كارتييه باللؤلؤة، بهدف تشجيع المجتمع إلختيار  "9199معًا للدوحة " في فعالية الدراجات الهوائية 
ظفي شركة الميرة وشهد االحتفال باليوم الرياضي للدولة مشاركة فاعلة ونشيطة من قبل مو  .إسلوب حياة صحياً 

من خالل توفير تجربة ال تنسى لجميع المشاركين، في تناغم تام مع الرو  الحقيقية لدعوات اليوم الرياضي 
  .الناس الختيار أنماط حياٍة فعالة وصحّية وتشجيع  للدولة 

إيجابي في تأتي مساهمة الشركة الفعالة في االحتفاالت كجزء من جهودها المستمرة لخلق أثر اجتماعي     
في قلب المجتمع، مع سعيها الدؤوب في إشاعة جو البهجة بين مختلف شرائحه،  كانت الميرة . المجتمع

تعتبر ثقافة وقيم الميرة جزءًا من الهوية القطرية وجزء . ومفاجأتهم بأفكارها وأعمالها الملهمة بهدف تحسين حياتهم
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افأة المجتمعات التي تعمل معها من خالل تطبيق أرقى ال يتجزأ من نجا  الشركة ودافعها لإلستمرار في مك
 .المعايير في جميع ما تقوم به من أعمال

بالنسبة للميرة، فإن اليوم الرياضي للدولة ليس مجرد فرصة رائعة لتجديد نشاط وحيوية أفراد المجتمع     
العقلية والنفسية وحسب، ولكنه وتذكيرهم بأهمية ممارسة الرياضة ودورها الجوهري في بناء صحتهم الجسدية، 

ايضًا حافز لبناء أجيال تتمتع بالصحة والنشاط وتساهم في صنع مستقبل مشرق لدولة قطر وتحقيق رؤيتها 
 .9141الوطنية 

 :حملة التبرع بالدم

على تنظيم حملة ناجحة للتبرع بالدم بالتعاون مع  9192في االطار نفسه، حرصت الميرة في اواخر العام     
 .وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية، وذلك في المقر الرئيسي للشركة

واتت هذه الحملة االنسانية والتوعوية في إطار تعزيز التزام الميرة وموظفيها تجاه المجتمع المحلي، وتماشيًا    
لوحدات الدم  مع الدور اإلنساني والمسؤولية االجتماعية للشركة التي تسعى لمد يد العون الى المحتاجين

المأمون، وكذلك في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها مؤسسة حمد الطبية الجاهدة في 
  .ادامة توفير وحدات الدم لمن يحتاجها من المرضى

 والقت الحملة تجاوبا ملحوظا من قبل موظفي شركة الميرة الذين أبدوا حماسة في المشاركة والتبرع بالدم   
المأمون لمن يحتاجه، مشيدين بهذه المبادرة التي تشجع على العمل اإلنساني، ومعربين عن شعورهم بالفخر 

 .للمساهمة في التخفيف من معاناة العديد من المرضى الذين يبحثون عن وحدات الدم فى رحلتهم نحو الشفاء
 :"هبة"دعم مركز قطر للتبرع باألعضاء 

حملة  ، الذي تديره مؤسسة حمد الطبية ، حيث أطلق "هبة"ز قطر للتبرع باألعضاء قدمت الميرة دعمًا لمرك     
للتبرع باالعضاء استمرت لمدة ستة أسابيع شملت وضع منصات في مراكز التسوق التجارية واألماكن األخرى 

 .الحيوية بهدف نشر ثقافة التبرع باألعضاء بين الجمهور

 :أولوية.. صحة العائلة

ا على دعم المبادرات الرامية إلى المساعدة فى تحقيق السالمة الغذائية والصحية، أطلقت حملة حرصًا منه    
في أربعة فروع للميرة باالضافة الى جيان هايبرماركت بهدف  "اختيارك الصحي"أحدث مبادراتها " صحتك أوالً "

وهذه الفروع  .القيمة الغذائية تمكين المتسوقين من اختيار األطعمة الصحية والمغذية وتحضير وجبات متوازنة
  .، الذخيرة، وجيان هايبرماركت في حياة بالزا(جنوب)هي لقطيفية، مول الخليج، الوكرة 

وقعت شركة الميرة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة وكلية طب وايل كورنيل قطر إلطالق هذه     
ت اإلنطالقة من جيان هايبرماركت حيث ُعرضت ملصقات وكان .المبادرة تباعًا في كافة فروع الهايبرماركت

واحتوت الملصقات على معلومات حول الفوائد الصحية للمجموعات الغذائية . في أماكن بارزة" اختيارك الصحي"
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كما أتيحت الفرصة . المتنوعة، والمتوافقة مع الدالئل اإلرشادية للتغذية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر
أفراد العائلة في عطل نهاية األسبوع الستشارة أخصائيي التغذية الذين تواجدوا في تلك الفروع، حول  لكافة

  .الخيارات الصحية والمحافظة على الوزن المثالي وحول السلة الغذائية الموصى بها لحياة أفضل

 :"مستقبلنا في صحتنا"رعاية حملة 

وهي حملة توعوية واسعة " مستقبلنا في صحتنا"برعاية حملة  9192كذلك، قامت الميرة خالل العام       
النطاق أطلقتها وزارة الصحة العامة بهدف تشجيع أفراد المجتمع من قطريين ومقيمين على اتباع نظام حياة 
صحي سليم والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والعائلة والمجتمع ككل، وذلك من خالل توفير 

ة في بعض من فروع الميرة لعرض الالفتات التوعوية التابعة للحملة ونشر الرسائل الصحية بين منصات خاص
وتندرج المبادرة النوعية للوزارة، الساعية لبناء مستقبل صحي لجميع فئات المجتمع القطري، في إطار . المتسوقين

ائية كركيزة أساسية فيه، تماشيًا مع جهودها الرامية لتطوير القطاع الصحي في الدولة وتعزيز دور الصحة الوق
 .9141ومساهمة منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية  9199 – 9199االستراتيجية الوطنية للصحة 

 :مبادرة التعريف بمرض السرطان والوقاية منه

تهدف إلى قامت الميرة برعاية مبادرة الجمعية القطرية للسرطان، المؤسسة اإلنسانية الرائدة في قطر، والتي     
وفي مستشفى الرميلة وخالل . زيادة الوعي لدى الجمهور بمرض السرطان، أسبابه والسبل الكفيلة للوقاية منه

شهر رمضان المبارك، قامت الميرة بتوفير كميات من المنتجات المتنوعة مثل التمر واللبن ومياه الشرب، ليتم 
يقًا الستراتيجية المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الميرة، واتت هذه الخطوة الرمزية تطب. توزيعها على الزائرين

 .واكدت التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع
 :حملة التوعية بمرض السكري

التي اقيمت فعالياتها خالل شهر رمضان المبارك في االعوام السابقة، في " لنعمل ضد السكري"كان لحملة    
زارة الصحة العامة، اثر ايجابي الفت على المتسوقين والجمهور، حيث تم من عدد من فروع الميرة بالتعاون مع و 

خاللها التعريف بمرض السكري وكيفية الوقاية منه، مع االشارة الى أفضل الممارسات للتحكم بمستويات السكر 
 .عند المرضى واألغذية الصحية التي ينبغي تناولها واألطعمة التي يجب االبتعاد عنها

 :وطنية راسخةالتزامات 

 :اليوم الوطني

 91بفعاليات اليوم الوطني للبالد الذي يوافق  -كما هي عادتها في كل عام  –شاركت الميرة العام الماضي     
براز هويتها وتاريخها، وتكريم الرجال  ديسمبر من كل عام، حيث أقيمت االحتفاالت بذكرى نهضة الدولة وا 

الذي عكس  "هداتنا يفر  بها كل مغبون" 9192كان شعار اليوم الوطني للعام و . والنساء الذين شاركوا في بنائها
غاثة الملهوف من " درب الساعي" شاركت الميرة بفعالية  .السلوك والخلق الذي ينتهجه أهل قطر في الكرم وا 

في فترة خالل إقامة سوبرماركت في جناحها في سوق واقف بهدف خدمة األعداد الكبيرة من الزوار والمحتفلين 
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تنظيم الفعاليات، حيث قدمت العديد من الخدمات النوعية التي تحرص من خاللها على توفير احتياجات 
. المواطنين والمقيمين أثناء زيارتهم لدرب الساعي، حيث توافد اآلالف منهم يوميا على فترتين صباحية ومسائية

احتفالهم الوطني عبر تقديمها الوجبات الصغيرة لهم وبهذه المناسبة، سعت الميرة أيضًا لمشاركة أطفال المدارس 
 .أثناء زيارتهم لدرب الساعي

 :"وطني قطر"الراعي الذهبي لكتاب 

، الذي أشرف على إنجازه المركز االتحادي لإلعالم، "وطني قطر"شّكل اختيار الميرة كراٍع ذهبي لكتاب    
سم التدشين بحضور سعادة السيد محمد عبداهلل ، حيث جرت مرا9199واحدًا من أبرز انجازات الشركة لعام 

جسد كتاب  .الرميحي وزير البلدية والبيئة وعدد من أصحاب السعادة والشخصيات الوطنية، اإلعالميين واألدباء
الصورة النموذجية لنهضة دولة قطر وما وصلت إليه من رفاهية وتطور بفضل الجهد والعطاء " وطني قطر"

دة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، ومن الالمحدود من قبل القيا
وتضمن هذا المشروع الوطني . قبله حضرة صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه اهلل

حفل تدشين الكتاب رسالة وفاء وامتنان بالعهد إلى سمو األمير المفدى، إذ صادف حفل تدشين الكتاب تاريخ 
  .يونيو ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البالد 92

الفصل األول عن قطر تاريخًا وحضارة ومؤسسًا، الفصل الثاني عن رؤية سمو : تضمن الكتاب ثالثة فصول    
دولة يشهد العالم األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي أرسى امتداد سلف الخير بكل الجهد لتأسيس 
بينما استعرض . لها، وصواًل لخير خلف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى

والتي تعتبر خارطة مستقبل قطر من خالل الموازنة بين  9141الفصل الثالث من الكتاب رؤية قطر الوطنية 
كما أشار الكتاب إلى احتضان دولة قطر . شرية والطبيعيةاالنجازات التي تحقق النمو االقتصادي والموارد الب

 .والجهود الوطنية المبذولة إلنجاز هذا الحدث العالمي الضخم 9199لكأس العالم 

 : شركة  وول مارت  -4-00

شركة على مستوى العالم تمارس أنشطة  900ضمن أفضل 15لمرتبة ا41احتلت شركة وول مارت         
، وهي تتبع مجموعة وول مارت  1099وفقا لمجلة المسؤولية االجتماعية للشركات لعام  المسؤولية االجتماعية

للمراكز التجارية العالمية التي تشتهر بأنشطتها التجارية العالمية ، وقد قامت بمجموعة من األنشطة االجتماعية 
 : ومن أمثلتها

مليون دوالر في شكل منح للمنظمات  4.2عن قيامها بالتبرع بمبلغ  1090إعالن الشركة في أبريل  -
غير الهادفة للربح لمساعدة األمركيين على العودة الى العمل من خالل دعم البرامج التدريبية لخلق قوى 

 .عاملة ماهرة

بمبلغ   fighting hunger together برنامج لمكافحة الجوع في أمريكا 1090تبنت الشركة في عام  -
 .1090/1095يني بهدف القضاء على الجوع خالل الفترة مليار دوالر في شكل نقدي وع 1
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مليون دوالر بحلول  10عن مضاعفة دعمها للعسكريين ليصل الى  1099إعالن الشركة في أغسطس  -
 .1095عام 

عن مساهمتها في خلق فرص عمل لالقتصاد األمريكي من خالل  1099إعالن الشركة في أغسطس  -
 .فرع جديد للمؤسسة وذلك بنهاية العام المالي 900ألف موظف بنحو  95توظيف أكثر من 

مليون دوالر ، كما تبنت  21بتمويل برامج تعليمية وصحية للطالب بقيمة  1090قامت الشركة في عام  -
 25والذي من خالله تم توزيع أكثر من   teacher rewards programبرنامج مكافآت المعلمين 

مليون دوالر لشراء مستلزمات للفصول التعليمية في السنة  2.5ألف بطاقة هدايا على المعلمين بقيمة 
 .1001/1090الدراسية 

 2.5بمنح أكثر من  1099إطالق مبادرة تهدف إلى توفير فرص العمل والتدريب، حيث قامت في عام  -
عدادهم للمرحلة المقبلة في  ماليين دوالر في شكل منح لبرامج مصممة لمساعدة العاطلين وتدريبهم وا 

 .المهنية حياتهم

مليون دوالر  9.5بحوالي   AARP foundation عن تقديم منحة لـ 1001أعلنت الشركة في عام  -
سنة للحصول على برامج تدريبية مختلفة لمساعدتهم على  20سيدة يزيد عمرها عن  250لمساعدة 

 .إعالة أنفسهم وأسرهم

    :شركة  تويوتا -4-00

:كالتاليهي شركة سيارات عالمية، وهي تقوم بمجموعة من األنشطة المجتمعية          
21 

المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع والمساهمة االجتماعية في مجاالت مثل التربية : أنشطة بيئية -
 :البيئية ، ودعم العمل البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي، وذلك من خالل

 1000المنح لدعم األنشطة البيئية التي تنفذها المنظمات غير الهادفة للربح والذي بدأ منذ عام برنامج  -
 "التكنولوجيا البيئية والمساهمة في تنمية الموارد البشرية للحفاظ على البيئة" تحت شعار 

 .1005برنامج تويوتا لتوعية الشباب الصيني بموضوعات الحماية البيئية منذ عام  -

 .1009نع التصحر بالصين منذ عام برنامج م -

 .مشروع حماية الغابات باليابان -

 .1005مؤسسة تويوتا في اليابان والتي تقوم بعمل برامج تعليمية بيئية لألطفال والبالغين منذ عام  -

مؤسسة التنمية المستدامة باليابان التي تقدم برامج التنمية البيئية باالشتراك مع المنظمات غير الهادفة  -
 .1001للربح منذ عام 
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إنشاء مجموعة من المدارس الثانوية بالقرب من فروع (: أندونيسيا/ ماليزيا) مشروع تويوتا إيكو للشباب  -
تويوتا بهدف تخطيط وتنفيذ مشاريع تحسين البيئة، مثل ترشيد استهالك الكهرباء وتنقية المياه منذ عام 

1009. 

تم التعاقد مع المنظمات غير الحكومية  1001منذ عام (: نالفلبي) مبادرة استعادة الغابات الممطرة  -
 .البيئية في أنشطة غرس األشجار في مقاطعة كاجايان بالفلبين

بالتعاون مع مجموعة من الدول األوروبية ، حيث تعتبر العوامل الرئيسية لتحسين : مبادرة القيادة البيئية -
ر مهارات القيادة وذلك من خالل تنظيم ورش عمل كفاءة استهالك الوقود وتكنولوجيا المركبات هي تطوي

 .1001بيئية تقوم بنظم محاكاة لتعليم قيادة السيارات وذلك منذ عام 

لتمويل مشاريع المحافظة على البيئة،  1002بالواليات المتحدة منذ عام  Together Green مبادرة  -
 .وتشجيع العمل التطوعي

برازيل في ترميم والحفاظ على الغابات على المحيط األطلسي، تساهم شركة تويوتا بالتعاون مع دولة ال -
 .1001للمناطق األكثر تضررا في البرازيل عام 

تستخدم شركة تويوتا خبراتها لتصنيع البرامج التي تعمل على النهوض بالعلوم : أنشطة تعليمية -
 :من خالل والتكنولوجيا، وتدعم تنفيذ البرامج التعليمية في جميع أنحاء العالم ، وذلك

بدأت شركة تويوتا تدريس برنامج تعليمي يستهدف المعلمين، حيث : المشروع التعليمي بجنوب افريقيا -
 .يدربهم على أساليب تدريس اللغة االنجليزية، والرياضيات والعلوم

بالتعاون مع مؤسسة سونج  1002قامت شركة تويوتا بإجراء برنامج للمنح الدراسية في الصين منذ عام  -
تشينج لينج لمساعدة الطالب في وسط وغرب الصين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية في استكمال 

 .دراستهم الجامعية

تنظيم ورش عمل لتعزيز رو  االبتكار لدى األطفال باليابان في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، وتنظيم  -
فة للربح في اليابان لتعزيز الحس ورش عمل بين الفنانين واألطفال بالتعاون مع المنظمات غير الهاد

 .الفني لألطفال من خالل تفاعل األطفال مع الفنانين

بدأت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في  1005منذ عام : مؤسسة تويوتا للمنح الدراسية بكوريا  -
 .طالبا في السنة 25تقديم منح دراسية لطالب المدارس الفقيرة بواقع 

تدرس باللغة البرتغالية في مجال السيارات للبرازليين قاطني اليابان ، كما تم  إعداد دورات تدريبية -
طالب  100االحتفال مؤخرا بالذكرى السنوية العاشرة إلعداد تلك الدورات ، وقد تخرج فيها أكثر من 

 .وطالبة
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 : شركة مايكروسوفت  -4-13

في  11العالم، وقد احتلت الشركة المرتبة هي من كبرى شركات البرمجيات في 43 شركة مايكروسوفت      
شركة تمارس أنشطة المسؤولية االجتماعية في العالم الصادرة عم مجلة المسؤولية االجتماعية  900قائمة أفضل 
 .1099للشركات لعام 

تقوم شركة مايكروسوفت بالعديد من األنشطة والبرامج في خدمة المجتمع، وفي إطار ذلك فإنها تعمل  -
ع الموظفين لديها على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، من خالل منح الموظفين الذين على تشجي

التطوعي وقت مدفوع األجر، إتاحة فرص للموظفين لالشتراك في فريق   يرغبون في االشتراك بالعمل
دة العمل التطوعي في الشركة، استخدام موارد وأدوات الشركة في العمل التطوعي، وفي الواليات المتح

 .يسمح بإعطاء منح للمنظمات التطوعية التي يشترك فيها الموظفون المتطوعون
ألف ساعة في الواليات  424.2بلغ عدد ساعات العمل التطوعي للموظفين  1001/1090في عام  -

 .موظف 2100المتحدة فقط، وبلغ عدد الموظفين المتطوعين بوقتهم 
بلغ حجم التبرعات المقدمة  1090لتطوعي حتى عام منذ اشتراك شركة مايكروسوفت في برامج العمل ا -

مليون دوالر، وفي الواليات المتحدة فقط بلغت قيمة تبرعات  150للمنظمات غير الهادفة للربح 
 22.5مليون دوالر من الشركة ليصل المبلغ اإلجمالي إلى  42.1مليون دوالر، مقابل  202المنظمات 

 .1001/1090مليون دوالر عام 
والحفاظ عليها من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات، " باالستدامة البيئية" مايكروسوفت  تهتم شركة -

في تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وذلك عن طريق تطوير وتصنيع منتجات الشركة من البرمجيات 
 .وبرامج تكنولوجية التي تستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتوفير

 9.4لحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة من الشركة وضعت شركة مايكروسوفت هدف ل -
، ولقد حددت الشركة أربعة مجاالت رئيسية للعمليات للحد من 1001مليون طن متري مكافئ عام 

 .االنبعاثات فيها وهي مراكز البيانات ، االنتقاالت والسفر، المباني ، ومعامل الكمبيوتر
 4أقل من الطاقة من مراكز البيانات التي تم بنائها منذ  % 50ركة تستهلك مراكز البيانات الجديدة بالش -

 .سنوات
تعمل شركة مايكروسوفت باستمرار على خفض تكلفة االنتقاالت والسفر في الشركة : االنتقاالت والسفر -

عن طريق استخدام وسائل بديلة للسفر تتضمن تكنولوجيا االتصال عن بعد ، وقد ساهمت هذه السياسة 
 .من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السفر  % 45في تخفيض حوالي 

من إجمالي الطاقة المستخدمة في مباني الشركة تأتي من مصادر طاقة متجددة %  92حوالي : المباني -
 .من الطاقة المستخدمة في المقرات الرئيسية هي طاقة كهرومائية%  21، وأكثر من 
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تم االنتهاء من بناء مركز ألبحاث وتطوير الدعم الفني  9111/9191عام في : معامل الكمبيوتر -
لتعزيز الدعم الفني لمعامل الكمبيوتر وخوادم الحاسب اآللي ، ولخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

 .ألف طن متري سنويا 99الكربون بمقدار 

 :الخاتمة
: االجتماعية يعتمد أساسا على التزامها بثالثة معايير هينجا  قيام الشركات بدورها في المسؤولية    ان    

االحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، دعم المجتمع ومساندته، حماية البيئة سواء من حيث االلتزام 
من  بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن

الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومن هذا المنطلق تبنى االتحاد األوروبي 
استراتيجية وأصدر قوانين تزاوج بين االقتصاد والمجتمع والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تنوير العميل لكي 

 .ار الوردة لكي ترسخ الصورة في أذهان السكانيساعد الشركات التي تلتزم بتلك المعايير، وتبنى شع

وال نجافي الواقع إذا قلنا إن الفرق  شاسع بيننا وبين الدول المتقدمة فيما يتعلق بممارسة الشركات الوطنية    
مسؤوليتها نحو المجتمع ونحو موظفيها وتبنيها كاستراتيجية تصب في خدمة االقتصاد الوطني، فشركات وطنية 

في إنفاقها تجاه المسؤولية االجتماعية على أريحية مديرها أو صاحبها وهي ال تعين نسبة من  كثيرة تعتمد
أرباحها لتبني المسؤولية االجتماعية مما يجعل إسهامها فرديا وفي معظم األحيان وفق مناسبات معينة، وبالتالي 

ة، ويتأخر دور الشركات والمؤسسات يتدنى إسهام الموظف في تفعيل عملية التنمية الوطنية الشاملة والمستدام
الوطنية عما تقوم به نظيراتها في الدول المتقدمة، ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال تشكل الجمعيات غير 

 .الربحية عامال فاعال في خدمة الناتج المحلي لالقتصاد األميركي

لعالمي لألمم المتحدة والتى يجب مراعاتها وتم تشجيع الشركات على االلتزام بالمبادئ العشر للميثاق ا     
وتم تشجيع الشركات ليس فقط على االلتزام بتلك . بشكل يومي عند اتخاذ كافة القرارات ووضع اإلستراتيجيات

نما أيضًا محاولة االمتناع عن عقد صفقات تجارية مع الشركات التي ال تحترم كل أو بعض تلك  المعايير، وا 
 .المعايير
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،الكويت، وكالة (مناهج البحث العلمي دليل الطالب في كتابة األبحاث و الرسائل العلمية )بدوي عبد الرحمان ، - 11

 942ص . 9177، 14المطبوعات للنشر ،ط
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 :ملخص
 إلقاء تم حيث المستدامة، التنمية تحقيق في االجتماعية المسؤولية مساهمة مدى على الضوء تسليط إلى يةالبحث الورقة هذه هدفت
 امثلة إعطاء تم كما بينهما، العالقة إلى باإلضافة المستدامة التنمية و االجتماعية للمسؤولية المفاهيمي االطار على الضوء
 اإلجتماعية المسؤولية أن إلى الدراسة هذه وتوصلت. االجتماعية للمسؤولية هاتطبيق كيفية في عالمية مؤسسات بها قامت لتجارب

 برامج ووضع إجتماعيا المسؤولة السلوكات كل بتبني القيام طريق عن ذلك و للشركات العليا اإلدارة عاتق على األولى بالدرجة تقع
 وتدعم تمارس عندما التنافسية ميزتها من وتعزز سمعة تكتسب أن بإمكانها الشركات أن الى الدراسة خلصت وقد. لتنفيذها وخطط
 .غيرها من أكثر بنسب االجتماعي الدور ذات للشركات األرباح زيادة الدراسات أثبتت فقد االجتماعية، أنشطتها

 H & Mشركة  ،SONY شركة ،شركة كوكاكوال ،المستدامة التنمية االجتماعية، المسؤولية :المفتاحية الكلمات 
Abstract: 
This paper aimed to shed light on the contribution of social responsibility in achieving sustainable 
development. It dealt with the conceptual framework of social responsibility and sustainable 
development as well as the relationship between them. In addition, the paper addressed how 
international companies apply social responsibility. This paper found that Social responsibility is 
primarily the senior management’s responsibility; top management leaders should adopt all aspects 
of the socially responsible behaviors and develop the appropriate programs and plans. Finally, the 
paper concluded that companies can attain a good reputation and enhance their competitive 
advantage when they practice and support their social activities, because many studies argue a 
good relationship between increased profits and the social role of companies by more rates than 
others. 
Keywords: Social Responsibility, Sustainable Development, Coca-Cola, SONY, H & M 

 
 



 مقدمة
 أدوارها من كثير عن الحكومات تخلي بعد متزايدة أهمية الخاص والقطاع للمؤسسات االجتماعي الدور يكتسب

 طبيعي أمر انهأ على إليها ينظر كان اجتماعية برامج الحال بطبيعة صحبتها والتي والخدمية، االقتصادية
 من كثير في كانت وان الحكومات، تديرها التي االقتصادية للمؤسسات الربحي الهدف انتفاء ظل في ومتوقع
 .و ارباحا طائلة إيرادات تحقق األحيان

 هذا. المستهلك حماية جمعيات دور وتنامي العمال بحقوق االهتمام ذات الحكومية غير ؤسساتالم تزايد ان
 الستمرارا في الراغبة األعمال ؤسساتم تتبناه أن يجب نموذج يستلزم االجتماعي الطابع ذو الجديد الهدف

 تمعلمجوا البيئة اتجاه المواطنة صفة خالله من تكتسب السوقية، وحصصها التنافسي مركزها على والمحافظة
 .ُجدتو  إن ألنشطتها السلبية اراآلث تحمل فقط مجرد وليس
 األعمال وبيئة ؤسساتالم طبيعة حسب الدول ختالفبا االجتماعية المسؤولية مفهوم وتطبيق تبني درجة تختلف

 االهتمام أن فنجد ،ؤسسةم لكل اإلداري واألداء المالية المراكز االجتماعية، المسؤولية ثقافة انتشار من لسائدةا
 كل ضخم أعمال رقم تحقق التي خاصة المتقدمة الدول في ؤسساتالم لدى االجتماعي الجانب ذابه أكبر يكون
 االقتصادي البعد مع واألخالقي االجتماعي البعد لدمج دفته سياسة انتهاج من البد نظرها وجهة فمن سنة،

 .ؤسسةللم العام الهدف تخدم تكاملية عالقة ايجاد على والعمل
 فثمة والخيرية، التنموية والبرامج للمشروعات التبرعات عند تتوقف ال للمؤسسات االجتماعية المسؤولية ولكن

 ويجنبها كبرى، بفوائد والدول تمعاتلمجا ىعل ذلك وسيعود المؤسسات ابه تلتزم أن يجب ومبادئ للعمل مجاالت
 على المترتبة التكاليف من بكثير أكبر ونتائجها تكاليفها، في ستكون واجتماعية واقتصادية بيئية وأزمات كوارث
 األعمال مؤسسات بين المكتسبة والحقوق المترتبة الجديدة والواجبات االلتزامات هذه ،وااللتزامات المسؤوليات هذه
 وتطبيقها ممارستها يتم التي االجتماعية، لمسؤوليةبا يسمى ما إطار في تتم أخرى جهة من والبيئة جهة من

 ومتابعة بتنفيذها االهتمام االجتماعية، المسؤولية برامج وضع خالل من األعمال ؤسساتلم اإلداري النظام ضمن
 .عليها المترتبة النتائج
من اجل تحقيق التنمية  للمؤسسات اإلجتماعية المسؤولية واقع على الضوء لتسلط الدراسة هذه جاءت هنا ومن

 "الهند -كوال كوكا"  شركةلثالث شركات و هي  االجتماعية المسؤولية تطبيقات نبين أن سنحاول حيث المستدامة
 لطرح يؤدي ما وهذا ،العالمية الشركات كبرأل ذجاكنم "Hennes & Mauritz"و شركة " SONY"و شركة 

 :اآلتي يسيالرئ السؤال
 المستدامة؟ التنمية تحقيق في للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تساهم كيف

 حول النظرية المفاهيم فيه سنناقش األول المحور محاور، ثالثة في مداخلتنا تقديم سنحاول التساؤل على لإلجابة
 سنخصصه الثاني والمحور ،المسؤولية االجتماعية بالتركيز على مفهومها و اهمية تبنيها من طرف المؤسسات

" شركة من كلتجارب  فيه فسنعرض الثالث المحور أما ،التنمية المستدامة و اهدافها و ابعادها مفهوم لتبيان
 ."Hennes & Mauritz" شركة و" SONY" شركة و "الهند -كوال كوكا



 مسؤوليتهما إطار في اتالشرك ابه تقوم التي البرامج لبعض وصفي تحليلي منهج هو المتبع المنهج وسيكون
 .االجتماعية

 المسؤولية االجتماعية :المحور االول
حيث كانت المؤسسات تركز  ،لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية معروفا بشكل واضح في بداية القرن العشرين

بني زيادة النقد الموجه لهذا المفهوم ظهرت بوادر لت و مع ،اهتمامها على تعظيم ارباحها بكافة الوسائل
و في هذا االطار برزت عدة دراسات و اجتهادات  ،المؤسسات دورا اتجاه المجتمع و البيئة التي تعمل فيها

لتحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية الذي شهد تغيرات جوهرية على مر الزمن و ال يزال يعرف تطورات مع 
 .تطور المجتمع و توقعاته

 :ف المسؤولية االجتماعيةيتعر  -0
العديد من التعاريف و ذلك بتعدد اراء و توجهات الكثير من الكتاب و  االجتماعية المسؤوليةمصطلح لقد ورد ل

 للوصول المؤسسة تتخذها التي االفعال و القرارات مجموعة:" انها على االجتماعية المسؤولية تعرف :الباحثين حيث
 االقتصادية المنافع من جزءا االمر نهاية في تمثل التي و المجتمع في السائدة القيم و المرغوبة االهداف تحقيق الى

 i."استراتيجيتها من كجزء تحقيقها الى الساعية و المؤسسة إلدارة المباشرة
ة االعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق المساهمة أالتزام على منش :بانها( (Holmesو عرفها 

و خلق  ،محاربة الفقر و تحسين الخدمات الصحية و مكافحة التلوثبمجموعة كبيرة من االنشطة االجتماعية مثل 
  ii.فرص عمل و حل مشكلة االسكان و المواصالت و غيرها

التزام المؤسسة ذات النشاطات التجارية للمساهمة في التنمية " :تعرفها منظمة التعاون االقتصادي و التنمية على انها
ائالتهم و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم و ع
 iii".ن واحدآالناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في 

و للقيام بهذه الوظيفة ينبغي  ،هي مسؤولية المؤسسة امام تأثيرات نشاطها على المجتمع" :تعريف المفوضية األوروبية
و حتى تؤدي  ،التنظيمية و المعاهدات التي ابرمتها مع مختلف االطراف القواعد ،على المنظمة احترام القوانين

 المسار تحديد و األطراف مختلف معالمؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض ان تدخل في شراكات محدودة 
 لمستهلكوا االنسان حقوق احترام و األخالقيات و البيئية و االجتماعية لمسائل ؤسسةالم اهتمامات إدراج نحو الموجه
 iv".يتهاالستراتيج وضعها في أو التشغيلية أنشطتها في سواء

 التدبيرية األفعال و الطرق و والفلسفات القرارات جميع: "بانها االجتماعية المسؤولية عرففقد ( (Carrolاما الباحث 
 تمع،لمجا اتجاه به القيام األعمال قطاع على يتوجب التزام"  بذلك وهي ،"لها هدفا تمعلمجا ورفاهية تطور تعتبر التي
 ثاراآل وتخفيض تمعلمجا على المؤسسات لنشاطات االيجابية ثاراآل تعظيم على يعمل أن االلتزام هذا شأن من وأن

 أربع على يشتمل مفهوم االجتماعية المسؤولية كون إلى وأوضح ،"ممكن قدر أكبر إلى النشاطات لتلك السلبية
 v.الطوعية والمسؤولية واألخالقية، والقانونية، االقتصادية، المسؤولية في تتمثل رئيسية جوانب
 .النظرية أسسها لها وضع من أول و االجتماعية للمسؤولية شامال تعريفا أعطى من أول( Carrol )يعتبر وعليه



 حداثأ مع للتعامل ضيق مفهوم من وانتقل شمولية أكثر إطار في جديدا منحا االجتماعية المسؤولية مفهوم نحا ولقد
 الرأي هذا أكد وقد األمد، بعيد االستراتيجي التخطيط في كبيرة أهمية إعطاءه يتطلب استراتيجي هدف إلى آنية بيئية

(Daft) بطريقة واألفعال المهمة القرارات اتخاذ في األساسيؤسسة الم إدارة واجب هي االجتماعية المسؤولية أن ذاكرا 
  vi.ومصالحه تمعلمجا رفاهية تحقق

 المؤسسة بين أخالقي إلتزام :بانها شاملة بصورة اإلجتماعية المسؤولية نعرف أن يمكن سبق ما على اءابن و 
 أذهان في مكانتها تعزيز شأنه من بما تمع،لمجا وبين بينها الروابط تقوية خالله من وتسعى تمع،لمجوا اإلقتصادية
 .المستقبل في أدائها وتحسين انجاحه على بدوره ينعكس والذي عام، بشكل تمعلمجوا المستهلكين

 :همية و دوافع المسؤولية االجتماعيةأ -7
العديد لها يحقق االجتماعية للمسؤولية المؤسسات انتهاج أن على يؤكدون الموضوع هذا في الباحثين معظم إن  
 vii:منها نذكر الفوائد من
 والعاملين كالعمالء لحةالمص أصحاب لدى االيجابي المظهر وترسيخ تمعلمجا في المؤسسة صورة تحسين* 

  .للمؤسسة طوعية مبادرات تمثل االجتماعية المسؤولية أن اعتبر إذا خاصة المجتمع، وأفراد
 على اإليجابي والتأثير الجنسين، من العاملين وصحة سالمة وتحسين المعنوية، وروحهم الموظفين والء تعزيز* 
 .بهم واالحتفاظ الموظفين وتحفيز توظيف على ؤسسةالم قدرة
 .الفساد وانعدام العادلة، والمنافسة المسئولة، السياسية المشاركة خالل من المعامالت ونزاهة اعتمادية تحسين* 
 تعترض قد التي القانونية النزاعات أو المشكالت حل في يساعد مما الحكومات مع قوية عالقات بناء *

 .لنشاطها ممارستها أثناء المؤسسة
 البيئية، المتطلبات على للتعرف العاملين ودفع والبيئية، واالجتماعية المالية النواحي في المؤسسة أداء تحسن *

 .البيئة مع التفاعل على متهقدر  وتحسين
 جوهر هو الذي الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة االجتماعية العدالة من نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار *

 .األعمال ؤسساتلم االجتماعية المسؤولية
 viii:ما الدوافع فتتمثل فيا

 .تمعلمجوا واألسرة النفس اتجاه مسؤولية يتحمل الجميع أن* 
 تنمية خالل من تمعلمجا تجاه المؤسسات و للشركات االيجابي لاللتزام وسيلة االجتماعية المسؤولية إن* 

 .البشرية الموارد
 .العالمية المواصفات بتطبيق االلتزام* 
 .محليا و عالميا المنافسة حدة دةياز  لمواجهة تاجيةاالن مستوى برفع االهتمام* 
 .التميز و العمل قيم احترام على لحفزهم لشركاتبا العاملين لدى الهامة القيم بعض إرساء* 
 .الخيرية األعمال على إلنفاق للمجتمع الجميل رد* 
 
 



 :بعاد المسؤولية االجتماعيةأ -3
 البعد أن حيث األخالقي، اإلنساني، القانوني، االقتصادي، لبعدا منها أبعاد عدة االجتماعية المسؤولية تتضمن

 الهيكل لبناء المادية القاعدة يمثالن لذلك المؤسسات أعمال في ابهم المسلم الجوانب هما والقانوني االقتصادي
 اتهعالقا في األعمال مؤسسات وتعامل توجيه في حداثة األكثر واإلنساني، األخالقي البعدين يمثل بينما الهرمي،
 عن مستقلة غير للمؤسسة االجتماعية للمسؤولية األربعة األبعاد فإن Carroll حسب وذلك .تمعلمجا مع وتفاعلها
  ix:في وتتمثل ككل المؤسسة تخص وهي بعضها
 وتستخدم ،والفعالية الكفاءة لتحقيق اقتصادية أنشطة األعمال مؤسسة تمارس حيث :االقتصادي البعد 

 اإلنتاج عوامل على عادل بشكل العوائد وتوزع. راقية بنوعية وخدمات سلع لتنتج رشيد بشكل الموارد
 .اقتصادية مسؤولية تحملت قد تكون ذلك بتحقيق ،المختلفة

 الحاكمة والتشريعات لقوانين والطوعي الواعي االلتزام اإلطار هذا في يندرج حيث :القانوني البعد 
 المنافسة أو البيئة أو العمل أو األجور أو االستثمار في اهذ كان سواء ،تمعلمجا في الجوانب لمختلف

 .غيرها أو
  في ومسارها لها قرار كل في األخالقي الجانب األعمال ؤسسةم خالله من تراعي التي :األخالقي البعد 

 .تمعلمجا يلحق قد ضرر ألي تجنبا فيها، تعمل التي الصناعة
 تمعلمجا تخدم التي الخيرية االجتماعية والمساعدات اتوالهب التبرعات على يشمل الذي :الخيري البعد 

 وتعمل تمعالمج قضايا من أساسية قضية اإلطار هذا في ؤسسةالم تتبنى قد كما .الربح إلى دفته وال
 .ومتابعتها دعمها على

 بشكل Carrollأوردها التي و األربعة العناصر مجموع حاصل هي الشاملة اإلجتماعية مؤسسةال مسؤولية إن
 :معادلة

 .الخيرية المسؤولية+  األخالقية المسؤولية+ القانونية المسؤولية+ االقتصادية المسؤولية=  الشاملة االجتماعية المسؤولية
 االجتماعية المسؤولية هرم يوضح (0)رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخيرية المسؤولية  

حسينت و المجتمع في الموارد تعزيز في يسهم صالح التصرف كمواطن  

الحياة نوعية  

األخالقية المسؤولية  

عادل حق و و صحيح بشكل تعمل نأ إلى يؤدي مما قرارتها في األخالقي للجانب ؤسسةالم مراعاة  

القانونية المسؤولية  

األساسية العمل قواعد يمثل ما وهو تمعلمجا في خطا أو صحيح هو ما يعكس الذي و القانون إطاعة  

االقتصادية المسؤولية  

األخرى لمتطلبات للوفاء أساسية قاعدة يمثل ما وهذا المؤسسة عائدا تحقيق  



 الرئيسية الوظائف مديري من عينة لآلراء تطبيقية دراسة تماعيةاالج للمسؤولية الصناعية األعمال منظمات تبني واقع سين، محمد عاطف محمد :المصدر
 .28ص ، 8002 والمالية، اإلدارية العلوم كلية العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة ماجستير، رسالة األردنية، البشرية األدوية صناعة شركات في

 هدفها المؤسسات كانت حيث دي،اقتصا بعد أساسعلى  كان االجتماعية المسؤولية بداية أن الشكل يوضح
 مخرجات جودة من يستفيد سوف المستهلك فإن المؤسسة على المنافسة ثيرتأ خالل ومن والذي الربح هو الوحيد

 أن إلى التشريعات، وسن القانوني البعد خالل من تمعلمجا ظروف مراعاة المؤسسة الحكومة إلزام ثم المؤسسة،
 لتاليباو  فيه، تنشط الذي تمعلمجا أمام أخالقيا ملزمة فتكون االجتماعية وليةالمسؤ  مفهوم طواعية المؤسسة تتبنى
 .وفعالية بكفاءة خدمته على تعمل تمعلمجا من جزء أصبحت المؤسسة أن وهي ظاهرة أمام أنفسنا نجد

 التنمية المستدامة :المحور الثاني
 تحتل فهي التنموي، الفكر تطور مسيرة في رزبا كمعلم ظهرت التي الحديثة المفاهيم من المستدامة التنمية ان
 العدالة لتحقيق أساسي كمطلب الحكومات مختلف اهتمامات أهم من وغدت الدولي، المستوى على كبيرة نةمكا

 .األجيال مختلف بين والثروات التنمية مكاسب توزيع في واالنصاف
 :تعريف التنمية المستدامة -0

 أنه إال ،7821 سنة منذ متواصلة ماتزال المحاوالت هذه و ستدامة،الم التنمية لتعريف عديدة محاوالت برزت
 مجرد تبقى التعاريف فكل نظري ألساس مفتقدة المستدامة التنمية أن مادام مفادها فكرة حول إجماع يكون يكاد

 :التعاريف هذه بعض يلي ما وفي محاوالت،
 على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية" :عرفت التنمية المستدامة بانها

 x."الخاصة اتهاحتياجا تلبية
 7888 سنة ريوديجانيرو في انعقد الذي والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر في المقرر الثالث المبدأ عرف كما

 التنموية لحاجاتا متساو نحو على تتحقق بحيث التنمية، في الحق إنجاز ضرورة: "ابانه المستدامة التنمية
 xi".والمستقبل الحاضر ألجيال والبيئية
 الفرصة وتوسيع للجميع األساسية الحجات بتلبية تقضي التي التنمية" :ابانه والتنمية للبيئة العلمية اللجنة وعرفتها

 حدود ضمن استهالكية أنماطا تشجع التي القيم ونشر افضل حياة الى متهطموحا إلرضاء تمعلمجا أمام
 xii".معقول بشكل تحقيقها الى تمعلمجا يتطلع التي البيئية تناااالمك
 بأكبر االجتماعية لرفاهيةبا االرتقاء إلى يؤدي الذي النشاط ذلك" :ابانه عرفها فقد" Edward barbier"  اما
 xiii".البيئة إلى واإلساءة األضرار من ممكن قدر قلاو  المتاحة، الطبيعية الموارد على الحرص مع قدر
 واستغالل اإلنسان لحياة نوعية لتحقيق تسعى المستدامة التنمية أن القول أمكننا التعاريف هذه كل لخال ومن

 نجدايضا  ،المقبلة األجيال متطلبات وضمان بعيدة، زمنية لمدة إبقائها ومحاولة عقالنية بطريقة الطبيعية الموارد
 يجب بحيث العالم أنحاء كل في االجتماعية تنميةال على العمل هي المستدامة للتنمية المكونة العناصر اهم أن

 .وغيرها الطاقة و التعليم و والصحة العمل من الناس احتياجات توفير
 
 



 :هداف التنمية المستدامةأ -7
 xiv:التالي النحو على نوردها لتحقيقها تسعى التي األهداف من مجموعة المستدامة للتنمية
 طريق وعن التنموية السياسات وتنفيذ التخطيط اتعملي خالل من وذلك للسكان، أفضل حياة تحقيق 

 االجتماعي أو االقتصادي سواء للمجتمع جيد نمو تحقيق وكيفية النمو وجوانب مجاالت على التركيز
 .والروحي والنفسي

 يكون أن إلى أدى الذي هو والبيئة المستدامة التنمية بين الوثيق االرتباط إن: الطبيعية البيئة احترام 
 وانسجام، تكامل عالقة لتصبح واحترامها البيئة على الحفاظ هو المستدامة التنمية وراء رئيسيال الهدف
 شروط بتحسين مستدامة وطنية يةو تنم ترقية إلى تؤدي البيئة فحماية اإلنسان، حياة أساس البيئة فنظافة
 .ككل للمجتمع مستدامة تنمية يحقق سليم معيشي إطار ضمان على والعمل المعيشة

 تنمية تحدث فبالتوعية تحدث، التي البيئية والمخاطر لمشاكل السكان توعية إلى المستدامة التنمية دفته 

 برامج ومتابعة وتنفيذ إلعداد حلول ايجاد على األفراد حث وفي البيئة، على الحفاظ أهمية اتجاه مستدامة
 .المستدامة التنمية وسياسات ومشاريع

 عليها أهدافها لتحقيق المستدامة فالتنمية للموارد، عقالني دامواستخ أمثل استغالل لتحقيق تسعى 
 الموارد هذه وتدمر تستنزف ال لكي ومدروس له مخطط عقالني بشكل الموارد هذه استغالل بتوظيف
 .القادمة األجيال متطلبات على الحفاظمن اجل  وتفقدها،

 ويخدم يحقق بما الوسائل هذه يفبتوظ وذلك تمعلمجا هدافبأ والمعاصرة الحديثة التكنولوجيا ربط 
 المنشودة األهداف تحقيق وفي تمعلمجوا لألفراد تنمية يحقق لما استغاللها عن طريق وذلك تمع،لمجا

 .تمعلمجا على سلبية رثاآ له تكون أن دون
 التنمية يفعل   بواسطته ذيالزن التوا بتحقيق وذلك تمع،لمجا تياوأولو  حاجات في مستمر تغيير إحداث 

 لهذه مناسبة بدائل ايجاد إلى يؤدي وبدوره الخاصة البيئة المشاكل في التحكم إلى ويؤدي تصاديةاالق
 .المشاكل

 :المستدامة بعاد التنميةأ -3
 لتنميةبا يسمى ما ليشكلوا التكنولوجي البعد وكذا البيئي البعد االجتماعي، والبعد االقتصادي البعد من كل يتفاعل

 أو فرع كل منظومة، لتشكل األبعاد هذه وتداخل تكامل عن عبارة جوهرها في خيرةاأل هذه حقيقة إن المستدامة،
 أبعادها تنعكس والتي التنمية هذه مخرجات األخير في لتُكون أخرى جزئية أنظمة أو فروع مع مترابط جزئي نظام
 .القادمة واألجيال الحالي الجيل على

 االقتصادية، للعدالة تحقيق من االقتصادية المناهج رشيدت المستدامة التنمية تتطلب :االقتصادي البعد 3-0
 والفقراء األغنياء بين الفرص تكافؤ ابه فنعني االقتصادية العدالة يخص فيما أما ،الطبيعية الموارد تبديد إيقاف
 وق،الحق من ذلك وغير االختيار حرية وعلى للموارد العادل والتوزيع والصحة االجتماعية والخدمات التعليم في
 الطاقة تبديد تقليل على تعمل التي االستهالك أنماط تغيير فيتطلب الطبيعية الموارد تبديد ايقاف يخص فيما وأما



حداث الكفاءة، مستوى تحسين عبر وذلك الطبيعية، والموارد  هذه في والبد الحياة، أسلوب في جذري تغيير وا 
 xv.النامية البلدان إلى البيئية الضغوطات رتصدي وعدم لبيئةبا اإلضرار عدم من التأكد من العملية

 أن يجب مستمرة التنمية هذه تبقى وحتى االستدامة، أساس االجتماعي العدل يعتبر :االجتماعي البعد 3-7
 االعتماد يكفي وال المستضعفة، للفئات الفقر حدة من التخفيف البعد هذا وجوهر تمع،لمجا شرائح جميع تراعي
عطاءه تمعلمجا إشراك يجب بل ،ارباح من المؤسسة تحققه بما االكتفاءو  االقتصادي البعد على  في األهمية وا 

 االعتماد إلى اإلنتاجي المال رأس على االعتماد من التحول يعني هذا والتسويقية، اإلنتاجية المؤسسة سياسات
xvi.االجتماعي المال ورأس البشري المال رأس على

 مشاركة المستدامة للتنمية االجتماعي البعد ضمن ويدخل 
 وفرصة االجتماعي، القبول على المشاركة هذه وتعتمد للتنمية، والتنفيذ التخطيط مراحل في الفاعلة الناس

 على كبير بشكل البعد هذا في المفهوم هذا نجاح يتوقف و المؤسسات، أنشطة في اهتماماته إدراج من تمعلمجا
 .7892 لسنة المتحدة األمم لمنظمة الدولي تصريحال في عليه منصوص هو كما اإلنسان، حقوق إحترام

 المحافظة وجب ولذلك الحية، الكائنات جميع فيه وتعيش فيه نعيش الذي المحيط البيئة تعد :البيئي البعد 3-3
 حيث من الطبيعية، البيئة تجاه إيجابيا موقفا اإلنسان تخاذبا إال ذلك يتم وال المستدامة، التنمية لتتحقق البيئة على

 والمحافظة وصيانتها تلويثها وعدم واالستنزاف، اإلهدار من عليها والمحافظة لمواردها والرشيد األمثل االستغالل
 xvii.المتعاقبة األجيال لفائدة واستدامتها تجددها على

 .البيئية والتربية البيولوجي، التنوع الطاقة، استخدام اإليكولوجية، النظم من كل البيئي البعد ضمن ويدخل
 أقل يستخدم عصر إلى تمعلمجا تنقل وأكفأ، أنظف تكنولوجيا إلى لتحول يهتم البعد هذا :التكنولوجي البعد 3-4

 ثلو توال الغازات من أدنى حد إنتاج التكنولوجية النظم هذه من الهدف يكون وأن والموارد، الطاقة من قدر
 التكنولوجي فالبعد xviii.داخليا تدويرها إعادة خالل من اتقالنف تدفق من الحد إلى تؤدي معينة معايير واستخدام

 في يسهم سوف فإنه ايجابي بشكل التكنولوجيا استخدمت حيث اذا ،المستدامة التنمية تحقيق في مهم عنصر هو
 .تنضب ال ثروة والتقانة العلم ألن واستدامتها الصناعة تطور

 ستدامةالعالقة بين المسؤولية االجتماعية و التنمية الم :المحور الثالث
تها من اإلتجاهات هااالجتماعية وبذلك تستمد هذه األخيرة إتجا تعد التنمية المستدامة اإلطار العام للمسؤولية

 .البيئي وكذا اإلجتماعي والجانب اإلقتصادي بالجانب أساسي بشكل إذ تهتم واألبعاد األساسية للتنمية المستدامة
 االقتصاد إدارة في متكامل جنه على تنطوي القضايا، من اسعةو  مجموعة إلى االجتماعية المسؤولية تشير حيث
 قدما للمضي معلومات إلى القرار صانعو يحتاج حيث المؤسسية، والقدرة البشرية االتلمجبا واالهتمامات والبيئة
 الضغط، ونقاط االتجاهات عن ومعلومات الراهنة، التقدم مرحلة عن معلومات)االجتماعية المسؤولية تحقيق نحو

 التقدم رصد من السياسات وواضعي القرار ألصحاب المؤشرات هذه تسمح (التدخالت أثر عن ومعلومات
 نظرا بحذر المستدامة للتنمية العددية المقاييس وضع أن كما ،xixالمستدامة التنمية تحقيق سبيل في المحرز

 لمسؤوليةا وبين بينها االرتباط مدى ازإبر  في يساهم والمكانية الزمنية المقاييس ابه تتمتع التي الفريدة للخصائص
 إعداد إلى بحاجة نحن الحالي الوقت في .معرفته نريد بما توحي ال ولكن أرقام لدينا تكون فقد االجتماعية،



 التوازن يقتضي حيث األحسن؛ نحو القرارات على والتأثير النشاطات أثر لتقويم المستدامة للتنمية جيدة مؤشرات
 .القرار صنع أنماط تغيير التنمية عملية في البيئة واحتياجات االجتماعي والرفاه اديةاالقتص األنشطة بين
 سيتم تطبيقه خالل من والذي للشركات االجتماعية المسؤولية بمفهوم مباشرة يرتبط المستدامة التنمية مفهومان 

 الربحية تعظيم هو صاديةاالقت المؤسسة هدف يعتبر والذي للمؤسسة الكالسيكي المفهوم بين القطيعة إحداث
 أخرى أهداف تحقيق على تعمل أن عليها يحتم ونموها بقائها على االقتصادية المؤسسة فمحافظة. للمساهمين
 هذه تحقيق إلى والمستمر الدائم السعي وأن فيها، تعمل التي البيئة في موجودة خارجية وأخرى داخلية ألطراف
 xx.المسؤوليات من لجملة تصاديةاالق المؤسسات تحمل عليه يترتب األهداف
 ياوالقضا االهتمامات لدمج ؤسساتالم ابه تعمل أن يجب التي الطريقة هي االجتماعية المسؤولية تعتبر

 ترسيخها من البد ذلك كل وقبل ا،تهواستراتيجيا اتهوسياسا اتهقرار  في االقتصادية عن فضال والبيئية االجتماعية
 ئن،باالز  العاملين، اتجاه الممارسات أحسن ومستمرة طوعية بصفة هاتطبيق يتم لكي وهذا المنظمة ثقافة ضمن
 xxi:خالل من ككل تمعلمجوا البيئة،
 .البطالة نسبة وتخفيض تمعلمجا في عمل فرص خلق -
 .للمعوقين خاصة عمل مناصب توفير -
 .والتعليم التكوين في الحق خالل من العاملين ومهارات البشرية القدرات تنمية -
 الصحة إدارة لنظام العالمية المقاييس تطبيق خالل من ذلك وتحقيق آمنة و صحية عمل ةبيئ توفير -

 .72000 اإليزو مواصفة وفق المهنية والسالمة
 .ئنباالز  خدمة وتحسين المنتوجات خصائص في األمان -
 متطلبات ؤسسةالم خاللها من تحقق مهمة كأداة  8000ISO الجودة إدارة نظام مواصفات تطبيق -

 .معتلمجا
 االلتزام من جزء هو البيئي فااللتزام تمعلمجا أفراد ولدى الموظفين لدى البيئة على الحفاظ ثقافة نشر -

 .به إال األخير هذا يكتمل ال و االجتماعي
 .منها المتجددة غير خاصة الطبيعية للموارد العقالني االستغالل -
 صديقة ؤسسةالم جعل شأنه من ما بكل موالقيا البيئة لحماية والتوعية التشجير، حمالت في المساهمة -

 .اتهوخدما اتهمنتجا ا،تهنشاطا حيةنا من للبيئة
 .ISO 79000 للبيئة العالمية المقاييس بتطبيق االهتمام -
 .ككل تمعلمجا على لنفعبا تعود التي المشاريع ومختلف األعمال دعم عبر االجتماعية المشكالت حل -
 التنمية عليها تقوم التي واألبعاد ياللقضا مطابقة األمر ايةبد في تعتبر انها نالحظ التي الممارسات من وغيرها

 .المستدامة
 تحقيق في المساهمة ؤسساتالم من العديد تسعى إذ المفهومين، تجمع وطيدة عالقة هناك أن يوضح هذا وعليه
 االجتماعية المسؤولية فهومفم لذلك. االجتماعية لمسؤوليتها دائهاأب االلتزام خالل من المستدامة التنمية أهداف
 .اآلخر يخدم وكالهما متكاملين مفهومين المستدامة والتنمية



 المؤسسات فيها تلتزم األمد وطويلة واضحة مؤسسية سياسة وضع يتطلب المستدامة التنمية تحقيق بحيث
 أن كما .بيئيةوال واالجتماعية االقتصادية التلمجاا في مسؤوليتها لتجسيد مواردها من مئوية نسب بتخصيص

عداد المؤشرات من مجموعة على العتمادبا االجتماعية المسؤولية قياس عملية  من يبرز بذلك، خاص تقرير وا 
 .المستدامة التنمية في ؤسسةم أي مساهمة مدى خالله
 سساتؤ لمبا ويجدر الطويل، المدى على واالستقرار االزدهار لتحقيق الزاوية حجر المستدامة التنمية تعتبر وعليه

 ا،تهمجتمعا بمستوى االرتقاء في والمساهمة المستدامة التنمية تحقيق في المشاركة صالح وطني كيان بوصفها
 ستخدامبا وذلك المستدامة التنمية حول تتمحور التي الوطنية األهداف مع نفسها موائمة إلى تحتاج عليه وبناء
 .األهداف هذه تحقيق في للمساهمة االجتماعية المسؤولية لمبادرات القوية األداة

عرض تجارب بعض الشركات حول تطبيق المسؤولية االجتماعية من اجل تحقيق التنمية  :رابعالمحور ال
 المستدامة

 كوكاكوال، شركة هي و يةاالجتماع المسؤولية تبنت اتلمؤسس اربتج استعراض المحور هذا خالل من سنحاول
 H & M شركة ،SONY شركة

 07 رقم الجدول
 8072 لسنة الدولي ىالمستو  على االجتماعية المسؤولة مجال في رائدة منظمات عشرة أفضل

 الدرجة المؤسسة المرتبة
 Google 07.20    غوغل 0
 BMW 07.23 دبليو أم بي 7
 The Walt Disney 07.00 ديزني والت 3
 Microsoft 07.04 تفروسو يكما 4
 Daimler 07.05 دملر  5
 Lego 02.42 لقو  0
 Appel 02.37 آبل 0
 Intel 02.72 إنتل 2
 Rolls-Royce 02.70 روسلز رو  2
 Rolex 02.77 رولس  07

 م 8072 لسنة اإلجتماعية المسؤولية مجال عالمة في مائة بأفضل الخاص العالمية" Reputation Institute "مؤسسة  ريتقر : المصدر
 "sony"شركة ل االجتماعية  المسؤولية: األول النموذج –0

 المراحل إلى لعودةباو  ،7891 سنة سستتأ العالمي، المستوى على العمالقة الشركات منSONY شركة تعبر
 بناء إعادة هو الشركة سيستأ أهداف بين من أنه إلى الشركة مؤسسي أحد ٫M Ibukaأشار إلنشائها األولى

 والجامعات للمعاهد عالية لوجياتتكنو  وتسويق وديناميكية بسرعة جديدة تكنولوجيات عرض خالل من نبااليا
 وأصبحت الفلسفات هذه توارث تم وقد عامة، للشعب والمعرفة العلوم وترقية ألسر،ا في تطبيقها تستحق والتي
 xxii.اإلجتماعية مسؤوليتها وتنفيذ وضع في للشركة النووي الحمض تنامكو  أحد



 التي الشركة" مفادها بسيطة بجملة هاعن يعبر التي SONY شركة رسالة خالل من الفلسفات هذه تعززت وقد

 نماذج وفق وخدمات منتجات بعرض الشركة قيمة دةياز  فهي الحالية الشركة رؤية عن أما "فضولك وتحقق تلهم
 .السوق في المنافسون يعرضه عما تختلف فريدة

 :المستدامة التنمية لتحقيق "SONY "لشركة  االجتماعية المسؤولية إستراتيجية
 عناصر تناكو م وأحد اإلستراتيجية اتهاهتماما صميم من نا القول فيمكن للشركة، اإلجتماعية يةالمسؤول وعن

 السلوك مدونة خالل من اجتماعيا المسؤول سلوكها عن SONY شركة وتعبر فيها، اإلستراتيجية اإلتجاهات
xxiii.للشركة

 فيها تنشط التي ولالد في والتشريعات القوانين احترام على ترتكز سياسة من فيها تنطلق حيث 
قيمة  لتعزيز مسؤوليتها جوهر المصلحة صحاببأ الشركة عالقة وتمثل وأخالقي، صادق بشكل وممارستها

 .الصحي لشكل األنشطة وممارسة اإلبداع خالل من وهذا الشركة
 في التنفيذي المدير الرئيس رسالة محور كانت فقد ورق، على حبر مجرد تبقى لم المدونة نا القول ويمكن
xxiv.اإلجتماعية المسؤولية على فيها ركز حيث ،SONY إلنشاء 10 الذكرى

 بتعظيم لشركةا قيام أن فيها واعتبر 
 الشركة، قيمة تعظيم إلى يؤدي أخالقية أسس على بناء فيها واإلبداع متعددة أنشطة بممارسة اإلجتماعية القيمة
 هي SONY أن اعتبار على المصلحة أصحاب مع والدائم المستمر الحوار ضرورة على رسالته في ركز كما

 .تمعاتلمجا في القيم مختلف ٍتحترم ِثقافة بترقية التحسيس دةياز  على تعمل مواطنة دولية شركة
 الرئيسي المقر في يقع ابه خاص تنظيميا هيكال لها وضعت فقد الشركة في اإلجتماعية المسؤولية ألهمية ونظرا

 المسؤولية أهداف وضع على يعمل حيث اإلجتماعية المسؤولية ذتنفي عن مسؤول لمكتب ويتبع للشركة
 التنسيق المكتب مهام ومن معهم، الحوار ترقية المصلحة وألصحاب الشركة داخل المعلومات ونشر اإلجتماعية

دراج األخرى اإلدارات بقية مع  المؤسسات بقية على وتوسيعها أنشطتهم ضمن اإلجتماعية المسؤولية وتنفيذ وا 
 .SONY لشركة التابعة
شراكهم اإلجتماعية المسؤولية هميةبأ المستخدمين وتحسيس توعية على الشركة تعمل كما  المعنية األنشطة في وا 
 متخصصة، تجريبية عمل( كفاءات) مهارات المستخدمين لدى لتصبح اليومية متهانشغاال ضمن وجعلها بها

 ،SONY لشركة اإلجتماعية المسؤولية وترتكز الشركة، داخل متجذرة اإلجتماعية المسؤولية ثقافة تصبح وبذلك
 :التالي الشكل في ممثلة محاور سبعة على

 
 
 
 
 
 
 
 



 SONY شركة في اإلجتماعية المسؤولية محاور: (7 )الشكل

 
 SONY شركة موقع: المصدر

 المبادرات مجال في SONY ريختا أن نجد اإلجتماعية، المسؤولية تطبيق حول أوضح صورة إعطاء دفتهو 
 Masaru المشارك المؤسس أطلق حيث إنشائها، من سنوات تسعة بعد أي 7822 لسنة ويعود طويل تمعيةلمجا

Ibuka أنشأ حيث التعليم هميةبأ قناعته من انطالقا الناس عامة بين العلوم مجال في التعليم تعزيز مشروع 
 .اإلبتدائية المدارس في العلوم و التعليم لتعزيز SONY صندوق
 فيها تنشط التي تمعاتلمجا في اإلجتماعية اتهمسؤوليا لتطبيق الطوعية اتهمبادرا إطار في SONY وضعت
 الدولية والشراكات البيئة وحماية األطفال تعليم على خالله من تركز" القادم الجيل أجل من" مفاده شعارا

 التي المبادرات على وكذا بداعواإل والتكنولوجيا والخدمات المنتجات على عتمادهابا اإلستعجالية، والمساعدات
 في الشركة لها خصصت تمعيةلمجا المبادرة هذه الحكومية، غير المنظمات مع التعاون وكذا موظفيها يطلقها
 :يلي ما وفق إنفاقها تم مليار 2.2 مبلغ 8079 سنة

 SONY شركة في اإلجتماعية المسؤولية توزيع :(3 )الشكل

 
  (٫8072SONY Group) إلنترنيتا شبكة على الشركة موقع: المصدر

 مجال وفي. العالم أنحاء كافة في الجغرافي وتوزيعها للشركة تمعيةلمجا المبادرات في تنوع إلى الشكل يشير
 نحو الطريق مجنابر  إطار في الصفر، إلى لتصل البيئية بصمتها لتقليص تسعى SONY شركة أن نجد البيئة

 تياالنفا كمية تخفيض مثل عديدة مجاالت على فيه تركز جديد، عالمي بيئة كمخطط Roed to zero الصفر
 سنة عن%  10 ب يقدر يضبتخف أي 8078 سنة طن ألف 22 إلى تياالنفا كمية تخفيض إلى وصلت وقد



 المواد ثانبعا نسبة تخفيض استطاعت الوقت ونفس .%89 إلى تياالنفا تدوير نسبة وصلت كما ،8000
 78 الشركة استخدمت كما ،8000 بسنة مقارنة %28 ب تقدر بنسبة أي 8078 سنة طن 212 إلى الكميائية

 .8000 بسنة مقارنة%  22 ب تقدر انخفاض بنسبة أي 8078 سنة المياه من مكعب متر
 "Hennes & Mauritz"شركة  ل االجتماعية المسؤولية: الثاني النموذج –7

 الموضة أسلوب إضافة في تنشط ككل، والعالم السويد في والرائدة الكبيرة المؤسسات بين من" H&M"تعد 
 خط ولديها م، 8072 سنة في العالم حول محل من أكثر في واألطفال والرجال للنساء للمالبس واألنيقة البسيط
 العمل حقوق لتحسين الموردين مع نشط بشكل وتعمل ،(conscious collection) يسمى جديدة بيئية مالبس
 .العمل موقع وسالمة األطفال تشغيل ياقضا وأيضا البيئية، التأثيرات وتقليل

ن االسبانية، Inditex" " بعد العالم في المالبس وتصنيع لبيع كيان اكبر ينثا H&M " "و تعتبر  Erling كان وا 

Persson الحفيد إلى يعود األخيرة السنوات في ونجاحها انتشارها في فالفضل الشركة، انشاء فكرة صاحب هو 

karl- johan persson وقام لوالده، خلفا م 8008 سنة المؤسسة سةئار  تولى والذي فقط عاما 22 لا صاحب 
 دخل متوسط التي الرخيصة العمالة ذات الدول من وغيرها وبنجالديش، الهند في المصانع من كبير عدد نشاءبإ

 فور للشركة وضعه لذيا الجديد للشعار المصداقية تحقيق في ساعده ما وهو شهر،في ال دوالر 22بها العامل
 ".رخيص بسعر قةنااأل"  وهو للمسؤولية توليه

 :المستدامة التنمية لتحقيق "H&M "لشركة االجتماعية المسؤولية إستراتيجية
 االجتماعية مسؤوليتها ضمن وأعمالها اتهممارسا لتعزيز الرامية جهودها تكثيف "H&M " قررت ،8070 عام منذ

 واعمالها اتهممارسا لتوجيه مفاهيم ستة على العتمادبا قامت الشركة فإن ،"واعية" اسم وتحت لالستدامة، تحقيقا
 xxv:وهي العالم انحاء في متاجرها جميع في المدى طويلة أو قصيرة كانت سواء االجتماعية مسؤوليتها وفق

 .تمعلمجا استدامة خالل من المسؤولين للعمالء استدامة أكثر طريقة اقتراح -
 .لمسؤولينا الشركاء مكافأة -
 .النظيفة التكنولوجيا في دةياالر  أجل من مسؤولة بطريقة الطبيعية الموارد استخدام -
 CO 7 الكربون أكسيد نيثا ثانبعا من التخفيض خالل من المناخ أجل من وحكيمة سليمة قرارات اتخاذ -
عادة االستخدام واعادة التخفيض -  .التدوير وا 
 .البيئة على للحفاظ ةمسؤول بطريقة الطبيعية الموارد استخدام -
 :خالل من جلية وتظهر

 األداء تحسن التي الخدمات أو المنتجات لوصف يستخدم مصطلح وهو :النظيفة التكنولوجيا في الريادة - أ
 الطاقة استهالك أو المدخالت أو التكاليف به تخفض الذي الوقت في الكفاءة أو اإلنتاج معدل أو التشغيلي

 xxvi.للصناعة الترويج على تساعد التلوث، كما أو النفايات أو
 المالبس إنتاج في المرخص األفضل البيولوجي القطن من المستدامة المواد استخدام على "H&M " عملت وقد
 :الموالي الجدول حسب والبيئة عمالءها احتياجات مع يتالئم بما
 



 7705-7700 للفترة المستدامة المصادر من المواد استخدام: 77رقم الجدول
 7777 7705 7704 7703 7707 7770 السنوات

األفضل، العضوي،) القطن استخدام  
 (المدور

 %011الهدف %31.4 %21.2 %15.8 %11.4 %7.6

Source: H&M, Performance overview, HM_sustainabilityreport_2015_final,2015, p7. 
 8077  في % 7.6 ب مستمر رتفاعا في المستدام القطن استخدام نسبة أن نالحظ( 08 )رقم الجدول خالل من
 و تكلفة قلبا و وأفضل طبيعي قطن استخدام على الشركة حرص يفسر ما وهذا م، 8072 في%  27.9 إلى

 .العمالء واحتياجات يتالئم
 دعت م 2013 عام فمنذ كبير، ثيرتأ ذو ولكنه بسيط، مشروع هو الشركة بواسطة المالبس جمع أن كما
""H&M  وضع، إلى متاجرها  في اي تجارية وضار مالبس غير مرغوبة ومن أي عالمة جميع عمالئها إلح

 يحصل لمقابلباو  ت،ياالنفا مكبات إلى تصل التي المالبس عدد ينخفض وهكذا الموجودة في أنحاء العالم،
 من أكثر حيث م، 8072 في المبادرة هذه أطلقت أن منذ متاجرهافي  لالستعمال قسيمات على المستهلكون
 وذلك األقمصة، من مليون 20 من أثر على تحتوي للشركة التابعة لمتاجر جمعها تم المالبس من طن 78000

 :الموالي الجدول حسب ذلك ونبين العالم أنحاء في تدويرها أجل من
 8072-8078 للفترة المدورة المالبس: (02)رقم الجدول

 7705 7704 7703 7707 السنوات
 ٪77 ٪04 ٪00 ٪2 هاتدوير  اعادة تم التي المالبس

Source :Ibid, p7. 
 الشركة أن يفسر ما وهذا القديمة، للمالبس تدويرها إعادة من تزيد الشركة أن نالحظ (02)رقم الجدول خالل من

 :وهي اهداف عدة ذلك من تحقق
 التكاليف؛ قلباو  جديدة ألبسة على للحصول القديمة المالبس من االستفادة -
 القمامات؛ في رميها سيتم لوكان القديمة البسالم هذه من البيئة حماية -
 العالم؛ أنحاء جميع في رخيص وبسعر تجارية عالمة ذات لمنتجاتا تمبيعا دةياز  -
 .معها تعاملهم خالل من العمالء استدامة -

 تحتل التي الشركات بين من الشركة تعتبر :فيها والعاملين اإلنسان حقوق واحترام الجنسين بين المساواة - ب
 تعد حيث العالم، أنحاء في" H&M " ل التابعة المتاجر خالل من الجنسين بين المساواة موضوع في الريادة

 .الجنسين بين للفجوات التقرير وتقيم الدوليةت ناللمقار  للقياس كنموذج
 والنساء الرجال عطاءبإ وذلك االجتماعية، مسؤوليتها في تتبعه الذي النهج في كبيرة أهمية "H&M " وتعطي
 شخص مليون 7.2 حوالي أن حيث الرجال، مثل مثلها القيادية المواقع إلى لالرتقاء ومتساوية متكافئة افرص

 المديرات من هن%  18 و فيها، العاملين من نساء هممن%  12 يمثل العالم، حول الشركة مصانع في يعملون
 في الجنسين بين التمييز عدمو  الفرص تكافؤ بمبدأ الشركة التزام يفسر ما وهذا ،xxvii 8072 في المسؤوالت

 .الحقوق



 72سن دون يكون شخص أي تشغيل يجوز ال حيث األطفال، بعمالة تقبل ال انهفإ الشركة إستراتيجية وحسب
 أكثر كان إذا للعمل القانونية السن من أصغر أو (استثناء 722 ب الدولية العمل منظمة اتفاقية حسب)  سنة
 أعمارهم تقل الذين لألشخاص لعمالةبا يتعلق فيما القانونية لقيودبا تلتزم انهأو  آخر، إلى بلد من وهذا سنة 72من
 xxviii.سنة 72عن
 و عصرال في تياالتحد أكبر أحد المناخ تغير يبقى :7COالكربون  أكسيد ثاني انبعاث من التخفيض -ج

 والعمالء ينوالموظف الموردين ذلك في بما األرض كوكب فوق شخص أي على تؤثر أن المحتمل من نتائجه
 في المتجددة الكهرباء استخدام خالل من الطاقة استخدام كفاءة زيادة على تعمل" H&M"شركة فإن لذلك أيضا،
 تكتفي ولم 8072-8077 للفترة مستمر تزايد في وكانت العالم، أنحاء في ومخازنها ومكاتبها متاجرها جميع
 ما وهذا األخرى، المصادر من التكاليف وخفض الطاقة توفير إلى تهدف بل المتجددة الطاقة باستخدام الشركة
 :الموالي الجدول يظهره

 
 8072-8077 للفترة األخرى والمصادر المتجددة الطاقة استخدام: (09)رقم الجدول

حسب الطاقة استخدام  
GIGAJOULES 

7700 7707 7703 7704 7705 

 000 3520 473 5705 77402 الدزال
 44253 02772 00270 00224 20405 المركزية التدفئة

 4322227 3274720 3477007 3025022 3770207 (الكهرباء)  المتجددة الطاقة
 000252 055230 757074 024070 700057 وغيرها النفط، الطبيعي، الغاز

 4070002 4737777 3073027 3440474 3377500 المجموع
Source : H&M, Conscious Actions Sustainability, REPORT 2015,p82. 

 المتجدد غير المصادر من التقليل أجل من لالنتباه ملفت بشكل تعمل الشركة أن نالحظ (09)رقم الجدول من
 في وغيرها النفط الطبيعي، الغاز المركزية التدفئة الدزال، من اتهاستخداما أن حيث المتجددة، لطاقةبا واستبدالها
 .8072-8077 للفترة المتجددة اقةالط استخدام في تزايد ويقابلها تناقص،
 حصلت الجينز نوع من الشركة منتجات أن حيث الجيد، البيئي لألداء مقياس عن" GIGAJOULES" ويعبر
 .خالله من الجيد األداء شهادة
 :التالي الجدول حسب المبيعات نمو في والتغير الكربون أكسيد نيثا ثنبعاا في التغير وهناك

 و نمو المبيعات CO2انبعاث في التغير: (02)رقم الجدول
 7705 7704 7703 7707 السنوات

 CO2 07٪ 2٪ -4٪ -50٪ انبعاث
 ٪00 ٪04 ٪2 ٪00 نمو المبيعات

Source: H&M, Be climate smart, REPORT 2015,p76. 

 يف كبير انخفاض إلى أدى مما المتجددة الطاقة استخدام على تعمل الشركة أن نالحظ (02) رقم الجدول من
 االنخفاض هذا أن نجد لموازاةباو  م، 8072 في%  22 - ب له حد أدنى إلى CO2 الكربون أكسيد نيثا ثانبعا
 البيئة على محافظتها و لمسؤوليتها بتبنيها ملتزمة الشركة أنه يعني وهذا الشركة، مبيعات بنمو عالقة له ليس
 .حبالألر  تحقيقها عن النظر بغض



 كثير في تؤثر ابه تعمل التي والطريق العالم، أنحاء جميع في للشركة مستمر زايدت هناك :المجتمع استدامة -د
 حيث المحلية تمعاتلمجا في ايجابي بشكل تؤثر والتي القيمة لسلسلة االعتبار بعين األخذ مع الناس،من 

 هذا تمديد على تساعد الشركة إستراتيجية ضمن والشراكات االستثمارات أن كما الشركة، وجود من يستفيدون
 ذلك إلى إلضافةبا تمعات،لمجا تلك في المحليين والعمالء لها لنسبة مشتركة قيمة خلق تريد فهي التأثير،

 الوصول من الشركة يمكن لمالبسبا للتبرع المتاجر في إضافية حمالت كإجراء تمعيةلمجا يالقضابا فاالهتمام
 :التالي الجدول في جلية تظهر سنة كل في تبرعات بحملة الشركة وتقوم ،القيمة سلسلة وراء ما الى

 8072-8078للفترة التبرعات قيمة: (02) رقم الجدول
 7705 7704 7703 7707 السنوات

 4272372 4070054 3454540 3777777 قيمة التبرعات
Source: H&M, Strengthen communities, REPORT 2015,pp111-112. 

 8072في  9202202 إلى وصلت حيث مستمرة، دةياز  في الشركة تبرعات أن ،(02)رقم الجدول من نالحظ
 معيشة وتحسين مشكالته لحل ومحاولتها تمعلمجاب الكبير اهتمامها يعني ما وهذا 8079في  928712 بمقارنة 
 .وغيرها الفقر، نسبة وتخفيض أفراده

 فرع الهند "شركة كوكا كوال" ل االجتماعية المسؤولية: الثالث النموذج –2
 .المتحدة تياالوال ،(جورجيا) أتالنتا في المحلية الصودا كمنتج 7222 عام في أعمالها كوال كوكا شركة أتبد

 ثم وكندا، الكاريبي البحر أسواق في األولى للمرة اتهمنتجا وبيعت دوليا، تتوسع الشركة بدأت 7808 سنة وبعد
 تبيع الشركة أصبحت 80 القرن ايةنه وبحلول الجنوبية، وأمريكا باوأورو  آلسيا المتتالية العقود في وصلت
 أو بلدا 800 من أكثر في تجارية عالمة 200 من أكثر حاليا الشركة تقدم ،في العالم تقريبا بلد كل في منتجاتها

 xxix.عبوة يوميا مليار 7.1 يفوق وبمعدل إقليما
 صريح بشكل تعلن الشركة وألن العالم، في شهرة األكثر التجارية العالمات من واحدة كوال كوكا شركةتعتبر 

 الميثاق ندعم نحن" :xxxيقول Muhtar Kent التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس. االجتماعية مسؤوليتها
 هو عمله ينبغي الذي الصحيح والشيء شيء، كل وقبل أوال لدينا االستدامة جهود ونرى المتحدة، لألمم العالمي
 الهند في كوال كوكا موقع يؤكد كما ".كشركة لنا األولى األم في بدأت لتيوا للشركة المسؤولة المواطنة استمرار

 واالزدهار الرخاء تحقيق وليس... الصالحة المواطنة على عالية قيمة دائما وضعت قد كوال كوكا شركة: "أن
نما فقط، للشركة  دجهو  دفع على وتساعد اإلنسان، حقوق بحماية تتسم أفضل مجتمعات خلق في اإلسهام وا 
 ".التنمية

 :المستدامة التنمية لتحقيق" كوكا كوال" لشركة االجتماعية المسؤولية إستراتيجية
 جميع على النظام من يتجزأ ال جزءا يشكل والذي االستدامة مشروع كوال كوكا شركة أطلقت 8001 عام في

 وتحسين لدعم للقياس قابلة اأهداف لنفسها الشركة فوضعت والتوزيع، والتغليف والتعبئة اإلنتاج من ت،ياالمستو 
 :هي أساسية مجاالت سبعة االجتماعية المسؤولية سياسة خالل من وحددت المستدامة، األعمال ممارسات

 المياه، إدارة المستدام، والتغليف التعبئة والمناخ، الطاقة تمع،لمجا النشطة، الصحية الحياة ت،باالمشرو  فوائد
 xxxi.العمل وأماكن



 توجيهية مبادئ توفير إلى يهدف الذي المهني السلوك قواعد على كوال كوكا شركة تعتمد ذلك، عن فضال

 االجتماعية للمسؤولية) التوجيهية المبادئ الشركة اعتمدت وقد. الفساد ومكافحة المنافسة ياقضا في لموظفيها
 الحماية" ب المتحدة ماألم إطار في المعنونة و اإلنسان وحقوق التجارية ألعمالبا المتعلقة( الدولية للشركات
 الشركة أن من الرغم وعلى ، Ruggie’s" روغي جون" ل التوجيهية المبادئ يسمى ما أو" واالنتصاف واالحترام

 أنشطة في االجتماعية للمسؤولية المبادرات هذه تضمين تم أنه إال أعمالها، قانون في المبادئ هذه تدمج لم
 .الشركة وسياسات

 االجتماعية المسؤولية عن صغير قسم تتضمن الشركة، أنشطة عن سنوي تقرير بنشر كوال كوكا تقوم عام كل

 8007 عام ومنذ أيضا الشركة تقوم كما المياه، على والحفاظ تمعلمجا تنمية بمبادرات يتعلق فيما خاصة للشركة
 إضافة ،"امةاالستد مراجعة: كوال كوكا شركة" يسمى االجتماعية للمسؤولية مخصص منفصل سنوي تقرير بنشر
 ألعمال أكثر مصداقية إعطاء أجل ومن. المياه إدارة مجابر  أهداف في المحرز التقدم عن سنوي تقرير إلى

 والتأكد التحقق لعملية تخضع واألعمال التقارير هذه فإن كوال، كوكا شركة ابه تقوم التي االجتماعية المسؤولية
 FIRA Sustainability Ltd. االستدامة تقييم مؤسسة وهو خارجي طرف من

 االجتماعية المسؤولية مبادرات من العديدعلى تغيير استراتجيتها حيث قامت بإطالق  كوال كوكاعملت شركة 
 .المياه على المحافظة أكبر وبدرجة والصحة التعليم على ركزت والتي الهند، في تمعلمجا على تركز التي
 القرى في المقيمين المحرومين ألطفالا لتعليم االبتدائي لتعليما مراكز توفير على الشركة عملت التعليم مجال في

 (CRY ؛ Pratham ؛ Prayas: مثل) الهند في شهرة األكثر الحكومية غير المنظمات بعض دارةبإ وذلك
 التعليم توفير الى دفته للتعبئة اتهمحطا من لقرب المقيمين لألطفال مدرسة 8000 نحو الشركة فأقامت

 الدعم تقديم إلى إضافة دراستهم، متابعة على متهلمساعد الفقراء لألطفال دراسية منحا قدمت ماك لهم، نيلمجاا
 جهة ومن .الهند في األمية لمحو تمعيةلمجا التوعية حملة وتعزيز المعلمين وتدريب الكمبيوتر أجهزة لشراء المالي
 xxxii.المكتبية واتواألد والكتب، الصحية، المرافق الهند في كوال كوكا شركاء وفر أخرى
 تركزت فقد للتعبئة، اتهوحدا من القريبة المناطق في األولية الصحية الرعاية لمراكز الشركة تبني عن وفضال
 البشرية، للمستوطنات المتحدة األمم مجابر مع  لتعاونباو  الهند في الصحة مجال في تمعيةلمجا اتهمبادرا

 المياه طريق عن المنقولة األمراض من الحد على المحلية تمعاتلمجوا الحكومية غير والمنظمات والحكومات،
 عن فضال. المحسنة الصحي الصرف وخدمات النظيفة الشرب بمياه المدارس تزويد خالل من األطفال بين

 ذات المواضيع في الريفية للمجتمعات والتعليم الطبية، الفحوصات قدمت التي المعسكرات من العديد تنظيم
 على الفقيرة المناطق في تعيش التي الفقيرة تمعاتلمجا لدى الوعي مستوى رفعالى  دفته لصحةبا الصلة

 األمراض التحصين، اإليدز، -البشرية المناعة نقص فيروس الصحي، الصرف النظافة،: مثل الرئيسية الجوانب
 الهند من أجزاء عدة في مخيمات بتمويل أيضا الشركة قامت كما. الطفل وصحة اإلنجابية والصحة المعدية

جراء الكبد، والتهاب الشلل ضد األطفال قيحللت  .العين فحوصات وا 
  كملهابأ الدولة العتماد نظرا كبيرة المياه أزمة تواجه األخرى، البلدان من العديد مع لمقارنةباو  الهند أن وبما

 المياه، على للحفاظ جادة خطوات اتخاذ إلى الهندفي  كوال كوكا شركة حيث قامت الجوفية، المياه على أساسا



 الحكومية، غير المنظمات الجوفية، للمياه الدولة مجالس الجوفية، للمياه المركزي الجهاز مع فيها تشاركت
 مياه جمع تقنيات خالل من الجوفية المياه تيامستو  ونضوب المياه ندرة مشكلة لمعالجة المحلية، تمعاتلمجوا

 في والعاملين المحلية تمعاتلمجا تثقيف عن فضال ،الهند يف والية 80 في RWH ل هيكل 200 عبر األمطار
 .المياه مستجمعات على الحفاظ أهمية على التعبئة مرافق
 الشركة فيه تنشر للمياه، سنوي تقرير االستدامة، لتقارير إلضافةبا تنشر كوال كوكا شركة أن لذكربا الجدير ومن

 للبيئة العالمية المؤسسة قبل من التقييم عمليات بعض اءإجر  يتم حيث المياه، مبادرات في والتقدم التقييم
الى  دفته للطبيعة، العالمي الصندوق مع شراكة في 8001 سنة كوال كوكا شركة دخلت كما. والتكنولوجيا

 إطار لتطوير العالم أنحاء جميع في المواقع مختلف في المحلية تمعاتلمجا مع والعمل المياه، استخدام تحسين
 CEO مبادرة في عضوا الشركة أصبحت أيضا، السنة نفس في و. المياه مصادر على للحفاظ مشترك عمل

Water Mandate، عن واإلفصاح وتنفيذ تطوير في الشركات تساعد والخاص العام للقطاعين مبادرة وهي 
 .المياه استدامة وممارسات سياسات
 خاتمة

 اليوم ؤسسةم أي فنجاح بيئتها، في لنجاحها األفضل خيارال يمثل االجتماعي ألداءبا األعمال ؤسساتم التزام إن
 خالل من االجتماعي المستوى على كذلك تحققه ما بل فقط، اقتصادية أهداف من تحققه ما بمدى يقاس ال أصبح
 على تحققه ما إلى إضافة تمع،لمجا فرادأ وكل والمستهلكين ئنباوالز  العاملين أذهان في العامة اتهصور  تحسين
 .الخ.. التلوث من والحد الطبيعية الموارد على والمحافظة البيئة حماية خالل من البيئي ىالمستو 
مكا الموضوع الهدف السائدة، البيئة خصائص حسب االجتماعية المسؤولية تطبيق آليات وتتنوع تختلف  كل تنياوا 

لى للمؤسسة االجتماعية المسؤولة فهم كيفية هو يواجهها الذي التحدي ليبقى ،ؤسسةم  إليه تصل أن يجب مدى أي وا 
 .المسؤولية هذه منه تنطلق الذي واألفق
 المسؤولية أهمية في تباين وجود يعني ما اإلقتصادية األهداف مع تتعارض قد اإلجتماعية المسؤولية أهداف وألن

 بمنظور يهاإل تنظر وأخرى اإلستراتيجية اتهتوجها ضمن يجعلها ما كبيرة أهمية يعطيها من فنجد اإلجتماعية،
و بالنظر الى تجارب الشركات الثالث في تطبيق المسؤولية  المؤسسة، بوجود عالقة لها ليس التي اإلضافية التكاليف

 :االجتماعية تبين لنا مايلي
 و ذلك عن طريق القيام اتللشرك العليا اإلدارة عاتق على األولى لدرجةبا تقع اإلجتماعية المسؤولية -

 .لتنفيذها وخطط برامج ضعو و  إجتماعيا مسؤولةال السلوكات كل بتبني
 .االجتماعية لمسؤوليةبا المتعلقة األنشطة إلى إضافة نشاطها نتائج تنشر الثالث الشركات كل -
 بعض خالل من نشاطها بمجاالت عالقة لها ليس التي األنشطة بعض الثالث المؤسسات تمارس -

 .الطوعية اإلجتماعية المبادرات
 .االجتماعية المسؤولية لمفهوم تطبيقها حيث من H&M" " لشركة وجلية ضحةوا إستراتيجية هناك -
من كبرى الشركات العالمية التي تحقق رقم باعتبارها  "كوكا كوال" لشركة وجلية واضحة إستراتيجية هناك -

 .االجتماعية المسؤولية لمفهوم تطبيقها حيث من أعمال ضخم،



 .إجتماعيا المسؤولة األنشطة بعض خالل من التميز لتحقيق SONYشركة تسعى -
 االجتماعية، أنشطتها وتدعم تمارس عندما التنافسية ميزتها من وتعزز سمعة تكتسب أن لشركاتيمكن ل -

 .غيرها من أكثر بنسب االجتماعي الدور ذات للشركات األرباح زيادة الدراسات أثبتت فقد
 :هوامشقائمة ال
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  –االلتزام األخالقي للمؤسسات في إطار المسؤولية االجتماعية 
 تقديم تجربة بنك أبو ظبي التجاري

 فرحات عباس. د&     سعود وسيلة    . د
 جامعة المسيلة

 : مقدمة

 مع تطور عالم األعمال واختالف األسس التي تقوم عليها المؤسسات واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها،
تطور مفهوم المؤسسة والقيمة التي تقدمها، فانتقلت من الجانب المادي البحت من خالل تحقيق أقصى األرباح 

أثناء  الممكنة بغض النظر عن الطريقة، إلى األخذ بعين االعتبار مصالح كافة األطراف التي لها عالقة بهم
تزايد االهتمام في السنوات األخيرة من قبل مختلف الهيئات والمؤسسات بمصلحة  وقد. التخطيط والقيام بنشاطها

المجتمعات التي تنشط في إطارها هذه المؤسسات، والقيمة التي تضيفها هذه األخيرة لهذا المجتمع، وبالتالي 
 . ظهر وتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية

ستقطابا للمستثمرين والمؤسسات في مختلف المجاالت، تعد بيئة األعمال اإلماراتية من أكثر البيئات ا
بفضل الخصائص ومناخ األعمال المشجع على االستثمار، مما انعكس إيجابا على المجتمع اإلماراتي الذي 
 .استفاد بالعديد من النشاطات التي تتبناها المؤسسات الناشطة به في إطار االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية

ظبي التجاري إحدى هذه المؤسسات التي وضعت المسؤولية االجتماعية ضمن أولوياتها عند ويعتبر بنك أبو 
 .الها والقيام بنشاطاتها المصرفيةإنجاز أعم

 : وانطالقا من ذلك يمكن طرح إشكالية البحث التالية

 "؟ما هي الجهود المبذولة من قبل بنك أبو ظبي التجاري في إطار مسؤوليته نحو المجتمع الذي ينشط ضمنه"

كافة جوانبها، حيث أصبحت االهتمام بمفهوم المسؤولية بتظهر أهمية هذا البحث من خالل تزايد : أهمية البحث
 .بالمشاركة في تطويرهطاره، مما يلزمها كواجب انتماء نحو المجتمع الذي تنشط في إتنظر لها أغلب المؤسسات 

في مجال المسؤولية  تجربة بنك أبو ظبي التجارييهدف البحث إلى إلقاء الضوء على  :الهدف من البحث
 .  من خالل شرح مختلف الفعاليات التي قام بها هذا البنك اتجاه المجتمع اإلماراتي ،االجتماعية

اقتصر البحث على تحليل المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي التجاري التي  :حدود البحث
تتعلق بمختلف سياسات وبرامج البنك في إطار المسؤولية االجتماعية اتجاه مختلف األطراف ذات العالقة بها، 

 .6102وذلك حتى نهاية سنة 
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 : ما يليرقة البحثية إلى ؤل تم تقسيم الو لإلجابة على هذا التسا: خطة البحث

 . المسؤولية االجتماعية مدخل إلى: أوال
 .تقديم بنك أبو ظبي التجاري: ثانيا
 .نشاطات المسؤولية االجتماعية لبنك أبو ظبي التجاري :ثالثا

 المسؤولية االجتماعية مدخل إلى :أوال

I- الفصل الدقيق بين حدود المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات، عدم : مفهوم المسؤولية االجتماعية
  :أدى إلى تعدد التعريفات المقدمة لهذا المفهوم، من بينهاواختالف الرؤى بين الهيئات والدول والباحثين، 

 عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المسؤولية : تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
التزام هذه األخيرة بالمساهمة في التنمية االقتصادية، مع الحفاظ على البيئة : "للمؤسسة على أنهااالجتماعية 

والعمل مع العمال وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع هذه 
  1".األطراف

 للمؤسسة المستمر االلتزام: "أنها هيئة علىهذه ال هاتعرف: تعريف مجلس األعمال الدولي للتنمية المستدامة 
 وأسرهم للعاملين الحياة نوعية وتحسين االقتصادية في التنمية المساهمةو  ،أخالقي نحو على بالتصرف
 2".والمجتمع

 استجابة إدارة المؤسسات إلى التغير " :تعرف المسؤولية االجتماعية بأنها: تعريف جمعية اإلداريين األمريكيين
في توقعات المستهلكين واالهتمام العام بالمجتمع واالستمرار بإنجاز المساهمات الفريدة لألنشطة التجارية 

   3".الهادفة إلى خلق الثروة االقتصادية

II- وجدت العديد من العوامل والدوافع التي أدت إلى ظهور وتزايد : دوافع ظهور المسؤولية االجتماعية
 4: ما يلي ها نذكراالهتمام بالمسؤولية االجتماعية، ومن بين

 من أضحت العديد حيث اإلجتماعية، المسؤولية لمفهوم المؤسسات لتبني الدافعة القوى أهم من وتعد: العولمة 
 على حمالتها الترويجية في تركز وأصبحت اإلجتماعية، المسؤولية شعار ترفع الجنسيات متعددة الشركات

 األطفال، بتشغيل ال تسمح وبأنها للعاملين، آمنة عمل ظروف بتوفير تلتزم وأنها اإلنسان، بحقوق تهتم أنها
 .الطبيعية الموارد على وحماية المستهلك والحفاظ البيئة بقضايا تهتم أنها كما
 فرضت عليها األعمال منظمات أمام عديدة تحديات صاحبتها والتي: المتسارعة التكنولوجية التطورات 

 بالتغيرات في أذواق االهتمام وضرورة مهارات العاملين، وتطوير المنتجات، بتطوير االلتزام ضرورة
 قائم إلى اقتصاد االقتصاد الصناعي من التحول ظل في خاصة القرار، متخذي مهارات وتنمية المستهلكين

 وبالتالي من رأس المال المادي، أكبر بدرجة البشري االهتمام برأس المال وزيادة والمعرفة، المعلومات على
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 على لزاما أصبح أيضا، إذ تغيرت والمنافسة النجاح متطلبات فإن العالمية، العمل بيئة تغير مع أنه نجد
 المستهلكين عمقا مع إستراتيجية أكثر عالقات بناء نحو تسعى وأن جهودها تضاعف أن األعمال منظمات
 المنافسة من تتمكن حتى المحلية والمستثمرين، والمجتمعات البيئة حماية ودعاة العمل وشركاء والعاملين
 .السوق في والبقاء

 المستهلك والعاملين حماية بضرورة تنادي التي التشريعات خالل من: تزايد الضغوط الحكومية والشعبية 
 قد ذلك التشريعات، وبخالف االلتزام بتلك في رغبت ما إذا أمواال طائلة المنظمة يكلف قد الذي األمر والبيئة،
 .عام بشكل السوق من والخروج للمقاطعة تتعرض

 تعد الفضائح األخالقية والكوارث التي تتعرض لها المؤسسات من أهم دوافع : األخالقية والفضائح الكوارث
 مما جعلها أخالقية،ا العالمية تعرضت لقضاي المنظمات الكثير من أن تبني المسؤولية االجتماعية، حيث

 .المعابة المنتجات نتيجة خسائر أو للضحايا كتعويضات طائلة أمواال تتكبد

III- ية المسؤولية اختلفت اآلراء بين العديد من الباحثين والهيئات حول أهم: أهمية المؤسسات االجتماعية
فمنهم من يعتبرها ضرورة وحتمية ال تطبيقها سواء بالنسبة للمؤسسات، الدولة أو المجتمع،  االجتماعية وفوائد

يكتمل دور المؤسسة ونشاطها  من دونها، وبين من يعتبرها ميزة إضافية للمؤسسات التي تتحلى بها، من خالل 
 5:فيما يليجتماعية المسؤولية االويمكن توضيح أهمية . زيادة الثقة لدى عمالئها ومجتمعها بصفة عامة

 : تتمثل أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسة في: بالنسبة للمؤسسة .0
  تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لدى العمالء والعمال وخاصة إذا اعتبرنا أن المسؤولية تمثل

 .مبادرات طوعية للمؤسسة اتجاه أطراف مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسة
 خ العمل نتيجة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون تحسين منا

 .والترابط بين مختلف األطراف
  تمثل المسؤولية االجتماعية تجاوبا فعاال مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع كما أن هناك فوائد

 .جراء تبني هذه المسؤوليةأخرى تتمثل في المردود المادي واألداء المتطور من 
 :ة االجتماعية بالنسبة للمجتمع فيتتمثل أهمية المسؤولي: بالنسبة للمجتمع .6
  االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولية

 .االجتماعية للمؤسسة، وتحسين نوعية الخدمات المفيدة للمجتمع
 الوعي بأهمية االندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح، مما ينعكس إيجابا على  ازدياد

 .المجتمع الذي تنشط فيه هذه لمؤسسات، حيث يقدم لها قيمة مضافة
  االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد وهذا يساهم باالستقرار

 .والشعور بالعدالة االجتماعيةالسياسي 
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 :ية االجتماعية بالنسبة للدولة فيتتمثل أهمية المسؤول: بالنسبة للدولة .3
 مية والثقافية واالجتماعية داء مهامها وخدماتها الصحية والتعليأل يض األعباء التي تتحملها الدولةتخف

 .األخرى
  الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة يؤدي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية إلى تعظيم عوائد

 .العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف االجتماعية
  المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من اآلالت التي تجد الدولة الحديثة نفسها

خاصة ودورها في هذا غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات االقتصادية ال
 .  اإلطار

IV- ترتبط المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بعدة عناصر تمثل مجموع : عناصر المسؤولية االجتماعية
األطراف التي لها عالقة بالمؤسسة، والتي تكون هذه األخيرة ملزمة بتحقيق رضاهم، وتتمثل هذه العناصر فيما 

 : يلي

يعتبر المجتمع المحلي بالنسبة لمنظمات األعمال شريحة  :لمسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع المحليا .0
مهمة إذ تتطلع إلى تجسيد متانة العالقات معه وتعزيزها، األمر الذي يتطلب مضاعفة نشاطاتها تجاهه من 

ة التحتية، إنشاء الجسور والحدائق، خالل بذل المزيد من الرفاهية العامة، والتي تشمل المساهمة في دعم البني
المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، ودعم بعض األنشطة مثل األندية الترفيهية واحترام العادات والتقاليد، 
دعم مؤسسات المجتمع المدني، تقديم العون لذوي االحتياجات الخاصة من خالل تقديم الدعم المادي لها، 

وعادة ما ينظر إلى مسؤولية . للمراكز العلمية كمراكز البحوث والمستشفيات باإلضافة إلى الدعم المتواصل
المؤسسة تجاه المجتمع المحلي من زوايا مختلفة، فقد تشمل رعاية األعمال الخيرية، الرياضة والفن، التعليم 

قامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي  6.وتدريب المؤسسات، وا 
إذا كانت المؤسسات تولي اهتمامها لرأس المال البشري فالبد من  :اه الموظفينالمسؤولية االجتماعية اتج .6

تقديم لهم ما هو أفضل، ألن العاملين المهرة على المستوى الوطني والعالمي أصبحوا يركزون على عامل 
لعمل المسؤولية االجتماعية من بين العوامل األخرى، وقد أثبت ذلك تجريبيا حيث أن أكثر الناس يحبذون ا

في المؤسسة التي لديها سياسات بيئية ومجتمعية جيدة، كما أثبت بنفس السياق أن الناس يحبذون التعامل 
 .تجاريا مع نفس المؤسسات

تعتبر هذه الشريحة من المجتمع ذات أهمية كبيرة لكل المؤسسات  :المسؤولية االجتماعية اتجاه الزبائن .3
وجه لهذه الشريحة تقديم منتجات بأسعار ونوعيات مناسبة، بدون استثناء، ومن األداء االجتماعي الم

واإلعالن لهم بكل صدق وأمانة وتقديم منتجات صديقة لهم وأمينة، باإلضافة إلى تقديم إرشادات واضحة 
 7.بشأن استخدام المنتج، والتزام المؤسسات بمعالجة األضرار التي تحدث بعد البيع وتطوير مستمر للمنتجات
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ينظر إلى العالقة ما بين الموردين ومنظمات األعمال على أنها  :جتماعية اتجاه الموردينالمسؤولية اال .4
عالقة مصالح متبادلة، لذلك يتوقع الموردون أن تحترم المؤسسات تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة التي يمكن 

ت اإلنتاجية، وأسعار تلخيصها باالستمرار في التوريد وخاصة لبعض أنواع المواد األولية الالزمة للعمليا
عادلة ومقبولة، باإلضافة إلى تسديد االلتزامات، والصدق في التعامل، وتدريب الموردين على مختلف طرق 

 8.تطوير العمل
لقد أعيد التركيز في أدبيات المسؤولية االجتماعية فيما يخص الجوانب  :المسؤولية االجتماعية اتجاه البيئة .5

حيث أن المسؤولية االجتماعية تضم أنظمة البيئة المفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة المؤسسة والتقارير  البيئية،
سؤولية البيئية للمؤسسة، فأضحى اهتمام المؤسسات بالبيئة ومنع تلوثها من أولويات المؤسسة وجزء من الم

 .ااالجتماعية التي تتحمله
ئة المساهمين فئة مهمة من أصحاب المصالح المستفيدين تعد ف :المسؤولية االجتماعية اتجاه المساهمين .2

من نشاط المؤسسة، وتكمن مسؤولية المؤسسة اتجاههم بتحقيق أقصى ربح، تعظيم قيمة السهم، زيادة حجم 
    9.المبيعات، باإلضافة إلى حماية أصول المؤسسة وموجوداتها

 ك أبو ظبي التجارينب تقديم :ثانيا

I- 10 :أبو ظبي التجاري بنكالتعريف ب 

ظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة  يعتبر بنك أبو
الخدمات المصرفية المتميزة في مجاالت عديدة منها  متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة واألنشطة

دارة الثروات واألعمال المصرفية الخ ،لألفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية  ،اصةوا 
دارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات ،التجارية وصرف العمالت األجنبية  ،وا 

دارة العقارات واالستثمارات  ،ومشتقات األوراق المالية وخدمات الصيرفة اإلسالمية وتمويل المشاريع وا 
 .اإلستراتيجية

من % 8.1و( إجمالي)من القروض % 01.1حصة سوقية تبلغ على ظبي التجاري  يستحوذ بنك أبو
، ولديها عميل من الشركات 56.111عميل من األفراد وحوالي  281.111بنك ما يزيد على اليخدم ، و الودائع

 .فرعا في اإلمارات العربية المتحدة، وعدة فروع خارجية 48

II- أهمها6105العديد من الجوائز خالل سنة اري أبو ظبي التجحصد بنك  :بنكال الجوائز التي حصل عليها ، 
   :ما يلي

  جوائز  6105جائزة أفضل بنك لعامGolf Business. 
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  المشتركة مع طيران  "ضيف االتحاد"جائزة أفضل بطاقة ائتمان مشتركة لبرامج االئتمان تقديرا لبطاقة
 .Freedi 6105االتحاد من جوائز 

 جائزة أفضل مؤسسة مالية للتمويل التجاري من جوائز مجلة Global Finance الشهرية. 
 ي مجال خدمات التمويل التجاري منجائزة أفضل بنك محلي فAsian Banking and finance . 
 جائزة أفضل بنك محلي من جوائز Global Trade Revue في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
  شرق األوسط من لبناء عالمة تجارية في مجال الخدمات المصرفية لألفراد في منطقة الجائزة أفضل مبادرة

 .Asian Bankersجوائز 
  من جوائز ليبر  6105جائزة أفضل صندوق استثمار محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام

 .لصناديق االستثمار في األسواق العربية
 د على مستوى الشرق األوسط من جائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقGlobal Finance. 
  جائزة أفضل تمويل لسلسلة اإلمدادات على مستوى الشرق األوسط منGlobal Finance. 
 عربية المتحدة من جائزة أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري على مستوى دولة اإلمارات ال

Global Finance. 
 أفضل بنك في مجال خدمة العمالء الخدمات المصرفية للشركات من  جائزةBankers Middle East. 
  جائزة أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري منBankers Middle East. 
  جائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد منBankers Middle East. 
 لتجاري في الشرق األوسط من جائزة أفضل بنك في مجال جودة الخدمات في التمويل اEuro Money. 
  من  6105جائزة أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات لعامWorld Finance.  

III-  وذلك في ه العمليةوضع بنك أبو ظبي التجاري عددا من األسس التي تقوم عليها استراتيجيت :البنكركائز ،
نذكر ما  ،الركائزهذه ومن بين أهم  .في اإلمارات العربية المتحدة رفةسبيل تحقيق مكانة جيدة ضمن عالم الصي

  11:يلي

للحصول على أموال بأقل تكلفة ممكنة في األسواق يسعى البنك  :ستدامة من خالل تنمية قاعدة الودائعاال .0
ئة وفي ظل بي. العمومية ميزانيتهستفادة من الفرص المتاحة لتدعيم وتقوية ، كما يسعى إلى االالمحلية

في تحويل الكثير من الودائع الثابتة إلى  األعمال الحالية التي تتميز بانخفاض معدالت الفائدة، نجح البنك
ية بغرض تخفيض تكلفة األموال بطريقة مستدامة لتحفيز نمو الميزان ،حسابات التوفير والحسابات الجارية

 .حتفاظ بالسيولةالعمومية وتحسين العوائد واال
يستمر  :من منتجات مالية وخدمات مصرفيةالبنك قدمه ات الجودة والكفاءة في كل ما يدرجتحقيق أعلى  .6

ن نوعية المنتجات والخدمات المصرفية وتحسي ل ما من شأنه تحسين تجربة عمالئهاالستثمار في ك البنك في
ويستمر البنك . لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم لعمالءوفرها للمصرفية التي يوتبسيط الحلول ا ،قدمهاالتي ي
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ألعلى المعايير  المالية والخدمات المصرفية طبقا في االستثمار في البنية التحتية لتقديم أرقى المنتجات
لقياس  البرنامج األفضل واألدق عالميا  NET PROMOTER SCORE ومع بدء تطبيق معايير ،الدولية

ويلتزم . قوم بهاالبنك من متابعة وقياس التقدم الذي يحرزه في كل خطوة ي تمكنمستوى رضا العمالء، سوف ي
جميع موظفي البنك في كافة قطاعات األعمال بتطبيق برنامج قياس مستوى رضا العمالء، حيث يعتمد 

لتزامه بهذا البرنامج والتطور الذي يم السنوي ألداء الموظف على مدى اعلى األقل من درجة التقي% 31
مجموعة "وقد تم تكوين مجموعة عمل تحت مسمى  ام نحو تقديم خدمات أفضل للعمالء،خالل العأحرزه 

تجتمع مرة كل شهر برئاسة الرئيس التنفيذي لمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بتحسين " عمل تجربة العمالء
 .الخدمة ورفع مستوى رضا العمالء

    بنك  :إلستراتيجية واضحة المعالم إلدارة تلك المخاطر تي يتعرض لها البنك وفقاالتعامل مع المخاطر ال .3
ستراتيجية ظبي التجاري يدرك المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها أثناء ممارسة أعماله، وقد اعتمد ا أبو

وقد تم تحديد مدى . من أعمال قوم بهاالنضباط في كل ما يو  لى أساس الموازنة ما بين الطموحنمو تقوم ع
قدرة ورغبة البنك على تحمل المخاطر بالشراكة مع مجلس اإلدارة بغرض تحقيق عوائد مقبولة ومستدامة 

البنك جاهدا إلى نشر ثقافة إدارة المخاطر سعى كما ي. وفي نفس الوقت حماية البنك ومصالحه للمساهمين،
، ومساهميه هليس فقط لتحقيق مصالح ،ى كافة مستويات البنكتخاذ القرارات بناء على معلومات سليمة علوا

وهناك تعاون وثيق بين . للمساهمة في تنمية قطاع األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل بل أيضا
فرق إدارة المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العمالء بهدف تحقيق التوازن بين المخاطر التي يمكن 

للتأكد من الوصول إلى الحلول السليمة  ، وأيضاوزيادة األرباح من ناحية أخرى ،جهتها من ناحيةللبنك موا
 .مساهمينالو  العمالءوالصحيحة التي تحقق أفضل مصالح كل من 

حتفاظ بأفضل المواهب المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات األداء تطوير واالجذب و  .4
 تتمثل مهمة البنك في بناء عالقات راسخة مع عمالئه اعتمادا :كاإلستراتيجية للبن بما يتماشى مع األهداف

موظفيه يمثلون أهم أصول أعماله، ظبي التجاري أن  بنك أبوويدرك  على مواهب وقدرات ومهارات موظفيه،
 افهداألومكافأتهم وتحفيزهم بما يتماشى مع  ستبقاء أفضل المواهب،فهو يبذل جهدا كبيرا لجذب وتطوير وا

استطاع تحقيق أعلى معدالت االحتفاظ قد  هذه المجهودات في أن البنكويتجلى نجاح . اإلستراتيجية
حيث تعمل جميع عناصر التطوير المهني والتدريب من خالل  بموظفيه ورأس ماله البشري مقارنة بمنافسيه،

 ،ضافة إلى فرص التطوير المهني التي يوفرها البنك لجميع موظفيهأكاديميات التدريب المتخصصة باإل
 .فرص النمو والتقدم المهني لكل الموظفين بالتناغم مع بعضها البعض لتأمين
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 12بنك أبو ظبي التجاريلنشاطات المسؤولية االجتماعية  :ثالثا

اإلجتماعية، حيث يعمل على يضطلع بنك أبو الظبي التجاري بالعديد من المهام في إطار مسؤوليته 
إدراج االلتزام االخالقي في كافة أوجه النشاط الذي يقوم به البنك من جهة، وكافة الجوانب االقتصادية 

 .  واالجتماعية والبيئية في اإلمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي

I- ظبي التجاري النمو  ، يدعم بنك أبو6131ظبي  إلمارة أبو االقتصاديةللرؤية  تحقيقا :النمو االقتصادي
بموجب  ،من خالل استثمارات محلية كفؤة ومسؤولة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية االقتصادي

ية باإلضافة إلى تطوير وتنم لمساهمين،إستراتيجية نمو تهدف إلى تحقيق أرباح مستدامة على األمد الطويل ل
 ،في جميع أنحاء اإلمارات االقتصاديالنمو  ويدعم البنك. القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

عن طريق تطوير برامج جديدة تساعد األفراد والمشاريع المحلية من كافة األحجام والمجتمع ككل على تحقيق 
  :من خالل. التنمية المستدامة

ظبي التجاري جاهدًا لتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا من خالل إجراءات  أبويسعى بنك  :األداء المالي .1
ونحن نسعى للموازنة ما بين العوائد المالية لالستثمارات على . داخلية مسؤولة وقرارات تجارية صائبة

ت اولإلطالع على البيان. األمد القصير من ناحية ومبادرات اإلستدامة على األمد الطويل من ناحية أخرى
ظبي التجاري، ندعوكم إلى زيارة الموقع اإللكتروني لدائرة عالقات  أبوالتفصيلية لألداء المالي لبنك 

 .المستثمرين بالبنك
إلى إقامة بنية تحتية كافية وقوية  6131ظبي  إلمارة أبو االقتصاديةتدعو الرؤية  :تطوير البنية التحتية .2

ويدعم  .ذ الخطوات الالزمة لحماية البيئةتخاس الوقت اوفي نف ،ستدامةاقتصاد أكثر تنوعا وايمكنها دعم 
ظبي التجاري هذه الرؤية من خالل المساهمة في الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص التي  بنك أبو

 .الالسلكية واالتصاالتالطاقة والنقل كتهدف إلى بناء أصول تقنية جديدة في مجاالت متنوعة 
ظبي التجاري النمو والتنمية  تدعم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبو :دعم تنمية األعمال .3

وتركز  نك من الشركات على تحقيق أهدافهم،من خالل مساعدة مجموعة كبيرة من عمالء الب االقتصادية
من الفرص  االستفادةعلى  ظبي التجاري أساسا مجموعة الخدمات المصرفية للشركات من بنك أبو

والتوسع في قطاعات األعمال الهامة مثل المشاريع  ،في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة المتاحة
ظبي التجاري في  كما دخل بنك أبو. الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحكومية والمؤسسات متوسطة الحجم

لتشجيع على عقد مؤتمرات بغرض ا ،شراكة مع صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
. في دولة اإلمارات العربية المتحدة لهايتم فيها مناقشة طرق مبتكرة لوضع إطار عمل ناجح ومنتديات 

تمويل غير مباشر من خالل قروض معتمدة ومضمونة بالكامل من قبل صندوق خليفة  لهابنك الويقدم 
 .لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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لتزامه بدعم ظبي التجاري عن ا ، عبر بنك أبو6104في عام  :لصغيرة والمتوسطةاالهتمام بالمشاريع ا .4
تفاقية استحواذ ا"العربية المتحدة عن طريق توقيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات 

تم بموجبها شراء قروض تمويل أصول مشاريع صغيرة ومتوسطة تقدر بحوالي  ،"على محفظة قروض
 . ون درهمملي 451
بتصميم برنامج التمويل السريع لرأس المال العامل لمساعدة عمالئه من أصحاب المشاريع البنك قام كما 

تهم من خالل إجراءات البمتطمن رأس المال العامل وتلبية  باحتياجاتهمالصغيرة والمتوسطة على الوفاء 
لتشجيع  "صندوق خليفة"ظبي التجاري في شراكة مع  وقد دخل بنك أبو .سريعة ومستندات مبسطة

كتشاف قشات المتعلقة باوتشجيع المنا، المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 . طرق مبتكرة لبناء اإلطار العملي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المرشد "ن ظبي التجاري تحت عنوا البوابة االلكترونية التي أطلقها بنك أبو وعلى سبيل المثال، تساعد
حتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على الوفاء با" التجاري

ح حلول إدارية ومشورات ونصائشبكة دعم تقدم الخبرات الالزمة، و من خالل توفير إمكانية الوصول إلى 
 .باإلضافة إلى مصادر أخرى لتحقيق القيمة ألي شخص يسعى لبدء وتنمية مشروع خاصا به ،تمويلية

II- من خالل نموذج عمل يركز على عمالئه حتياجات لوفاء باظبي التجاري ل يسعى بنك أبو :رضا العمالء
مصرفية سلسة بتطوير نظام مصرفي إلكتروني مبتكر لتوفير تجربة وامتياز الخدمات، وقام البنك  االبتكار

التشغيلية مدعومة  العملياتالمصرفية و  الخدماتالمالية و  وفاعلة لجميع عمالئه وشركائه، وتأتي جميع المنتجات
وتلبية مالء عالستماع إلى على اال وهي الثقافة التي تركز ،من أعمالالبنك قوم به االمتياز في كل ما يبثقافة 

 :خاللمن  .حتياجاتهمرغباتهم والوفاء با

ظبي التجاري  قام بنك أبو :ظبي التجاري للهواتف الذكية المزيد من الراحة والمرونة مع تطبيق بنك أبو .1
من تنفيذ معامالتهم المصرفية على مدار الساعة طوال  لتمكين عمالئهطبيق مؤخرا بتصميم وطرح هذا الت

هذا التطبيق  وقد ضمن. أي وقت مضىبطريقة أكثر سهولة وراحة مما كانت عليه في  ،أيام األسبوع
 .من التبرع للمؤسسات الخيرية العمالءخاصية مبتكرة تمكن 

ظبي التجاري بتطوير نظام  قام بنك أبو :المعلومات المرجعية السريعة تحسن مستويات رضا العمالء .2
حيث تقوم شركة متعاقد  ،سريع للحصول على المعلومات المرجعية بغرض رفع مستويات رضا عمالئه

التخاذ اإلجراءات منهم عن تجربتهم مع البنك  لالستفسارظبي التجاري  بعمالء بنك أبو باالتصالمعها 
من شكاوي العمالء قد تم حلها، حيث  %011وقد أوضحت األرقام أن . حاجة إلى ذلكالفورية عند ال

عن  %32بنسبة  6102أيام، مع انخفاض نسبة مجموع شكاوي العمالء سنة  13منها تم في  84%
 .السنة السابقة
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تهدف التقنية المبتكرة  :نظام البصمة الصوتية يوفر المزيد من السهولة واألمن للمعامالت المصرفية .3
ظبي التجاري إلى تحسين تجربة المعامالت المصرفية  أبوللتعرف على البصمة الصوتية من بنك 

 ويساعد هذا النظام أيضا. الت عبر الهاتف أكثر سهولة وأمناعن طريق جعل تنفيذ تلك المعام ،اليومية
 .والتقليل من التكلفة التي يتكبدها البنك لتقديم الخدمات إلى عمالئه االحتياليةعلى منع العمليات 

ظبي التجاري على  يحرص بنك أبو :لحسابات المصرفية من خالل قنوات متنوعةتسهيل الوصول إلى ا .4
 توفير الراحة والسهولة لعمالئه الكرام أثناء تنفيذهم لمعامالتهم المصرفية عن طريق تشجيعهم على

الخدمات "و" خدماتي االلكترونية لألفراد"البديلة مثلقنوات وال ،ستفادة من مختلف قنوات تقديم الخدماتاال
 .وتوفير الوقت الالزم للوصول إلى الخدمات المصرفية ،"المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة

ى تحقيق أعلى مستويات رضى لى تركيزه عليعود األداء القوي للبنك إ :طريقة أفضل لخدمة العمالء .5
 ية والخدمات المصرفية طبقاالمال ستمر في االستثمار في البنية التحتية لتقديم أرقى المنتجاتعمالئه، وي

 .ألعلى المعايير الدولية
  Netفي تطبيق برنامج 6103ظبي التجاري في عام  بدء بنك أبو :معايير برنامج تقييد األداء الوظيفي .6

Promoter Score   مدى رضاء العمالء ومدى والئهم  وهو أكبر برنامج يستخدم في العالم لقياس
ولكنه في نفس الوقت أداة قوية  وهو برنامج بسيط وسهل ة باستخدام خدمات البنك،ستعدادهم للتوصيوا
على مقياس من صفر إلى : "على توجيه سؤال واحد هو يقوم هذا البرنامج أساسا. لعمالءستطالع أراء اال

، 6102وفي عام  ."؟يظبي التجار  ستخدام خدمات بنك أبو، كيف توصي ألصدقائك وزمالئك با01
 .بنك على مستوى عالي من رضاء عمالئهحافظ ال

III- بمعايير إقراض أخالقية ومنضبطة من شأنها حماية مصالح كل من  البنك دائمالتزم ي :الصيرفة المسؤولة
شارك في تثقيف الجمهور العمالء، ويستثمر في الضوابط الداخلية لحماية خصوصية يو العمالء، و ساهمين مال

العربية المتحدة على تحقيق نجاح في مجال األمور المالية من خالل مبادرات تساعد مواطني دولة اإلمارات 
 . قتصادي مستداما

فرص عمل للموردين  ،في الحصول على المشتريات ذلك، توفر الطريقة المتبعة حالياوباإلضافة إلى 
  :ويتجلى ذلك في .تحقيق أفضل مصالح المجتمع والحفاظ على البيئةوالتجار المحليين الذين يشاركون البنك في 

يعني ممارسة األعمال مع العمالء " التمويل المسؤول"ظبي التجاري فإن  بالنسبة لبنك أبو :اإلقراض والبيع .0
وكذلك التعامل مع عمالء ومشاريع يتسمون  ،القادرين على إدارة أمورهم المالية ومديونياتهم بشكل مريح

موافاة العمالء بمعلومات " التمويل المسؤول"كما يعني تعبير . بالقدر المقبول من الممارسات األخالقية
ن مع البنك والمعامالت التي يقومو  واضحة ومحددة وفي المواعيد المناسبة عن عالقتهم المصرفية

آليات االمتثال للقواعد التنظيمية وسياسات المراجعة والفحص وقد وضع البنك العديد من . بتنفيذها
جراءات إلدارة المخاطر، لتأمين النجاح أعمال البنك على األمد القصير وتحقيق أفضل مصالح  وا 
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يتضمن بنك أبو ظبي التجاري المخاطر فعلى سبيل المثال،  .للمساهمين والشركاء على األمد الطويل
دارة المخاطر في معايير اإلقراض ويأخذ كافة تلك األمور في االعتبار عند  البيئية وممارسات الحوكمة وا 

كما يقوم بتقديم المشورة لعمالء الخدمات المصرفية  ،إصدار القرارات المتعلقة بمنح التسهيالت االئتمانية
اب التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجنب عبء الدين والضغوط المالية من خالل حساب احتس

 .عبء الدين ومقارنته مع نسبة مقدار ما تكسبه
يقدم بنك أبو ظبي التجاري العديد من المنتجات التي تدعم وتشجع  :حتواء الماليالتثقيف المالي واال .6

رفة ظبي التجاري للصي حسابات توفير األطفال المطروحة من قبل بنك أبوالعمالء على االدخار مثل 
 .وحساب توفير المليونير اإلماراتي وحساب توفير المليونير اإلسالمي وحساب توفير الطالب إلسالمية،ا

قتصاد المستدام المنشود إلى الخدمات المالية في تحقيق االيساهم التثقيف المالي وسهولة الوصول كما 
ندوات تثقيف مالي ودورات تدريبية على المهارات الفنية البنك ويقيم  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة،ف

كما  ،لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل برامج تدريب داخلية اإلنجليزيةودورات لتعليم اللغة 
 . ليات التي تتناول هذه المواضيعاعبرعاية العديد من المؤسسات والف يقوم

ظبي التجاري يحترم ويحمي خصوصية عمالئه من  بنك أبو :اتخصوصية العمالء والحيلولة دون السرق .3
وسرية  ،التام بسياسات داخلية صارمة تم وضعها بهدف حماية خصوصية جميع العمالء االلتزامخالل 

عملية متابعة المخاطر  وكجزء من .كافة المعلومات الشخصية والمالية ومعلومات الشركات واألعمال
نتهاك خصوصية العمالء بما يؤدي إلى كافة تلك الحاالت التي يتم فيها ايقوم البنك بتسجيل  التشغيلية،

ستخدام اوباإلضافة إلى تلك الحاالت التي يتم  ،تحمل العميل ألي خسائر أو تسجيل العميل ألي شكوى
  .المعلومات الخاصة بالعميل فيها بطريقة غير مصرح بها

تتطور وتشهد ثقافة االلتزام األخالقي مزيدا من القوة بمرور األيام، ومع نمو بنك أبو ظبي التجاري فقد و
حظيت مواضيع االلتزام األخالقي والنزاهة بتركيز كبير خالل العام باإلضافة إلى إدارة تضارب المصالح 

 .البنك حول التمويل المسؤول ، ويتمحور برنامج االستدامة لدى6102ومكافحة الرشوة والفساد في عام 
جراءات المشتريات التي يطبقها البنك إلى الحفاظ على الموارد وتحسين  :المشتريات .4 تهدف سياسات وا 

باإلضافة إلى حماية البيئة وتحقيق مزايا  ،األمثل للتكلفة االستخداموتحقيق  ،جودة المنتجات والخدمات
كافة تلك األهداف من خالل عملية إدارة العروض بطريقة  ويحقق البنك .ومنافع للمجتمع الذي نعمل فيه

وحث الموردين والتجار الذين  ،يتم من خاللها منح األولوية للموردين والتجار المحليين ،منظمة ومنضبطة
جراءات تحقق نفس المزايا االنتعامل معهم على إتباع ممارس يئة وتساعد على جتماعية وتحمي البات وا 

الذي يستخدم إلدارة عملية المناقصات والذي يعمل على " أريبا"من خالل نظام ، قتصاديةتحقيق التنمية اال
 . مطالبة الموردين الذين يتعامل البنك معهم بالرد على أسئلة حول التزامهم بممارسات االستدامة

دين في مطالبة المور  بدأ البنك 6102ح تسجيل الموردين الجدد إجباريا، وفي عام أصب 6105وفي عام 
مة في سلسلة التوريدات الخاصة بالبنك، ستدالاللتزام بمبادئ االونتيجة لسابقين بالتسجيل في نظام أريبا، ا
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تزامهم لموردين من قوائم الموردين الذين يتعامل معهم بسبب عدم استبعاد العديد من القام هذا األخير با
 .ستدامةبمبادئ اال

ظبي  تستخدم دائرة المشتريات في بنك أبو :من المستندات الورقية عملية المشتريات خالية تماما .5
كة نظام شب"حيث يطبق البنك  ،لتنفيذ المشتريات دون اللجوء ألي معامالت ورقيةالتجاري نظاما إلكترونيا 

في سلسة اإلمداد على التقليل  الحفاظ على البيئة، ويشجع شركاء البنك على الذي يساعد" أريبا للمشتريات
 .ن اآلثار البيئية الضارة الناتجة عن أعمالهمم

IV- تتضمن نشاطات بنك أبو ظبي التجاري عدة برامج واجراءات تهدف إلى حماية  :المسؤولية اتجاه البيئة
  :البيئة والحد من أي مشاكل قد تنعكس سلبيا على البيئة بسبب نشاط البنك، وتظهر أهمها من خالل

ماية البيئة والحفاظ عليها ظبي التجاري بح بنك أبو التزامن إ :لألعمالالتقليل من اآلثار البيئية الضارة  .0
للمجتمع الذي نعمل على تحقيق التنمية المستدامة  ة األعمال بطريقة مستدامة ويساعدمن ممارس يمكنه

التقليل من  ،من خالل اإلدارة الناجحة لآلثار البيئية المباشرة وغير المباشرة فيه، وقد استطاع البنك
ظبي التجاري  ال تعتبر عمليات بنك أبوو  .تكاليف التشغيل وفي نفس الوقت حماية البيئة والحفاظ عليها

تقليل من اقة والموارد الطبيعية بشكل مكثف، وبالرغم من ذلك، فإن البنك يسعى دائما إلى المستهلكة للط
، عن طريق تحسين كفاءة استهالك للطاقة والموارد الطبيعية، حيث على التغيرات المناخية آثار عملياته

 .اظ على الطاقة والموارد الطبيعيةبغرض الحف االستهالكالعديد من اإلجراءات للتقليل من هذا  اتخذ
والفروع التابعة للبنك بتركيب ظبي التجاري في الكثير من المباني  ، قام بنك أبو6105خالل عام ف

ستمر ير دون التأثير على قوة إندفاعها، واموفرات للمياه للتحكم في كميات المياه المنصرفة من الصناب
في مواقع جديدة مما أدى إلى المزيد من التخفيضات  6102البنك في تركيب هذه الموفرات خالل عام 

 .في كميات المياه المستهلكة
مبادرات بغرض محاولة التقليل ظبي التجاري على مر السنين على طرح العديد من ال دأب بنك أبوكما 
 :وقد تضمنت هذه المبادارات يل من اآلثار السلبية على البيئة،ستهالك الكهرباء والتقلمن ا
  اقة من خالل إطفاء الضوء ستهالك الطالموظفين للتقليل من اتركيب حساسات ضوئية في مكاتب

ستمر في وا 6105تركيب هذه الحساسات في عام وقد تم بدأ  تلقائيا عند خروج الموظف من المكتب،
 .أثناء عملية تحديث وصيانة المكاتب 6102عام 

  درجة مئوية والتحكم عن بعد في مبردات المياه الخاصة  64-63ضبط درجة حرارة المكاتب عند
ويتم إيقاف تشغيل مبردات المياه الخاصة  ي بواسطة مزود خدمة توفير الطاقة،ز بنظام التكييف المرك

المطلوبة مما بنظام تكييف الهواء خارج ساعات الذروة للحفاظ على الحد األدنى من درجة الحرارة 
 .اضي للمعداتفتر لطاقة والتكاليف وزيادة العمر االستهالك ايؤدي إلى توفير في ا
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 مصابيح اإلنارة  ستبدالجميع المشاريع الجديدة حيث يتم ا صابيح الموفرة فيستخدام الماإلضاءة با
بواسطة دائرة إدارة المرافق في البنك وكذلك في جميع الشركات الفرعية التابعة لبنك  المستخدمة حاليا

تكاليف الطاقة بنسبة  ظبي التجاري للعقارات تخفيض ستطاعت شركة أبووقد ا. ظبي التجاري أبو
 .6102ستبدال مصابيح اإلنارة بأخرى تستخدم ثنائي باعث الضوء في عام ريبا نتيجة التق% 45

نفايات في دولة اإلمارات ظبي التجاري في شراكات مع شركتين مرموقتين في مجال إدارة ال دخل بنك أبوو 
وقد أدى برنامج إعادة تدوير  المخلفات الناتجة عن أعمال البنك،المتحدة بغرض التأكد من معالجة العربية 

 . 6102النفايات إلى التقليل من النفايات وزيادة عدد أطنان األوراق التي تم إعادة تدويرها في عام 

ستخدام مرة إلى اظبي التجاري بصفة مست سعى بنك أبو :منتجات مالية وخدمات مصرفية مسؤولة .2
ل األمثلة على ذلك على إصدار كشوف الحسابات وتشتمته لتطوير وخدمة القضايا البيئية، منتجاته وخدما

قليل من كميات وحلول الخصم المباشر المتبعة للت ،االلكترونية لتحل محل كشوف الحسابات الورقية
ستخدام منصات الخدمات المصرفية ى الدخول في شراكات إستراتيجية واباإلضافة إلاألوراق المستخدمة، 

صالح المؤسسات والمنظمات البيئية وبغرض نشر الوعي بقضايا االلكترونية لتسهيل جمع التبرعات ل
 .البيئة وأهمية الحفاظ عليها

ظبي التجاري مبالغ كبيرة بغرض التحول من كشوف الحسابات الورقية إلى كشوف  ستثمر بنك أبووقد ا
تم إصدار  6102وفي عام  ،من األفراد ومن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعمالءالحساب االلكترونية ل

دد كبير نتقال عمالء خدمات الواسطة المالية أيضا، وقد أدى ذلك إلى اكشوفات الحسابات االلكترونية لع
ستخدام كشوفات الحسابات االلكترونية مما أدى إلى زيادة رضاهم عن تجربتهم من العمالء إلى ا
 .المصرفية مع البنك

ونتيجة لذلك تم خالل سنة  ،ثار البيئية الضارة الناتجة عن أعمالهستطاع البنك التقليل من اآلبينما ا
مليون درهم من خالل إصدار  1.0مليون ورقة، وتوفير حوالي  06الحفاظ على ما يزيد عن  6102

 . كشوف حسابات الكترونية

 :خاتمة

تعد المسؤولية االجتماعية من أهم المفاهيم الحديثة التي تلقى اهتماما وتطورا كبيرا لدى الباحثين 
والمؤسسات، حيث أصبحت من بين العناصر التي تتضمنها السياسات العامة التي تقوم عليها نشاطات 

ى ضرورة تلتزم المؤسسات قيمة إضافية تميز المؤسسة عن باقي منافسيها، إل المؤسسة، حيث انتقل المفهوم من
بتحملها، حيث تعمل على بناء وتطوير المجتمع الذي تنشط فيه، من خالل تقديم الدعم للفئات المجتمعية 
المحتاجة لذلك، حتى تكون معينا للدولة في تجسيد أعمالها اتجاه مواطنيها، باإلضافة إلى مشاركة المؤسسات 

 .في حماية بيئتها
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ارات العربية المتحدة من االقتصادات العالمية التي يلتزم بها المؤسسات في كافة يعتبر اقتصاد دولة اإلمو 
مجاالت النشاط بالمسؤولية االجتماعية، ويقومون في إطارها بالعديد من المساعي لتحسين مستوى معيشة 

ن المؤسسات ويعد مصرف أبو ظبي التجاري م. المجتمع اإلماراتي، ودفع عجلة تقدمه إلى األمام بصورة مستمرة
المالية التي تلتزم في إطار استراتيجيتها بتبني برامج المسؤولية االجتماعية والبيئية، حيث قام البنك بالعديد من 

ساعدت من خاللها المجتمع اإلماراتي، باإلضافة إلى تقديم العديد من التكوينات والحمالت الفعاليات التي 
وهو . يين، دون إهمال حماية بيئتها والحفاظ عليها من األخطار الممكنةالتحسيسية والتعليمية للمواطنين اإلمارات

 .ما أهل البنك للحصول على عدة جوائز في مجال المسؤولية االجتماعية

  :الهوامش
                                                           

1 Marie-françoise Guyonnaud, Frédériqie Willard, "Du management environnemental au 
développement durable des entreprises", ADEME, France, Mars 2004, p 05. 
2 Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée, "La responsabilité d'entreprise", éditions la 
découverte, Paris, 2007, p 23.  

 .72  ص 7002  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  االسكندرية  "المسؤولية االجتماعية لإلدارة"،يف  ي حممد الص 3
مذكرة  مقدمة لنيل شهادة   "األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك"فؤاد حسني حممد احلمدي   4

 .23  23  ص ص 7002الدكتوراه  اجلامعة املستنصرية  بغداد  
  مداخلة مقدمة للمؤمتر الثالث للعلوم املالية واملصرفية حول "دور المسؤولية االجتماعية في تفعيل حوكمة المؤسسات"حممد زرقون  مجيلة العمري   5
            7072أفريل  72/71  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  جامعة اليموك  األردن  "جتربة األسواق الناشئة حاكمية الشركات واملسؤولية االجتماعية "

 .17  17ص ص 
م   جملة الباحث  كلية العلو "نموذجا" سوناطراك الجزائرية، أرامكو السعودية"شركتي  -المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية"حممد فالق   6

 .27  ص 7072  77االقتصادية وعلوم التسيي والعلوم التجارية جبامعة ورقلة  العدد 
  .13  ص 7000  دار اجلامعة اجلديدة  االسكندرية  "المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروع"بدوي حممد عباس   7
  7001  دار وائل للنشر والتوزيع  األردن  (األعمال والمجتمع)المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال "طاهر حمسن الغاليب  صاحل مهدي العامري   8

 .17ص 
 .12  ص 7003  دار حامد للنشر والتوزيع  األردن  "التسويق مفاهيم معاصرة"سويدان نظام  حداد شفيق   9

  72/10/7072 :  تاريخ اإلطالعhttp://www.adcb.comعلى املوقع الرمسي لبنك أبو ظيب التجاري   ، "نظرة عامة على استراتيجية البنك" 10
 .71.22على الساعة 

  على الساعة 72/10/7072 :  تاريخ اإلطالعhttp://www.adcb.com  على املوقع الرمسي لبنك أبو ظيب التجاري  "ركائزنا االستراتيجية" 11
71.80. 

  على الساعة 73/10/7072 :  تاريخ االطالعhttp://www.adcb.com  على املوقع الرمسي لبنك أبو ظيب التجاري  "المسؤولية االجتماعية" 12
73.72 . 

http://www.adcb.com/
http://www.adcb.com/
http://www.adcb.com/


– أنموذجا    Lego & Microsoftشركتا   -7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة  
 شميعبابسة ها.عبود سعاد     أ.د        

 

1 
 

 محمد خيضر بسكرةجامعة 

 وعلوم التسيير االقتصادية والتجاريةكلية العلوم 

 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 "ةممارسات تطبيق الحوكمة في المؤسسات االقتصادية العمومية والخاص"وفرقة 

  :اننظــــــمي

                                                 

 : حول يوما دراسيا

 

 7107ديسمبر 7الخميس  يوم

 تجارب وطنية ودولية في تطبيق وتبني المسؤولية االجتماعية: محور المداخلة

 7107الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة : عنوان المداخلة

-  نموذجاأ Lego & Microsoft  اشركت -

 

 سعاد عبود. د

 تسيير المنظمات: التخصص
  souadaboud1@hotmail.com 

 عبابسة هاشمي. أ

 تسيير علوم ال: التخصص
 biskra.dz-h.ababsa@univ 

 

 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير: كلية     
 -بسكرة-جامعة محمد خيضر           

 

 

mailto:souadaboud1@hotmail.com
mailto:h.ababsa@univ-biskra.dz


– أنموذجا    Lego & Microsoftشركتا   -7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة  
 شميعبابسة ها.عبود سعاد     أ.د        

 

2 
 

 الملخص

مع  حيث المفاهيم النظرية والتجارب العملية،لمسؤولية االجتماعية من موضوع اهذه الدراسة  تتناول
بهدف  ،في الفترة الحالية أفضل الشركات ممارسة ونجاحا للمسؤولية االجتماعية تجاربز على يتركال

ومعرفة أهم المجاالت التي تحظى  ،ولية االجتماعيةؤ في برامج المسجهود هذه الشركات  علىالتعرف 
القطاع الخاص في الجزائر شركات ع يلالستفادة منها وتشج ،لتحديات التي تواجهها عند تبنيهاباهتمامها وا

 .القتداء بهال

 .Lego ،Microsoftاالستدامة، المسائلة، الشفافية،، المسؤولية االجتماعية: الكلمات المفتاحية

Abstract 

This study shad light on the theoretical concepts and practical experiences of the social 

responsibility. It also focused on the experiences of the best companies in practicing and 

succeeding in social responsibility in current time, in order to identify these companies’ 

efforts in social responsibility’s programs, and interesting areas, as well as having an idea 

about the challenges that emerges while adopting them. At last, this study recommended 

encouraging private sector companies in Algeria to adopt social responsibility. 

key words: Social responsibility, sustainability, accountability, transparency, Lego 

,Microsoft. 

 مقدمـــــــــــــــــــــة

شركات اليوم ال فال ؛ال، بل من أجل خدمة المجتمع كذلكن الشركة لم تنشأ فقط للربح وكسب المإ
 M.Porterجعليه، وهو ما ففرد من المجتمع والوطن الذي تعمل هي كذلك تعتبر اقتصادية فحسب، بل 

كما  ،1وليس أرباحا في حد ذاتها إعادة النظر في الغرض من انشاء الشركة كخلق قيمة مشتركةيطالب ب
الذي  ،م يعد مقبواًل في عالم اليومإال أمام أصحابها ل ولةؤ مسالتقليدي بأن الشركات ليست  المفهوم أن

 . يتسم بتشابك العالقات والمصالح

أصبح دورها أكثر أهمية وتعقيدا حيث  ،إليها النظرةو  ما انعكس على تطور مفهوم الشركة ذاوه
 حيثساسية للشركات هي كسب المال وزيادة قيمة المساهمين، األالمسؤولية  ولم تعد ،المجتمع فيوتأثيرا 
ولم تعد الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية  افعة الوحيدة هي المسؤولية المالية،الد القوة  

 . ليه كذلكإفقط، بل بما تقدمه من مزايا وخدمات للمجتمع الذي تنتمي 
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د المسؤوليات للشركة نطاقا واسعا، شملت البيئة، المجتمعات المحلية، يت حركة تحدذلك اكتسحوب
كثر أبدور اجتماعي الشركات  تطالبصوات من المجتمع وظهور أعمال، أخالقيات األظروف العمل، 

 ".المسؤولية االجتماعية للشركات"فعالية، مما ساهم في ظهور مفهوم 

، إال الجديدبن كان هذا المفهوم ليس لية االجتماعية للشركات، وا  بدأ يلوح في األفق مفهوم المسؤو و 
الفضائح األخالقية نتيجة حظي باهتمام أكبر السنوات القليلة الماضية، و عليه بقوة في  التأكيدنه تم أ

وعدم احترامها للمجتمع والبيئة التي تنشط فيها، ثارها السلبية المتكررة والمتجددة باستمرار، للشركات وآ
 .الدولأغلب منها  تعانيوظهور فضائح الفساد واستمرار الظروف السيئة التي 

متزايد األهمية للشركات على الصعيدين الوطني  اة االجتماعية نشاطصبحت المسؤوليوبذلك أ
وهي ...والبطالة معيشةال ياتوانخفاض مستو  بقضايا الفقر الهتمامفي ا والدولي، وتزايد معها دور الشركات

ومع تسارع العولمة ازدادت مطالب . ظلت لفترة طويلة من الزمن من مسؤوليات الحكوماتملفات 
مسؤولية الشركات، واعترفت هذه األخيرة تدريجيا بفوائد تقديم برامج المسؤولية  اادت معهالمجتمع، وازد

 فكلما أصبح االقتصاد والمال أكثر عالمية، كلما ازدادت أهمية المجتمعاالجتماعية في مواقعها المختلفة، 
نظمة القطاع أن القرن الحادي والعشرين هو قرن م يرى  P.Drucker، وهو ما جعلبالنسبة للشركات

2االجتماعي
 . 

اضية، لماكتسب موضوع المسؤولية االجتماعية للشركات أهمية على مدى العقود القليلة اوهكذا 
أولوية ال مفر منها للشركات في كل بلد،  وأصبح ،اآلنالى ما هو عليه  وتطور تدريجيا حتى وصل

 . أو الدوليةمنها  المحليةسواء االجتماعية واإلنسانية عنوة في محيط العالقات  فرض نفسهف

ماهي : عن التساؤل اآلتياالجابة  ناحاول حور الثالث لهذا الملتقىم، وضمن الفي ضوء ما سبق
تساؤالت  هذا التساؤل يطرح بدوره. ؟7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة 

وكيف تم تطبيق مفهوم ؟ لية االجتماعية؟ وما بداياتها األولىما أبرز التعريفات المفسرة للمسؤو : عدة هي
ارسات التي ساهمت في نجاح ذلك وما هي المم .المسؤولية االجتماعية بنجاح في هذه الشركات؟

  .التطبيق؟

الشركات العالمية، كبرى  ولية االجتماعية للشركات فييهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤ حيث 
وذلك بغية التوصل إلى مجموعة من االقتراحات التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص بما يحويه من 

لمجتمع من جهة، وتعزيز دور المسؤولية االجتماعي في ا ، لالضطالع بدورهمؤسسات وشركات
 .االجتماعية للشركات في التنمية من جهة أخرى
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I.  المسؤولية االجتماعية 

ومن . على سلوك االفراد والمجتمع همرتبط بكيفية تأثير  ،مفهوم المسؤولية االجتماعية تاريخ طويلل
3أوالأجل فهمها وتأثيرها على ذلك السلوك، من الضروري أن نفهم تطورها 

.  

ظهرت في عدة دراسات خالل تماعية بالمسؤولية االجالهتمام ل األولى هناك من يرى بان اإلشارات
قبل ذلك  ظهريرى بان مفهوم المسؤولية االجتماعية  Smithلكن الباحث . 0391و 0391الفترة بين 

والحرب العالمية  في نهاية العشرينات، الكساد الكبير أزمة بسببلكن و  .0291 عامفي  ، وبالضبطبكثير
 العامصبح موضوعا مهما بين قادة األعمال حتى ي في األربعينيات، فشل هذا المفهوم في أن الثانية

0291
4
ر ن الكثيأل 0291 عام كانتالمسؤولية االجتماعية االهتمام ب من يرى بان بدايات حيث هناك .

5قد تحدث في المفهوم منذ ذلك الوقت من الباحثين 
 . 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية:أوال

  Bowenالمفهوم األصلي الذي اقترحه علىعية تركزت معظم مناقشات المسؤولية االجتما

(0291)
6
تشير إلى التزامات "أنها يرى  حيثولية االجتماعية، اغ مصطلح المسؤ والذي يعد أول من ص .

وقيم  اتخاذ تلك القرارات، التي تكون مرغوبة من حيث أهداف  بمتابعة تلك السياسة، أو برجال األعمال 
 .المجتمع

Davis (0291 )Fredrick (0291 )وبعد عقد من الزمن، قام العديد من المؤلفين، بما فيهم 

McGuire (0291 )Walton (0392)7لمفهومهذا اتطوير اإلسهامات الرامية إلى  ، بمزيد من
وفي . 

عريفات المسؤولية االجتماعية والممارسات وتم اعتماد المسؤولية ، توسعت تلهذه الحقبة العقود الالحقة
8االجتماعية بشكل كبير

. 

بان الشركات تتحمل مسؤولية تجاه المجتمع تعني فكرة المسؤولية االجتماعية  هناك من يرى أن
العالقة  -أو ينبغي أن تكون  -أي تتعلق بـ ، 9ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة خارج مساهميها

، وذلك 10صحاب المصلحة فيهابين الشركات والحكومات والمواطنين، بمعنى آخر العالقة بين الشركة وأ
تدمج الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية في قيمها وثقافتها وصنع قراراتها من خالل أن الشركات 

 ، واالمتثال للمتطلبات القانونية، واحترام االفراد11افة وخاضعة للمساءلةواستراتيجياتها بطريقة شف
12والمجتمعات والبيئة

. 

بأن المسؤولية االجتماعية هي فيرى ": (WBCSD)أما مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة 
القيا والمساهمة في التنمية االقتصادية مع االلتزام المستمر من قبل رجال األعمال على التصرف أخ
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13"تحسين نوعية الحياة للمواطنين وأسرهم وكذلك المجتمع ككل
أي أن المسؤولية االجتماعية للشركات  .

وتغطي هذه االلتزامات كال من  ،14مدى التزام الشركات التجارية اتجاه مجتمعها هي وسيلة لمناقشة
15اإلطار القانوني واالتفاقيات االجتماعية

 . 

تجاه المجتمع، فان بعض الباحثين يعرفون المسؤولية ا تعد التزام وبما أن المسؤولية االجتماعية
يعرف  ولذلك. ثار التي خلفتها الشركة عليهتجاه المجتمع نتيجة اآل اواجب كونهااالجتماعية من جانب 

Saxena  المسؤولية االجتماعية على أنها مفهوم يوحي بأن الشركات يجب أن تفي بواجبها في تقديم
كيفية إدارة الشركات  والذي يعرفها من خالل Mallenbaker وهو ما يتوافق مع تعريف. عالرعاية للمجتم

المسؤولية االجتماعية أن بمعنى . 16"لعملياتها التجارية من أجل إنتاج إيجابي يؤثر على المجتمع عموما
مال الشركة يتم توسيعها على مستوى المجتمع رفاهية المجتمع، وأن أعبللشركات هي تعهد  من الشركات 

17بأكمله، وليس فقط على مستوى المجموعات التي تساهم في أرباح الشركة
. 

ينظر لها على انها استراتيجية، بحيث أنه أصبح ومن التعاريف الحديثة للمسؤولية االجتماعية 
تشير إلى االستراتيجيات التي تعتمدها الشركة لتقوم بأعمالها بطريقة ا على انه  Maimunahعرفها 

خلق قيمة مشتركة للمجتمع من خالل و ، 18أخالقية ومجتمعية مفيدة للمجتمع من حيث تحقيق التنمية
19"ستجابة ألصحاب المصلحة وتحسين البيئةاالالتنمية االقتصادية و 

وبناء على ذلك، أدخلت المزيد من . 
استراتيجية فعالة لنجاح الشركات وتفوقها  تعدألنها الشركات المسؤولية االجتماعية للشركات في إدارتها، 

 .في مجال نشاطها، مما يمنح لها ميزة تنافسيه على باقي الشركات االخرى

ويشير التوجه الحالي إلى أن مناقشات المسؤولية االجتماعية للشركات قد تحولت من األسئلة 
اآلليات والعمليات التي تصور بها الشركات  الوجودية المتعلقة بالرسالة التنظيمية وقيمة المساهمين إلى

وبالمثل، تحول الحوار من التبريرات التبسيطية للنتائج المالية المتعلقة باألعمال . وتنفذ التزاماتها المجتمعية
وكظاهرة تنظيمية، أصبحت المسؤولية . األساسية إلى وجهات نظر متطورة ومقاييس للنتائج المجتمعية

سائدة بشكل متزايد وواضح داخل الشركات كآلية لتنشيط وتحفيز أصحاب المصلحة، االجتماعية للشركات 
في المجتمعات التي وفائدتها فضال عن إدارة التصورات المجتمعية والتوقعات بشأن دور األعمال التجارية 

20سوق استهالكية محددةوبيعها في تتجاوز الوظيفة األساسية إلنتاج السلع 
 . 

 ,Microsoft:وهناك العديد من األمثلة على الشركات التي تمارس المسؤولية االجتماعية مثل 

Google   وتشير هذه االتجاهات إلى أن جهود المسؤولية االجتماعية للشركات دمجت بشكل جيد في
عد حول ما إذا كات لم يانشغال الشر وعلى مدى العقدين الماضيين، يبدو أن . النسيج الثقافي للشركات
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، بل في كيفية القيام بالمسؤولية االجتماعية بطريقة استراتيجية ستشارك في المسؤولية االجتماعية كانت
21مع سرد واضح ومثبت لتأثيرها على الشركة وتواصلها االجتماعي ،وفاعلة

 . 

المسؤولية االجتماعية للشركات من مفهوم ضيق ومهمش  وعلى مدى العقود العديدة الماضية، نمت
إلى مفهوم معقد ومتعدد األوجه، وهو مفهوم يزداد أهمية بالنسبة لكثير من القرارات التي تتخذها الشركات 

على Dodd  (0219 " :)من السؤال الذي طرحه  أساسا منطلق فكرة المسؤولية االجتماعيةيعد و  .اليوم
وفي محاولة اجابته على ذلك، افترض أن مديري الشركات مسؤولون ". الشركات؟ مديري مسؤولينهم  من

هو ادعاءه أنه باإلضافة إلى   Doddوكان جوهر حجة. أمام الجمهور ككل، وليس فقط للمساهمين
ألن  ،المسؤوليات االقتصادية التي يدين بها المساهمون، كان للمدراء مسؤوليات اجتماعية تجاه المجتمع

يسمح بها ويشجعها القانون في المقام األول ألنها خدمة للمجتمع بدال من أنها مصدر "الحديثة الشركة 
للتأكيد على أن الشركات لديها مسؤولية  الفكري   األساس   وأصبح هذا المنطلق  ". ربح ألصحابها 

22اجتماعية
. 

المسؤولية "ضح بأنه ال يوجد تعريف رسمي موحد لمصطلح تنادا عليه يمما سبق، واسوانطالقا 
معظم التعاريف تؤكد على الترابط بين الجوانب واآلثار االقتصادية والبيئية  االجتماعية، بيد أن

23ية ألنشطة الشركة، والتي تؤثر على المجتمعواالجتماع
.   

 المسؤولية االجتماعية للشركات (مكونات)أبعاد : ثانيا

هناك العديد من الطرق المختلفة للتفكير في ما تتضمنه المسؤولية االجتماعية للشركات وما 
ميزت للمسؤولية االجتماعية ووجدت دراسة حديثة أن التعريفات تميل إلى تحديد أبعاد مختلفة . تحتضنه
والتي تعد من أكثر أبعاد  ،الدراسة أربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية للشركاتحددت هذه  حيث. معناها

24المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية والخيرية: شيوعا، وهي
. 

وهما  ،ناثنان أساسيا: ي شكل هرم يحتوي على أربعة أبعادفهذه االبعاد  Carroll وقد وصف
هما البعدان اللذان يرغب فيهما و  ا البعدان األخالقي والخيري،هم االقتصادي والقانوني، واآلخران انالبعد

25الشركات بل يكونان طوعا منها ال ي فرضان علىولكنهما  ،المجتمع
 

للشركة للقيام بوظائفها  اأساسي اوالتي تعد واجب. الهرم في المسؤولية االقتصاديةهذا تتمثل قاعدة 
والتي  ،بعدها تأتي المسؤولية القانونية. األرباحتحقيق المنتجات للمجتمع و و سوق لتوفير الخدمات في ال

ضرورة الربط بين أعمال  ثم تأتي المسؤولية األخالقية والتي تنطوي على. تعد ضرورة لوجود المنظمة
هي أعلى نقطة و ة الخيرية وأخيرا المسؤولي. المعايير األخالقية الخاصة ببيئة ثقافية معينةالشركات وبين 
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ال يلغي القضايا " الهرم"وبطبيعة الحال، فإن تفسير المسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها . في الهرم
26المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية، ولكن يسمح بتنظيمها

 . 

 هرم المسؤولية االجتماعية(: 10)الشكل رقم 

 

Source: Firuza S Madrakhimova, Evolution of the concept and definition  of  corporate  

social responsibility, Global Conference on Business and Finance Proceedings , Volume 8 , 

Number 2, 2013, p114. 

، واالمتثال (10)حيث يعد كسب األرباح هو األساس االقتصادي للهرم الموضح في الشكل رقم
ا ام. للقانون هو الخطوة التالية لألعمال التي هدفها الوحيد هو تحقيق أقصى قدر من األرباح

وقد تم . ةیة البشریولكنها تعزز الرعا ،قد ال تکون مطلوبة إضافيةأنشطة  فهية یات التطوعیالمسؤول
األبعاد  أماهمية األبعاد القانونية واالقتصادية منذ وقت طويل في مجال األعمال التجارية، االعتراف بأ

27هي ذات اهتمام حديثفطوعية واألخالقية تال
. 

 مبادئ المسؤولية االجتماعية للشركات: ثالثا

: هناك ثالثة مبادئ أساسية تشكل مجتمعة جميع أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات وهي 
:المسائلة، الشفافية االستدامة،

 28
 

  االستدامةSustainability : وتتعلق بأثر اإلجراءات المتخذة في الوقت الحاضر على
د و وفي حالة استخدام الموارد في الوقت الحاضر، فإنها لن تع. الخيارات المتاحة في المستقبل
وبالتالي فإن االستدامة تعني ضمنيا أنه ال يجب على المجتمع . متاحة لالستخدام في المستقبل

 . ثر مما يمكن تجديدهأن يستعمل موردا أك
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  المسائلةAccountability  : ويتعلق األمر باعتراف الشركة بأن أعمالها تؤثر على البيئة
فإن هذا المفهوم يعني اعترافا بأن  وعليه. الخارجية، وبالتالي تتحمل المسؤولية نتيجة آثار أعمالها

 . الشركة جزء من شبكة مجتمعية أوسع، ولها مسؤوليات تجاهها
  الشفافيةTransparency : تعني أن األثر الخارجي ألعمال الشركة يمكن التحقق منه من

خالل التقارير التي تقدمها، وبالتالي ينبغي أن تكون جميع آثار أعمال الشركة، بما في ذلك 
 . من خالل استخدام المعلومات التي تقدمها آليات اإلبالغ فيها اآلثار الخارجية، واضحة للجميع

 

II. وأهمية تنفيذها وتحدياتها تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات  

ال توجد طريقة  بأنه  Hohnen & Potts لمسؤولية االجتماعية للشركات يرىفيما يخص تنفيذ ا
شركة لديها خصائص  فكل ؛التباع مدخل المسؤولية االجتماعية للشركات ناسب الجميعذات مقاس واحد ت

من شأنها أن تؤثر على كيفية نظرها وسياق عملها ومسؤولياتها االجتماعية  وظروف فريدة من نوعها
ويختلف كل منها في وعيه بمسائل المسؤولية االجتماعية للشركات، وعن مقدار العمل الذي . المحددة

29أنجزه بالفعل في تنفيذها
.  

 ماعية للشركاتتنفيذ المسؤولية االجت: أوال

يمكن تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل التركيز بعناية على األولويات وفقا للقيود 
وخالصة القول أن المسؤولية االجتماعية للشركات تحتاج إلى أن تكون . المفروضة على الموارد أو الوقت

شطتها، سواء كان ذلك بشكل تدريجي أو متكاملة في صنع القرار للشركة، واستراتيجياتها، وعملياتها وأن
30شامل

. 

يجب التخطيط  ولهذا. ن ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات هي استثمار لمستقبل الشركةإ
 .وأن تستخدم بشكل جيد. لها، واإلشراف عليها بعناية، وتقييمها بانتظام

ا على السياسة االقتصادية السائدة في وتعتمد إجراءات المسؤولية االجتماعية للشركات اعتمادا كبير 
.البلد

حيث تغطي المسؤولية االجتماعية  ماعية بنجاح يجب معرفة مجاالتها،ولتنفيذ المسؤولية االجت 31
لمباشرة ومن المهم أن تركز على المجاالت ذات األهمية ا. للشركات جميع جوانب وعمليات الشركة

الن كل شيء في الشركة يتفاعل بطريقة أو بأخرى مع واحد أو أكثر من أصحاب . لمجال عمل الشركة
.المصلحة

32
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  تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات تحديات: ثانيا

ضمان أن تكون عملياتها التجارية  هاتطلب منن هذا يإركات فلتنفيذ المسؤولية االجتماعية للش 
ال، فإنها تترك نفسها مفتوحة . نظيفة ومنصفة، وأن تسهم إسهاما إيجابيا في المجتمع الذي تقوم عليه وا 

33.لخطر كبير من رد فعل المستهلكين
  

غم من حماس الشركات لممارسة المسؤولية االجتماعية، اال أنها تواجه تحديات كبيرة في وعلى الر 
أنه من الصعب مراقبة فعالية وجهود المسؤولية االجتماعية للشركات، ألن عدم الشفافية : تجسيدها، منها

مسؤولية الى أن ال باإلضافة. ووضوح الهدف يجعل من الصعب فهم حدود األنشطة االجتماعية للشركات
االجتماعية للشركات تشمل أبعادا متعددة تمثل مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة، في حين أن 
الشركات مقيدة بموارد محدودة، وبالتالي قد ينشأ تضارب في المصالح بين مجموعات أصحاب المصلحة 

34المتنافسة على الموارد المالية
. 

 المسؤولية االجتماعية للشركات تنفيذ همية أ:ثالثا

ليس عند األكاديميين  - اهتمامامن المالحظ بأن المسؤولية االجتماعية للشركات أصبحت أكثر 
ولكن أيضا في الحياة اليومية، وقد ساهم في ذلك الكثير من العوامل التي أدت  -ورجال األعمال فقط 

 ؛استغالل األطفال بشكل غير عادل؛ تهممعاملو ت تجاه العمال سوء سلوك الشركا: مثل  االهتمامإلى هذا 
ومما زاد من أهمية تنفيذ المسؤولية االجتماعية ، (...المضر بالطبيعةالتلوث، االستغالل )تجاهل البيئة 

35زيادة الوعي الشعبي للمفهوم، خاصة مع قضية تغير المناخ، وزيادة ثقب طبقة االمازون
 . 

: تعد المسؤولية االجتماعية للشركات استراتيجية عمل هامة وناجحة لكل شركة، وذلك ألنو 
الموردين يريدون أن يشكلوا شراكات وألن المستهلكين يريدون شراء المنتجات من الشركات التي يثقون بها؛ 

الشركات المحترمة؛  فيلموظفين يريدون العمل اوألن تجارية مع الشركات التي يمكن االعتماد عليها؛ 
ترغب في العمل جنبا إلى جنب مع الشركات التي تسعى إلى الحلول  منظمات غير الحكوميةالوألن 

 .المختلفة واالبتكارات في المجاالت ذات االهتمام المشترك

ت بتعظيم وبالتالي فإن إرضاء كل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة السابقة تسمح للشركا
هي التي  الوفر حظا في النجاح وان الشركات... صلحةالتزامها بمجموعة مهمة أخرى من أصحاب الم

36تكون أكثر قدرة على الجمع بين المصالح المتضاربة ألصحاب المصلحة المتعددين
 . 

بأن الشركات تتبع استراتيجيات المسؤولية االجتماعية للشركات من أجل  Archie et al وقد ذكر
، تعزيز (من خالل الفوائد الضريبية أو تجنب التنظيم الصارم)خفض التكلفة والمخاطر: فوائد متعدده منها



– أنموذجا    Lego & Microsoftشركتا   -7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة  
 شميعبابسة ها.عبود سعاد     أ.د        

 

10 
 

خلق ، بناء ميزة تنافسية، (من خالل تلبية االحتياجات المتنافسة ألصحاب المصلحة) الشرعية والسمعة
37مواقف مربحة للجانبين من خالل خلق القيمة التآزرية

 . 

وغيره من الباحثين أن المسؤولية االجتماعية تسهم في تطوير وزيادة قيمة   Davisوقد كشف
يقلل من الفرص االقتصادية الشركات، وعلى العكس من ذلك، فإن تجنب المسؤولية االجتماعية 

38للمشاريع
 . 

 Les fonds"ومما يدل على ذلك أن هناك مبالغ ضخمة على مستوى السوق المالية تسمى 

éthiques ( " مليار دوالر سنويا في الواليات المتحدة األمريكية فقط 1,2حوالي ) تبحث عن االستثمار
وهو ما يدفع المؤسسات للتنافس من أجل خلق  39"المسؤولة اجتماعيا"التي يسميها البعض  في المؤسسات

 .والالقيمة لهذه الجوانب، وتعزيز مسؤوليتها االجتماعية وذلك للظفر بأوفر نصيب من هذه األم

عن دور أكثر من  مطول   األمريكية، تقرير  U.S.A Today جاء على الصفحة الرئيسية لصحيفة و 
 مائة من المؤسسات المالية والتجارية األمريكية في تعزيز مسؤوليتها االجتماعية، حيث قامت عدة

 أو أكثر، بل وتخصيص بعض10%مؤسسات عالمية كبرى بتخصيص جزء من دخلها السنوي يصل إلى 
40الدخل المحدود فروعها لمساعدة ذوى

. 

 "جتماعية للشركاتالمرصد السنوي للمسئولية اال"أشارت أحدث دراسة بعنوان  وفى واقع األمر،

دولة  72من المستهلكين في % 72أن ، 7109في سنة Environics International  صادرة عنال
 .منهم فكروا في القيام بذلك% 72وأن  ولة،ؤ عاقبوا الشركات عن الممارسات التجارية غير المس

% 96ق إلى أن كما أشارت دراسة أخرى أجرتها شركة أسترالية تعمل في مجال استعالمات التسوي
من المستهلكين األستراليين عاقبوا الشركات عن السلوك غير األخالقي، وغالبا ما يأخذ العقاب شكل 

أن المستهلكين في الدول المتقدمة يبدون استعداًدا من رغم وبال .تحول المستهلكين لمنتجات شركة منافسة
 .الدول النامية أكبر للقيام بذلك، فإن هذا االتجاه يوجد بوضوح أيضا في بعض

أن االهتمام بمن قادة األعمال في أوروبا، يؤمنون % 29كما تشير اإلحصاءات إلى أن  
بالمسؤولية االجتماعية يمكن أن يسهم بشكل فعال في رفع القاعدة اإلنتاجية إلى أقصى مداها، وهناك 

نمت بمعدل أربعة  ماعيةالمسؤولية االجت دراسة صدرت عن جامعة هارفارد أثبتت أن الشركات التي تطبق
في  ساهمأضعاف، عن تلك التي لم تتبن هذا المجال، إضافة إلى أن تثقيف الموظف بهذا المفهوم 

تخفيف األعباء عن الشركات، وزيادة اإلنتاجية، وخفض التكاليف التي يتسبب بها الغياب والفواتير 
. %91الصحية بنسبة 

41
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III. تجارب عملية دولية في مجال المسؤولية االجتماعية 

نحاول من خالل هذا المحور استعراض تجارب عملية دولية لبعض الشركات والمؤسسات التي 
 ، Lego Group Microsoft،Google,: كل من تعتبرح، حيث تبنت المسؤولية االجتماعية بنجا

Walt  Disney  للمسؤولية االجتماعية أداءفضل األ الشركات، من بين . 

 أفضل عشر شركات رائدة في مجال المسؤولية االجتماعيةتصنيف : أوال

، "Reputation Institute"الذي يقوم به معهد السمعة  7102في التقرير العالمي لسنة  جاء
: دولة تضم 09 الجمهور فيمن مقابلة مع أفراد  021111مع  أجريتوالذي يستند في تقريره على دراسة 

يطاليا وألمانيا وفرنسا وروسيا والبرازيل والمكسيك والواليات المتحدة وكندا واليابان  سبانيا وا  انجلترا وا 
حيث قاموا بترتيب الشركات على أساس أدائها للمسؤولية والصين والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، 

 .شركة ذات السمعة الطيبة والتي نشرت في التقرير النهائي 011االجتماعية، مع تسمية 

الذي  :مكان العمل: وتقاس المسؤولية االجتماعية للشركات بناء على ثالثة معايير رئيسية هي
والتي تنظر في كيفية دعم : ظفين وتكافؤ الفرص؛ والمواطنةيستكشف مكافآت الموظفين العادلة ورفاه المو 

والتي تحقق : ، وتنتج تأثيرا اجتماعيا إيجابيا لتحمل المسؤولية البيئية؛ والحوكمةالمجتمعلقضايا  الشركات
 .والشفافية والسلوك األخالقي والممارسات التجارية العادلة الشركةفي انفتاح 

 الشركاتإن ": "Reputation Institute" معهد السمعة عضو في James Bickfordقال قد و 
التي حققت درجات أعلى من المسؤولية االجتماعية قد حسنت سمعتها ودعمت أصحاب المصلحة معها 

وقد أثبتوا أن قيادتهم تشارك بنجاح في نشاط المسؤولية االجتماعية للشركات،  ،في المسؤولية االجتماعية
42بالعمل الميداني وليس مجرد خطابات كالمية اوعوالتزامهم بالقضية كان مدف

 . 

ها في مجال في المرتبة االولى عالميا من حيث سمعت   Legoجاءت شركة  وفي إطار هذه الدراسة
 Lego  ،"Marjorieيجة، قال المدير المالي لمجموعة النت هذه وتعليقا علىالمسؤولية االجتماعية، 

Lao" :" الناس في جميع  بينيشرفنا أن نرى جهودنا للتأثير إيجابيا على كوكب األرض يتردد صداها
مع ترك أثر  ،نحن نشعر بشعور كبير بالمسؤولية إللهام وتطوير األطفال من خالل اللعب. أنحاء العالم

كشركة، وسوف نستمر في ذلك  بالنسبة لنا DNA الـ وهو جزء من ،العالم إيجابي كبير على األطفال في
"دائما بشرط على أنفسنا أن نفعل ما هو أفضل

43
. 

معهد السمعة بناء على وكان ترتيب أفضل عشر شركات رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية 
"Reputation Institute " اآلتيكما هو موضح في الجدول: 
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 أفضل عشر شركات رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية(: 10)الجدول رقم 

 المرتبة
 الدرجة اسـم الشركة "7107

7102 

المرتبة 
7102 

 مميــــــــــــــــــــــزات الشركة

10 Lego 27.7 10 

تتصرف أخالقيا، وتزاول األعمال التجارية بشكل 
عادل، تعمل بشفافية، تحمي البيئة وتدعم أسباب 

 .في المجتمع جديرة باالهتمام

 

17 
Microsoft 27.0. 17 

والبيئية، تلتزم بتعزيز  جتماعيةمؤيدة للمسؤولية اال
، تعزز تصورات المواطنة الصالحة والحكم التعليم
 ".الجيد

10 Google 20.7 10 

الى التصدي  تراجعها للمرتبة الثالثةويعزى 
لتعليقات المسلمين حول ما أدلى به الرئيس 

والرفع الشامل آلراء . االمريكي دونالد ترامب
   .من الشريطالمسؤولية االجتماعية للشركات 

17 Walt Disney  20.0 10 -0.7 نقطة  

10 BMW Group 20.0 17 -7.9 نقطة 
10 Intel 20.0 01  -0.2 نقطة 
12 Robert Bosch 20 70 +0.9 نقطة 

10 Cisco Systems 20 77 +0.6 نقطة 

17 
Rolls-Royce 

Aerospace 
 نقطة 7.9- 10 21.2

01 
Colgate-

Palmolive 
 نقطة 0.0+ 70 21.7

Source: Karsten Strauss, The 10 Companies With The Best CSR Reputations In 2017, 

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/09/13/the-10-companies-with-the-best-csr-

reputations-in-2017/#408414e8546b. 

 ,Apple, Samsung:ات التاليةركوما يالحظ على نتائج هذه السنة أن كل من الش

Volkswagen في سمعتها للمسؤولية االجتماعية اشهدت انخفاضو  ،تراجعت بشكل كبير . 

 93واستقرتا في المرتبة  ،لكل منهما ةنقط Samsung 2.9و Appleخسرت  7109منذ سنة و 
 .011 هذا العام، وتراجعت إلى المركزلنقطة  Volkswagen 6.7وخسرت . على التوالي 63و
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التي احتلت العام الماضي المركز السابع في ترتيب المسؤولية االجتماعية للشركات،  Apple وعن
، (عدم االفصاح والشفافية في تقاريرها) من المرجح أن يعود ذلك التراجع الى السرية الخاصة بها

الحتراق مع لمشاكل ا Samsungكما تعرضت سمعة . باإلضافة إلى ذلك تتحفظ الشركة بمكان عملها
 شركة أما. ، وتم ادراج نائب رئيس مجلس ادارتها فى فضيحة الرشوةGalaxy S7هاتفها 

Volkswagen د عت وأنها قد  7102تزال تعاني منذ  فال 44في اختبار االنبعاثاتخ 
.  

أفضل عشر شركات رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية، نقوم بدراسة تجربة كل من وكمثال عن 
ساسية في المسؤولية االجتماعية، وكذا معرفة ما لمعرفة مجاالتها اال Microsoftوشركة  Legoشركة 

 .ميزها عن غيرها من الشركات المتبقة

  في مجال المسؤولية االجدتماعية  Legoشركة  تجربة : ثانيا

شركة دنماركية مختصة في منتجات األطفال، وال يقتصر عملها في مجال األلعاب فحسب، وهي 
وغامرت في السنوات األخيرة وأنتجت أفالًما، وكانت الشركة األقوى هذا  ،بل إنها تعمل في مجال التعليم

 .العام في فئة المنتجات والخدمات

بالالتينية، وهذا ما تقوم به تلك  "أنا أتعلم"العب جيًدا باللغة الدنماركية أو  "Lego"وتعني كلمة 
القطع الملونة الصغيرة والتي صارت جزًءا هاًما من العملية التربوية التعليمية لألطفال، استطاعت هذه 

نا تجعل األطفال ألعاب" :الشركة أن تستثير مخيلة األطفال وتنميها بشكل مبدع وفعال من خالل شعارها
نفسها  "Lego" استطاعت االثبات أّن قطع 0397، ومع مرور الوقت منذ بداية الشركة سنة "أذكى

حيث كانت األلعاب في البداية من الخشب، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأ . أصبحت عملية وذكية
45 الذي نعرفه اليومبالشكل  "Lego" بإدخال البالستيك وتصنيع القطع البالستيكية فظهرت قطع

. 

وتطورت  ،واتجهت الشركة نحو ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر التي تماشت مع تطورات العصر
  "Lego" طفال مهارات ذهنية وقدرات إبداعية مع تطور عصرهم، ودخلتمعه بشكل ممتاز ليكتسب األ

كل بيت وساهمت بتشكيل وبناء فكر أجيال من األطفال الذين كبروا وصاروا رجااًل فاعلين ومبدعين في 
وما يميز الشركة هو  .من األساليب التعليمية الفّعالة في المدارس جزءً مجتمعاتهم، وصارت بذلك 

على زيادة  تركز بشكل رئيس شكاوى الزبائن واستشارة الموظفين في الفعل األنسب، كما االستماع إلى
القدرة على االبتكار واإلبداع وتطوير الملكات الذهنية، وجْعل األوالد في حالة نفسية تساعد على صنع 

46الحلول
.  
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مستخدمة لصناعة األلعاب فيها لم ت صِدر منذ أن المواد البالستيكية ال "Lego"وما يحسب لشركة 
إنتاجها أي مادة أو أشعة مضرة، كما انها ذات جودة عالية، والفتحات المتواجدة في رؤوس قطع 

"Lego" 47تهدف لفتح مجرى التنفس عند الطفل في حالة ابتالعه لها
ومن ممارسات المسؤولية  .

48: نجد "Lego" لشركة  تماعيةاالج
 

 ب فريدة من نوعها، اعلهدف إلى إلهام األطفال من خالل تجارب التعلم ألت: االبتكار لألطفال
 المصنعة؛ ث فرق عالمي على سالمة المنتجات في إحدا هامادورا  تولعب

 التصدي لتغير المناخ  ؛ةالبيئي اتهاالحد من تأثير و أثر إيجابي على المجتمع،  لها :القيادة البيئية
 ال ؛ن إدارة النفاياتيحست ؛لديهال تحسين كفاءة الطاقة الا من خهعن طريق الحد من انبعاثات

توليدها، حتى تتمكن األجيال القادمة من االستفادة من  ستهلك الموارد بمعدل أسرع من إعادةت
 .الوصول إليها الجيل الحالينفس مجموعة الموارد التي يستطيع 

 للحفاظ على أعلى معايير األعمال  ةسعى جاهدتا اليومي هفي عمل: رعاية أخالقية وشفافة
ا هتفعل كل ما في وسعو  ؛لاألخالقية والممارسات التجارية، مع احترام حقوق اإلنسان وحقوق العم

 .السريعمن أجل الربح  أهدافهاا أو هقيمبضحي أبدا ت ال ؛ا والسالمةهلتعزيز وحماية رفاه موظفي

  في مجال المسؤولية االجتماعية Microsoftتجربة شركة : ثالثا

 01في قائمة أفضل  7وهي من كبرى شركات البرمجيات في العالم، وقد احتلت الشركة المرتبة 
 Reputation"  معهد السمعة نالمسؤولية االجتماعية في العالم الصادرة ع في مجال اتشرك

Institute " 7102لسنة. 

نشطة والبرامج في خدمة المجتمع، وفي إطار ذلك فإنها بالعديد من األ Microsoftتقوم شركة 
تعمل على تشجيع الموظفين لديها على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، من خالل منح الموظفين 

للموظفين لالشتراك في  افرصكما تتيح مدفوع األجر،  االذين يرغبون في االشتراك بالعمل التطوعي وقت
 :مثالاستخدام موارد وأدوات الشركة في العمل التطوعي، وتعمل على كة، الشر  لدىفريق العمل التطوعي 

 .سمح بإعطاء منح للمنظمات التطوعية التي يشترك فيها الموظفون المتطوعونالواليات المتحدة ي  في 
 Microsoft 999.9لدى شركة  بلغ عدد ساعات العمل التطوعي للموظفين 7113/7101حيث في 

49موظف 9711المتحدة فقط، وبلغ عدد الموظفين المتطوعين بوقتهم  ألف ساعة في الواليات
. 

حجم التبرعات  بلغ 7101في برامج العمل التطوعي حتى سنة  Microsoftومنذ اشتراك شركة 
مليون دوالر، وفي الواليات المتحدة فقط بلغت قيمة تبرعات  221المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح 
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 69.2مليون دوالر من الشركة ليصل المبلغ اإلجمالي إلى  99.2مليون دوالر، مقابل  916المنظمات 
 . 7113/7101مليون دوالر عام 

والحفاظ عليها من خالل استخدام تكنولوجيا " تدامة البيئيةباالس"  Microsoftكما تهتم شركة 
وذلك عن طريق تطوير وتصنيع منتجات الشركة من  ،المعلومات في تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة

حيث وضعت شركة . االبرمجيات وبرامج تكنولوجية التي تستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتوفير 
Microsoft مليون طن  0.9 إلى ت غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر من الشركةللحد من انبعاثا اهدف

، ولقد حددت الشركة أربعة مجاالت رئيسية للعمليات للحد من االنبعاثات فيها 7113متري مكافئ عام 
50:وهي

  

 نات التي تم أقل من الطاقة من مراكز البيا%  21تستهلك : بالشركة مراكز البيانات الجديدة
 .سنوات 9بنائها منذ 

 تعمل شركة : االنتقاالت والسفرMicrosoft  باستمرار على خفض تكلفة االنتقاالت والسفر في
الشركة عن طريق استخدام وسائل بديلة للسفر تتضمن تكنولوجيا االتصال عن بعد، وقد ساهمت 

 .الكربون الناتجة عن السفرمن انبعاثات ثاني أكسيد %   92هذه السياسة في تخفيض حوالي 
 من إجمالي الطاقة المستخدمة في مباني الشركة تأتي من مصادر طاقة %  72حوالي : المباني

 .من الطاقة المستخدمة في المقرات الرئيسية هي طاقة كهرومائية%  21متجددة ، وأكثر من 
 حاث وتطوير الدعم الفني تم االنتهاء من بناء مركز ألب 7113/7101في عام : معامل الكمبيوتر

لتعزيز الدعم الفني لمعامل الكمبيوتر وخوادم الحاسب اآللي، لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
 .ألف طن متري سنويا 07الكربون بمقدار 

مثل برنامج الغذاء العالمي الخيرية بشكل وثيق مع المنظمات الدولية  Microsoftوتعمل شركة 
لتقديم المساعدة اإلنمائية القائمة على التكنولوجيا من  Mercy Corpsسة ومنظمة إنقاذ الطفولة ومؤس

 HEART (Humanitarian Empowerment and Response throughخالل برنامج 

Technology( )ويتزايد اعتماد الشركة على (. التمكين اإلنساني واالستجابة من خالل التكنولوجيا
51إلنسانية في جميع أنحاء العالمالتكنولوجيا لتحسين فعالية جهودها ا

. 

انطالقا من النتائج السابقة للشركات األفضل عالميا في مجال المسؤولية االجتماعية، يتضح بأن 
د يعدالمن شركة إلى أخرى، اعتمادا على  تختلف حالة األعمال بالنسبة للمسؤولية االجتماعية للشركات

وثمة  .حجم الشركة ومنتجاتها وأنشطتها وموقعها ومورديها وقيادتها وسمعتها ويشمل ذلك ،من العوامل
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عامل آخر هو المدخل الذي تتبعه الشركة تجاه المسؤولية االجتماعية، والتي يمكن أن تختلف من كونها 
 .االجتماعية للشركات مجال المسؤوليةقضايا معينة لتصبح رائدة في لأو اضافية  أساسيةاستراتيجية 

حول حقيقة أن الشركات التي تفشل في إشراك األطراف  كما تدور قضية المسؤولية االجتماعية 
لمجتمع، لي قدرتها على خلق الثروة لنفسها و ف للخطرنفسها المتضررة من أنشطتها يمكن أن تعرض 

 راتيجياست مدخلالمسؤولية االجتماعية للشركات هي في األساس ف. وزيادة مخاطر االستجابات القانونية

الستباق ومعالجة القضايا المرتبطة بتفاعالتها مع اآلخرين، ومن خالل تلك التفاعالت، الشركات تتخذه 
حول العالقة بين المسؤولية االجتماعية  امتزايد اهناك إجماعلذلك نجد  ،تنجح في مساعيها التجارية

 .للشركات ونجاح األعمال

 الشركة اذا كانت تقوم علىمستدامة أن استراتيجية وقد الحظ مجلس األعمال العالمي للتنمية ال

 ةللشرك كبيرةتوفر فوائد تجارية  فإنها طويل األجل والمدخلة يماالنزاهة والقيم السو لمسؤولية االجتماعية ا
52وتسهم في رفاه المجتمع

 . 

كس في نهاية المطاف قيمها وعالقتها مع المجتمع الشركة التي تمارس المسؤولية االجتماعية تعن إ
للبقاء، لذا نجد في الوقت الحالي عامل فالمسؤولية االجتماعية للشركات  ،الذي تعيش فيه وتعتمد عليه

بأن كل شركة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة للمسؤولية االجتماعية التي تعتمد على نقاط القوة األساسية 
53.كن لكل شركة تحقيق أقصى قدر من المنافعومن خالل ذلك يم ،لها

 

قدرة على تلبية احتياجات السوق بأكبر ولكي تكون الشركات اليوم في أفضل وضع لها، و 
جتماعية كنمط حياة وأكثر وعيا اجتماعيا، عليها أن تتعامل مع المسؤولية اال ،الطلب ةاالستهالكية المتزايد

في جميع جوانب عمليات الشركة الن ذلك يعظم القيمة " المنظور االجتماعي"يومية لديها، وبالتالي دمج 
54واالستمرارية الدائمةالحقيقية والمنفعة الكلية 

 . 

 الخاتمة

المحورية والرئيسية لنجاح الشركات، لذلك نجدها تحاول  العواملاليوم من اعية المسؤولية االجتم تعد
الذي يزيد من الرافعة المالية لها، والتي ين جاهدة إلنشاء سمعة للمسؤولية االجتماعية في عقول المستهلك

 .تنعكس مباشرة في المبيعات واإليرادات

الجوانب المادية والمعنوية للشركات فقط، بل يقتسر جهد المسؤولية االجتماعية على ولهذا لم يعد 
 . يتعدى ذلك الى الجوانب العلمية والفكرية والثقافية والتوعوية، وكل ما يحتاجه المجتمع
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من المجاالت  او في غيرهان تشعر الشركات بمسؤولياتها االجتماعية، سواء في مجال نشاطها  مهم
الفرد نفسه من خالل مسؤوليته عن نفسه وتصرفاته  فالمسؤولية االجتماعية مفهوم يبدأ من .االخرى
لية و عرف بالمسؤ ي ما قمة المسؤولية وهووصوال الى  ،مرورا بأسرته ومجتمعه المنتمي اليه ،وقراراته

حقوق االنسان والعادات والتقاليد وحماية البيئة واحترام القوانين  مبادئوالتي تتمثل في احترام  ،المجتمعية
 .واالعراف

الدراسة إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات تعد كدروس مستفادة من  لص  خْ ت   ،على ما سبقوبناء 
تجارب أفضل الشركات العالمية في مجال المسؤولية االجتماعية، لالقتداء بها في تحفيز الشركات المحلية 

  .احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي تنبع منعلى برامج المسؤولية االجتماعية التي 

 :توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج نذكر منها :النتائج
  ًفراد أو األ مسؤولية وجانبًا جوهريًا من قيمبال اإلحساسأساسيًا من  المسؤولية االجتماعية تمثل جزء

 شركات؛ال

 يجة الحكومة والمجتمع المدني والنتبين و  هاالمسؤولية االجتماعية للشركات تقوم على التعاون بين
 النهائية تحقيق وضع مربح بين الكيانات الثالثة؛

  من المجتمع والوطن الذي تعمل فيه وتنتمي  افردشركات اليوم ال تعتبر اقتصادية فحسب، بل
 اليه؛ 

  ممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات تعتمد على مدخل طويل األجل لتعظيم األرباح، فاذا
معها، وبالتالي تحقق الربح  اجيدل جيد، فان المجتمع يكون كانت الشركة تعامل المجتمع بشك

  المزدوج االقتصادي واالجتماعي معا؛

 

نقدم مجموعة من ، ونشرها وتنفيذها من أجل فهم المسؤولية االجتماعية للشركات :االقتراحات
 :االقتراحات التي يمكن أن تساهم في ذلك، والتي نذكر منها

  نظري والتطبيقي لهذه المفاهيم، ال بن من التوفيق بين الجانالذي يمكّ ال بد من البحث التجريبي
المسؤولية االجتماعية من المفاهيم المرتبطة فنجاحها على أرض الواقع، إليجاد الطرق الفعالة إل
 أكثر بالعمل والممارسة؛

 ها االجتماعي؛لقيام الشركات بنشاط( تسهيل االجراءات االدارية) توفير مناخ مالئم من قبل الدولة 

   تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 
  تشجيع الشركات على المسؤولية االجتماعية من خالل الحوافر الضرورية واالمتيازات الخاصة مع

 ترتيب أولويات التنمية المحلية ومجاالت االستثمار بها؛ 
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 ؛( المعنوي/المادي)ى أرباح الشركات الترويج لمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات وأثرها عل 

 الشركة تجاه المجتمع، ومن ثم و  يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة حقيقية فيما يخص مسؤولية الفرد 

ايجاد حل  إلىأن تبادرا  ووزارة التعليم والبحث العلمي تجاه الوطن، ومن هنا على وزارة التربية والتعليم
تبدأ من المدارس أواًل، من خالل نقل مهارات خاصة تتصل ، ملموسةو ة لهذه األزمة بتقديم مبادرات حقيقي

ذات الطابع  بالتطوع، والمشاركة، والتعاون، ومساندة اآلخرين، ألن مفهوم المسؤولية يعد من المفاهيم
 . التي تكتسب بالممارسة، وبذلك يمكن تعليمها عبر االجيال التربوي،

 

  الهوامش

                                                           
1
 Richard E. Smith, Defning Corporate Social Responsibility: A Systems Approach For 

Socially Responsible Capitalism, Master of Philosophy Theses, the Graduate Division of the 

School of Arts and Sciences in Partial, University of Pennsylvania, Philadelphia, 

Pennsylvania, United States,  07/01/2011.p91. 
2 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Social Responsibility (CSR), 

http: //www.ecrc.org.eg/uploads/documents/articles.pdf, p01. 
3 Firuza S Madrakhimova, Evolution of the concept and definition  of  corporate  social 

responsibility, Global Conference on Business and Finance Proceedings , Volume 8 , 

Number 2, 2013.p113. 
4
 Richard E. Smith, Op.cit.. ,p1. 

5
 Archie B.Carroll, Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional 

Construct, Business & Society: Ethics, Sustainability and Stakeholder Management, 

10th Edition. Available January 2017,p268. 
6
 Jae Kyu Myung &  Yun Hyeok Choi, The influences of leaders’ dark triad trait on their 

perception of CSR, Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility,2017.p2. 
7
 Oliver Falck, Stephan Heblich, Corporate social responsibility: Doing well by doing 

good, Kelley School of Business, Indiana University, No.50, 2007.p248. 
8
 Richard E. Smith, Loc.cit. 

9
 Heli Wang et al, corporate social  responsibility: an overview and new research  

directions, Academy of Management Journal ,2016, Vol. 59, No. 2, 2016, p534. 
10

 David Crowther & Güler Aras, Corporate Social Responsibility, Download free books 

at BookBooN.com,2008, p10. 
11

 Paul Hohnen, Jason Potts ,Corporate Social Responsibility An Implementation Guide 

for Business, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Manitoba, 

Canada, 2007.p4. 
12

 Zynia L. Rionda,  what is corporate social responsibility, CATALYST Consortium,  

July 2002 .p2. 
13

 Kartik Saxena, Corporate Social Responsibility, The institute of chartered accountants 

of india, PPT.p2. 
14

 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Op.cit.,p2. 
15

 Oliver Falck &  Stephan Heblich, Op.cit,.p247. 
16

 Kartik Saxena, Op.cit,.p1-2. 
17

 Emilia Herman et al, Ethics between theory and practice social responsibility in the 

Romanian business environment, 8th International Strategic Management Conference, 



– أنموذجا    Lego & Microsoftشركتا   -7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة  
 شميعبابسة ها.عبود سعاد     أ.د        

 

19 
 

                                                                                                                                                                                     

Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility 58, 

2012.p704. 
18

 Maimunah Ismail, Corporate social responsibility and  its  role in  community 

development: an international  perspective, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The 

Journal of International Social Research Volume 2 / 9 Fall 2009.p199. 
19

 Najeb Masoud, How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the 
International Pyramid Model of CSR, International Journal of Corporate Social 

Responsibility, 2017,p2. 
20

 Archie B.Carroll, Op.cit,.p220. 
21

 Heli Wang et al, Op.cit,. p534. 
22 Philip L. Cochran, The evolution of corporate social responsibility, Kelley School of 

Business, Indiana University, No. 50, 2007, p449. 
23

 Issue Briefing, The ISO and Corporate Social Responsibility, work paper, Published by 

the International Institute for Sustainable Development, 161 Portage Avenue East, 6th 

Floor Winnipeg, Manitoba,  Canada, 2004.p1. 
24 Archie B. Carroll & Kareem M. Shabana1, The Business Case for Corporate Social 

Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, Publishing Ltd and British 

Academy of Management  International Journal of Management Reviews, 2010, P 92. 
25 Emilia Herman et al, Op.cit,. p704. 
26

 Firuza S Madrakhimova, Op.cit., p114. 
27

 Chapter 2 Business Ethics and Social Responsibility, p41. 
28 David Crowther & Güler Aras, Op.cit. , p14-16. 
29

 Paul Hohnen, Jason Potts , Op.cit.,.p18. 
30

 Idem 
31

 Oliver Falck, Stephan Heblich, Op.cit.,.p248. 
32

 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Op.cit,,p1-2-7. 
33

 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Op.cit,p09. 
34

 Heli Wang et al, Op.cit., p535. 
35 David Crowther & Güler Aras, Op.cit. , p12. 
36 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Op.cit. ,p01. 
37 Archie B. Carroll & Kareem M. Shabana1 Op.cit., P 010-019  
38

 Firuza S Madrakhimova, Op.cit..p207. 
39

 A. Meignant : Ressources humaines, Deployer la stratégie, Ed. : Liaison, Paris, 2000, p 99. 
40

 " تحقيق التنمية المستدامة، األبعاد العملية للمنظمات في مجال المسؤولية االجتماعية، ودورها فيعمار طهرات، موالي خليل، 

توسطة دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الم: ، مداخلة في المؤتمر الدولي الثالث عشر حول"نماذج لتجارب دولية رائدة

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة -الواقع والرهانات -والصغيرة في تدعيم استراتيجية التنمية المستدامة

 .7ص ،2016نوفمبر 15و 14يومي بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
41

، 9109, سبتمبر 7األربعاء، التحديات واألفاق من أجل التنمية:للشركات  المسؤولية االجتماعية، أحمد السيد كردي 

http://csrsa.net/post/692 

 
42 Katie Scott, Google, Lego and Microsoft top 2017’s best corporate social responsibility 

list, 21st September 2017, https://www.employeebenefits.co.uk/issues/september-online-

2017/google-lego-group-microsoft-top-2017s-best-corporate-social-responsibility-list/ 

reptrak100-csr-group-7/september/legoroom/201-sg/aboutus/news-https://www.lego.com/en 43 
44 Karsten Strauss, The 10 Companies With The Best CSR Reputations In 2017, 

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/09/13/the-10-companies-with-the-best-csr-

reputations-in-2017/#408414e8546b 

https://www.lego.com/en-sg/aboutus/news-room/2017/september/lego-group-csr-reptrak100


– أنموذجا    Lego & Microsoftشركتا   -7102الشركات العالمية الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية لسنة  
 شميعبابسة ها.عبود سعاد     أ.د        

 

20 
 

                                                                                                                                                                                     
 45

، االلعاب التي تجعل االطفال أذكى Lego...قصة نجاح شركة ، لينا العطار

https://www.arageek.com/2017/05/23/lego-success-story.html 
  .المرجع والصفحة نفسها  46

47https://abunawaf.com/140216 .9107/09/00/  
48 https://www.lego.com/en-us/aboutus/responsibility 

 ،-عرض تجارب بعض الشركات العالمية –المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية عرابة رابح، بن داودية وهيبة،  49

والصغيرة في تدعيم استراتيجية التنمية دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات المتوسطة : مداخلة في المؤتمر الدولي الثالث عشر حول

يومي ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، -الواقع والرهانات -المستدامة

 .02-09ص ص، 2016،نوفمبر 15و 14
  .المرجع والصفحة نفسها 50

51 ASOCIO, Op.cit. p4. 
52 Paul Hohnen, Jason Potts, Op.cit.p9. 
53

 Kash Rangan, Lisa A. Chase, Sohel Karim, Op.cit.,p99. 
54

 A Guide to Corporate Social Responsibility (CSR), Op.cit. p09. 

 
 

https://www.lego.com/en-us/aboutus/responsibility


 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 "ممارسات تطبيق الحوكمة في المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة" فرقة 

 

 :يوم دراسي حول 

 واالجتماعيةمكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االنسانية 

 2017ديسمبر  07يوم الخميس

 

 

 عنوان المداخلة

 

 

 

 

 : من إعداد

 عبيدات سارة.د

 استاذ محاضر ب

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

تطبيق المسؤولية االجتماعية نماذج عالمية رائدة في  

 



 الملخص

إبراز أهمية تطبيق المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال نظرا  المداخلة إلىتهدف هذه      
لمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، فهي رافعة استراتجية لتحقيق رضا العميل الداخلي 

كما تم عرض تجارب لبعض النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال من خالل تقييم . والخارجي
 .المتعلقة بممارسات المسؤولية االجتماعية والمبادئ  اليباألس

 ، نماذج عالميةالمسؤولية االجتماعية: الكلمات المفتاحية

Résumé 

       L’objectif de notre communication consiste à mettre en exergue l’importance de la 

mise en œuvre de la responsabilité sociale au sein des organisations, en effet elle joue un 

rôle efficace notamment en matière de la réalisation de développement durable, elle 

représente aussi un levier stratégique qui aide à atteindre la satisfaction des clients 

internes et externes. 

En outre, des expériences de certains  modèles mondiaux ont également été   présentés 

afin de montrer la méthodes et les principes relatives à les pratiques de la responsabilité 

sociales.  

Mots clés : Responsabilité sociale, Modèles mondiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

المتسارعة منظمات في الوقت الراهن تحديا كبيرا من اجل تنافسيتها نتيجة للتطورات التواجه       
والتغييرات المستمرة التي تشهدها بيئة األعمال في شتى المجاالت حيث أصبح تحقيق التميز واالستباق 

أنشطتها  جميعالتنافسي يرتبط بقدرات المنظمات على إعادة النظر في أساليبها ومناهجها المتبعة في 
 .وفعاليتها وتفاعلها

ّنما يعتمد وفي        هذا السياق يمكن القول أن التفوق ال يتوقف فقط على األداء المالي للمنظمات وا 
 أيالتي تمارس في البيئة الداخلية والخارجية والسلوكيات التنظيمية  األعمالعلى الطريقة التي تدار بها 

مع العمالء الداخليين  ضرورة التركيز على مدخل استراتيجي استباقي لحماية البيئة وبناء عالقات دائمة
من مساهمين، مستهلكين، موظفين والمجتمع  األطرافوالخارجيين وذلك بهدف مراعاة مصالح جميع 

تضمن  إستراتجيةوتحقيق ذلك يستوجب التوجه نحو تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية كرافعة . المدني
الموارد واستهالك الطاقة وتطبيق الخطة  صناعة استراتجيات التنمية المستدامة من خالل الحد من إهدار

، والتأكيد واإلنتاج األنظف البيئية القائمة على اإلدارة الخضراء أي الطريق إلى صفر تأثير على البيئة
كذلك على الدور االجتماعي المتمثل في تطوير الموارد البشرية وبناء رأس المال المعرفي باإلستثمار في 

 .المحاسبة االجتماعية و ، ضمان جودة بيئة العمل اإلبداع مواصلة،التعّلم اإلبتكاري 

 إلىضرورة  االنتقال من المفهوم التقليدي للمسؤولية االجتماعية  إلىومن هنا تبرز الحاجة الملحة     
المفهوم الحديث الذي تتبلور فكرته الجوهرية في خلق التطابق والتكامل بين التنمية االقتصادية والبيئية 

  . واالجتماعية

 : وانطالقا مما سبق يمكن طرح االشكالية في السؤال الرئيسي التالي

  نتل، التي تم التركيز عليها في تطبيق المسؤولية االجتماعية من طرف شركة ا األبعادما هي
 مايكروسفت،ابل وبنك البركة ؟

 أهمية البحث

 األساسيمية البحث في كونه محاولة لتسليط الضوء حول موضوع مهم يدور حول الدور هتكمن أ    
في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها اإلستراتجية  ورعاية مصالح األطراف للمسؤولية االجتماعية 



بعض الشركات العالمية  ربةوالخارجية كما تم تسليط الضوء على تج المشاركة في بيئة العمل الداخلية
لتوضيح مبادئهم واسلوبهم في ممارسة انشطتهم وتحقيق  في تطبيق المسؤولية االجتماعية  وبنك البركة

 .رؤيتهم ورسالتهم

 أهداف البحث

 :تسعى هذه المداخلة إلى 

 جودةتوضيح ممارسات المسؤولية االجتماعية من خالل نظام الISO26000؛ 
  توضيح المشاكل التي يمكن تواجهها المنظمات في تطبيق المسؤولية االجتماعية ومميزات الثقافة

 المدعمة لتجسيد هذا المفهوم في الواقع؛التنظيمية 
 وتجربة بنك البركة إلبراز أهم األبعاد ( انتل،ابل، مايكروسوفت) عرض تجربة شركات عالمية

 . المعتمدة من طرفهم  في تطبيق المسؤولية االجتماعية

 منظمات األعمالتطبيق المسؤولية االجتماعية في : األولالمحور 

  طبيعة مفهوم المسؤولية اإلجتماعية: أوال

  وخصائصها مفهوم المسؤولية االجتماعية 

العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية  بأنها االلتزام المستمر من  األعمالف مجلس عرّ       
األعمال بالتصّرف أخالقيا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين  منظماتقبل 

 منظمة عرفتو  1.لعاملة وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككلنوعية  الظروف المعيشية للقوى ا
 اآلثار عن منظماتلا مسؤولية عن عبارة بأنها االجتماعية المسؤولية  ISO26000   الدولية المواصفات

التنمية  مع المتناسق األخالقي والسلوك الشفافية عبر والبيئة المجتمع على وأنشطتها قراراتها عن المترتبة
 الثقة تحقيق إلى المواصفات هذه وتهدف العمل، وأخالقيات والسياسية المدنية اإلنسان وحقوق المستدامة
 األممكما وصفها معهد   2. عاداتها وتقاليدها باختالف المجتمعات وتطوير منظماتلل األمثل واألداء

 اإلدارة سلوك وتشمل المجتمع اتجاه مامنظمة ل األخالقي السلوكها بأنّ المتحدة للتنمية االجتماعية 
 مجرد وليس األعمال نظمةم في شرعية مصلحة لها التي المعنية األطراف مع تعاملها في المسؤول



 والقانونية االقتصادية المسؤوليات تشمل( 1979 )جتماعية حسب كارول والمسؤولية اال 3.األسهم حاملي
  4.المجتمع تجاه والخيرية واألخالقية

 لتوقعاته طبقا للمجتمع وتقدمه نظماتالم به تقوم ما عن عبارة وبصفة عامة المسؤولية االجتماعية هي 
 من الفساد ومكافحة بالقوانين وااللتزام وأخالقياته المجتمع وقيم البشرية الموارد حقوق مراعاة ضمان مع

 أساسيين ببعدين مرتبطا نشاطا االجتماعية المسؤولية تمثل و أعمالها، على واإلفصاح الشفافية خالل
 خارجي الثاني والبعد م،تهحيا وتحسين العاملين تطوير في نظمةالم إسهام في يتمثل داخلي أحدهما
 5 .منها المجتمع يعاني التي المشاكل لمعالجة التدخل في نظماتالم مبادرات في ويتمثل

 6: ويمكن وصف المسؤولية اإلجتماعية بالخصائص التالية 
 اإلدارة من العليا المستويات في تؤخذ االجتماعية بالمسؤولية المتعلقة القرارات أن بمعنى :لمركزيةا_ 

 ؛للمنظمة باألهداف العليا وثيقا ارتباطا وترتبط
 ؛تنافسية ميزة يعطيها المنظمة به تقوم ما  :الخصوصية_ 
 لمختلف المتوقعة الفعل وردود للنتائج مستقبلية ورؤية بعد لها وقراراتها المنظمة سلوك  :االستشراف_ 

 ؛الضاغطة المجموعات
 في تظهر أن يمكن وهنا الدور بهذا قناعتها من نابع االجتماعي سلوكها يكون المنظمة :الطوعية اإلرادة_

 ؛والرعاية الكفالة أنشطة
االتصال  قنوات مختلف عبر يمر االجتماعية مسؤوليتها بخصوص المنظمة نشاط أن بمعنى :الشفافية_

 به تقوم ما على التعرف الضاغطة المجموعات على ويسهل أنشطتها عن تقارير المنظمة تنشر بحيث
 .والتستر التكتم عن المنظمة ابتعاد أي يخصهم ما بشأن المنظمة
  اهمية تطبيق المسؤولية االجتماعية 

 دور لزيادة ملحة حاجة هناك أصبحت لهذا نظمةللم االجتماعية بالمسؤولية االهتمام تزايد لقد       
 7:يلي  فيما أهمها ذكر يمكن وبالتالي االجتماعية ليتهاو مسؤ  تحقيق في نظماتالم
 على وتساعد المنافسة، شديدة أسواق ظل في للمنظمة تنافسية ميزة تعد االجتماعية المسؤولية إن -

 ما؛ لحد المنافسة تحديات تجاوز



 المختلفة تهاباتجاها المسؤولية هذه أنّ  إذ للمنظمة، الشمولية اإلستراتيجية صياغة في مهما عنصرا هي -
 في الفاعل إسهامهم يكفل بما العنصر لهذا العاملين إدراك حيث من المنظمة في العمل بعنصر  ترتبط
 إليهم؛ الموكلة المهام تنفيذ
 وبين جهة من بينها فيما للمنظمات األخالقي االلتزام مكونات تجمع حلقة االجتماعية المسؤولية تعد -

 المنظمة؛ هيكلية على إيجابي تأثير وله أخرى جهة من المصالح أصحاب
 المنظمات سمعة وتعزيز تكوين في الرئيسية العناصر من للمنظمة االجتماعية المسؤولية تعتبر -

 والرفع المنظمة إدارة آليات يسهل مما االجتماعية الخدمات لتقديم وفعالة واقعية إستراتجيات في والمشاركة
 السوقية؛ حصتها وزيادة جدد زبائن استقطاب على قدراتها من
 المنفعة تكلفة يفوق الطويل، المدى على عائد له األجل طويل استثمار االجتماعية المسؤولية تعتبر -
 تحسين في يساهم مما وغيرهم المصالح وأصحاب معلمجتا تجاه للمنظمة النشاط االجتماعي أوجه على
 في المنظمة عائدات على إيجابيا ينعكس والجمهور مما والعمالء الزبائن أعين في المنظمة ومركز صورة
 .الطويل واألجل المتوسط األجل
  ، أبعادها ومبادئهامجاالتها: المسؤولية االجتماعية:ثانيا 
 8المسؤولية االجتماعية مجاالت 

 :تمارس المسؤولية االجتماعية من خالل المجاالت التالية أن نظمةيمكن للم
 من البشرية الموارد في االستثمار يعتبر :والموظفين العاملين تجاه االجتماعية المسؤولية_      

 على إيجابي أثر لها سيكون الشأن هذا في تنفقها التي فإن المصاريف لذلك نظماتللم الحديثة التوجهات
 األنشطة خالل من المسؤولية االجتماعية تمارس أن يمكنهانظمةالم فإنّ  ثم ومن والطويل، المتوسط المدى
 :منها الموظفين خدمة في تكون التي

 ؛) قانونيا طبيعيا، مهنيا، ( للعمل المناسب المناخ توفير 
 والواجبات؛ الحقوق قي الجنسين بين المساواة 
 ومواهبهم؛ قدراتهم لتطوير األفراد بتكوين االهتمام 
 االجتماعي؛ الضمان في االشتراك 
 عائالتهم وأفراد للموظفين واالجتماعية الصحية بالرعاية االهتمام. 



 والمستهلكين للزبائن الموجهة األنشطة خالل من : والمستهلكين الزبائن تجاه االجتماعية المسؤولية_
 وزيادة وثقتهم الزبائن رضا كسب ثم ومن سمعتها وتحسين اقتصادية ومنافع أرباح تحقيق للمؤسسة يمكن
 :ومنها األنشطة بعض خالل من االجتماعية المسؤولية تجسيد يمكن لذلك التنافسية، قدراتها
 من المقدمة الشكاوى على والرد استقبالهم ظروف وتحسين وانشغاالتهم الزبائن بطلبات االهتمام 

 طرفهم؛
 والمواعيد؛ اآلجال احترام 
 اإلشهارية؛ الدعايات وفي والخدمات المنتجات في التدليس عدم 
 البيع بعد ما خدمات توفير. 

 على القضاء في الحكومية الهيئات تشارك أن للمنظمات يمكن :المجتمع تجاه االجتماعية المسؤولية_
 ومناخ اجتماعي استقرار خلق ثم ومن المجتمع ألفراد الكريمة الحياة ظروف وتوفير االجتماعية المشاكل
 ما اإلطار هذا في تقديمها يمكن التي األنشطة ومن االطراف، كل على بالمنفعة يعود مناسب استثماري

 :يلي
 الخدمات توفير في الدولة تساعد اجتماعية ومساهمة قانونيا التزامنا تعد التي الضرائب دفع 

نجاز للمجتمع األساسية  القاعدية؛ المنشئات االستثمارية وا 
 الطبيعية؛ الكوارث وقوع أثناء المساعدة تقديم 
 العمل؛ مناصب توفير خالل من البطالة امتصاص في المساهمة 
 وغيرها ومخدرات تدخين من األخالقية االنحرافات على القضاء في المساهمة. 

 على المحافظة نحو اليوم والدولية المحلية الهيئات مختلف تتجه :البيئة تجاه االجتماعية المسؤولية_
 تعمل أننظمات للم يمكن ذلك ومن المستدامة، التنمية تحقيق في تساهم التي األنشطة كل ودعم البيئة
 الصناعية بالمخلفات البيئة تلويث وعدم الخضراء الصناعية األنشطة خالل من نظيف اقتصاد أجل من

 .لديها العاملين األفراد لدى البيئي الوعي ونشر وغيرها
 المسؤولية االجتماعية أبعاد 

 9:إّن شمولية محتوي المسؤولية االجتماعية جعلت الباحث كارول يشير إلى أربعة أبعاد وهي
مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على مجموعة كبيرة  إلىالذي يستند  :البعد االقتصادي_

واالستفادة التامة  قواعد المنافسة العادلة والحرة إطارمن عناصر المسؤولية االجتماعية يجب ان تؤخذ في 



؛ وفي حالة  عكس ذلك تقع في اشكالية مجتمع والبيئةباليلحق ضررا   من التطور التكنولوجي بما ال
 قانونية ؛ 

تخرقها المؤسسات وان تحترم  ال أنوتعليمات يجب  وأنظمةالذي يمثل التزام بقوانين :  البعد القانوني_
 تحدد الدولة؛ عادة ما

والسلوكية  األخالقية تستوعب الجوانب القيمية و أن نظماتالم إدارةيفترض في  :البعد االخالقي_
وهذه الجوانب لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن احترامها يعتبر  ،والمعتقدات في المجتمعات التي تعمل فيها

هو  تكون ملتزمة بعمل ما أنفعلى المنظمة ،  في المجتمع وقبولها نظمةضروريا لزيادة سمعة الم أمرا
 ؛صحيح وعادل ونزيه

من عناصر ترتبط  كذل عن يتفرع وما عام بشكل الحياة نوعية تطوير بمبدأ ويرتبط :الخيري البعد_
 .أخرىغذاء ومالبس  ونقل وغيرها من جوانب   بالذوق العام ونوعية ما يتمتع به الفرد من

من جانب ومن  العناصر هذه بين الترابط طبيعة لتوضيح متسلسل هرمي بشكل األبعاد هذه وظفت لقد
 المنظمة مسؤولية تكون بالتالي  واقعية،و حالة يمثل آخر ُبعد على بعد أي استناد فإّن   آخرجانب 

  .األربعة العناصر مجموع هي حاصل الشاملة االجتماعية
 مبادئ المسؤولية االجتماعية 
 10 :اآلتي في تلخيصها يمكن أساسية مبادئ تسع على األعمال لمنظمات االجتماعية المسؤولية تقوم
عادة الحماية_  واألنشطة العمليات وممارسة وخدمات لمنتجات المنظمة تقديم بفضل :البيئي اإلصالح وا 

 ؛المستدامة للتنمية الترويج مع البيئة، تراعي التي اليومية
 والممارسات المواصفات وتطبيق تطوير األعمال منظمات عاتق على يقع حيث  :واألخالقيات القيم _

 ؛المصلحة أصحاب مع المتعلقة األخالقية
 المصلحة أصحاب من لطالبيها الضرورية المعلومات وتقديم البيات عن الكشف :والمحاسبة المساءلة_
 ؛القرارات التخاذ يحتاجوا وقت أي في
 والموردين  والمستثمرين والعمالء المستخدمين مصالح بين الموازنة تحقيق :السلطات وتعزيز تقوية_

 .المصلحة أصحاب من وغيرهم
 والممتلكات، األصول على المحافظة مع والعوائد االرباح المساهمين تعويض :والنتائج المالي األداء_

 ؛الطويل المدى على النمو وتعزيز



 بيئة وتوفير حقوقهم احترام خالل من العمل في قيمين شركاء العاملين اعتبار :العمل موقع مواصفات_
 ؛المضايقات من وخالية وصديقة آمنة عمل
 ؛الشركاء مختلف مع واألمانة لعدالةبا األعمال منظمات ممارسات تتسم أن البد  :التعاونية العالقات_
 وجودة قيمة ذات وخدمات منتجات بتوفير الزبائن لحاجيات االستجابة :الجودة ذات والخدمات المنتجات_

 ؛عالية
 .المجتمع مع العالقات تعميق :المجتمعياالرتباط _

 ISO 26000 نظام الجودة تطبيق المسؤولية االجتماعية من خالل: ثالثا
 الشهادات أفضل من يعد م 2010 أكتوبر في الصادر  26000 ايزو للتقييس الدولية المنظمة معيار
 االسترشاد في ترغب منظمة كل به لتعمل إرشاديا دليال قدم حيث االجتماعية بالمسؤولية المتعلقة الدولية

 االجتماعية المسؤولية حول إرشادات تعطي دولية مواصفة وهو ة،االجتماعي مسؤوليتها لتبني به
 االعتبار في واألخذ المواصفة آليات خالل من مجتمعاتها نحو مسؤولية أكثر تكون ألن منظماتلل

 بالوضوح المواصفة هذه تتميز .المعتاد العالمي السلوك واحترام السارية بالقوانين وااللتزام الشركاء توقعات
 واستخدامها واإلسالمية العربية الدول في تفعيلها ويمكن الحاضر الوقت في عالميا األشهر وتعد والبساطة
 مستوى على ذلك كان سواء االجتماعية المسؤولية مفهوم تبني في النجاح من تمكنهم وأداة طريق كخارطة
 11. دولة لكل والثقافية المهنية البيئة مع يتالءم وبما الخاص أو العام القطاع

الميزة التنافسية، السمعة الطيبة،  إدراك منظمة ما للمسئولية االجتماعية قد يؤثر في أشياء أخرى مثل إنّ 
القدرة على اجتذاب واستبقاء العاملين أو األعضاء والزبائن والعمالء أو المستخدمين ، الحفاظ على 
معنويات الموظفين والتزامهم و كذلك اإلنتاجية ، رأي المستثمرين و أصحاب العمل والجهات الراعية و 

وسائل اإلعالم ، الموردين، العمالء ،  الحكوماتمنظمات، المانحة والمجتمع المالي و العالقة مع ال
 .والمجتمع الذي تعمل تلك المنظمة فيه

ما هي القضايا  -بمعني -لدولية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية دمج الخبرات اتهدف هذه المواصفة إلى 
التي تحتاج المنظمة إلى االهتمام بها من أجل العمل بأسلوب مسؤول اجتماعيا وما هي أفضل 

أداة قوية لمساعدة المنظمات على االنتقال من النوايا الطيبة  فهي. الممارسات لتنفيذ المسؤولية االجتماعية
موضحة في   أساسيةبنود  سبع 26000 أيزو الدولية المواصفة دليل يتناول 12.الطيبة إلى األعمال

 .المسؤولية االجتماعية وراء الرئيسية الفكرة تغطيالجدول اسفله 
 



 26000هيكل مواصفة ايزو01 : جدول رقم
 محتوى البند الهدف البند 
ه ينص على ويحدد القيود أو االستثناءات، كما أنّ تعريف وتحديد المحتوى الذي تغطيه هذه المواصفة  المجال 01

بغض النظر عن حجمها أو  ظماتهذه المواصفة الدولية تقدم دليال إرشاديا لجميع أنواع المن أنّ 
 .موقعها

 22يحدد هذا البند معاني المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه المواصفة، وبلغ عدد التعريفات  التعريفات 02
 .حةو أصحاب المصلمصطلح المسؤولية االجتماعية  مصطلحا أهمها

 .جتماعية و يوضح أهم خصائصهايشرح هذا البند بشكل مفصل مفهوم المسؤولية اال فهم المسؤولية االجتماعية 03
السلوك ة ،الشفافية، اءلالقابلية للمس: جتماعية هيحددت المواصفة سبعة مبادئ للمسؤولية اال مبادئ المسؤولية االجتماعية 04

الدولية للسلوك،  األعرافالمعنية، احترام سلطة القانون، احترام  طرافاأل، احترام مصالح قيالخاأل
 .االنسان احترام حقوق

االعتراف بالمسؤولية  05
التعرف على و االجتماعية 

أصحاب المصلحة و التفاعل 
 معهم

ل تحديد تأثيراتها السلبية في الجتماعية من خاالبمسؤوليتها  منظمةال  تناول هذا البند اعتراف
المجتمع، وكذلك الطريقة التي ينبغي بها التصدي لهذه التأثيرات من أجل المساهمة في التنمية 

 .جتماعيةاالفي ممارساتها  إشراكهم المستدامة و تحديد أصحاب  المصلحة و

دليل الموضوعات الرئيسة  06
 االجتماعيةللمسؤولية 

الواجب  االجتماعيةالسبع للمسؤولية  األساسية للمجاالتفة و فيه ذكر هو أهم البنود في المواص 
، ممارسات العمال، البيئة، اإلنسانالمؤسسية، حقوق  الحوكمة: تبنيها من قبل المنظمات و هي
 .والمنظمات، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع األفرادالممارسات التشغيلية العادلة مع 

دليل إرشادي حول تطبيق  07
 االجتماعيةالمسؤولية 

 في المنظمة االجتماعيةيوضح هذا البند إرشادات وتوجيهات مهمة من أجل إدارة جيدة للمسؤولية 
العليا، تحديد و تحليل  اإلدارةالتزام : أربعة خطوات هي خاللمن  اإلدارةحيث يمكن أن تتم هذه 

 .الممارسة، التقييم و المتابعة، المراجعة تطلعات أصحاب المصلحة، مرحلة التنفيذ و
 واقع المسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة البترولية في الجزائر توافقا مع المعايير: احمد بن عيشاوي :المصدر 

 :، على الموقع التالي00: 16على الساعة ، 11/2017/ 17الدولية، شوهد بتاريخ 
ouargla.dz/.../ahmed_benaichaoui.pdf-https://manifest.univ 

  ومرتكزات ترسيخها كثقافة في المنظمات معوقات تطبيق المسؤولية اإلجتماعية: رابعا
 معوقات تطبيق المسؤولية االجتماعية 
 13:يلي ما أبرزها من المعوقات من عددا االجتماعية المسؤولية أداءيواجه 

 ؛ نظماتبالم القرار أصحاب معظم لدى االجتماعية المسؤولية ثقافة مستوى ضعف_
 ؛التطبيقية والبرامج االجتماعية المسؤولية مفهوم بين فجوة وجود _
 وآليات االجتماعية المسؤولية أداء في المخطط التنظيمي الشكل وغياب االستراتيجيات توافر ضعف_

 ؛ابه المرتبطة العمل
  ؛االجتماعية المسؤولية برامج ذوتنفي لتخطيط ومؤهلة متخصصة إدارية ووحدات كوادر توافر عدم_
 ؛ االجتماعية المسؤوليات أداء تقييممن خاللها  يتم مؤشرات أو معايير توافر عدم_



جرا لضغوط االجتماعية المسؤولية أداء في التفكير عندنظمة الم خضوع_  ءات؛وا 
 ؛ االجتماعية المسؤولية أداء بتنظيم الصلة ذات والجهات نظماتالم بين التنسيق ضعف_
 . االجتماعية المسؤولية إطار في أدائها المطلوب لمجاالتا عن المعلومات غياب_

 المقومات االساسية لنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية 
 14:يلي على ما االجتماعية المسؤولية ثقافة نشر برامج عليها تبنى أن يجب التي الركائز تتمثل

 راسخا المبدأ هذا يكون وأن مساعدة وليس لمجتمعا نحو واجب االجتماعية المسؤولية بأنّ  القناعة توفر_
 إلى التنفيذيين بالمديرين ومرورا العليا باإلدارة بدءا الوظيفية المستويات وكافةنظمة الم أصحاب لدى

 ؛ المواطنة مفهوم إلى استنادا الموظفينوذلك
 لحل له عملية آليات ريوتوف المجتمع مع حقيقية بشراكة ترتبط التي " المواطنة الشركة " مبدأ تعميق_ 

 تأولويا تحديد، المستدامة التنمية في المشاركة المواطنة عناصر وتشمل ،هتواجه التي المشكالت
 الدولة توجهات ودعم  لمجتمعا وصحة بيئة سالمة على ،المحافظة الفعلية الحتياجاته طبقا االستثمار 

 ؛ واالجتماعي االقتصادي البناء في
 نشاطا لتصبح والتطوعية الخيرية األعمال في التبرعات تقديم تتعدى االجتماعية المسؤولية بأنّ  التأكيد_

 مثل األخرى األنشطة نها شانأش تنفيذ وأساليب وبرامج خطط وضع ويتم ظمةالمن أنشطة من رئيسيا
 نظمة؛الم في مستوى أعلى قبل من متابعته ويتم ، والتسويق اإلنتاج خطط

 مجرد وليس نظمةالم وسلوك خطط في كمنهج تتبلور أن يجب المكتسبة االجتماعية المسؤولية ثقافة_
 ؛البعض لدى ما لتوجه مسايرة أو وقتية استجابة

 ذات بالتشريعات االلتزام منها متعددة لجوانب االجتماعية المسؤولية برامج شمولية نحو الرؤية نضوج_
 ظروف وتحسين نظمةبالم العاملين حقوق خاصة اإلنسان حقوق ،مراعاة والبيئة بالسالمة العالقة

 ؛المحلي المجتمع وتطوير العادلة ،المنافسة الخدمة أو السلعة تقديم في الجودة  ،معيشتهم
 استراتيجية متضمنا والتنظيم التخطيط على يعتمد االجتماعية المسؤولية ألداء هيكلي بناء وضع_ 

 مع محددة زمنية وبرامج تنفيذية خطط في ذلك وينعكس مستقبلية ورؤيا محددة وأهداف ورسالة واضحة
 ؛ بالجودة االلتزام

 نظمةالم في سلطة ألعلى مباشرة تابعة تكون االجتماعية المسؤولية لبرامج متخصصة وحدة إنشاء_
 ؛والمتابعة التنفيذ وبرامج المشروعات متضمنة الخطط وضع وتتولى  المناسبة الصالحيات لها وتمنح



 االجتماعية المسؤولية برامج جهتوّ  المفترض من التي االحتياجات عن دقيقة معلومات قاعدة بناء_ 
 .واقعي بشكل للبرامج الجيد التخطيط يتيح مما لتلبيتها

 تطبيق المسؤولية االجتماعية في دوليةالتجارب بعض ال:المحور الثاني 
 تقوم 2017 لعام شركة 100 أفضل ترتيب بإطالق للشركات االجتماعية المسؤولية مجلة قامت

بمسؤولياتها اتجاه المجتمع من خالل االنشطة المختلفة وقد اعتمد الترتيب على تقييم ممارسات الشركات 
، ، عالقات الموظفين، حقوق االنسانتتمثل في البيئة، التغير المناخي مجاالت رئيسية 7من حيث 

 15.المالي، العمل الخيرى والدعم المجتمعي األداءحوكمة الشركات، 
 2017المسؤولية اإلجتماعية لعام  أنشطةشركة تمارس  30 أفضلترتيب : 02الجدول رقم 

 الشركة الترتيب الشركة الترتيب الشركة الترتيب

01 Hasbro, Inc. 11 Abbott Laboratories 21 Kimberly-Clark Corp 

02 Intel Corp. 12 Clorox Co 22 PG&E Corp. 

03 Microsoft 

Corporation 

13 S&P Global Inc 23 Carnival Corp. 

04 Altria Group Inc. 14 DXC Technology 

(formally CSC) 

24 AT&T, Inc. 

05 Campbell Soup Co. 15 Texas Instruments 

Inc 

25 Owens Corning 

06 Cisco Systems, Inc. 16 Johnson Controls 

Int’l plc 

26 HP Inc 

07 Accenture plc 17 NVIDIA Corp 27 Jones Lang LaSalle Inc. 

08 Hormel Foods Corp 18 Adobe Systems Inc 28 Mosaic Company 

09 Lockheed Martin 

Corp. 

19 General Mills, Inc 29 Nike, Inc. 

10 Ecolab, Inc. 20 Bristol-Myers 

Squibb Co. 

30 Coca-Cola Co 

Source: The2017 100 BEST Corporate Citizens,sur le site suivant : 

http://www.thecro.com/wp-content/uploads/2017/05/CR_100Bestpages_digitalR.pdf 

 16في تطبيق المسؤولية االجتماعية (Intel Corp.)تجربة شركة انتل: أوال

تسعى هذه الشركة إلى استكشاف طرق مبتكرة لتطبيق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بهدف مواجهة       
التحديات العالمية وتجسيد الصورة المثلى التي يجب االقتداء بها من طرف الشركات عند ممارسة 

تقوم سياستها العامة على االلتزام بمساعدة األشخاص والشركات من اجل االزدهار في ظّل .  األعمال
اقتصاد عالمي جديد، االلتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية واخالقيات العمل وااللتزام بالشفافية فيما يتعلق 

 .العالقات مع المستثمرين وتقديم التقارير المالية

ألمد بالمسؤولية االجتماعية مستندًة إلى أساس متين يجمع الشفافية والحوكمة لشركة إنتل التزام طويل ا
تصدر كل سنة   ودعمًا اللتزامها بالشفافية والمساءلة. واألخالقيات وينشئ قيمة لها وألصحاب األسهم فيها



 والتنوع واالندماج تقريرًا شاماًل عن الجهود التي تبذلها في مجال االستدامة البيئية ومسؤولية سلسلة اإلمداد 
 : 2016 تها في إطار المسؤولية االجتماعية لسنة ايلي مساهم وفي ما. االجتماعي 

  التأثير البيئي 
 أهداف وانجازات شركة انتل  في مجال االستدامة البيئية: 03جدول رقم 

 االنجازات األهداف
لكل وحدة بحلول  %10تخفيض التسربات المباشرة للغاز بنسبة 

 .2020عام
 6%بصفة مطلقة ونسبة   %8 انخفاض التسربات المباشرة بنسبة 

 .2015لكل وحدة سنة 
 2015الرفع من تركيب واستخدام الطاقة البديلة في مقر الشركة من 

 .2020إلى غاية 
ارتفاع استخدام منشات الطاقة البديلة مقارنة بعام 2016عام 

 2015. 
سا من / بليون كيلواط 4تحقيق وفورات في الطاقة التراكمية تبلغ 

 .2020الى غاية  2012
بليون 2,3وفورات في الطاقة التراكمية  2012تم تحقيق منذ 

 .سا /كيلواط
حيث تم تحقيق  2010استقرار في استخدام المياه مقارنة بسنة  .2020التقليل من استخدام المياه بحلول 

أدت إلى  2016 استثمارات ساهمت في الحفاظ على المياه سنة
 .بليون غالون في السنة 1,2اقتصاد قدره 

 .2016من النفايات الخطرة سنة  1%اقل من  إرسالتم  .2020تحقيق صفر نفايات خطيرة بحلول 
Source: 2016 Corporate Responsibility Report - Report Builder - Intel, sur le site 

suivant : 

 http://csrreportbuilder.intel.com/PDFfiles/CSR-2016_Full-Report.pdf 

  سلسلة االمدادات: 

  ؛موردا تتعامل الشركة معه75  أفضلعمليات مراجعة وتدقيق  بإكمالتحقيق الهدف المتعلق _

2016 سنة  75 %بنسبة  (ntelIreen G  )النقل البري أسطول إنشاءتحقيق الهدف المتمثل في _
 .2017 سنة 85 %ومن المفروض سيتم تحقيق الهدف المتمثل في 

 التنوع 
 اهداف وانجازات شركة انتل في مجال التنوع: 04جدول رقم 

 االنجاز االهداف
بليون دوالر  1 إلىزياد انفاق الشركة مع موردين ذوي ملكية متنوعة 

 .2020بحلول 
 2016 من الهدف المتوقع لسنة  أعلىوهو  مليون دوالر555انفاق 

 مليون دوالر مع موردين معتمدين ومتنوعين400والمحدد ب
تحقيق التمثيل الكامل للنساء واالقليات الممثلة تمثيال ناقصا في 

 .2020الشركة بالواليات المتحدة االمريكية بحلول 
 .توظيف وتحقيق التنوعالتم تجاوز الهدف المتوقع في   2016سنة 

 Source:2016 Corporate Responsibility Report - Report Builder - Intel, sur le site 

suivant : 

 http://csrreportbuilder.intel.com/PDFfiles/CSR-2016_Full-Report.pdf 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimuaI_MvXAhVGOhoKHaaPDWwQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fcsrreportbuilder.intel.com%2FPDFfiles%2FCSR-2016_Full-Report.pdf&usg=AOvVaw0yDOvcl6liO0o9GR4A2Xh8
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjimuaI_MvXAhVGOhoKHaaPDWwQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fcsrreportbuilder.intel.com%2FPDFfiles%2FCSR-2016_Full-Report.pdf&usg=AOvVaw0yDOvcl6liO0o9GR4A2Xh8


 التاثير االجتماعي: 

مليون امرأة في 5تهدف الشركة إلى الوصول ل  (She will connect)من خالل برنامج انتل 
تقدما في تحقيق هدفها من خالل  أحرزت  2016، وفي سنة2020افريقيا بجنوب الصحراء بحلول 

 .مليون امرأة عن طريق التدريب وجها لوجه والتعليم عبر االنترنت1,4يقرب  الوصول إلى ما

 17في تطبيق المسؤولية االجتماعية (Apple Inc) شركة ابل: ثانيا

من خالل   االجتماعيةتطبيق المسؤولية تهتم ب  في التصنيف حيث  92المرتبةاحتلت الشركة     
 :التالية  المعايير

 دعم المجتمعات المحلية : 

لتشجيع الموظفين على التطوع في المجتمعات  2011تم إطالق برنامج المتطوعين العالمي في عام 
مليون دوالر امريكي للجمعيات الخيرية وغير الربحية في جميع  78المحلية ومنذ إطالقه تم التبرع ب 

لمنح الموظفين الحق في اختيار المشاريع   2015وقد تم مراجعة هذا البرنامج في مارس  .العالم أنحاء
 .في مجتمعاتهم المحلية التي ترغب في المساهمة

 التعليم وتمكين الموظفين : 

عامال قاموا  280000من  أكثر مصنعا و18ير مجانا من قبل يتم توفير برنامج ابل للتعليم والتطو 
 .2016بدورات تدريبة متنوعة في 

 العمل وحقوق االنسان : 

في صناعة  األصعبدين والتي تعتبر تفرض الشركة مدونة قواعد السلوك خاصة بالمور _
 ؛االلكترونيات

وقد طلبت من  األجانبالتي يتعرض لها العمال  اإلساءاتقامت الشركة بالتحقيق في حاالت _ 
التعويض منذ  إجماليمن الرسوم المدفوعة ليصل  أمريكيمليون دوالر  3,9الموردين تعويض بمبلغ 

 .أمريكيمليون دوالر  16,9 إلى 2008

 



 صحة الموظف وسالمته : 

شهرا بهدف تحسين صحة الموظفين  18وهو برنامج لمدة  (EHS)المورد ابل ميةيأكادالشركة  أطلقت
كما عامال،   270000مورد و  240العالم وقد شارك فيه  أنحاءوسالمتهم في هذه الصناعة بجميع 

وظيفة ضمن سلسلة التوريد لتحديد المخاطر   75في قسم بيئة العمل للشركة على نحو  األبحاث أجريت
 .العمل آماكنالتغيير في تصميم إدارة تحسين معايير  إلىالبحث  وأدى

 المساواة بين الجنسين وتمثيل االقليات : 

اسباني، وبين القوى العاملة البالغ  أصلمن  %12السود و %  9و  إناث 32%موظفين الشركة هم  _
من الموظفين الجدد نساءا خالل العام الماضي ومن بين القوى العاملة % 37كانت  125000عددهم 
 ؛من الموظفين مجموعة االقليات الممثلة تمثيال ناقصا 27%كان   80000ا البالغ عددهم ,م.في و

 .اجر متساوي للموظفين إلىوصلت الشركة  2016في سنة _

 استهالك الطاقة: 

تها أمن الكهرباء المستخدمة في منش % 90الشركة تقوم بتوليد ما يكفي من الطاقة المتجددة لتغطية 
 .بلدا23من الطاقة المتجددة في  100%في جميع العالم، وتمتلك الشركة حاليا 

 استهالك المياه: 

 إلى مرافق الموردينمن  73انضمت  2015برنامج المياه النظيفة وفي  2013الشركة سنة  أطلقت
 .برنامج زيادة كفاءة استخدام المياه

 تسرب الكربون:  

 .2015غاية  إلى 2010من الشركة منذ    CO2انخفاض مستمر في تسرب 

 

 



في تطبيق المسؤولية  (Microsoft Corporation )شركة مايكروسوفتتجربة : ثالثا 
 18االجتماعية

شركة مايكروسفت المرتبة الثالثة في التصنيف تتمثل مهمتها في بناء الثقة مع العمالء  احتلت      
والشركاء لضمان نجاح أعمالها ، وكسب تلك الثقة تنطلق من مبادئها التي توجه عملياتها الخاصة والتي 

    .على حقوق الناس في جميع أنحاء العالم تؤثر

 :من خالل مايلي تتجسد المسؤولية االجتماعية في الشركة

 من خالل بيان حقوق االنسان العالمي الذي وضعته الشركة وبصفتها :  مراعاة حقوق اإلنسان
االعالن  من الموقعين على الميثاق العالمي لألمم المتحدة فإّن مايكروسوفت ملتزمة باحترام

اسية، االتفاقية ، االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسيUDHRالعالمي لحقوق االنسان
الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية المبادئ والحقوق االساسية في 

 العمل؛
  تلتزم مايكروسفت برعاية صحة الموظفين وسالمتهم من خالل التحسين المستمر لبرنامج الصحة

لمخاطر المترتبة عن انشطة الشركة والسالمة ودمج الممارسات المالئمة لعملياتها، تقييم مستمر ل
 2017حيث سنة  لتنفيذ ممارسات آمنة والتدريب للحد من األخطار  واإلدارةوالتفاعل بين العمال 

تقييم مساحات العمل ، تم توفير أداة الكترونية للموظفين لإلبالغ عن المخاوف المرتبطة بالسالمة
من اّنها مبنية بمبادئ التصميم السليم،  للتأكدالمستقبلية ومساحات العمل الحالية بشكل دوري 

تستخدم الشركة لجان الصحة والسالمة الخاصة بمراكز البيانات وعمليات البيع بالتجزئة ومرافق 
٪ من الموظفين في استطالع سنوي مجهول أجرته 68شارك 2102ي السنة المالية ف )التصنيع

 ،٪ يشعرون بالفخر للعمل في مايكروسوفت22: درجات عالية قياسية ت الشركةجهة خارجية تلق
 ؛ (٪ يوصيون به كمكان رائع للعمل66
  ّم المناسب في الوقت تقديم مجموعة متنوعة من فرص التعلم والتطوير والتركيز علي التعل

 المناسب وبالطريقة الصحيحة؛
  تلتزم شركة مايكروسفت بحل قضايا بيئية من خالل االستفادة من  التكنولوجيا حيث تعتقد انه

تم تخفيض وزن مواد  2017حيث في السنة المالية يكون لها اثر ايجابي في ذلك، أنيمكن 
كما انخفضت نسبة التسربات الغازية المسببة في االحتباس الحراري  %27المنتجات إلى  التغليف



برنامج جديد هدفه تسريع استخدام الذكاء   2017، كما أطلقت في جويلية%15بنسبة 
 االصطناعي للمساعدة في حل المشكالت البيئية؛

  بليون دوالر امريكي في التكنولوجيا  ستتبرع ب بأنهاشركة مايكروسوفت  أعلنت 2016في جانفي
هدفها في وقت مبكر إذ  السحابية للشركات غير الربحية وللباحثين في الجامعات ولقد حققت

شركة غير مربحة وفي سبتمبر الماضي أعلنت عن خطة ليزداد العدد  90000تبرعت الكثر من 
 .إلى ثالثة أضعاف

  ة مبادر Horary for given:تعمل على   حيث العطاء والمنح متأصل قي ثقافة مايكروسوفت
الموظفين الذين  تشجيع الموظفين لديها على العمل التطوعي في خدمة المجتمع من خالل منح 

تاحة فرص   يرغبون في االشتراك بالعمل لالشتراك في فريق  هملل التطوعي وقت مدفوع األجر، وا 
 .العمل التطوعي العمل التطوعي في الشركة، واستخدام موارد وأدوات الشركة في 

 19تجربة بنك البركة في تطبيق المسؤولية االجتماعية: رابعا

مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسالمي من مصرف البحرين المركزي ومدرجة       
تعتبر البركة من رواد العمل المصرفي اإلسالمي على مستوى العالم . في بورصتي البحرين وناسداك دبي

 .المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها حيث تقدم خدماتها المصرفية
تقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء  

للمجموعة انتشارًا  .باإلضافة إلى خدمات الخزينة و في مجاالت مصرفية التجزئة، التجارة، االستثمار
واسعًا ممثاًل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر جغرافيًا 

تركيا، األردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب : فرع في كل من 700 من
كل من أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى مكتبي تمثيل في 

 .إندونيسيا و ليبيا

نظام يكافئ  اي المجتمع يحتاج إلى نظام مالي عادل ومنصف نحن نؤمن بأنّ " :رؤية مجموعة البركة  _
 ".على الجهد المبذول ويساهم في تنمية المجتمع

 
تلبية االحتياجات المالية لكافة المجتمعات حول العالم من خالل ممارسة : " رسالة مجموعة البركة_

أعمالنا على أساس من األخالق المستمدة من الشريعة السمحاء وتطبيق أفضل المعايير المهنية بما 



يمكننا من تحقيق مبدأ المشاركة في المكاسب المحققة مع شركائنا في النجاح من عمالء وموظفين 
 ".ومساهمين

حتى  2108عام  اللجتماعية خاالستدامة والمسؤولية االعطت البركة أولوية تركيزها على أنشطة أ     
 .على خلق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية 2121عام 

التابعة للمسؤولية االجتماعية باالشراف على أنشطة االستدامة والمسؤولية  اإلدارةتقوم لجنة مجلس و 
 :دوارها فيما يلي أ أهماالجتماعية لبنك البركة، والتي تتضمن 

 األبحاث آلخرالحفاظ على استمرارية برنامج البركة لالستدامة والمسؤولية االجتماعية وتحديثه وفًقا _
 ؛ى العالم والتي تعزز أهداف الشريعةواالستراتيجيات المعروفة على مستو 

دارة عمليات تنفيذ برنامج البركة _ جتماعية على مستوى المجموعة االستدامة والمسؤولية لالإشراف وا 
 ؛ككل
 ؛جتماعيةالجمع وتوحيد ونشر التقارير السنوية وغيرها من التقارير الدورية حول المسؤولية ا_
 .ة المحلية والدوليةجتماعياالالتنسيق مع برامج المسؤولية _

ه يسعى إلى نّ أالخيرية كما  األعماليتخطى  للمجموعة  جتماعيةاالستدامة والمسؤولية اال إن برنامج      
نظام  الليتم إدارة البرنامج من خ إذ أعمالهايتجزأ من نهج  النحو المجتمع وهو جزء  اتتقديم إسهام

حوكمة متكامل مع أدوات قياس وسياسات وخطط يتم تطويرها وتنفيذها بشكل مشترك من قبل جميع بنوك 
 .البركة

متكاملة مع االهداف العالمية التالية للتنمية  2121-2108تعتبر أهداف البركة للتنمية المستدامة 
  :المستدامة

تها في مجال اليلة والخضراء ، القيام بزيادة حماالستمرار في زيادة المحفظة المالية في الطاقة البد_
 .التشجير عبر المجموعة إلى جانب زيادة االجراءات للحفاظ على الطاقة في عملياتها ومبانيها

  6161 - 6102أهــداف البـركــة للتنميـة المسـتدامـة 
 الءالمالية لعمحتياجات االتوفير  اللعمل فيها من ختوظيفة جديدة في البلدان التي  50000خلق _

 ؛الحاليين والجدد
 ؛أمريكي الرمليون دو  020التمويل والتبرع إلى المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية بمبلغ وقدره _
 .أمريكي الرمليون دو  434التمويل والتبرع إلى المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بمبلغ وقدره _

  2016لسنة إنجــازات البـركــة 
تم تحقيق  أي وظيفة جديدة 535 14في خلق ت قد ساهمو  2108وظيفة في  10207ا خلق ههدف_

 ؛2108من أهداف عام % 042سنوات و  5من أهداف الـ 26%



 وقد قامتأمريكي للتعليم  الردو  398,36 ,173هو التبرع والتمويل بمبلغ وقدره 2108ا لعام ههدف_
 5من أهداف الـ % 20تم تحقيق و  أمريكي للتعليم رالدو    41,596,059التبرع بمبلغ وقدره  ايبالتمويل 
 ؛للبركة  2108داف اه% 016سنوات و

أمريكي للرعاية الصحية وقد  الردو  86,700,977هو التبرع والتمويل بمبلغ قدره  2108لعام  هاهدف_
تحقيق أمريكي للرعاية الصحية أي  تم دوالر   96,826,507دالتبرع بمبلغ قدره أيقامت بالتمويل 

 .للبركة 2108هداف امن %  000سنوات و 5من أهداف الـ 22%
 برنامج البركة الخيري 
بلغ إجمالي التمويل والمساهمة في برنامج البركة للعمل الخيري في حدود  2108في 

 :وفيما يلي وصف تفصيلي للجهود المبذولة. أمريكي الردو 10,560,511
يبلغ إجمالي . نشطة الفعالة والحيوية في برنامج البركة للعمل الخيرياأليعد التعليم من أهم  :التعليم _

ر أمريكي على الدو  702,339ر أمريكي بينما تم صرف الدو 2,589,525المساهمة في قطاع التعليم 
السودان،  الخ والجديدة في....المؤسسات التعليمية القائمة منها في مصر، السودان، تركيا، الجزائر 

ر أنفقت على المنح الدراسية في تونس سوريا لبنان تركيا الدو  1,887,186 و وباكستان األردنتركيا،
 .باكستان  األردن

خرى في إطار برنامج العمل األنشطة الحيوية األتعد تنمية المجتمع بمثابة إحدى :  تنمية المجتمع_
جميع وحدات مجموعة  أنّ الخيري، ويحظى بالمرتبة الثانية في الجهود المبذولة في هذا المضمار حيث 

 .البركة تساهم بفعالية في هذا البرنامج
تشمل تنمية المجتمع التدريب المهني وتمويل المشاريع التي توفر خدمات السكن والرعاية الصحية  

بلغ إجمالي المساهمات في هذه  حيث بأسعار مقبولة والتي تساهم في التنمية وتعود بالمنفعة للمجتمع
مجموع المبالغ التي ساهمت في المؤسسات الصحية القائمة والحديثة  ،ر أمريكيوالد 1,418,024الفئة 
مجموع المبالغ التي ساهمت في بناء المنازل الجديدة هي  أنّ كما ، ر أمريكيالدو  629,839هي 

 .ر أمريكيالدو  202326, المنفق على التدريب المهني هو جمالياإلالمبلغ  ،ر أمريكيالدو  459,983
  الحسنالقرض 
جتماعية اإلالمسؤولية  ستدامة ولإلساسية ضمن برنامج البركة األركان األالقرض الحسن أحد أهم  يعتبر

لبنان ، السودان ، مصر ،المكتب الرئيسي وبنوك البركة في البحرين (قامت مجموعة البركة المصرفية  إذ
ر والد  22 316,174,بتمويل هذا البرنامج بإجمالي مساهمات بلغت .(باكستان وتركيا ،الجزائر ،ردناأل

 .شخص26842 والتي أعطيت لـ 2108أمريكي في 
ستدامة لإلجتماعية ثالث برنامج في تقرير البركة إلستثمارات اإلقتصادية وااإليعتبر برنامج الفرص     

موظف  4133 )الرعاية الصحية :التاليةجتماعية ويضم هذا البرنامج القطاعات الفرعية اإلوالمسؤولية 
 )مشروع سكني21033   (تنمية المجتمع( بدوام دائم في المؤسسات الصحية



 مجال الزراعة و فيكة قدًرا عاليا من التركيز قتصادية التي أولتها مجموعة البر االالقطاعات  لتاشتم
لقطاع التجاري، السياحة، النقل الوالعقارات،  نشاءاتاإلالبستنة، القطاع الصناعي والتصنيع، الخدمات، 

 404,220,5, بمبلغ اجمالي قدره القطاعات االخرىوالحرف والصناعات التقليدية إلى جانب غيرها من 
 .ير أمريكالدو 

 مساهمة بنك البركة الجزائر 
في أنشطة برنامج  2108في عام  االجتماعيةوالمسؤولية  ستدامةاالشارك بنك البركة الجزائر في برنامج 

تضمن برنامج العمل الخيري لبنك البركة  حيث  البركة للعمل الخيري وبرنامج البركة للقرض الحسن
الجزائر مساهمات في مجال التعليم وتنمية المجتمع عن طريق توفير الدعم المالي للمشروعات الخاصة 

بلغت هذه المساهمات  وقد العمل البحثي والعلميإلى دعم  ضافةإقتصادي والرعاية الصحية االبالسكن 
 .أسفلهكما هو مبين في الجدول  ير أمريكالدو  594000 حوالي 

 مساهمة بنك البركة الجزائر في برنامج االستدامة والمسؤولية االجتماعية: جدول رقم
 دوالر امريكي 326266 التعليم 

 دوالر امريكي 34180 تنمية المجتمع
 دوالر امريكي 588 12 والفنون واالدبالثقافة 

 دوالر امريكي 232606 لمجتمعات التي تواجه صعوبات اقتصاديةا
 دوالر امريكي 594861 المجموع

 :، على الموقع التاليAl Baraka_المسؤولية االجتماعية للشركة: المصدر

http://www.albaraka.com/ar/media/pdf/News/socialresponsibilityreport2016arabic.pdf 

 الخاتمة 

تشجع على التسويق تطبيق المسؤولية االجتماعية يتطلب إرساء ثقافة تنظيمية  وفي الختام يتضح جليا أنّ 
كما بات التزام  .االجتماعي و اإلدارة البيئية و إرساء قيم التعّلم المستمر بهدف تحقيق التنمية المستدامة 

األداء  لها التي تضمن اإلستراتجيةمن الخيارات  آلياتهاوتوفير ممارسة المسؤولية االجتماعية بالمنظمات 
يساهم منهج وتحقيق الميزة التنافسية لالندماج في االقتصاد العالمي الجديد ، فهي تعتبر بمثابة  المتميز

منتجات صديقة للبيئة وذات تقديم  خلق التكامل بين االداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي من خالل في
جودة عالية وباسعار منافسة في إطار إدارة العالقات مع العمالء وااللتزام باخالقيات األعمال والحوكمة  

 .والشفافية 
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 :اليوم الدراسيإستمارة المشاركة في 
 مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم االجتماعية واالنسانية

 المنظم من طرف مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  
   

 
 
 
 
 
 
  :الثالثالمحور 

 تجارب وطنية ودولية في تطبيق وتبني المسؤولية االجتماعية
 

 :المداخلة عنوان
 االجتماعي التسويق حمالت خالل من االجتماعية المسؤولية تحقيق في سونلغاز جهود

 :لملخصا

ر الثقافي واالجتماعي لم تعد المنظمات تعمل على مع التطو و في ظل التغيرات العالمية التي تشهدها بيئة المنظمة 
وبيئة عملها، ما يبرز مدى الحاجة ألن تكون تحقيق األرباح والعوائد المالية فقط، بل امتدت مسؤوليتها تجاه موظفيها 

 على المحيط الذي تعمل فيه وهذا ما يعرفلنشاطها يحد من األثار السلبية  إطار أخالقيبقرارات المنظمة موجهة 
فالمسؤولية االجتماعية تعبر عن االلتزامات التي تتبناها المنظمات لحماية المجتمع وتعزيز اذن  ،بالمسؤولية االجتماعية
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 التجاريوظيفة التسويق التي توسع مجالها من النشاط التقليدي و  ومن بين هذه االنشطة ا،المحتوى االجتماعي ألنشطته
دور التسويق في تحقيق المسؤولية االجتماعية تقوم على تحقيق التوازن بين والنظرة إلى إلى التسويق االجتماعي، 

مـدى ابراز  الىتهدف هذه الورقة البحثية وعليه فان  .حاجات المستهلك ورغباته، وأرباح المنظمة، ورفاهية المجتمع
جهود مؤسسة تم دراسة طار هذا اإلفي و  للمؤسسـة، مساهمـة التسويـق االجتمـاعي في تعزيز المسؤوليـة االجتماعيـة

 تفعيل مسؤوليتها تجاه المجتمع من خالل تسويقها ألفكار وسلوكيات ذات طابع اجتماعي تمكنها من في" سونلغاز"
اذ يعتبر موضوع الترشيد االقتصادي للطاقة من المواضيع . الرفاهية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع تحقيق

  .نظرا لمتطلبات الوضع الحالي الذي يعرفه االقتصاد الوطنيسة داخل هذه المؤسالحساسة 

 .ترشيد االستهالك، سونلغاز أخالقي، اإلطارتسويق اجتماعي، المسؤولية االجتماعية،  :الكلمات المفتاحية

Résume : 

       À la lumière des changements globaux que rencontre l'environnement de 
l'organisation, et avec le développement culturel et social, l’organisation ne se consacre 
plus à la réalisation des bénéfices et des rendements financiers uniquement, mais sa 
responsabilité s’est aussi étendu envers ses employés et son environnement de travail, ce 
qui accentue la nécessité que les décisions de l'Organisation soient dirigé vers une 
éthique morales qui limite les effets négatifs de son activité sur l'environnement dans 
lequel elle opère et ceci est connu sous le nom de la responsabilité sociale. La 
responsabilité sociale reflète donc les engagements pris par les organisations pour 
protéger la communauté et pour renforcer le contenu social de leurs activités, parmi ces 
derniers, le marketing, dont le champ d’activité c’est élargie du commerce traditionnel au 
marketing social, et la perception du rôle du marketing dans la réalisation de la 
responsabilité sociale est de parvenir à un équilibre entre les besoins des consommateurs 
et de leurs désirs, les bénéfices de l'organisation et le bien-être de la société. Par 
conséquent, le présent document a pour but de mettre en évidence la contribution du 
marketing social dans la promotion de la responsabilité sociale de l'organisation. Dans ce 
contexte, nous avons fait une étude sur les efforts de la société "Sonelgaz" dans 
l'activation de sa responsabilité envers la société grâce à la commercialisation des idées 
et des comportements d'un nature sociale lui permettant de réaliser le bien-être 

économique, social et environnemental de la communauté. Le sujet de la rationalisatiظon 
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économique de l’énergie est considéré comme un sujet sensible au sein de cette 
organisation en raison des exigences actuelle de l'économie nationale. 

Les Mots clés : marketing social, la responsabilité sociale, un cadre moral, rationaliser la 
consommation, Sonelgaz. 
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 :مقدمة

في عالم يتغير فيه كل شيء، حيث تتحول األسواق، تتطور التكنولوجيا ويتضاعف المنافسون يكثر الحديث عن التنمية 
واحترامها بالرغم من أنها لم المستدامة، البيئة، توقعات المجتمع واحتياجاته وتتعالى األصوات من أجل حقوق اإلنسان 

تكن موضوعا لالهتمام من قبل وخاصة أن منظمات األعمال ولعقود طويلة لم تهتم إال بتحقيق أعظم األرباح على 
حساب المجتمع؛  أما في الوقت الراهن فإن هذه المنظمات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل جزء من مسؤوليتها 

ى مفهوم سد الحاجة الفعلية للمجتمع، قدرة تحسينه المستمر ورسم استراتيجيات مالئمة واعتماد رؤية جديدة قائمة عل
فالمسؤولية  لالستجابة إلى كل توقعات أطرافه مما يحقق التوازن والتكامل والتطوير المتبادل بين المجتمع والمنظمات،

فكرة مبادرة المنظمات  ن المتقدمة وتقوم علىاالجتماعية ظاهرة حديثة نسبيا تمارس على نطاق واسع في العديد من البلدا
باستثمار جزء من أرباحها من أجل تحقيق رفاه المجتمع، إعطاء الجمهور صورة ايجابية، تأسيس قاعدة من المستهلكين 
الواعيين، المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة والعمل مع الموظفين وأسرهم والمجتمع المحلي لتحسين نوعية 

ياة، وهناك وعي تم بأن إغفال عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية قد يشوه صورة وسينعكس ذلك على قيمتها في الح
 .السوق

ال يتوقف بناء كيان المنظمة وقيامها بمهامها على االبعاد التنظيمية فقط، وانما على قدرتها على التفاعل مع البيئة 
إال أنه مع مرور الوقت تغيرت البيئة  ،ت بشكل متسارع في السنوات األخيرةومواجهة المنافسة التي ازدادالمحيطة بها 

وحده غير كفيل بضمان بقائها في هذه البيئة ومواجهات تحدياتها  تنظيميعلى الجانب ال نظمةالكلية وأصبح ارتكاز الم
ها من المنافسين أصبح يز نفسها عن غير من تمينظمة وحتى تتمكن الم خاصة المنافسة التي بلغت ذروتها، الصارمة

أهمية العملية التسويقية  تتعاظمنفس الوقت و بها أوال البيئة التي تنشط فيها  عليها التفكير في طرق حديثة تستهدفالبد 
استغالل التسويق  وذلك من خاللإلى أداء تسويقي قوي وفعال يضمن لها هذا التميز،  ، وأصبحت بحاجةنظمةفي الم

ونتيجة لذلك أصبحت المستمر، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي  أهدافها على المدى الطويل،مستجداته في تحقيق و 
 .في أسلوبها لمواجهة هذه التحديات وكسب الفرص المتاحة أمامهانظمات تعتمد التحسين والتطوير الم

للتمكن من بة التطورات ورة مواكفي الوقت الراهن وهذا ما يوجب عليها ضر  نظمةإن هذا كله يوضح توسع مسؤوليات الم
نافسية تميزها عن باقي فر بميزة تالظلحفاظ على زبائنها واكتساب آخرين جدد و و افي السوق، ا االستمرارالبقاء و 

بمحيطها تطرح نفسها ال سيما أن بقاءها صار يقترن بمدى تكيفها مع هذا  إشكالية اهتمام المنظمة وعليه فانالمنافسين، 
ال الذي منذ نشأته ساهم وال يز  االجتماعي المحيط، وسوف نحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على التسويق

 . قائم على تحقيق رفاهية المجتمعأنه تطوير دورها في المجتمع خاصة يساهم في تحسين و 
هذه الورقة البحثية سنحاول معرفة كيف يمكن للتسويق االجتماعي أن يساهم في تنمية المسؤولية االجتماعية ومن خالل 
 ؟كيف يمن: من خالل اإلجابة عن التساؤل التاليللمؤسسة 

جزائرية من خالل عرض تجربة مؤسسة مؤسسة سنحاول معرفة واقع التسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية في  اكم
لإلجابة عن هذا في سبيل لك و و  . سونلغاز في ذلك على اعتبارها أحد المؤسسات الجزائرية الرائدة وذات التأثير الواسع

 :التساؤل تم تقسيم هذه الورقة للمحاور التالية
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 .المسؤولية االجتماعية مفاهيم أساسية (1
 ماهية التسويق االجتماعي  (2
 التسويق االجتماعي بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسةعالقة  (3
 عرض تجربة مؤسسة سونلغاز: المسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي في المؤسسة الجزائرية (4

 
 مفاهيم أساسيةالمسؤولية االجتماعية  (1

 :مفهوم المسؤولية االجتماعية (1-1

 ظماتتحاول المن حيث واضح، بشكل معروفا العشرين القرن من األول النصف في لم يكن مفهوم المسؤولية االجتماعية
 بوادر ألن ظهرت فقد األرباح تعظيم لمفهوم الحاصل المستمر النقد مع ولكن الوسائل، وبشتى أرباحها تعظيم جاهدة
 .فيها تعمل التي البيئة تجاه أكبر دورا ظماتالمن تتبنى

، وهو أول من أشار إليها للمسؤولية االجتماعية لمنظماتحي األب الرو  (Howard R.Bowen) هوارد باونيعتبر   
مسؤولية رجال : " وعرفها بأنها ،3591الصادر سنة " المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال :" في كتابه المعنون بـ

يشير كل من  1" األعمال في متابعة السياسات، واتخاذ القرارات، والقيام باألنشطة التي تتالءم مع أهداف وقيم المجتمع
(Keith Davis & William Frederick)  إلى أن المسؤولية االجتماعية تتمثل في تحقيق التوازن بين األهداف

وذلك من خالل مواجهة التحديات االجتماعية المختلفة، وطالبا أن تكون استجابة ، االجتماعية واألهداف االقتصادية
النقد أو التهديد باستخدام القانون، وينصحان أن تكون استجابة  المنظمة لتلك المسؤوليات طواعية وليس خوفا من

ال فإن المجتمع على المدى البعيد سيسلب  منظمات األعمال لمتطلبات البيئة وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية تجاهها وا 
 ."2 بالقانون الحديدي للمسؤولية االجتماعيةمكانتها وقوتها لما أسمياه 

االجتماعية على أنها التزام المنظمة تجاه المجتمع الذي ، المسؤولية 3511عام  (Drucker)قد عرف بيتر دراكر و  
 تعمل الذي تمعلمجتجاه ا األعمال منظمة على التزام: " ، على أنها3599فقد عرفها عام  Holmes))أما  ،"تعمل فيه 

 الصحية الخدمات وتحسين الفقر محاربة مثل االجتماعية المساهمة بمجموعة كبيرة من األنشطة طريق عن وذلك فيه
 ، ويعرف أيضًا دافيد دونوك ..... "وغيرها والمواصالت اإلسكان مشكلة عمل وحل فرص وخلق التلوث ومكافحة

(David Dunnock 1995) اجتماعيًا تداه المجتمع الذي  ضرورة التزام منشآت األعمال: " المسؤولية االجتماعية هي
أن المسؤولية  فيرىRobbins) 1111)أما  3 ".به، وذلك من أجل رفع مستوى الرفاهية للمجتمع بفئاته المختلفةتعمل 

 مبادرات االعتبار في آخذة األمد التزامات بعيدة نحو على األهداف على تركز أخالقية إلى اعتبارات االجتماعية تستند
أكد كل من فيليب كوتلر ونانسي كما  4. في المجتمع صورتها يعزز وبما االلتزامات بهذه للوفاء األعمال الحقيقية منظمة
التزام برفاهية المجتمع من :" في تعريفهما للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أنها   (Philip & Lee 2005)لي 

                                                           
  ادرة فسيتم فرضها بالقانونقوم هذا القانون على التلويح بالتشريع إلخبار منظمات األعمال بأن عليها االلتزام بمسؤوليتها االجتماعية، وفي حالة عدم تبنيها للمبي  . 
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زام الطوعي الذي تتحمله وتعني االختيارية االلت". خالل ممارسات أعمال اختيارية تقديرية، ومساهمات بالموارد المؤسسية
ويجب البرهنة على هذا االلتزام حتى توصف . المؤسسة عند اختيار وتنفيذ هذه الممارسات والقيام بهذه المساهمات

. أو مساهمات جديدة نقدية أو غير نقدية/المؤسسة بأنها مسؤولة اجتماعيًا، ويتحقق من خالل تبني ممارسات أعمال و
 5.عن الظروف واألوضاع البشرية فضال عن القضايا البيئيةأما رفاهية المجتمع فتعبر 

وبه كان هناك نقلة نوعية في اغناء وتوسيع مفهوم  تعريف األكثر شموالبال Carrollوقد جاءت البحوث الرائدة لـ 
التزام المنشأة بأن تضع نصب عينيها خالل عملية صنع القرارات اآلثار والنتائج " المسؤولية االجتماعية، حيث يرى أنها 

قتصادية المترتبة عن هذه القرارات على النظام االجتماعي الخارجي بطريقة تضمن إيجاد توازن بين مختلف األرباح اال
 6".المطلوبة والفوائد االجتماعية المترتبة عن هذه القرارات

التزام مستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا والمساهمة في وبشكل عام فإن المسؤولية االجتماعية هي 
المجتمع ككل، كما تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم و 

التماسك  التطور االقتصادي: ذه العوامل هيأن الربط بين عوامل ثالثة يعد محددا هاما للمسؤولية االجتماعية، ه
 .والترابط االجتماعي والبيئة

هنـــاك وجهـــات نظـــر متعارضـــة حـــول تبنـــي المؤسســـات لمزيـــد مـــن الـــدور  :أهميةةةة المسةةةؤولية االجتماعيةةةة  (1-2
العموم هناك اتفاق عام بكون المسؤولية االجتماعية بحدود معينة تمثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات االجتماعي، وعلى 

في عالقتها مع مجتمعاتها لمواجهة االنتقادات والضغوط المفروضة عليها ومن شان الوفاء بالمسؤولية االجتماعية تحقيق 
 7:لمؤسسة والمجتمع والدولة وأهمها مزايا بالنسبة

تحسـين صـورة المؤسسـة فـي المجتمـع وخاصـة لـدى العمـالء والعمـال وخاصــة إذا     :للمؤسسةةبالنسةبة  .أ 
اعتبرنا أن المسـؤولية تمثـل مبـادرات طوعيـة للمؤسسـة اتجـاه أطـراف مباشـرة أو غيـر مباشـرة موجـود المؤسسـة، كمـا 

تـرابط بـين مختلـف أنه من شان االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل وبعث روح التعـاون وال
األطراف، وتمثل المسؤولية االجتماعية تجاوبا فعاال مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع كما أن هناك فوائد 

 .أخرى تتمثل في المردود المادي واألداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية
مع توليد شعور عـالي باالنتمـاء  تعزز التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع :بالنسبة للمجتمع .ب 

من قبل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة واألقليات، كمت توفر االستقرار االجتماعي نتيجة لتـوفر نـوع مـن العدالـة 
وســيادة مبــدأ تكــافؤ الفــرص وهــو جــوهر المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة؛ تحســين نوعيــة الخــدمات المفيــدة للمجتمــع 

قا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي علـى مسـتوى األفـراد وهـذا يسـاهم باالسـتقرار السياسـي االرتقاء بالتنمية انطال
 .والشعور بالعدالة االجتماعية

تساهم في تخفيض األعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماتها  : بالنسبة للدولة .ج 
ي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية إلى تعظيم عوائد الدولة الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية األخرى، كما يؤد

بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف االجتماعية، كما تعزز التطور 
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التكنولوجي وتساعد ف القضاء على البطالة وغيرها من المهام التي تجد الدولة الحديثة نفسها غير قادرة على 
 .ام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات االقتصادية الخاصة دورها في هذا اإلطارالقي

 : أبعاد المسؤولية االجتماعية (1-3
أربعة  االجتماعية تضم المسؤولية إلى تبيان أن" carroll"بالباحث  حذت االجتماعية المسؤولية محتوى شمولية إن  

 شكل معادلةفي   carroll"التي أوردها و ، واألخالقي والقانوني والخيرية االقتصادي: وهي جوهرية رئيسيةوأبعاد عناصر 
 :هي كما يليو 
 
 

تمثل هذه األبعاد مطالب أساسية للمجتمع يجب تلبيتها من قبل المنظمة، في حين يتوقع المجتمع بصفة عامة    
 والزبائن 

يمثل في األخالقي والخيـّري حيث أن هذا األخير  البعدا أكبر في ما يخص المنظمات تلعب دور  فانبصفة خاصة 
 .المنظمات المختلفة أن تتبناهاالبد على حقيقته رغبات مشروعة ألفراد المجتمع 

  :التسويق االجتماعي ماهية (2
حدث المفاهيم التي خلصت إليها المواضيع المتعلقة بالتسويق، وكان ذلك كنتيجة أيعتبر المفهوم االجتماعي للتسويق من 

حتمية للتطورات البيئية التي فرضت على المؤسسة ضرورة االهتمام بزبائنها ومصالحهم االجتماعية وأن تقدم حاالت 
لها إدامة وتحسين رفاهية يمكن من خال ةفعالية من المؤسسات المنافسـة وبطريقالرضـا المرغوب بشكل أكثر كفاءة و 

 . الزبون والمجتمع
  :التطور التاريخي للتسويق االجتماعي -(2-1

شهد القرن الماضي عدة مفاهيم وأفكار مثلت التطور التاريخي لمفهوم التسويق، ففي بدايات القرن ساد مفهوم المنتج 
Product Concept   وبالتالي " البضاعة الجيدة تبيع نفسها " في فلسلفة إدارة التسويق من خالل التركيز على مبدأ

فإن رضا المستهلك على المنتج يتوقف على النوعية وكفاءة األداء ومدى إمكانية االستمرار في تطويره مستقبال، وفي 
خالله من تم التركيز  Sales Conceptالبيعي  برزت فلسفة جديدة في إدارة التسويق تمثلت في المفهوم 3591بداية 

لم يدم هذا طويال حتى برز . على أنشطة الترويج ممثلة في الترويج والبيع اللتين تدفعان بالمستهلك للقيام بعملية الشراء
والمتمحور حول مبدأ ان المستهلك هو الملك يجب العمل على تلبية احتياجاته، وعليه  Marketing Conceptمفهوم 

فإن فلسفة التسويق خالل هذه المرحلة ارتكزت إلى كون انجاز أهداف المنظمة تتحقق من خالل ما هو مقرر من 
ن المستهلك يمتلك بدائل حاجات ورغبات األسواق المستهدفة وفي ظل المنافسة، وبالتالي فإن هذا المفهوم يفترض أ

مختلفة في حرية االختيار للسلع التي يرغبها، وأن ذلك يتم وفق ما ينسجم مع إمكاناته المالية وما يمتلكه من معلومات 
حصول المستهلك على غير أنه مما يعاب على هذا المفهوم . كافية عن المنتج ما يمكنه من اتخاذ القرار الصحيح

أو غير صحيحة في بعض األحيان مما ينعكس على دقة وسالمة قراراته، وكذلك النظام معلومات مضللة أو ناقصة 
التسويقي يسمح بمرور المزيد من السلع التي ينتج عن استخدامها مخاطر صحية وأمنية، على الرغم من كون هذا 

 .المسؤولية الخيرية+ المسؤولية األخالقية + المسؤولية القانونية+ المسؤولية االقتصادية= المسؤولية االجتماعية الشاملة 
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ومع . إلنجاز أهداف المنظمة المفهوم هو الشائع إال أن حدوده ضيقة، بحيث يركز فقط على الجوانب الفتية والتكنولوجية
بروز وسيادة مفاهيم اجتماعية جديدة انعكست على فلسفة التسويق خصوصا فيما يتعلق بتعزيز مفهوم المسؤولية 

تسويق يتمثل في التسويق وتأسيسا على ذلك فقد برز مفهوم جديد هو األحدث في ميدان ال. االجتماعية وبشكلها الحديث
 . Social Marketing 8 االجتماعي

ان التسويق يتمثل في "  3591أول من أشار لهذا منحى في دراسة التسويق بقوله  سنة   Peter Druckerيعد و 
وفي سبعينيات القرن    9"بالعمليات الديناميكية لمنشآت األعمال والتي تحدث التكامل بمنتجاتها مع أهداف وقيم المجتمع

بأن نفس المبادئ التسويقية التي تستخدم لبيع  3511جيرالد زالتمان الماضي أدرك بعض الكتاب مثل فيليب كوتلر و 
السلع و الخدمات للمستهلكين المستهدفين يمكن استخدامها لبيع األفكار و المواقف والمفاهيم و األنماط السلوكية 

للتسويق االجتماعي وتطور  وقد قادت األفكار المتتالية إلى بلورة التطور التاريخي .المرغوب بها في حياة األفراد واألسر
أن التسويق االجتماعي يولد مناقشات حية بين "  Hostings &  Hoywood" مبادئه ومفاهيمه، فقد أشار كل 

والجدول الموالي يوضح  ،المؤسسة  والمجتمع قابلة للتطبيق للمساهمة في مجال الرفاهية االجتماعية على نطاق واسع
 :ياهم مراحل تطور التسويق االجتماع

 .التطور التاريخي للتسويق االجتماعي : (1)رقم الجدول 
 التعريف الفترة  المرحلة

المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في أدبيات التسويق التجاري يمكن أن  3513-3593 مرحلة الظهور
 .تطبق في المجاالت غير الربحية، ومن هنا ظهر مفهوم أوسع للتسويق

 3515-3513 مرحلة تحديد المفهوم
 التسويق االجتماعي يستخدم تقنيات التسويق التجاري؛ -
تكييف أدوات وتقنيات التسويق التجاري وتطبيقها علي التسويق  -

 . االجتماعي
مرحلة التطور 

 3551-3515 والتكامل
محاولة وجود مفهوم للتسويق االجتماعي والذي يقوم علي األنشطة  -

 (المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع )األربعة للتسويق التجاري 

 3111-3551 مرحلة إعادة التقييم
قدمه التسويق االجتماعي، من أبرزها ما  تعريفات جديدة ودقيقة عن -

Andearsen؛ 
 .نهج جديد في الكتابات المتعلقة بالتسويق االجتماعي -

 3115 -3111 مرحلة التصور جديد
يتعلق بمدى توافق مفهوم التسويق التجاري مزيد من المواقف الحاسمة فيما 
 .وتقنياته مع التسويق االجتماعي

Source :  Shoreibah. Ream ,The development of social marketing, a hisrotiography  based 
on bartel’s fromwork , op.cit, p 228. 
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 : تعريف التسويق االجتماعي -(2-2
في دراسة التسويق وتشابكه مع مجاالت إنسانية أخرى جعل من الصعوبة إعطاء تعريف  إن حداثة هذا المدخل الفلسفي

 :محدد ودقيق، غير أنه يمكن ذكر بعض الجهود التي حاولت تعريف التسويق االجتماعي
  يعرفهKotler  التوجهات اإلدارية التي تنصب بشكل رئيسي نحو رضا المستهلك ورفاهية " بأنه

 10"المجتمع، على األمد الطويل والذي هو مفتاح نحو تحقيق أهداف المنظمة ومسؤولياتها
   كما وضعZaltman & Kotler   التصميم  هو االجتماعي التسويق " :التالي التعريف 3513سنة

 باعتبارات تخطيط األخذ كذا و االجتماعية األفكار تقبل مدى على تؤثر أن المطلوبة برامجال في والتحكم والتنفيذ
 11" التسويقي البحث و التوزيع، االتصال، التسعير، المنتج،

  عرفهMarkin  األفكار التي يؤمن بها رجال التسويق والمنعكسة آثارها على األنشطة التي يزاولونها "بأنه
 "والمنصبة نحو تحقيق الصالح العام للمجتمع، دون تقيدها بفئة معينة من األفراد

  في حين يجدAndreason  تطبيق تقنيات التسويق التجاري في التحليل، "أن التسويق االجتماعي يمثل
ط، تنفيذ وتقييم البرامج، بهدف التأثير على السلوك الطوعي للجمهور المستهدف بهدف تحسين رفاهيتهم التخطي

 "الشخصية ورفاهية مجتمعاتهم
 وقدم كل من  "Donovan & Henley "التسويق الذي يطبق على " لتسويق االجتماعي على أنهتعريفا ل

هدف منها تغيير سلوك األفراد لتحقيق االستجابة المرغوب نطاق واسع باستخدام األدوات والمفاهيم التسويقية ال
 12"فيها اجتماعيا

التسويق االجتماعي ما هو إال تطبيق لتقنيات التسويق أي تحويلها من الميدان التجاري إلى الميدان  بشكل عام و 
يقبل أو يرفض أو االجتماعي، بمعنى استخدام مبادئ وأساليب التسويق التجاري للتأثير على جمهور مستهدف لكي 

 .يعدل أو يقلع طواعية عن سلوك ما من أجل منفعة األفراد أو الجماعات أو المجتمع ككل
 :أهمية التسويق االجتماعي -(2-3

تكمن أهمية التسويق االجتماعي في أنه يوجه إلى جماهير تتسم باالختالف والتنوع، ويسعى لتغيير اتجاهات وسلوكيات 
سنوات عديدة، إلى أنه يستهدف التأثير في معارف واتجاهات وسلوك األفراد مما يتطلب بذل اجتماعية ترسخت عبر 

مجهود كبير يتسم باالستمرارية حيث يرفض األفراد تغيير سلوكياتهم التي تشكل معتقدات وأنماط اجتماعية اكتسبت قوة 
تحسين وتعزيز الصورة العامة م في كما تظهر أهمية التسويق االجتماعي في أنه يساه ،من قيم وعادات المجتمع

زيادة المبيعات تها التجارية ما يؤدي إلى لعالمخلق تفضيل وبالتالي ي للمؤسسة، حيث يخلق انطباع إيجابي لدى عمالئها
خلق حقيقي في عجلة التغيير االجتماعي و حداث تأثير وتحسين الربحية على المدى الطويل، إضافة إلى انه يسهم في إ

 13 .داعم يحث المجتمع على المشاركة اإليجابية لحل قضية ما يتعرض لها المجتمعرأي عام 
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 مزيج التسويق االجتماعي  -(2-4

حلى باألخالق التسويقية وأن تتحمل إذا ما قررت المؤسسة تبني فلسفة التسويق االجتماعي فإنه يتحتم عليها أن تت      
 المدى القريب، وينعكس ذلك في قراراتها المرتبطة بالمزيج التسويقيبعض القرارات التي قد ال تكون في صالحها على 

يجب تحديد الجمهور المستهدف جيدا، للتمكن من معرفة متى سيكون حافزا لهم إلجراء التغير المطلوب، وال  وبالتالي
عي المؤسسة لوضع يأتي ذلك إال من خالل عملية تخطيط وتصميم يأخذ فيها التركيز على المستهلكين حيزا واسعا، وتس

  14:مزيج تسوقي مناسب

 كتيباتزيج من المنتجات المادية مثل، البد من اإلشارة إلى إن المنتج االجتماعي يمثل ذلك الم :المنتج .أ 
 ،إرشادات االستهالك للمواد الغذائية :وغير المادية مثل... ، أجهزة لألمن والسالمة االستعماليةودليل االستخدام

 .حماية البيئة، حماية المستهلكاألفكار المتمثلة في وكذلك  هالكلترشيد االستنصائح 
يعبر عن التكلفة التي يدفعها المستهلك للحصول على منتجات التسويق االجتماعي، هذه التكلفة  :السعر .ب 

كون مادي أو تعديل وتغيير نمط معين، وقد ي قد تكون مادية محددة بقيمة نقدية مقابل التنازل عن شيء
فعه جهدا أو وقت أكبر من اجل تغيير سلوك ما، كما أن أسعار سلع التسويق االجتماعي قد تكون المطلوب د

 .مرتبطة بالحرج، الرفض
في مجال التسويق االجتماعي يفضل الكثير من الباحثين توظيف مصطلح اإلعالن  :جالتروي .ج 

ات ترّوج لها المؤسسة، يكار وسلوكاالجتماعي للتدليل على النشاطات االتصالية التي تحث األفراد على تبني أف
وبشكل عام فإن غالب المؤسسات تستخدم وسائل عدة عند الترويج لحمالتها االجتماعية والمتمثلة في اإلعالن 

، نشر المجالت والصحف، وباإلضافة إلى ...(التلفزيون، الراديو)االجتماعي، العالقات العامة، وسائل اإلعالم 
 ...سة قد تعتمد على المسوحات االستقصائية واالستبياناتالوسائل السابقة فإن المؤس

االجتماعي يجب عليها  برنامج التسويقمن أجل إمكانية وقوف المؤسسة على مدى تقبل  :االتصال .د 
تشجيع ودعم االتصاالت والقنوات والتي من شأنها أن توصل األهداف بشكل فعال للجمهور وذلك من خالل 
سياسة من القوانين واللوائح التي تؤثر على سلوك وتصرف األفراد، فمثال ترشيد االستهالك أو تشجيع استهالك 

ية المستهلك يجب أن تعتمد المؤسسة على عدة خطوات مهمة المنتج المحلي أو المحافظة على البيئة أو حما
تدريجية في مواقفهم اتجاه أهدفها ثم بالتوعية والتعليم إلقناع الجماهير المستهدفة بإحداث تعديالت تبدأ بالقيام 

لكشف والبحث عن األسباب والحواجز التي تحول دون تعديل األنماط السلوكية بما يحقق وفرات مادية السعي 
تعمل المؤسسة على إزالة الحواجز التي تحول دون تغيير  من حجم الخسائر في أنماط األفراد وأخيراو بما يقلل أ

 .   السلوك من جهة وتعيق تطبيق البرنامج االجتماعي من ناحية ثانية
 المكان والطريقة التي يصل بها المنتج إلى المستهلك، فإذا كان يشير نظام التوزيع إلى  :التوزيع  .ه 

باإلضافة إلى األنشطة ... المنتج مادي ملموس وجب مراعاة وظائف التسويق التجاري من نقل، تخزين، تسليم
البيعية مثل البيع الشخصي، أما إذا كان المنتج غير ملموس فالمكان وعملية التوزيع تصبح اقل وضوح، وقد 

ومراكز الجتماعي قد تكون في نقاط البيع أشار العديد من الباحثين إلى أن قنوات التوزيع في مجال التسويق ا
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، أو عن طريق المحاضرات والندوات في المدارس والجامعات، وكذلك استخدام مركبات ووسائل إعالم التسويق
 .في حال التنقل إلى المستهلكين في منازلهم

الحملة  غالبا ما يكون للبرنامج االجتماعي أنواع مختلفة من الجمهور ومن اجل أن تكون :لمشاركةا .و 
ناجحة، البد من المشاركة الخارجية والداخلية، فعلى سبيل المثال في برامج اجتماعية لحماية البيئة البد من 

 طراف الفاعلة للمحافظة علىات حماية المستهلك، إضافة إلى األمشاركة وتعاون جمعيات حماية البيئة وجمعي
 .المحيط 

الجتماعي أن تحقق نتائج جيدة في تحفيز وتغيير سلوك يمكن لبرنامج التسويق ا :دعم وسائل اإلعالم .ز 
األفراد، ولكن هذا أمر صعب للحفاظ على الجمهور المستهدف والبد من دعم وسائل اإلعالم المختلفة ألي 

 .   برنامج تسويقي بهدف إحداث التأثير المطلوب والمرغوب فيه

    :التخطيط لحمالت التسويق االجتماعي  -( 2-5
مجموعة البرامج االتصالية التي تعتمد على التخطيط "حمالت التسويق االجتماعي بأنها "  Michel Andrien" عرف 

تعتمد هذه الحمالت . لوضع استراتيجيات إقناعيه بهدف تبني األفكار أو السلوكيات أو الممارسات االجتماعية اإليجابية
ونجاحها مرتبط بالتزام المسوقين 15" لجمهور المستهدفعلى برامج متخصصة في تغيير معارف وسلوكيات واتجاهات ا

بجميع خطوات التخطيط واالستراتيجية المرسومة واألهداف المسطرة مع رصد اإلمكانيات المادية والبشرية والمعرفة 
الجيدة لخصائص الجمهور وطبائعه، وعليه فإن بناء وتخطيط الحمالت التسويقية يمر بمجموعة من الخطوات تشمل 

 :يلي فيما

يعتبر الجمع والبحث عن المعلومات هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه كافة الجهود، : جمع المعلومات والبيانات .أ 
وهو ضمان رئيسي لنجاح أي حملة اجتماعية، كما أنه عملية متواصلة تبدأ مع بداية الحملة اإلعالمية وتتداخل في كل 

الجوانب المختلفة للمشكلة، : لة جمع البيانات والمعلومات يجب مراعاةمرحلة من مراحلها وتستمر حتى نهايتها، وفي مرح
أسباب المشكلة، من المتأثر بها؟ ما هي البدائل المتاحة لحل المشكلة، ما هي عقبات حل المشكلة؟ وما هي السلوكيات 

ف السياسية، االقتصادية، المطلوب تغيرها؟ نوعية المجتمع الذي ستوجه له الحملة االجتماعية التسويقية ومعرفة الظرو 
االجتماعية، العادات، التقاليد، القوانين والتشريعات السائدة فيه فئات الجمهور المستهدف وواقعهم االجتماعي، 

 16.االقتصادي ومدى تعرضهم لوسائل اإلعالم ومعرفة العادات، التقاليد التي تحكمهم واللهجات التي يتحدثون بها
تفترض أي حملة من حمالت التسويق االجتماعي وجود سلسلة من األهداف   :بالحملةتحديد األهداف الخاصة  .ب 

أي  يتم تحديدها بناء على الموضوع وكذلك الجمهور المستهدف، ويجب أن تهتم المؤسسة عند صياغة األهداف بالمرونة
اإلمكانيات والموارد المتاحة وقابلة قابليتها للتعديل والتغيير وفقا لما يطرأ أثناء التنفيذ، الموضوعية وتكون في حدود 

 17.للتنفيذ خالل الفترة الزمنية المحددة لها، وضوح األهداف ودقتها
يتوقف تأثير الحملة االجتماعية التسويقية على دقة تحديد الجمهور  :تحديد فئات الجمهور المستهدف .ج 

والبشرية للوصول إلى كافة الفئات بأكثر مما يساعد على االستغالل األمثل لإلمكانيات المادية  المستهدف وتصنيفه
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، فإن لم تعرفه "أعرف جمهورك"الوسائل تأثيرا وفي فترات زمنية محددة، ويحكم تصميم حملة التسويق االجتماعي مبدأ 
   18.فلن تستطيع أن تقنعه

مالت يعد وضع خطة الوسائل اإلعالمية المقرر استخدامها في ح: اختيار وسائل حملة التسويق االجتماعي .د 
التسويق االجتماعي إحدى الخطوات الهامة التي تؤثر على مدى نجاح الحملة أو فشلها، وتعتمد عملية اختيار وسيلة 

عدد  ،التوزيع أو االستقبال الفعلي للوسيلة، ضمان التغطية الجغرافية :منهاحمالت التسويق االجتماعي على عدة معايير 
 19.الحملةوسيلة الجمهور الفعلي المستقبلين ل

و أن تكون متفقة مع متطلبات  عند تنفيذ الخطة التسويق االجتماعي يراعي القائمون مرونة الحملة: تنفيذ الخطة .ه 
على العاملين في  الظروف التي يعيشها المستهدف مع مراعاة عنصر الظروف المتغيرة والمتجددة، و موعد تنفيذ الحملة

فيذ الحملة يساعد في نجاحها أو فشلها، ومعنى ذلك أن يراعي عند تنفيذ مجال التسويق االجتماعي إدراك أن موعد تن
الخطة اإلطار الزمني وعلى سبيل المثال حمالت التطعيم الصحي في مرض معين يجب أن يرتبط موعدها بفترة المرض 

وامل الذهنية أو اقتراب مرحلة دخوله، ونذكر مثال  في حالة عقد مؤتمر أو فتح أبواب المؤسسات يجب مراعاة الع
 .والمكانية
 :عالقة التسويق االجتماعي بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة (1

من خالل ما سبق يظهر أن كل من المسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي في دفع المؤسسة لتحقيق رفاهية 
جميع األطراف من أصحاب  عليها أن تتعامل معنظمة فالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة تتمحور في أن كل م. المجتمع

المصالح والمجتمع الذي تعمل في وسطه والبيئة بشكل مسؤول مبني على أسس أخالقية وشفافيـة لينعكس على هذه 
والتسويق االجتماعي هو وسيلة لتحقيق المسؤولية االجتماعية  ،األطراف ايجابا، بحيث تحقق النمـو والحفاظ على الحقوق

رضائها بشكل فعال من خالل جعل كل مؤسسة مهم  كان نوعها تهتم بدراسة حاجات ورغبات السوق كوظيفة أولى وا 
وأحسن من منافسيها من جهة، وبطريقة تضمن وتطور رفاهية مجموع أفراد المجتمع من جهة أخرى، وبذلك فالتسويق 

اتها المختلفة، من االجتماعي يتضمن مفهوم المسؤولية االجتماعية ويدخله في المؤسسة بطريقة تجعله صبغة لنشاط
إذن التسويــق االجتمـــاعي يدفع  ،خـــالل تحليل الجانب األخالقي، االجتماعي والبيئي الذي تسجله البرامج المحققــــة

 .الزبائن معــــا إلى التأثيــر إيجابـــا على المجتمــــعالمؤسسة و 

لتي من خاللها تدمج االهتمامات عمل للمؤسسة وامنه فالتسويق االجتماعي يستخدم المسؤولية االجتماعية كطريقة و 
االقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة المؤسسة والعمليات والقضايا االجتماعية والبيئية و 

واألنشطة داخل المؤسسة بشفافية ليتم تطبيق أحسن الممارسات، وهذا ما يحقق في النهاية صورة ايجابية للمؤسسة، 
ة بعد إضفاء الصبغة األخالقية عليها وزيادة مصداقيتها وبالتالي زيادة اإلقبال على منتجاتها وتحقيق أرباح معتبرة خاص

بقائه والمحافظة المجتمع و إن هذا كله يبين ما للصبغة االجتماعية لنشاط المؤسسة من دور في  .ذات صبغة اجتماعية
 .عتبارها جزء من المجتمعفاظ على نشاطها وبقائها با، وبالتالي الحعليه
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مؤسسة  عرض تجربة: المسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي في المؤسسة الجزائرية (4
 سونلغاز

المتتبع لتوجهات الشركات العالمية واستراتيجياتها يالحظ أنها أصبحت تهتم بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالمسؤولية 
االجتماعية وأصبحت تراعي العقد االجتماعي القائم بينها و بين محيطها، وأنها قد أدرجت األنشطة ذات األثر 

، ومن تلك األنشطة حمالت التسويق االجتماعي التي أصبحت أداة االجتماعي التي تحقق الرفاه للمجتمع ضمن أولوياتها
اتصال بين الشركات  والمتعاملين معها و محاولة لالستفادة من المزايا المترتبة عن  تلك األنشطة ودورها في تحسين 

لية االجتماعية الصورة الذهنية و كسب الوالء بما ينعكس على صورة المؤسسة وسمعتها، تختلف درجة االهتمام بالمسؤو 
بالنسبة للمؤسسات الناشطة في االقتصاد الوطني وذلك تبعا لطبيعة نشاطها وكذلك حسب درجة تأثيرها على البيئة 

المتخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع "SONELGAZ" ولذلك سنحاول دراسة حالة مؤسسة سونلغاز . المحيطة بها
مؤسسة وثم توضيح مدى أو درجة التزام هذه المؤسسة بالمسؤولية الكهرباء والغاز الطبيعي بالتطرق إلى التعريف بال

 .االجتماعية وتطبيق مبادئ التسويق االجتماعي

سونلغاز كمؤسسة لها جذور تاريخية قديمة حيث عرفت العديد من : التعريف بالمؤسسة (1-3
حيث " EGA"تحت مسمى كهرباء وغاز الجزائر 3511التحوالت والتطورات والتسميات، فتم أنشائها سنة 

الشركة الوطنية للكهرباء ) تحوت إلى المسمى الحالي سونلغاز 3595تولت انتاج وتوزيع الكهرباء، وفي سنة 
بعدها أصبحت  EPICتجولت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري  3553وفي سنة ( والغاز

وقد شهدت المؤسسة توسعا كبيرا لدرة أصبحت مجمعا تضم شركات . 3113سنة  SPAشركة مساهمة 
 : متفرعة تقوم بالنشاطات األساسية وهي

  سونلغاز انتاج الكهرباء"مؤسسة لإلنتاج SPE" 
 11  (الجزائر ، الوسط، الشرق، الغرب) مؤسسات للتوزيع 
  مسير شبكة نقل الكهرباء" مؤسسة لنقل الكهرباء GRTE " 
  مسير شبكة نقل الغاز" لنقل الغاز مؤسسة GRTG " 

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء والغاز هي الشركة الوحدة على المستوى الوطني المخولة بإنتاج الكهرباء ونقله وتوزيعه 
الطاقية بكل وكذلك الغاز، فهي تهدف إلى انتاج الكهرباء ونقلها وكذلك نقل وتوزيع الغاز إلى جانب تطوير الخدمات 

 .أنواعها

 :جهود سونلغاز في تحقيق المسؤولية من خالل حمالت التسويق االجتماعي (4-2

يعتبر موضوع الترشيد االقتصادي للطاقة من المواضيع الحساسة نظرا لمتطلبات الوضع الراهن الذي يعرفه االقتصاد 
الوطني نتيجة انخفاض عائدات المحروقات وهو ما يتطلب حشد وتظافر الجهود واإلمكانات لتخطي هذا الوضع، في 

ه المجتمع من خالل تسويقها ألفكار وسلوكيات ذات طابع إلى تفعيل مسؤوليتها تجا" سونلغاز"إطار ذلك تسعى مؤسسة 
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وذلك بتشجيعها على االستخدام العقالني والرشيد . اجتماعي تمكنها من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع
ت سونلغاز وعليه فإن مؤسسة سونلغاز وفي إطار سعيها نحو ترشيد االستهالك قام. للطاقة وخاصة الكهرباء والغاز

 :بتبني حمالت تسويق اجتماعية من خالل مجموعة من الخطوات تمثلت في

تعتبر سونلغاز هي الشركة الوحيدة الناشطة في مجال انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز : جمع المعلومات البيانات .أ 
حيث بلغ عدد مشتركيها لسنة في الجزائر وبالتالي فإن جميع المشتركين في شبكة الكهرباء والغاز هم زبائن لسونلغاز، 

 .مليون مشترك ما بين أصحاب التوتر العالي والمتوسط والبسيط 1.9حوالي  3133

 20 .ب 

مرات من  31تشير الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة أن األسرة الجزائرية تستهلك من الكهرباء ما يعادل 
كيلو واط ساعي سنويًا في حين  3111و 3911ئرية تستهلك ما بين مقاييس االستهالك العالمية، حيث أن العائلة الجزا

كيلو واط ساعي سنويًا، فالجزائر تشهد هدرا كبير للطاقة حيث قدرت كمية 391و 311المقاييس العالمية تتراوح بين 
إلى  وهذا راجع حسب البروفيسور شمس الدين شيتور. من الطاقة المنتجة 39%الطاقة المهدرة سنويا ما نسبته 

أورو  1.311يتراوح سعر الكيلو واط ساعي في فرنسا بحسب المتعاملين بين انخفاض أسعار الطاقة في الجزائر، حيث 
دج للكيلو  1.315ساعي /وفي الجزائر يبلغ سعر الكيلو واط  دج 39.11دج إلى  39.91أورو ما يعادل  1.391و

 1.111بالنسبة لالستهالك االجتماعي و( ة مع فرنسامرات أرخص مقارن 5)أورو  1.139ساعي وهو ما يعادل /واط
، وهو ما يفسر عدم اكتراث المستهلك الجزائري بترشيد (ساعي/كيلو واط 339أعلى من )أورو للمستوى الثاني فما فوق 

 21.استعماله للطاقة

لبي المنتشر في تهدف حملة التسويق االجتماعية التي قامت بها سونلغاز إلى تعديل السلوك الس: تحديد األهداف .ج 
المجتمع الجزائري بجميع مكوناته وشرائحه من مواطنين عاديين إلى هيئات رسمية وكذلك تصحيح المفاهيم المنتشرة حول 
استهالك الطاقة حيث طغت السلبية في تصرفات الجزائريين فأصبح استهالكهم للطاقة غير مضبوط ولهذا سعت 

من خالل حسن استغالل الطاقة باستعمال أقل قدر ممكن من الحاجة من سونلغاز إلى نشر أفكار وسلوكيات الترشيد 
 .الطاقة وكذلك االستخدام العقالني للكهرباء وعدم االسراف والتبذير في استخدامها

في سبيل حملة تخفيف وترشيد االستخدام غير العقالني للطاقة، استهدفت سونلغاز في : تحديد الفئة المستهدفة .د 
 :ائح المجتمع حيث تقسم إلىهذه الحملة جميع شر 

وهم مستهلكو المنازل، حيث حجم االستهالك العائلي يتحدد بمستوى دخل الفرد وثبات الدخل عند  :القطاع العائلي 
وكذلك يتأثر . األفراد، وأيضا يتأثر بالمناخ الذي تقع فيه العائلة أكان حارا أو باردا، أو بالموقع الجغرافي حضري أو ريفي

 مستوى استخدام األجهزة في المنازل واالستخدامات المنزلية للكهرباء محدودة االستهالك ب

                                                           
   وأستاذ يف املدرسة الوطنية متعددة التقنيات خبري يف الشؤون النفطية والطاقوية  
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ويتمثل في القطاع االقتصادي وفيه نجد مجاالت ذات استهالك متوسط ونجد ضمنه المحالت التجارية  :قطاع األعمال
يات والعيادات الخاصة، بمختلف أنواعها والمطاعم والفنادق والمكاتب الخاصة والورش الصناعية والحرفية والمستشف

ويكون استهالك هذه الفئة بشكل متذبذب خالل اليوم جراء نشاط كل نوع من األنواع التجارية، فمنها من يعمل خالل 
اليوم كالمستشفيات ومنها من يعمل لساعات محددة في اليوم كالمحامين واألطباء ومنهم من يعمل معظم ساعات اليوم 

كما نجد فيه مجاالت ذات استهالك عال ومرتفع ويشمل القطاع . الحرفيين وغيرهمكالمحالت التجارية والورش و 
الصناعي صناعات تستخدم الكهرباء في عملياتها اإلنتاجية بشكل كثيف كما هناك صناعات تقوم بالتشغيل خالل 

ك صناعات تقوم ساعات في اليوم أو حسب الواردات، واستهالكها للكهرباء يكون أقل استهالكا من سابقتها، وهنا
باالعتماد على وقود أخرى ولكن تعتمد على الكهرباء الستخدامها اإلداري والتنفيذي واإلضاءة الداخلية، ويعتبر القطاع 

 .الصناعي أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية من بين القطاعات األخرى

يضم هذا القطاع عدد كبير من الميادين واألجهزة الحكومية والعمومية التي تتميز باستهالكها للكهرباء  :القطاع العمومي
شارات المرور وأجهزة  نارة الشوارع وا  الثابت نسبيا كقطاع النقل واالتصاالت والسياحة والمدارس والمستشفيات الحكومية وا 

ر الفئات التي من الممكن أن تعرف مرافق الكهرباء احتياجاتهم في الحكومة بمختلف أشكالها، وتعتبر هذه الفئات من أكث
 .اليوم أو الفصل أو السنة وذلك لثبات استخدامهم من الكهرباء

بعد تحديد الجمهور المستهدف من حملة التسويق االجتماعي الهادفة لترشيد وعقلنة : اختيار الوسيلة المناسبة .ه 
استخدام الطاقة قامت مؤسسة سونلغاز باختيار الوسائل اإلعالمية التي تحظى بقبول جميع الشرائح المستهدفة ولها 

 . م البصري والسمعيانتشار واسع في وسط الجمهور والمتمثلة في وسائل االعال

بتقديم عرض عملي مباشر،  3111ومن بين التجارب التي قامت بها سونلغاز وبالتعاون مع التلفزيون الوطني سنة   
حيث طلب من المشاهدين اغالق مصباح واحد فقط والحظ الجميع األثر الذي خلفته هذا العملية البسيطة في القدرة 

غاز من خالل هذه اللقاء نداءاتها لكبار الصانعين بتقليل استخداماتهم للكهرباء أو اإلجمالية للكهرباء، وقد قدمت سونل
تحديد استهالكهم خاصة في الحاالت الحرجة، كما وجهت دعواتها للعائالت بالتحلي باالستهالك المفيد والعقالني 

كما دعت اإلداريين وممثلي األجهزة ( اخاصة الكهربائية منه)للكهرباء وعدم اإلسراف في استخدام اإلنارة ووسائل التدفئة 
 22.الحكومية بإغالق وسائل اإلنارة والتدفئة بعد مغادرة المكاتب واستغاللها بعقالنية

لم تكتفي سونلغاز بهده التجربة بل تعددت التجارب والمحاوالت في ظل سعيها لتوصيل رسالة حملتها للتسويق 
لوسائل اإلعالمية المتاحة أمامها من بينها اإلذاعة من خالل االجتماعي إلى أقصى حد ممكن، فاستغلت جميع ا

اللقاءات والبرامج اإلذاعية المباشرة والتي كانت تجرى بتدخل ممثليها اإلعالميين لشرح الطرق واألساليب المعينة على 
امها بمجموعة من تقليل مشتركيها استخدامهم للكهرباء وترشيد استهالكهم، كما كان لها تحركات ميدانية من خالل قي

الدورات والندوات الميدانية واشرافها على فتح أبوابها أمام الجمهور ومشتركيها على مستوى فروعها المختفة ووكاالتها 
التجارية المنتشرة عبر الوطن تم تقديم لهم منشورات ومطويات تحمل نصائح تساهم في ترشيد االستهالك للطاقة نذكر 
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وذلك بتجنب استخدام األجهزة  33:11إلى  39:11ة احترام وقت الذروة والمقدر ما بين ضرور : من بين هاته النصائح
الكهربائية التي تتطلب طاقة كبيرة، االعتماد على اإلنارة الطبيعية خاصة في الصباح واستخدام المصابيح االقتصادية ، 

وغيرها من ...  مة واالقتصاد في الطاقةضرورة حسن اختيار األجهزة الكهرومنزلية واختيار التي تخضع لمعايير السال
كما انها وفرت لمشتركيها العديد من النصائح وقدمتها لهم في محل . النصائح التي تسمح بترشيد االستهالك للطاقة

اقامتهم حيث قدمت منشورات تدعو لترشيد االستهالك برفقة فواتير االستهالك لمشتركيها وهذا ما أوضحه الرئيس المدير 
أننا سنذهب إلى منازل زبائننا وسنرفق فاتورة استهالكهم للكهرباء والغاز كل مرة بمطويات " 23للمؤسسة حيث قال العام 

ترشدهم التخاذ جملة من الصائح البسيطة التي من شأنها أن تجنبهم مصاريف زائدة وتكلف خزينة الدولة أمواال كثيرة 
ل موقعها االلكتروني إلى توفير االرشادات والنصائح التي تساهم ، كما تعمل سونلغاز من خال"نظير إنتاج هذه الطاقة 

 .في عملية تغيير سلوك األفراد والمؤسسات وتبنيهم لسلوك حسن استغالل الطاقة

ويشار بالذكر أن مؤسسة سونلغاز في حملتها التسويق االجتماعية هذه والهادفة لتغيير السلوكيات السلبية المتأصلة في 
بين مشتركيها والمتمثلة في االستخدام السلبي والمفرط وغير العقالني للكهرباء والغاز وبغية إثارة الجمهور المجتمع أو ما 

المستهدف وحثه نحو تغيير هذه السلوكيات انتهجت واتبعت مجموعة من الشعارات قادت بها حملتها هذه نذكر من 
 :بينها

 د في المالاالستعمال العقالني للطاقة حفاظ على مواردنا واقتصا 

  تخفيض مبلغ الفاتورة= االستعمال العقالني للطاقة 

 الحفاظ على الكهرباء منفعة للجميع 

 فكر فيه، تربح فيه: اقتصاد الطاقة 

 ترشيد استهالك الكهرباء سلوك جد مطلوب من كل أفراد األسرة 

 ترشيد استهالك الكهرباء يساهم في تقليل التلوث البيئي 

هم فإن( تابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز وسط)يرية توزيع الكهرباء والغاز لوالية بسكرة وحسب مسؤولي اإلعالم لمد
ا باإلذاعة بالدرجة األولى من خالل البرامج التي قاموا بها استعانو تسويق سلوك ترشيد استهالك الطاقة ملة ومن أجل ح

التحسيسية الدورية التي قاموا بها كما استعانوا بالصحافة المكتوبة من خالل نشر البيانات التي تحمل في طياتها نصائح 
والشبابية وارشادات تدعو لالستخدام العقالني للطاقة باإلضافة الى الخرجات الميدانية التي استهدفوا بها الفئات الصغرى 

من خالل قيامهم بتنشيط ندوات ومداخالت في المؤسسات التعليمية، وحسب نفس المسؤولين فإن نسبة تقبل هده الحملة 
تفاوت من فئة إلى أخرى حيث كان هناك تقبل وترحيب بهذا السلوك اإليجابي من قبل فئات عديدة خاصة الفئات المثقفة 

االعالم بالمديرية إلى وجود فئة من المجتمع ال يمكن تغيير ذهنياتها بهاته والفئات الصغرى وبالمقابل أسر مسؤولو 
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الطريقة حيث يعتبرون بما أنهم يدفعون ثمن الفاتورة فمن حقهم استهالك الكهرباء كيفما شاءوا والحل حسبهم إعادة النظر 
 .نهمالذي من شأنه دفع مثل هؤالء إلى ترشيد استهالكهم رغما عفي دعم الدولة للطاقة 

 :الخاتمة

في ظل األلفية الثالثة ومتغيراتها المتالحقة، تغيرت النظرة التي كان ينظر بها للمنظمات والتي كانت ترتكز على      
الجانب االقتصادي فقط، فنجاح المنظمة اليوم مرتبط بمدى نجاحها في خدمة مجتمعها إلى حد بعيد وجب على 

وهذا ال يتحقق إال . وتسهر على تقديم األفضل دومًا وليس أحياناً . اه مجتمعهاالمنظمات أن تتحلى بروح المسؤولية اتج
نما يجب أن تنبع من قيم المنظمة ومبادئها وألن ثقافة . عن قناعة تامة، فالمسؤولية االجتماعية ال يمكن فرضها وا 

ى تبني المسؤولية االجتماعية منها، المنظمة، تجسد الروح أو اإلطار المعنوي والثقافي للمنظمة، فالبد أن يبدأ العمل عل
ن  فإذا كانت ثقافة المنظمة قوية وقيمها متماسكة سهل على القائمين في المنظمة تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية، وا 

 .كانت ضعيفة مهتزة القيم وجب تغييرها وتقوية مواطن الضعف فيها وتضمين مبادئ وقيم المسؤولية االجتماعية فيها

ما يحقق تطبيق المسؤولية االجتماعية من فائدة للمجتمعات من جهة وللبيئة من جهة أخرى، فإن التسويق  وبقدر   
االجتماعي يساعد المؤسسة على إنتاج ما يالئم راحة المجتمع ورفاهيته وما يحافظ على البيئة ونظافتها، فهو يعتبر 

. سسة إلى التعامل بما يناسب المجتمع أخالقيا وفكرياكمكمل أو مساعد على تجسيد المسؤولية االجتماعية ودفع المؤ 
فالمؤسسة المسوقة لمنتجاتها اجتماعيا ستكون حتما ملتزمة بالمسؤولية االجتماعية، والمؤسسة التي تطبق أساليب وأدوات 

 .يفتها االقتصاديةالمسؤولية االجتماعية ستكون حتما محترمة للبيئة وموجهة اللتزاماتها البيئية بما يتناسب مع دورها ووظ

قامت وال زالت تقوم بجهد يعكس ومن خاللنا عرضنا لتجربة سونلغاز في مجال التسويق االجتماعي وجدنا انها 
مسؤوليتها تجاه المجتمع الدي تتنشط حيث سعت إلى الحفاظ على الموارد الوطنية والطاقوية خاصة مع تراجع عائدات 

خالل بث ونشر يعض السلوكيات اإلنجابية ومحاربة المظاهر السلبية التي المحروقات في اآلونة األخيرة وذلك من 
تستنزف الموارد، فقد سعت إلى ضرورة تبني المستهلكين لسلوك االستخدام العقالني والرشيد للكهرباء والغاز ، وبالرغم 

كل ث يتطلب من من جهود سونلغاز غير أنها غير كافية في ظل تجذر بعض السلوكيات السلبية في المجتمع حي
مؤسسة ان تقوم بدورها كما ينبغي وأن تتحلى بسلوك المواطنة من خالل تحقيقها ألهدافها االقتصادية بما يتوافق مع 

  .تحقيق رفاهية المجتمع

وفي الختام، يمكن القول أنه إذا نجحت المنظمة في إرساء ثقافة تنظيمية قوية تؤمن بالمسؤولية االجتماعية تكون قد   
 .  شوطًا كبيرًا في رحلتها نحو خدمة المجتمع والنجاح في تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية قطعت
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 جامعة الطارف                  -غليزان-المركز الجامعي أحمد زبانة 

2005@yahoo.frm_kad                       bnora_23@yahoo.fr   
 :الملخص

المسؤولية االجتماعية والبيئية وأهمية تبنيها تقدم هذه الورقة البحثية دراسة حول 
تجسيد برامج ذات طابع من خالل ية نفطالمساهمة الشركات وتأثيرها على المجتمع، ومدى 

واقع تطبيق هذه ، و المحليةساعد على تحقيق التنمية تسهم وتوبيئي اجتماعي  خيري، تنموي،
 التقارير، وذلك باالعتماد على مختلف البيانات و المجتمع المحليعلى  البرامج وتأثيرها

من خالل  تساهم اتالشركهذه ، حيث توصلت الدراسة إلى أن واإلحصائيات الرسمية وتحليلها
  . جتماعية والتعليمية والثقافية والرياضيةالمسؤولية االجتماعية في دعم مختلف النشاطات اال

 التنميةالمسؤولية البيئية، الشركات البترولية،  المسؤولية االجتماعية،: الكلمات المفتاحية
 .المشاريع الخيرية ،المحلية
 :المقدمة

 ففي ."المستدامة التنمية" بمفهوم وثيقا ارتباطا للشركات االجتماعية المسؤولية ترتبط
 يدوم أن يمكن ال االقتصادية للتنمية الحالي النموذج أن إلى بورتالند تقرير لصخ 7891 عام
يذاء الطبيعية الموارد نفاد في يتسبب إنه حيث البعيد، المدى على  عّرف وقد .تمعلمجا وا 

 بقدرة اإلضرار دون الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية انهبأ المستدامة التنمية التقرير
 هي رئيسية عناصر ثالثة على مفهومال هذا ويعتمد ،اتهاحتياجا تلبية على المقبلة األجيال
 المسؤولية تعريفات معظم وتصف .االجتماعية والعدالة االقتصادي النمو البيئة، حماية

 في االجتماعية القضايا المؤسسات بموجبها تدمج إجراءات تشكل انهبأ للشركات االجتماعية

 للشركات النفطية ية والبيئالمسؤولية االجتماعية 
 -دولية عرض تجارب-
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واالقتصادية  البيئية المجاالت ذلك ويشمل التجارية، بأعمالها المتصلة اتهوعمليا اتهسياسا
 التي لإلجراءات اآلثار المباشرة للشركات االجتماعية المسؤولية نطاق ويشمل .واالجتماعية

  .المجتمع على تحدثها أن يمكن التي المباشرة غير اآلثار عن فضالا  المؤسسات، تتخذها
 باستثمار األعمال مؤسسات تتخذها التي لمبادرةا هي للشركات االجتماعية فالمسؤولية

 الجمهزور لزدى إيجابيزة صزورة تكزّون لكزي تمزعلمجا رفزاه تحقيزق أجزل مزن أرباحهزا مزن جززء
 األعمزال مؤسسزات جانزب مزن التززام انهزأ كمزا .الزواعيين المسزتهلكين مزن قاعزدة وتؤسز 

 علزى المحلية لمجتمعاتوا الموظفين، مع والعمل المستدامة االقتصادية التنمية في بالمساهمة
 .الحياة نوعية تحسين

أي مسزؤوليات  مزن  لمزن  كيزف  مزع مزن  إلزى متزى  : وهو ما يسمح بطرح التسزاؤالت التاليزة
 لماذا 

عليزه كانزت و  .هزذا المجزال فزي تسزتثمر التزي الرئيسزية الجهزات البتروليزة الشركات وُتعد
لشااركات لالمسااؤولية االجتماعيااة مااا ماادا مسااا مة : هززي بحززثلهززذا الاإلشززكالية المطروحززة 

  المحلية؟التنمية  في نفطيةال
 :إلى مجموعة من األسئلة الفرعية التالية البحث وتتفرع إشكالية

  المجتمع ، وما أهميتها وتأثيرها على للشركاتوالبيئية المسؤولية االجتماعية  هيما 
  ما هي دوافع تبني الشركات للمسؤولية االجتماعية 
 البيئية، وواقع ذلكاالجتماعية و  ببرامج المسؤوليةالبترولية الشركات  ما مدى إسهام  
  ما و  واالجتماعية المسؤولية البيئية ببرامج  ات النفطية العربيةشركال مساهمةما مدى

 هي أهم البرامج المجسدة على أرض الواقع 
 :ا مفا يم عامة حول المسؤولية االجتماعية للشركات1

 يكتسب محدد بشكل االجتماعية المسؤولية مفهوم تعريف يتم لم الراهن، وقتنا حتى
 ومعنوية، أدبية جوهرها في المسؤولية هذه تزال وال دولية، أو وطنية قانونية إلزام قوة بموجبه

 المبادرات صور تعددت فقد  .االختيارية الطوعية طبيعتها من وانتشارها قوتها تستمد إنها أي
 كل به تتمتع وما وأشكاله، الشركة نشاط ونطاق المحيطة، ةالبيئ طبيعة بحسب والفعاليات

 الصفة لها بل جامدة، ليست بطبيعتها المسؤولية وهذه .وبشرية مالية قدرة من شركة



 وبحسب مصالحها وفق بسرعة ءمالتت كي المستمر بالتطور وتتصف والواقعية الديناميكية
 .1واالجتماعية والسياسية االقتصادية المتغيرات

 النظزر وجهزات بزاختالف تختلف للشركات، االجتماعية للمسؤولية تعريفات عدة كهنا
 وواجباتهزا بمسزؤولياتها للشزركات تزذكير بمثابزة يراهزا فزالبعض .المسزؤولية هزذه شكل تحديد في
 ال المسزؤولية هزذه مقتضزى أن اآلخزر الزبعض يزرى بينمزا إليزه، تنتسزب الزذي مجتمعهزا إزاء

 تجزاه المنفزردة بإرادتهزا الشزأن صزاحبة الشزركات بهزا تقزوم اريزةاختي مبزادرات مجزرد يتجزاوز
  .الشزركات علزى الواجبزة االجتماعيزة المالءمزة صزور مزن صزورة أنهزا آخزرون ويزرى .المجتمزع

 .المفهوم هذا مضمون حيث من تتفق اآلراء هذه كل أن إال
 تراعي ببأسالي التجاري النجاح تحقيق" عامة بصورة تعني االجتماعية المسؤولية إن

 معالجة تعني كما " الطبيعية وبيئتهم المحلية تمعاتلمجوا األفراد واحترام األخالقية القيم
 األعمال من تمعلمجا ينتظرها التي التوقعات من وغيرها والتجارية واألخالقية القانونية الجوانب
 صلحةالم صاحبة الجهات به تنادي ما بين ما حد إلى توازن قرارات واتخاذ التجارية،
 األعمال مجال في اجتماعياا  المسؤولة واالستراتيجيات العمليات تتضمن كما .الرئيسية
 التجارية العمليات في المدمجة والبرامج السياسات من شاملة كمجموعة إليها نظريو  التجارية،
 .ما لشركة التجارية القرارات اتخاذ وعمليات

 الطرق انهأ على - اقتصاديةو  وبيئية اجتماعية - رئيسية دعامات ثالث وحددت
 رصدها من وُتمكِّن تمعلمجا على للشركات االجتماعية المسؤولية  اخالله من تنعك  التي

 .2اوقياسه
 :المسؤولية االجتماعية للشركاتتعاريف حول مفهوم  1ا1

ونظرا الزدياد أهمية المسؤولية االجتماعية فقد ظهر العديد من التعريفات التي حاولت 
تعريف منظمة : تعريف الدقيق للمسؤولية االجتماعية نذكر أهم هذه التعريفاتتحديد ال

 ، منذمعيار لذلك وضع والتي اشتغلت من أجلللمسؤولية االجتماعية  ISOالمقايي  العالمية 
المترتبة  اآلثارعن  مسؤولية المنظمة" بأنها ، 4009إلى غاية صدوره سنة  4002سنة 

المتناسق مع التنمية  األخالقيجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلوك على الم وأنشطتهالقراراتها 



 3"بعين االعتبار توقعات المساهمين األخذالمستدامة ورفاه المجتمع فضال عن 
(ISO26000). 

  :األوربية المفوضية تعريف *
 مزع بشزكل طزوعي األعمزال لمنظمزات واالجتماعيزة البيئيزة االهتمامزات عمليزة إدمزاج هزو"

، واعتمزدت المفوضزية تعريفزا جديزدا 4" المصزلحة ذوي مزع وتفاعلها وعملياتها التجارية اأنشطته
حيث تشير أنه يجزب علزى المؤسسزات المسزؤولة اجتماعيزا ، للمسؤولية االجتماعية 4077سنة 

بالتعزززاون الوثيزززق مزززع أصزززحاب المصزززلحة، عمليزززة إلدمزززاج االهتمامزززات االجتماعيزززة " أن يكزززون
وحقززززززوق اإلنسززززززان والمسززززززتهلكين فززززززي أنشززززززطتها التجاريززززززة واسززززززتراتيجيتها والبيئيززززززة واألخالقيززززززة 

 .5"األساسية
فإن المسؤولية االجتماعية لألعمال تشمل التوقعات االقتصادية والقانونية  Carollوحسب  

واألخالقية فضال عن التوقعات التقديرية األخرى للمجتمع فيما يتعلق بالشركة في وقت 
تشمل المسؤولية االجتماعية للشركات اإلجراءات التي يبدو  Mc Williamsوحسب . 6معين

 .7أنها تقدم المصلحة العامة بما يتجاوز مصالح الشركة وما يحدده القانون
أداة سياسية لتنظيم أو و المسؤولية االجتماعية للشركات أداة رمزية لضمان الشرعية،  تشكل  

اة اقتصادية تعزز النتائج قصيرة وطويلة التأثير على عالقة القوة بين الشركة والمجتمع، أد
ومع ذلك، تأخذ نهجا طوعيا . 8األجل، أو أداة استراتيجية لتحسين دمج الشركة في بيئتها

 .9وتفسيرا مجانيا لاللتزامات التي تعترف بها الشركة
 باإلسهام األعمال قطاع التزام هي للشركات االجتماعية المسؤولية :الدولي لبنكل تعريف وفي*
 تمعلمجوا المحلي تمعلمجوا وأسرهم، الموظفين، مع وبالعمل المستدامة، االقتصادية التنمية يف

 .10السواء على والتنمية األعمال قطاع تفيد بأساليب م،تهحيا نوعية تحسين أجل من عامة
 أنها على االجتماعية المسؤولية المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجل  عرف وقد*
 التنمية تحقيق في أخالقياا والمساهمة بالتصرف األعمال شركات قبل من مستمرال االلتزام"

 والمجتمع وعائالتهم، العاملة للقوى المعيشية الظروف نوعية تحسين على والعمل االقتصادية
 .11"ككل والمجتمع المحلي
 :االجتماعية المسؤولية حول مختلفتان نظر وجهتا هناك



 تنحصزر اإلدارة مسزؤولية أن علزى هزذه النظزر وجهزة ترتكزز :ليديزةالتق) الكالسزيكية ) النظرة /أ
 في فقط

 تركز أن يجب األعمال منظمات أن أي .الربح تعظيم لغرض االقتصادي النشاط عمل تسيير
ا تهتم وأن فقط، االقتصادي النشاط على  االتجزاه هزذا ويزدعم .األسزهم لحملزة القيمة بتوسع دائما

Milton Friedman  
 يجزب اقتصزادية مؤسسزة أي إدارة أن تزرى وهزي :االقتصزادية االجتماعيزة لنظزرا وجهزة / ب

 اإلجمزالي بزالربح االهتمزام ولزي  واسزع مسزتوى علزى االجتماعي الرفاه بتحقيق االهتمام عليها
 أحزد Paul Samuelson ويزدعمها المصزالح أصزحاب علزى تركزز النظزرة وهزذه .فقزط

 بالمسزؤولية االهتمزام عليهزا فقزط لزي  األيزام هزذه الكبيزرة المؤسسزة إن"ويقزول  االقتصزاديين،
نما االجتماعية  .12"ذلك أجل من بوسعها ما أفضل تعمل أنها من التأكد وا 

 الشزركات مواطنزة مثزل االجتماعيزة المسزئولية بمفهزوم المتعلقزة المصزطلحات تعزددت وقزد
 شزركاتال تحمزل علزى تنصزب كلهزا وهزي والحوكمزة الجيزدة للشزركات والشزركات األخالقيزة

 قانونيزة أبعزاد هزي أبعزاد عزدة االجتماعيزة المسزئولية تتضزمن كمزا .المجتمزع نحزو لمسزئولياتها
نسانية واقتصادية  والتنميزة االجتمزاعي العمزل خاصزة المجزاالت بعزض فزي وتتركزز وأخالقية وا 
 إلزى االجتماعيزة المسزئولية وتسزتند .البيئزة علزى والمحافظزة والتشزغيل الفسزاد ومكافحزة البشزرية
 العزاملين وأيضزا وعمزالء ومزوزعين ومزوردين وشزركاء أسزهم حملة من المصالح أصحاب نظرية
 إلزى للوصزول رئيسزية أداة االجتماعية المسئولية وتعد .ككل والمجتمع المحيطة والبيئة وأسرهم

 لمجتمزع والبيئزي واالجتمزاعي واالقتصزادي السياسزي االسزتقرار تحقيزق خزالل مزن الهزدف هزذا
 13للشركات االقتصادي األداء كفاءة تحسين إلى بدوره يؤدي الذي األعمال
 :مبادئ المسؤولية االجتماعية 1.1

لقززد تعززددت أفكززار ووجهززات نظززر البززاحثين حززول مبززادم المسززؤولية االجتماعيززة، إال أنهززا اتفقززت 
 GULER.DAVIDحززول األهززداف والمضززمون الززذي تصززبوا إليززه، ومززن هززؤالء البززاحثين نجززد 

 .االستدامة، الشفافية، المساءلة: بادم إلى ثالثة أقسام وهيالذين صنفوا الم
 وهي تلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية األساسزية للجميزع، : االستدامة

 .وتمتد لتشمل كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق حياة أفضل



 عززن أنشززطتها  قيززام األجهزززة العليززا للرقابززة باإلفصززاح بطريقززة آنيززة وواضززحة: الشاافافية
دارتهزززا الماليزززة، وأدائهزززا اتجزززاه المجتمزززع الزززذي تعزززي  فيزززه، وتمكزززين األفزززراد  وعملياتهزززا وا 

 .المعنيين من الحصول على المعلومات الالزمة حول األنشطة االجتماعية للشركة
 يرتبط مفهوم المساءلة باإلطزار القزانوني والهيكزل التنظيمزي واالسزتراتيجيات  :المساءلة

 :لتي تضمن لجهاز الرقابة بالشركة النقاط التاليةواإلجراءات ا
 أن تفي بواجباتها القانونية المتعلقة بتوزيع مواردها وتقييم أدائها؛ 
  اإلفصززززاح عززززن قانونيززززة وكفززززاءة اسززززتخدام المززززال العززززام باإلضززززافة إلززززى إجراءاتهززززا

 وأنشطتها؛
   الجهاز مسؤولون عن أعمالهم وموظفورئي. 

 :سؤولية االجتماعيةالممجال ومحاور تطبيق  1.1
إن المبدأ األول من مبادم المسؤولية االجتماعية هو االلتزام بمبادم التنمية المستدامة واحتزرام 

دارة نشزاطات الشزركة وفزق قواعزد  وأخالقيزات األعمزال تعزد جززءا  أخالقيزة، فالحوكمزةالقانون، وا 
 :من المسؤولية، لذا وجب عليها العمل وفق المجاالت التالية

  أماكن وظروف العمل؛، األجوراألفراد العاملين وأنظمة العملحقوق ، 
 تنمية وتطوير المجتمعات المحلية؛ 
 حماية البيئة وتحسينها ومكافحة التلوث البيئي، واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية؛ 
  ؛المنتجاتاألمن واألمان في عمليات اإلنتاج وفي خصائص 
 الفساد وتبييض األموال؛ الرشوة،ة مكافح: االلتزام بأخالقيات اإلدارة 
  االنضمام إلى المقايي  العالمية للبيئة مثلISO14000،؛...، المعايير االجتماعية 

 :14المسؤولية االجتماعية العناصر التاليةتتضمن هذا و 
  المسززاهمة فززي التأمينززات االجتماعيززة، نظززام للرعايززة : المسااؤولية اتجاااع العاااملي

ناعي، توفير برامج تدريبية، المساعدة فزي تزأمين سزكن الصحية، توفير األمن الص
 للعاملين ووسائل النقل؛



  الشززفافية والنزاهززة، عززدم الغزز  أو تقززديم : المسااؤولية اتجاااع العماامء والمسااتهلكي
منتجات مؤذية صحيا، توفير بيانات عن المنتج وتاريخ صالحيته، إعالن وترويج 

 صادق؛
  ائب وعزززدم التهزززرب، التبزززرع للمؤسسزززات دفزززع الضزززر : المساااؤولية اتجااااع المجتمااا

إعانزة الفقزراء، تقزديم بزرامج تدريبيزة  والجمعيات الخيرية ورعاية التظاهرات الخيرية،
، وغيرهززززا مززززن ...وتكوينيززززة ومززززنح دراسززززية، الرعايززززة الصززززحية، تظززززاهرات ثقافيززززة،

 .النشاطات التي تسهم في مساعدة المجتمع وتنميته وتحسين إطاره المعيشي
 البيئيزززة الناجمزززة عزززن  األخطزززارمكافحزززة التلزززوث ودرء : اتجااااع البيئاااة المساااؤولية

 .، واالهتمام الصناعات الصديقة للبيئة، وتدوير النفاياتالنشاطات اإلنتاجية
 :هناك جملة من المعايير التي تساعد على قيا  المسؤولية االجتماعية

 تجاه العاملين؛مدى االلتزام بأخالقيات العمل وظروف وشروط العمل وبالواجبات ا 
 مدى االلتزام اتجاه حماية البيئة؛ 
 مدى االندماج في المجتمع والمساهمة في التنمية المجتمعية؛ 
 مدى االستثمار في البحث والتطوير؛ 
  عززززدم التززززورط فززززي الرشززززوة )مززززدى احتززززرام حقززززوق اإلنسززززان ومراعززززاة القواعززززد األخالقيززززة

 (.والفساد
الزززذي  40000لية االجتماعيزززة للشزززركات كزززاإليزو هنزززاك معزززايير دوليزززة لقيزززا  المسزززؤو  أنكمزززا 

حقوق اإلنسان، حقوق العمال وممارسات العمل، حماية البيئة، حقزوق : يشمل المجاالت التالية
 .المستهلك، التنمية والمشاركة المجتمعية

 :دواف  تبني المسؤولية االجتماعيةأسباب و  1.1
 وم المسؤولية االجتماعية جاء نتيجةبروز وتنامي مفه أنأشارت العديد من الدراسات إلى 

 :15العديد من التحديات كان من أهمها
المنظمات لمفهوم المسؤولية االجتماعية، حيث  وتعد من أهم القوى الدافعة لتبني: العولمة-

 Multinational Companies (MNCs) أضحت العديد من الشركات متعددة الجنسية
حمالتها الترويجية على أنها تهتم  صبحت تركز فيترفع شعار المسؤولية االجتماعية، و أ



للعاملين، وبأنها ال تسمح بتشغيل  بحقوق اإلنسان، وأنها تلتزم بتوفير ظروف عمل آمنة
 .الموارد الطبيعية األطفال، كما أنها تهتم بقضايا البيئة والحفاظ على

رورة حماية تنادي بض من خالل التشريعات التي: تزايد الضغوط الحكومية والشعبية-
أمواالا طائلة إذا ما رغبت في  المستهلك والعاملين والبيئة، األمر الذي قد يكلف المنظمة

 .للمقاطعة والخروج من السوق بشكل عام االلتزام بتلك التشريعات، وبخالف ذلك قد تتعرض
ية، الكثير من المنظمات العالمية لقضايا أخالق حيث تعرضت: الكوارث والفضائح األخالقية -

كتعويضات للضحايا أو خسائر نتيجة المنتجات المعابة، كما  مما جعلها تتكبد أمواالا طائلة
 Exxon) سكا والتي تسببت فيها شركةللمياه في ساحل أال حدث في كارثة التلوث النفطي

Valdez) ،في فضيحتي الرشوة في شركتي أو كما حدث النفطية(IBM & Banco 
Nation) رشوة ضيحةاألرجنتين، وف في(Lockheed) في أمريكا ،األمر  7810عام  في

 .قانون ينظم التعامل مع قضايا الرشوة الذي دعا السلطات األمريكية إلى سن
صاحبتها تحديات عديدة أمام منظمات األعمال  والتي: التطورات التكنولوجية المتسارعة -

العاملين، وضرورة االهتمام  المنتجات، وتطوير مهارات فرضت عليها ضرورة االلتزام بتطوير
خاصة في ظل التحول من . و تنمية مهارات متخذي القرار بالتغيرات في أذواق المستهلكين
قائم على المعلومات والمعرفة، وزيادة االهتمام برأ  المال  االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد
 .المال المادي رأ من  أكبرالبشري بدرجة 

. النجاح والمنافسة تغيرت أيضا يئة العمل العالمية، فان متطلباتوبالتالي نجد انه مع تغير ب
وان تسعى نحو بناء عالقات  إذ أصبح لزاماا على منظمات األعمال أن تضاعف جهودها،

العمل ودعاة حماية البيئة  عمقاا مع المستهلكين والعاملين وشركاءأكثر  إستراتيجية
حيث ان بناء . والبقاء في السوق من المنافسة حتى تتمكن والمجتمعات المحلية والمستثمرين،

جديدة تركز على أفراد  إلستراتيجية هذه العالقات من شأنه أن يعمل على تكوين أسا 
مواجهة التحديات التي تتعرض لها في  المجتمع، وبالتالي تتمكن منظمات األعمال من

 .عصرنا الراهن
 
 



 :أ مية المسؤولية االجتماعية 6.1
المزايا التنافسية للشركات ميززة التكلفزة والسزعر، جزودة ونوعيزة منتجاتهزا، بزل تتسزع لم تعد تعني 

فخلزق القيمزة . لتشمل معايير أخزرى أخالقيزة ومجتمعيزة وبيئيزة تميزهزا عزن غيرهزا مزن الشزركات
للشززركة وتنميتهززا ال يتحقززق فقززط مززن خززالل األربززاح المحققززة فقززط، بززل تنمززو هززذه القيمززة نتيجززة 

المادية ومعايير ذات طابع اجتماعي يصعب قياسها بشكل كمي لتحديد مقزدار  تفاعل المعايير
 .16مساهمتها في خلق وتنمية قيمة الشركة

تكمن أهمية المسؤولية االجتماعية في كونها استثمار طويل األجل يعود علزى الشزركات بزيزادة 
لشززركات ومحززيطهم فززي اإلنتززاج واألربززاح، ويحززد مززن الصززراعات بززين اإلدارة والعززاملين، وبززين ا

 .االجتماعي، ويقوي انتماء العاملين لشركاتهم
فقد أثبتت دراسات أن العالقزة الجيزدة للشزركات مزع المجتمعزات المحليزة هزو مؤشزر جيزد لنشزاط 

كمزززا أثبتزززت هزززذه . الشزززركة، والعالقزززة غيزززر الجيزززدة لهزززا انعكاسزززات سزززلبية علزززى الشزززركة وأرباحهزززا
تحمل الشركات لمسزؤولياتها االجتماعيزة وبزين مزا تحققزه  الدراسات أن هناك عالقة إيجابية بين

مزززن أربزززاح، ويعزززود ذلزززك إلزززى تحسزززن العالقزززة بزززين اإلدارة والعزززاملين وارتفزززاع إنتاجيزززة العزززاملين، 
تحسززن العالقزززة بززين اإلدارة وعمزززالء الشززركة، وكزززذا إلززى تحسزززين سززمعة وصزززورة باإلضززافة إلزززى 

 .17الشركات وتحسن عالقتها مع الحكومة
عوامل نجاح الشزركات واسزتمراريتها هزو اهتمامهزا بالبعزد االجتمزاعي للعزاملين، فزاحترام  إن أحد

 االهتمام بالجوانب االجتماعية لألفزراد، ،حقوق العاملين يجعلهم أكثر والء ويحفزهم على العمل
تشززززجيع ويولززززد الرضززززا الززززوظيفي لززززديهم، ، بززززين األفززززراد تنميززززة روح المشززززاركة والعمززززل الجمززززاعي

 علززى المشززاركة فززي المسززؤولية االجتماعيززة للشززركات باعتبارهززا ضززرورة إسززتراتيجية، المززوظفين
ويسززتقطب الكفززاءات، وهززو مززا يززنعك  علززى زيززادة اإلنتاجيززة  ،ويزيززد الثقززة بززين اإلدارة والعززاملين

بمعنززززى أن ارتفززززاع والء المززززوظفين . وتعظززززيم األربززززاح، وبالتززززالي تحقيززززق ميزززززة تنافسززززية للشززززركة
كة يعد من أهم المزايا والمنافع التي تجنيها الشركة من خالل التزامها بالمسؤولية والعاملين للشر 

 .االجتماعية
ورسززالتها التنمويززة والتزززام الشززركة بهززذا الجانززب يضززمن دعززم أفززراد المجتمززع لنشززاطاتها وأهززدافها 

 .والمساهمة في الوصول لتحقيق أهدافها ويرفع من قيمة أسهمها



 :البتروليةللشركات البيئية ة و االجتماعيالمسؤولية ا 1
 :المسؤولية البيئية 1.1

يمكن تعريف المسؤولية البيئية لمنظمات األعمال على أنها مهمة لتغطية اآلثار البيئية 
للعمليات اإلنتاجية للشركات، تخفيض التلف واالنبعاثات، تعظيم كفاءة إنتاجية مواردها، 

 .18ثار بيئية مستقبالوتقليص الممارسات التي يمكن أن تكون لها آ
وتتمثل المسؤولية البيئية في عملية تطبيق المعارف الخاصة بحماية البيئية، مع وجود 

ويرتكز تطبيق المسؤولية البيئية على . وعي حقيقي بذلك لدى القائمين على اتخاذ القرارات
ك على كافة وكذل...( اإلدارة، التسيير، التقييم، المعالجة، اإلنتاج،)كافة عناصر الحوكمة 
 .19مبادم التنمية المستدامة

وتتضمن المسؤولية البيئية في تقاريرها تقييم األداء البيئي لمنظمات األعمال بأحدث 
وظائف المحاسبة قد ازدادت ازديادا  اإلدارة وبالتاليمراحل التطور المحاسبي، فوظائف 

 .20المساهمة، وبصفة خاصة الشركات االقتصاديةمضطردا مع ازدياد حجم الوحدات 
القائمين على أعمال الشركات التي  إستراتيجيةوتظهر المسؤولية البيئية من خالل 

يضعونها من أجل الوصول إلى مستوى معين من األداء البيئي، بما يدعم مبادم النمو 
إلزامية صناع القرار على وضع قرارات "على أنها  Huckle (1995)وبذلك يعرفها . المستديم

  .21األولية اهتماماتهموتحسين سالمة البيئة، واتخاذها ضمن تسمح بحماية 
فإن المؤسسة يكون لها مسؤولية  (ENGO)وحسب منظمة البيئة الكندية غير الحكومية 
أن تصبح المؤسسة ذات قوة أكبر من الدولة، : بيئية عندما تتحقق فيها نقطتين أساسيتين هما
النقطة الثانية فهي متعلقة بالبيئة، والتي تتحقق وبذلك يصبح لها مسؤولية تجاه المجتمع، أما 

وبذلك فإن المؤسسة المسؤولة بيئياا هي التي تسطر . عندما تكون غايتها هي تدعيم حمايتها
 .22أنشطتها على أسا  مبادم بيئية، بما يساعد المجتمع على المحافظة عليها

 :عاو  الدوليالمسؤولية البيئية لشركات البترول العالمية في إطار الت 1.1
تعتبر المسؤولية البيئية تحديا كبيرا بالنسبة للشركات البترولية العالمية، ولهذا فإنها تقوم 

تكون اإلستراتيجيات البيئية وهذه تقارير حول إستراتيجياتها لحماية النظام البيئي،  بإصدار



الشركات مع  تعاون هذهأو تتم بالنفردة لكل واحدة من شركات البترول العالمية، بصفة م
 .بعضها البعض ومع المنظمات الدولية واإلقليمية من أجل ضمان أداء بيئي جيد

شراكة مع المنظمات البيئية العالمية من أجل تحسين المعايير الب" شل"حيث تعمل شركة 
، عملت الشركة على أكثر 4070البيئية المطبقة في إدارة قطاع الطاقة العالمي، وخالل عام 

وغيرها من منظمات ( IUCN)ا مع اإلتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة مشروع 00من 
المناخ العالمية، وشملت هذه المشاريع العمل على استمرارية التعاون للمحافظة على الثروة 
البيئية في خليج المكسيك، إيجاد مبادرة لوضع خطط للمسؤولية البيئية في القطب المتجمد 

 .الشمالي
فإنها تعمل مع العديد من الوكاالت الدولية من أجل رصد وضبط  BPوبالنسبة لشركة 
وتسعى . النفطية، ووضع الخطط الالزمة لمحاربتها والحد منها للتسريباتاآلثار البيئية السلبية 

 .هذه الشركة للتعلم من التجارب السابقة، وتطبيق الحلول الالزمة في نشاطاتها العملياتية
على التحاور والتعاون مع الحكومات والمنظمات المحلية والدولية " شيفرو "كما تعمل شركة  

من أجل المحافظة على التنوع البيئي الحيوي، وهذا بتسطير السياسات والخطط الالزمة لتحمل 
 .المسؤوليات البيئية

 :المسؤولية االجتماعية للشركات البترولية العالمية.   1.1
 23حالة شركة إكسو  موبيل: 

  قام : امرأة إندونيسية في برنامج التمويل الصغير المحلي 70000مشاركة
فرع شركة إكسون موبيل في إندونيسيا بإنشاء برنامج تمويل صغير لتطوير 

يقدم . المهارات الريادية للنساء اللواتي يعشن في المجتمعات المحرومة
البرنامج قروضا صغيرة معفاة من الضمانات، ويزود المقترضين الجدد 

كان  4077خالل نهاية عام . ت المالية من خالل فكرة رعاية األقرانبالمهارا
دوالر أمريكي، مع أداء سداد  000000المشاركون قد اقترضوا حوالي 

 .%700للقروض يقارب نسبة 
  8000قدم مركز تنمية المشاريع في أستانا بكازاخستان التدريب ألكثر من 

إكسون أطلقت شركة  4077وفي عام . 4000رائد أعمال محلي منذ عام 



موبيل مركز تدريب جديد في أتيراو لتطوير الموردين في كازاخستان في 
 .مجال النفط والغاز

  4000، قامت شركة تصنيع نيجيرية محلية بتسليم وتركيب 4077في العام 
إيدوهو البحري  -طن متري من أنابيب الصلب المخصصة في حقل إدوب

التي يستخدم فيها قطاع النفط والغاز  في نيجيريا، ما يمثل المرة األولى
وعملت شركة موبيل . األنابيب المصنعة محليا في األعمال البحرية

إكسون موبيل ألكثر من أربع سنوات مع شركة بروديوسينغ نيجيريا التابعة ل
 .الشركة المصنعة والوكالة الحكومية للمساعدة في تحضير المقاول

  يقوم أعضاء فريق مشروع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة
بتوزيع نشرة مجتمعية، حيث تعنى بإشراك أصحاب المصلحة بفعالية تزويد 

 .السكان المحليين بقناة اتصال للتعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالمشروع
 وع، تم من خالل ورشة عمل استمرت ألسب: تدريب قادة المجتمع في المكسيك

تدريب األعضاء البارزين في المجلي االستشاري للتنمية المستدامة في وزارة 
 .البيئة حول تنفيذ المشاريع البيئية واالجتماعية

  ال مزيد من " إكسون موبيل، فإن مشروع نايت ووت  شركة بدعم من
ماليين كاميروني، من خالل  0قد تمكن من الوصول ألكثر من " المالريا

 .لمعقودة مع المشاهير المحليين وقادة المجتمعالشراكة ا
 :24شركة قطر غاز. 1
تعد شركة قطر غاز القطرية كنموذج ناجح للشركات العربية النفطية في منطقة  

حيث فازت الشركة . الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال المسؤولية االجتماعية والبيئية
في منطقة الشرق األوسط " لتجارية الكبيرةالمؤسسات ا"بالمركز األول في فئة  4072سنة 

وشمال إفريقيا في الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية للشركات، وتعتبر الجائزة أرقى صور 
التقدير والتكريم في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة في المنطقة، والتي تكرم 

رق البحر المتوسط وشمال إفريقيا التي تقدم المؤسسات المختلفة في منطقة الشرق األوسط وش
 . استراتيجيات واضحة ووسائل تنفيذ فعالة للمسؤولية االجتماعية للشركات



وقدمت الجائزة في الدورة السابعة لمنتدى وحفل الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية  
قد اختارت و . في دبي 4072للشركات التي عقدت في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 

في مجال المسؤولية االجتماعية  لجنة التحكيم التي تتكون من خبراء من جنسيات مختلفة
صناعة  40طلب قدمته مؤسسات تمثل  700للشركات واالستدامة الفائزين من إجمالي 

 .دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 74مختلفة من 
ؤولية االجتماعية خمسة مجاالت تغطي مبادرات شركة قطر غاز في مجال المس 

 .تنمية المجتمع، الرياضة البيئة، الصحة والسالمة، التعليم،: واسعة تشمل
للشركة عقد تعاون طويل المدى مع جامعة قطر من خالل رعاية البحث : المحور التعليمي

ز، الهندسي بالجامعة يهدف للترويج لألبحاث العلمية األصلية في مجال تقنيات معالجة الغا
كما تدعم العديد من المبادرات التعليمية للجامعة ومنها جمعية معالجة الغاز، ومسابقة غازنا، 
ومسابقة تصميم المصانع، وغيرها من الور  والملتقيات والمحاضرات والمنتديات التي تنظمها 

ني كما تدعم الشركة مختلف المبادرات التعليمية األخرى ومنها رعاية الملحق التق. الجامعة
بمدرسة قطر التقنية المستقلة، وتدعيم أنشطة الجمعية القطرية لمهندسي البترول والجمعية 

 .القطرية للمهندسين
وتتبع شركة قطر غاز برنامجا ناجحا جدا في التقطير وتطوير الكوادر القطرية يهدف إلى 

وقد فازت . ةاالستفادة من المهارات المحلية وتقويتها وتعزيز رأ  المال البشري في الدول
الشركة بأربع جوائز خالل السنوات الخم  الماضية عن جهودها في التقطير التي تبذلها في 

جوائز عن دعم التقطير عامي  قطاع الطاقة والصناعة، وتتضمن هذه الجوائز
، جائزة عن دعم قطاع التعليم 4077، جائزة عن دعم التدريب والتنمية عام 4070،4072

 .4070والتواصل معه عام 
قدمت شركة قطر غاز دعما للجمعية القطرية للسرطان، والجمعية : مجال الصحة والسممة

مؤسسة حمد "القطرية للسكري باإلضافة إلى تنظيم عدة حمالت للتبرع بالدم بالتعاون مع 
وتقوم الشركة وعلى . وكذا قيامها بتدعيم مؤتمرات وفعاليات عديدة في مجال الصحة". الطبية

 .السنوات الماضية برعاية حملة شهر رمضان للسالمة المرورية مدى ثماني



للتواصل االجتماعي حيث تعمل " رأ  لفان"وتعتبر الشركة عضوا مكمال في برنامج  
مع الشركات العاملة في مدينة رأ  لفان الصناعية لتطوير المناطق الشمالية في قطر، كما 

ر القطري، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني تتعاون مع المنظمات الخيرية مثل الهالل األحم
بن عبد اهلل للخدمات اإلنسانية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية لتوصيل كل الدعم الممكن 

 .للمجتمعات داخل قطر وخارجها
تعتبر الرياضة من الركائز الرئيسية في برنامج قطر غاز للمسؤولية : مجال الرياضة

من الفعاليات واألنشطة الرياضية داخل قطر، ومنها  االجتماعية، حيث ترعى وتدعم العديد
لكرة القدم، وبطولة آسيا لكرة القدم، وبطولة قطر غاز للشطرنج، وترعى " قطر غاز ليغ"بطولة 

الجمعية القطرية لهوكي الجليد للناشئين، وبرنامج الغولف للصغار الذي ينظمه نادي الدوحة 
شطة الرياضية لموظفيها وذويهم من خالل اليوم كما تنظم الشركة العديد من األن. للغولف

 .الوطني الرياضي كل عام
تلتزم الشركة بدعم تنمية قطر على نحو مستدام والحفاظ على البيئة : مجال البيئة واالستدامة
فمراعاة أعلى معايير حماية البيئة واالستغالل األمثل للموارد من . من أجل األجيال القادمة

بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لقطر بالئحة العمل الخاصة بالشركة  المتطلبات األساسية
وهم يمثل  ISO 14001طورت الشركة نظاما شامال إلدارة البيئة طبقا لمعايير . 4000

 .إطارا قويا إلدارة البيئة والتوافق التنظيمي في مرافق الشركة
و رؤية مستقبلية وتتم إجازته فلدى الشركة برنامج إلدارة انبعاثات غاز االحتبا  الحراري ذ

كما تقوم بعمل أبحاث للوصول إلى حلول إضافية لخفض . سنويا طبقا للمعايير الدولية
انبعاثات غاز االحتبا  الحراري من خالل المعالجة المتقدمة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث 

، بعد 4077تقريبا منذ عام  %41تمكنت الشركة من تخفيض حرق الهيدروكربون بنسبة 
ذي يعد من أفضل مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بتكلفة مليار دوالر أمريكي، وال

األمثلة اللتزام الشركة المستمر للتقليل من االنبعاثات حيث سيقوم بتخفيض حرق الغاز بنسبة 
في منطقة أرصفة تحميل الغاز الطبيعي المسال في ميناء رأ  لفان وهي كمية غاز  80%
مليون طن من ثاني أكسيد  7.0منزل بالطاقة وتعادل تخفيض  000.000في لمد تك

 .الكربون



ومن المتوقع أن يؤدي مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ومشروع تخفيض  
إلى  4070-4077حرق الغاز في خطوط اإلنتاج العمالقة، وخطة تخفيض نسبة االنبعاثات 

كما . 4070بحلول عام  %10بنحو  4077الشركة عام  تخفيض النسبة التي وصلت إليها
، وذلك 4077منذ عام  %00تمكنت الشركة من خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 

عن طريق تركيب نظام يحد من حرق أكسيد النيتروجين بخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
 .القديمة

عادة استخدام المياه يعتمد على تقوم الشركة بتطبيق برنامج موسع إلعادة تدوير و   ا 
 4070استخدام تكنولوجيا متقدمة في المعالجة، وعند االنتهاء من هذه المشاريع في عام 

عادة استخدام المياه التي تتخلص منها في البحر مما سيؤثر إيجابيا على  تتوقع إعادة تدوير وا 
من  %70خفاضا بنسبة التقليل من حجم استخدامها للمياه العذبة، وقد حققت بالفعل ان

 .، وذلك من خالل إجراءات خفض التشغيل4077استهالكها للمياه المخالة منذ عام 
وتركز الشركة أيضا على تطوير نظام شامل إلدارة المخلفات يخدم مرافق اإلنتاج 
نشاء مرافق إلدارة المخلفات طبقا ألحدث  ويهدف إلى الحد من المخلفات مع تطوير تصميم وا 

الدولية لضمان التوافق مع هذه المعايير على المدى الطويل وبما يتماشى مع رؤية المعايير 
وذلك لرفع درجة الوعي البيئي  4072في العام  GO GREENوقد أطلقت مبادرة   .قطر

 .لموظفيها
وخالل السنوات الماضية اشتهرت قطر غاز بأدائها الذي يراعي المعايير البيئية 

أفضل تقرير "ديد من الجوائز، نالت شرف الحصول على جائزة واالستدامة وحصلت على الع
كما حصلت على . 4070من طرف وزير الطاقة والصناعة القطري لعام " عن االستدامة

" خفض نسبة حرق الغاز الدولية"في خفض نسبة حرق الغاز من قبل مؤسسة " االمتياز"جائزة 
يزها التشغيلي والتزامها المؤسسي مع اإلشادة بتم 4074بالشراكة مع البنك الدولي عام 

 .وبرنامجها للمشاريع الهندسية المتقدمة إلدارة وخفض نسبة حرق الغاز
وشركة قطر غاز هي أول شركة تحصل على جائزة التميز البيئي من قبل مؤسسة 

GREEN AWARD  الدولية وأشادت بممارساتها البيئية المتبعة في تشغيل أسطولها لناقالت
إدارة الشحن بالشركة على شهادة اعتماد من فئة الخم  كما حصلت . ي المسالالغاز الطبيع



نجوم في مجال المعايير والممارسات البيئية والتي يمنحها مجل  السالمة البريطاني عام 
4072. 

 :25شركة كيا  السعودية للبتروكيماويات. 1
سعودية، تأسست بموجب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة مساهمة : تقديم الشركة

جوان  77ه الموافق ل 7249جمادى األولى  40بتاريخ ( ق/700)القرار الوزاري رقم 
م، يبلغ رأ  مال الشركة خمسة عشر مليار لاير سعودي، مقسم إلى مليار وخمسمائة 4001

 %00مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة رياالت لكل سهم، وهي مملوكة بنسبة 
 .للقطاع الخاص واألفراد %00، وبنسبة (سابك)سعودية للصناعات األساسية للشركة ال

يتمثل نشاط الشركة االستثمار في مشاريع الصناعات الكيميائية والبيتروكيميائية، من خالل 
 .، وغيرها من المنتجات البتروكيمياوية...البولي إيثلين، إنتاج اإليثلين، البنزين، البروبيلين،

 :تماعية لشركة كيا  السعودية للبتروكيمياوياتالمسؤولية االج
تلتزم الشركة منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية خدمة للمجتمع، والمساعدة في  

عملية التنمية االجتماعية، ورفع الوعي بأهمية السالمة والمحافظة على البيئة، في إطار 
دور بارز في مجال خدمة المجتمع استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، من خالل قيامها ب

وتنميته، ودعمها لمختلف األنشطة االجتماعية، ورعايتها لبعض المناسبات العلمية، إلى 
ضمن استراتيجيتها ( سابك)جانب دعم األعمال الخيرية والجهود اإلنسانية التي تتبناها 

 .للمسؤولية االجتماعية
نشطة المجتمع وفعاليته بشكل وتعد الشركة إحدى الشركات التي تسهم في دعم أ 

، قدمت الشركة العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة 4070ملمو ، فخالل العام 
من المجتمع، حيث شاركت في تنظيم حملة المشي الصحي بالتعاون مع عدة شركات من 

، كما قامت بعدة زيارات للمدار ، وركزت بذلك على طالب المدار  في "سابك"شركات 
ميع المراحل الدراسية، وقدمت لهم مطبوعات وكتيبات توعوية بأهمية السالمة والصحة ج

والبيئة، كما نظمت حملة استهدفت طالب المدار  ومرتادي المراكز الرياضية والمالعب 
للتوعية بأضرار الوجبات السريعة، ونظمت بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع المعرض 

 .ي أحد مجمعات الجبيل الصناعيةالتوعوي البيئي ف



كما تسهم الشركة في التجهيز لبعض الحمالت مثل أسبوع المرور، ويوم البيئة  
العالمي، إلى جانب التنسيق مع اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ومجموعة من الشركات 

ا على المخدرات وتأثيره" بالتجهيز لحملة توعوية ضخمة تحت عنوان" سابك"التابعة لشركة 
كما تسهم الشركة وبشكل . ، إضافة إلى حملة توعوية أخرى خاصة بالقيادة الوقائية"المجتمع

كبير في دعم المدار  في مدينة الجبيل، حيث ساهمت في تطوير نادي الخوارزمي 
للرياضيات في مدرسة الفناتير االبتدائية، كما أسهمت في تأهيل مكتبة مدرسة األحساء 

إضافة إلى مساهمتها . ركيزة أساسية في فعاليات اليوم الدراسي للطالب الثانوية التي تعد
 .وبشكل مستمر في دعم طالب الجامعات والمعاهد

 :االستدامة
يتمثل طموح الشركة منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة،  

الطاقة، والتقليل من فاقد تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترشيد استخدام المياه و 
وتتبنى إدارة الشركة نهج التغيير الذي تنعك  آثاره إيجابا على أعمال الشركة وعلى . المواد

وتسعى الشركة لتعزيز أولويات االستدامة لدى موظفيها لتحقيق مساهمة . البيئة بشكل عام
: ا الخصوص منهاوحققت الشركة العديد من االنجازات في هذ. فاعلة تجاه مستقبل مستديم

إقامة ثالثة مشاريع للتنمية النظيفة تم اختيارها من قبل هيئة األمم المتحدة من أجل التغيير 
االستفادة من المنتجات الثانوية، كما " نافع"، وتنفيذ مشروع ((UNFCCC-CDMالمناخي  

 .وتنفيذهاأنشأت الشركة موقعا الكترونيا يعنى بتلقي مبادرات االستدامة ومتابعة دراستها 
 :السممة والبيئة واألم  الصناعي والصحة المهنية

تلتزم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بأعلى معايير الصحة والسالمة وحماية  
البيئة، وتبذل أقصى جهودها للقيام بأعمالها لتكفل المحافظة على صحة وسالمة موظفيها 

الموارد الطبيعية، وحماية البيئة بترشيد طرق ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على 
التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج االستدامة 

 .إلعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة
تخذة لحماية الصحة وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير اإلجراءات الم 

والسالمة والبيئة من خالل التوجيه والتوعية المستمرة لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة 



وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة، مع االلتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية، وتتولى 
 .الشركة توفير جميع مستلزمات السالمة أثناء العمل

 :االنجازات التالية 4070شركة حتى نهاية العام وحققت ال 
  مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة؛ 7.49إكمال أكثر من 
 إكمال أكثر من مائة ألف ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة؛ 
  470تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السالمة والصحة والبيئة عبر تنفيذ 

 ألف ساعة تدريب؛ 40.0دورة تدريبية، أي ما يعادل 
  اإلخالء، مكافحة الحرائق، )تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات  27إكمال

 ؛(االنقاذ والتعامل مع المواد الكيماوية الخطيرة
  والحصول على تقدير ممتاز " لجنة الجبيل للطوارم"إتمام التجربة الوهمية مع جماعة

 .تدون حصول إصابا
 :استثمار الموارد البشرية

بما يتماشى مع توجيهات مجل  إدارة الشركة  4070تواصلت الجهود في العام  
القاضية باالستثمار األمثل للموارد البشرية، والعمل على تأهيل الكوادر اإلدارية والفنية، تسهم 

ة مؤهلة ومدربة في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافها، والعمل على تطوير اإلنتاج بسواعد سعودي
 .على مستوى عال من المهنية

موظفا، وتعمل الشركة على توظيف  7000م 4070بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام 
 17متدربا من حديثي التخرج، و 00السعوديين حديثي التخرج من الجامعات، حيث وظفت 

ثفة في اللغة موظفا سعوديا للعمل في الوظائف الفنية المختلفة، مع القيام بدورات مك
االنجليزية لتأهيلهم، باإلضافة إلى دورات متخصصة في مجالهم الفني، حيث بلغت نسبة 

 .%12السعودة 
قامت الشركة في إطار حرصها على تنمية وتطوير مهارات موظفيها، تطبيق عدة  

ية برامج تدريبية منها، برنامج اللغة االنجليزية المميز بالتعاون مع جامعة يورك البريطان
الذي تهدف الشركة من خالله  ((JQPالمتخصصة في المجال، وبرنامج تطوير المهارات 

تدريب الموظفين الفنيين في جميع وحدات المصانع، ما يسهم بتأهيل موظفين متميزين قادرين 



على تشغيل وصيانة مصانع الشركة بكفاءة عالية، كما تطبق الشركة برنامج التطوير 
ي يهدف إلى تنمية مهارات المهندسين من خالل التدريب على برامج الذ( PDP) االحترافي 

 .داخلية، وحضور دورات مناسبة لهم خارج الشركة
دورات السالمة بجميع : وقدمت الشركة العديد من برامج التدريب والتطوير مثل 

حليل أنواعها، دورات تقدير الذات، دورات القيادة الحديثة، دورات مكافحة الحرائق، دورات ت
أسباب الحوادث وكيفية الحلول الجذرية لتجنب حدوثها، والعديد من الدورات المتميزة، حيث 

ألف ساعة تدريبية في المجاالت الفنية واإلدارية خالل  704قامت الشركة بتقديم أكثر من 
 .، لتجعل من موظفيها قيادات قادرة على تبني المتغيرات في قطاع الصناعة4070العام 

نجازات في المجال، كرم مجل  التعاون الخليجي الشركة بمنحها جائزة التميز ومن اال 
نظير جهودها في توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك خالل مؤتمر عقد في مملكة البحرين 

 .4070في شهر أكتوبر 
 :الخاتمة
 كبيرة بصورة المساهمة من النامية البلدان فيخاصة  بمفردها الحكومات تستطيع ال

 والموارد اللوجستية والجوانب الضريبية، اإليرادات تخصيص خالل من عجتملما رفاه مدع في
 غير والمنظمات اجتماعياا، المسؤول واالستثمار الخاص، للقطاع حاجة وهنالك البشرية

 تبذلها التي الجهود استكمال بغية المحلي تمعلمجا على تعتمد التي والشراكات الحكومية
ذا .لفقرا على للقضاء الحكومة  شكل انهأ على للشركات االجتماعية ليةالمسؤو  إلى ظرن وا 

 فالسمعة .التجارية األعمال مؤسسات على بالنفع ستعود انهفإ اإلعالن، أشكال من آخر
 زيادة إلى ذلك وسيؤدي .المعاصر عالمنا في اإلعالن أشكال من شكل أفضل هي الطيبة
 فإن ذلك، على وةوعال .األرباح تحقيق مكانيةوا   التجارية األعمال لمؤسسات المتاحة الفرص
 الواقع وفي األزمات، تجاوز من تتمكن واألمانة باالنفتاح تتسم طيبة بسمعة تتمتع التي الشركة

 .التجارية األعمال مجال في جوهرية السمعة هذه مثل ُتعد
، قد عرفت اليوم بجانب أكثر اتشركال هاتهالكشف على أن  في البحث هذا يخلص 
مية وهو الجانب االجتماعي حيث تتزايد التزاماتها االجتماعية والبيئية يوما بعد يوم من أه

خالل مختلف البرامج التي تقوم بتنفيذها وتجسيدها خدمة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة 



فيه  ال شكفي تحسين اإلطار المعيشي وتطوير نوعية الحياة ألفراد المجتمع وخدمته، ومما 
 .األمر سوف يمنحها ميزة تنافسية خاصة بين الشركات البترولية العالميةأن هذا 

، اتلشركلهاته اوبعد سرد واقع المسؤولية االجتماعية والبيئية وأهم البرامج المجسدة  
تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وهو ما تبينه األرقام والبرامج التي تم  هاأن إلىفقد توصلنا 

في مختلف النشاطات والقطاعات المدعمة خاصة في المجالين قع على أرض الواتطبيقها 
 . لمجتمعاتهااالقتصادي واالجتماعي، والمساهمة في التنمية المحلية 

ومدى تبنيها  ات النفطية العربيةية والبيئية للشركلية االجتماعوفيما يخص واقع المسؤو 
 :ومساهمتها في ذلك فيالحظ

 من خالل البرامج التدريبية والتكوينية المبرمجة ت االهتمام بتنمية وتطوير الكفاءا
 .والمجسدة، ووضع ميزانية سنوية لذلك، وكذا إنشاء معاهد ومراكز للتكوين والتدريب

  لألفرادتوفير الحماية االجتماعية. 
 سبتوفير مناخ العمل المنا. 
 ريةرعاية العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية والتعليمية والمبادرات الخي. 
  الدعم االقتصادي واالجتماعي من خالل توفير فرص عمل، ودعم وتمويل األنشطة

 .ذات الطابع االجتماعي
 لتقارير حول  "للبتروكيماويات كيان السعودية"وشركة " غاز قطر"تين إصدار الشرك

ا اإللكتروني، خاصة االستراتيجيات المتعلقة ة االجتماعية والبيئية على موقعهالمسؤولي
 .ية النظام البيئيبحما

 :هوامشال
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 :ملخصال
حساسها التنموي دورها عن التغاضي الكبیرة الشركات على الصعب من أصبح   بالمسؤولیة وا 

 بالمسؤولیة، الشعور مجرد في فقط تكمن ال االجتماعیة المشاركة هذه وأهمیة المجتمع، داخل االجتماعیة
نما  من واإلقبال النجاح ضمان وبالتالي واحترامه، المجتمع تعاطف لكسب ضروریا أمرا أصبحت وا 

 . الجماهیر
 االجتماعیة المسؤولیة مفهوم لتبني السباقة Outotec و داسو، أنظمة ،BMW الشركات ونجد     

 تصنیف إلى یهدف والذي" الشركات فرسان" ــــل" 077 غلوبال" ترتیب حسب م 7702 لعام للشركات
( CSR) للشركات االجتماعیة المسؤولیة من واستراتیجیاتهم االستدامة معاییر أساس على العالمیة الشركات

 تحقیق إلى أدى مما االجتماعیة المسؤولیة مفهوم ترسیخو  مكانتها ثباتإ منهذه الشركات  تمكنت حیث
 .ریادتها
 تبني من تتمكن حتى كبیرة أشواطا أمامها تزال وال المجال، هذا في بعیدة یةالجزائر  الشركات وتبقى     
 ووعي والشركات الحكومة من الجماعیة الجهود افربتض أال ذلك یتحقق ولن االجتماعیة، المسؤولیة مفهوم
 .به المجتمع أفراد

 :الكلمات المفتاحية
 غلوبال" ، ترتیبOutotec شركة داسو، أنظمة ، شركة BMWالمسؤولية االجتماعية للشركات، شركة 

077" 
Résumé: 

     Il est devenu difficile pour les grandes entreprises à négliger leur rôle dans le 

développement et le sens de la responsabilité sociale au sein de la communauté, et 

l'importance de ce mensonge social, non seulement en seulement un sens de la 

responsabilité, mais il est devenu nécessaire de gagner la sympathie de la 

communauté et son respect, assurant ainsi le succès et la popularité des masses. 

    Les trois entreprises  BMW, Dassault Systèmes et Outotec sont les pionniers de 

l'adoption du concept de responsabilité sociale des entreprises pour l'année 2016 

selon l'ordre de « Global 100 » pour « Chevaliers de sociétés », qui vise à la 

classification des entreprises internationales basées sur des critères de 

développement durable et les stratégies de responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) ,Où ces entreprises ont pu démontrer leur position dans l'application du 

concept de responsabilité sociale, menant à la préséance dans le classement. 

     Les entreprises algériennes restent loin dans l'adoption et la mise en œuvre du 

concept de responsabilité sociale, et cela ne sera possible que grâce aux efforts 

concertés du gouvernement, des entreprises et à la sensibilisation des membres de 

la communauté. 

Mots clés : RSE, BMW, Dassault Systèmes, Outotec, l'ordre de « Global 100 ». 
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 :مقدمة
لقد تنامى االلتزام االجتماعي لدى الشركات، نتیجة للوعي الثقافي والتعلیمي وضغوطات حركات وجمعیات      

حركات جماعیة منظمة، تعمل على زیادة  إلى لألفراد، حولت االهتمامات الشخصیة، حیث تاإلنسانحقوق 
نتیجة دور التعلیم في رفع الوعي البیئي  ألعمالها دارة الشركاتإالضغوط من قبل المجتمع على كیفیة 

 .الخاطئة أسالیبهاواإلنساني، ولقد استطاعت الكثیر من المنظمات االجتماعیة تحمیل الشركات مسؤولیة 
لعوامل حافزا لدى الشركات نحو تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة، والذي یقوم على أسس هذه اولقد شكلت      

من الشفافیة والنزاهة واحترام اآلخر واألمان والخدمة العامة، وعلى تولید قصص نجاح لتمكین المجتمع المحلي 
والمجتمعات المحلیة، وتصبح  وحفظ حقوقه، وبناء أسس التنمیة المترابطة باإلنسان، حیث تحترم كرامة اإلنسان،

  .جزءا من مشروع التنمیة الشاملة
إن مزایا تطبیق المسؤولیة االجتماعیة للشركات تعد واضحة، إذ یمكن استخدام هذا المفهوم كأداة فعالة      
لى یمكن أن یساعد الشركة ع كما یجب مراقبة تطبیقه بدقة نظرا ألنه ن العالقة بین العاملین والمجتمع،لتحسی

تقلیل المخاطر التي تواجهها، وتقویة مكانتها، وزیادة حصتها السوقیة، ورفع مستوى مبیعاتها، وتعریف 
المزایا التنافسیة  إدامة إلىالمستهلكین بعالمتها التجاریة بأكثر فاعلیة، وهكذا ستؤدي الممارسات االجتماعیة 

 .للشركات
لدورها الهام في تمكینها من  األكثر اهتماما بتبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة  وتعد الشركات الكبیرة     

تمكین  اوأیض، (المناخ، العرض، الطلب على الشفافیة، وغیره)كل أفضل للتحدیات التي تواجهها االستجابة بش
 (.تالنقاباالزبائن، الموردون، المساهمون، ) أصحاب المصلحة الشركات من تلبیة توقعات مختلف

یهدف إلى تصنیف الشركات العالمیة ، والذي  "Corporate Knights"لـ"  077غلوبال "ترتیب   وحسب     
، BMW، جاءت (CSR)من المسؤولیة االجتماعیة للشركات  استراتیجیاتهمعلى أساس معاییر االستدامة و 

 Dassault Systemsو ،Outotec  061م، في ما جاءت الجزائر في المرتبة 6102، على الترتيب لعام 

 .م7702لعام ( Respeco)ترتیب معهدحسب 
 : مما سبق یمكن طرح التساؤل الرئیسي التالي 

 ؟ BMW- Dassault Systems–Outotecكيف يتم تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية في الشركات 
 وما واقعه في الجزائر؟

 :الدراسةهدف 
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على كیفیة تبني وتطبیق الشركات الكبرى لمفهوم المسؤولیة     

االجتماعیة، والواقع الذي یواجه الجزائر وشركاتها، والتحدیات الواجب أخذها بعین االعتبار لتمكینها من النجاح 
 .  في تطبیقها
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I- حول المسؤولية االجتماعية للشركات أساسيات: 
مثل المسؤولیة االجتماعیة للشركات الیوم، اللغة المستخدمة للتعبیر عن دور هذه الشركات وقطاع ت     

وقد یبدو هذا المصطلح جدیدا على البعض، ولكن في جوهره یركز على أهمیة ترابط . األعمال في المجتمع
اص، حیث ظهر االهتمام بموضوع المسؤولیة االجتماعیة لشركات القطاع تنمیة المجتمع مع تنمیة القطاع الخ

الخاص، وأصبح الحدیث عنها في اآلونة األخیرة عنوانا للمؤتمرات والندوات، ومجاال للدراسات واألبحاث سواء 
الحكومة والشركات  من من قبل األفراد أو مراكز البحوث والمنظمات الدولیة، كما تزاید االهتمام بها من قبل كل

نفسها، وأصبحت المسؤولیة االجتماعیة جزءا من إستراتیجیة شركات األعمال للتفاعل مع المجتمع والبیئة 
تعریف واضح للمسئولیة لكن رغم ذلك فإنه ال یوجد اتفاق عام لدى األطراف المعنیة على تحدید . المحیطة

 . وائد االجتماعیة، وكیفیة قیاسها من ناحیة التكالیف والعاالجتماعیة
 :مفهوم المسؤولية االجتماعية -0

تزاید دور العولمة االقتصادیة خالل سنوات التسعینیات، مما أدى إلى ظهور شركات لعبت دورا في الحد      
من الفقر وعملت على تحقیق مبدأ الحق في الملكیة وتفعیل أنظمة الحوكمة، إضافة إلى ضمان سالمة البیئة، 

لم المال جزءا من المجتمع من خالل بحثه عن إیجاد طرق ترفع المكاسب االیجابیة، وأطلق علیه كما اعتبر عا
 (BOWEN)قام باون ( . مواطنة الشركات، المسؤولیة االجتماعیة للشركات، ومساءلة الشركات)عدة تسمیات 

على أساس أنها عقد ضمني بین ( CSR)، بإطالق مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات م0591منذ سنة 
     .1ظهرت مفاهیم ِالتزامات الشركة في تحمل نتائج أنشطتها على المجتمع م0507الشركة والمجتمع، وفي سنوات 

وقد بدأت إرهاصات المفهوم بدفع من المنظمات غیر الحكومیة كردة فعل للممارسات غیر األخالقیة      
الشركات والمنظمات الدولیة،  إلىاعت ومع مرور الوقت أن تصل لبعض الشركات ردود الفعل هذه استط

 ألداءوالنقابات الصناعیة ، والحكومات ، وأن تشكل ضغطا مستمرا وتحشد الرأي العام العالمي لدعوة الشركات 
حدد، مسؤولیتها االجتماعیة، إال أنه في مقابل ذلك لم یكن وال یزال مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات غیر م

 .ولم یحظ بالتعریف المحدد لدى جمیع األطراف المعنیة به والبیئات المتنوعة
فهناك بعض العناصر التي یتضمنها  ،أنه ورغم عدم وضوح المفهوم (&Frynas Blowfeild)ویؤكد      

 2:بشكل عام، وهي
  القوانین أحیانا؛تتحمل الشركات مسؤولیة مقابل تأثیرها على المجتمع والبیئة التي تتجاوز 
 ؛أعمالهاالمشتركین في  فاألطراكها مع غیرها من و تقع على الشركات مسؤولیة تجاه سل 
  الشركات یجب أن تدیر عالقتها مع المجتمع الذي تعمل به سواًء ألجل أغراض اقتصادیة أو إضافة

 .قیمة للمجتمع
 :تعریف لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات إلعطاءهناك بعض المحاوالت المتعددة  أنكما 
، وشكل "التزام منظمة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فیه"المسؤولیة االجتماعیة بأنها  (دراكر)عرف  حیث   

 . 3هذا التعرف منطلق لدراسات الحقة فتحت الباب واسعا لدراسة الموضوع في اتجاهات وتوجهات مختلفة



 جامعة بسكرة  – واالجتماعية  مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية: اليوم الدراسي حول                 
 

5 
 

7102 

، والذي اعتبر كقاعدة للعدید من النماذج النظریة التي عد األكثر تكامالالذي ی (كارول)ونجد تعریف      
تطورت الحقا، حیث یرى أن المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات تتفق مع التوقعات االقتصادیة، القانونیة، الخیرة 

جتماعیة تشتمل على أربع واألخالقیة التي یمنحها المجتمع للمؤسسة خالل وقت معین، أي أن المسؤولیة اال
 .4جوانب وهي المسؤولیة االقتصادیة،  القانونیة، الخیرة، واألخالقیة

التزام " المسؤولیة االجتماعیة للشركات على أنها جل التنمية المستدامةألعالمي من المجلس اوعرف     
الوقت ذاته تحسین نوعیة حیاة المؤسسات المتواصل بالسلوك األخالقي وبالمساهمة في التنمیة االقتصادیة وفي 

 .5"القوى العاملة وأسرها، فضال عن المجتمعات المحلیة و المجتمع عامة
ممارسات األعمال التجاریة "  المنتدى الدولي لقادة األعمالوتعني المسؤولیة االجتماعیة  للشركات حسب      

ترام الموظفین والمجتمع والبیئة، وصممت تلك المتسمة باالنفتاح والشفافیة القائمة على المبادئ األخالقیة واح
 .6"المسؤولیة إلتاحة قیمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إلى المساهمین

نحو التنمیة المستدامة عن طریق  شركاتاإلطار التوجیهي لل" على أنها  00222مواصفة اإليزووعرفت      
ألصحاب المصالح، سواء كان ذلك بالحوار، والتقییم شركة تحدید اآلثار المترتبة على اإلجراءات التي تتخذها ال

 . 7"شركاتوالتنفیذ إلستراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة لل
 8:أنها أجمعت على وجود الخصائص المشتركة اآلتیة بقةالساویتضح لنا من التعریفات  

  لزامیته؛إاإلقرار بطواعیة مبدأ المسؤولیة االجتماعیة للشركات وعدم 
  ؛اإلداریة الیومیة للشركة األعمالتكامل السیاسات االجتماعیة، والبیئیة، واالقتصادیة في 
 األساسیة الراسخة في نشاطات الشركة  نشطةاألماعیة للشركات كونها واحدة من تقبل المسؤولیة االجت

 ؛واإلستراتیجیةاإلداریة 
 ؛جتمع بصفتها عضوا فیهعلى الدور المهم الذي یمكن أن تلعبه الشركة في الم اإلجماع 
  المستدامة  التنمیةالتزام المؤسسة بمسؤولیتها االجتماعیة هي اآللیة التي من خاللها تساهم في تحقیق

 ؛للمجتمع
 یرتكز على جمع المعلومات داخل وخارج الشركة؛ عنصر الشفافیة والذي 
  ستصبح مواطنة؛القدرة على إشراك أطراف أخرى تهتم بالشركة وتتعامل معها، الن الشركة 
  عملیة تشاركیة تقوم بها الشركات لتعظیم القدرة التشاركیة بالتنمیة؛ 
 قطاع خاص، قطاع عام، منظمات المجتمع ) تقوم بها مختلف الشركات، بغض النظر عن طبیعة عملها

  (.المدني
 :أهمية المسؤولية االجتماعية في الشركات -0

للوهلة األولى أنها عائق سیثقل كاهل میزانیة الشركات، إال أنه في  قد تبدو برامج المسؤولیة االجتماعیة     
الواقع یمكن أن تجني الشركة عدة مكاسب من جراء ممارسة برامج المسؤولیة االجتماعیة خاصة على المدى 

 9:البعید وتتمثل فیما یلي
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  تطویر صورة المنظمة أمام المجتمع؛تحسین و 
  األفضل للمستثمرین، وذلك عن طریق رفع قیمة األسهم في األمد تمثل المسؤولیة االجتماعیة الحالة

الطویل، لما تحظى به الشركة من ثقة لدى المجتمع، وما تقوم به للحد من المخاطر التي یمكن أن 
 تتعرض لها مستقبال؛

 ة القوانین والتشریعات ال یمكنها أن تستوعب كل التفاصیل المرتبطة في المجتمع، ولكن بوجود المسؤولی
 في األعمال فإنها ستمثل قانونا اجتماعیا؛

  مساعدة المجتمع في معالجة وحل في تحقیق المسؤولیة االجتماعیة و إن لم تقم الشركات بمهامها
 فإنها یمكن أن تفقد الكثیر من قوتها التأثیریة في المجتمع؛ ،المشكالت التي یعاني منها

 مناسب ترك الشركات لتعمل في المجتمع لتتجنب الوقایة من المشكلة أفضل من عالجها، لذلك من ال
   .المشكالت قبل أن تتفاقم و یصعب عالجها

 :للشركاتعناصر المسؤولية االجتماعية أبعاد و  -3
یشیر إلى جوهرها بأربعة أبعاد رئیسیة  (كارول) إن شمولیة محتوى المسؤولیة االجتماعیة جعلت الباحث     

هي االقتصادي واألخالقي والقانوني والخیر، وفي هذا اإلطار طور مصفوفة بین فیها هذه األبعاد األربعة وكیف 
ویوضح الجدول الموالي خالصة للممارسات األكثر . یمكن أن تؤثر على كل واحد من المستفیدین في البیئة

تي یمكن أن تعتبر أبعادا أساسیة لمحتوى المسؤولیة االجتماعیة تجاه مختلف األطراف شیوعا في دول العالم، وال
 :المستفیدین

 أبعاد المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات وعناصرها الرئیسیة والفرعیة(: 20)الجدول رقم
 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 
 االقتصادي

 

 .وعدم اإلضرار بالمستهلكینمنع االحتكار  - المنافسة العادلة
 .احترام قواعد المنافسة وعدم اإللحاق األذى بالمنافسین -

استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي والخدمات التي  - التكنولوجیا
 .یمكن أن یوفرها

استخدام التكنولوجیا في معالجة األضرار التي تلحق  -
 .بالمجتمع والبیئة

 
 القانوني

 
 
 
 

حمایة قوانین 
 المستهلك

 .عدم التجار بالمواد الضارة على اختالف أنواعها -
 .حمایة األطفال صحیا وثقافیا -
 .حمایة المستهلك من المواد المزورة والمزیفة -

 حمایة البیئة
 

 .منع تلوث المیاه والهواء والتربة -
 .التخلص من المنتجات بعد استهالكها -
 .منع االستخدام التعسفي للموارد -
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 .صیانة الموارد وتنمیتها -

 .منع التمییز على أساس العرق أو الجنس أو الدین - السالمة والعدالة
 .ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن -
 .إصابات العمل -
 .التقاعد وخطط الضمان االجتماعي -
 .عمل المرأة وظروفها الخاصة -
 .المهاجرین وتشغیل غیر القانونیین -
 .المعوقینعمل  -

 
 األخالقي

 
 
 

 .مراعاة الجوانب األخالقیة في االستهالك - المعاییر األخالقیة
 .مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظیف -
 .مراعاة حقوق اإلنسان -

والقیم  األعراف
 االجتماعیة

 .احترام العادات والتقالید -
 مكافحة المخدرات والممارسات الالأخالقیة -

 .نوع التغذیة - الحیاةنوعیة  الخیر
 .المالبس -
 .الخدمات -
 .النقل العام -
 .الذوق العام -

طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولیة االجتماعیة وأخالقیات  :المصدر
 .27، ص 7772، دار وائل، األردن ، 0، ط(األعمال والمجتمع)األعمال 

، فإننا نجد عالقة وثیقة بین (كارول) ولغرض فهم هذه المكونات األربعة للمسؤولیة االجتماعیة التي قدمها      
متطلبات النجاح في العمل ومتطلبات تلبیة حاجات المجتمع، وخاصة في إطار األبعاد االقتصادیة والقانونیة، 

بل األعمال، في حین یتوقع المجتمع من حیث تمثل هذه األبعاد مطالب أساسیة للمجتمع یجب تلبیتها من ق
األعمال أن تلعب دورا أكبر فیما یخص عناصر بعدي األخالقي والخیر، علما بأن هذا األخیر یمثل في حقیقته 

 .رغبات مشروعة للمجتمع یفضل أن تتبناها المؤسسات المختلفة
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II– غلوبال "ترتيب للشركات العالمية حسب نماذج ناجحة في تطبيق المسؤولية االجتماعية
022:" 
إن قیام الشركات بدورها تجاه المسؤولیة االجتماعیة یضمن إلى حد ما دعم جمیع أفراد المجتمع ألهدافها     

جاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقا، عالوة على ورسالتها التنمویة واالعتراف بوجودها، والمساهمة في إن
إلى خلق فرص عمل  یاتیة والمعیشیة الضروریة، إضافةاحتیاجات المجتمع ومتطلباته الح المساهمة في سد

 . جدیدة من خالل إقامة مشاریع خیریة واجتماعیة ذات طابع تنموي
تكالیف التشغیل،  تقلیص ذات الممارسات المسؤولة اجتماعیاومن بین الفوائد التي تجنیها الشركات      

خالص العمالء، وزیادة اإلنتاجیة  صناف المنتجات وسمعتها، وزیادة المبیعات،وتحسین الصورة العامة أل وا 
 .والنوعیة
ویهدف إلى  ،م7779والموجود منذ عام  "Corporate Knights"لـ"  077غلوبال "ترتیب   وحسب     

(. CSR)تصنیف الشركات العالمیة على أساس معاییر االستدامة وسیاستهم من المسؤولیة االجتماعیة للشركات 
 ." 077غلوبال "بورس، قوائم & ، مثل ستانداردز "ستاندارد"تستخدم وكاالت التصنیف 

 :لتاليالترتیب ا ثالث شركات في م نجد7700جانفي  77، الذي نشر في 7702وحسب تقریر 
 ":BMW" شركة -0

من بین أهم الشركات المصنعة للسیارات م ، وهي 7702في المرتبة األولى  لعام  " BMW"  تعد شركة     
والمسوقة لعمالئها التي تستهدفهم بما  ونظیفة تطابق للمواصفات العالمیةفي العالم، والتي تتمیز بمنتجات ممیزة 

 .یحقق لهم حاجاتهم ورغباتهم من جهة، وأهدافها الربحیة من جهة أخرى
م فقد قامت بالدخول لسوق 0557في الستینات، ركزت الشركة ثرواتها على السیارات الریاضیة، أما في       

ذات المسؤولیة العامة إلنتاج ذات "  Anbar "صناعة السیارات اإلنجلیزیة عن طریق عمل مشترك مع شركة
 .10محركات الطائرات

للمسؤولیة االجتماعیة للشركات إلى تحقیق أعلى مستوى من االستدامة خالل  "BMW" وتهدف استراتیجیة      
 . كل مرحلة من مراحل دورة حیاة السیارة من خالل تنفیذ مجموعة من التدابیر والمبادرات ذات الصلة

 :النظيفةالسيارات  -0-0
تستخدم ثروة االبتكار هائلة ومن التقنیات العالیة الكفاءة، حیث ذهبت إلى أبعد من ذلك " BMW"إن شركة      

تبني من التصمیم إلى اإلنتاج، والعمر اإلنتاجي للسیارة التي تقوم بتسویقها، والتي تستند كل تفاصیلها على 
 .، ألنها السلوك الذي ال یكون له بدایة أو نهایةمةالمسؤولیة االجتماعیة بما یحقق التنمیة المستدا

لیس فقط تصنیع السیارات دون انبعاثات، ولكن أیضا الستخدام " BMW i"إن الهدف من تطویر سیارات     
وبما یحقق حاجات ورغبات  (خاصة من الداخل)أقصى قدر من المواد النظیفة والمستدامة المصنعة والمدورة 

 .المستهلكین
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، ویرمز إلى الطابع االستثنائي لهذه االطالقة، فمعها "innovation"لتعیین BMW iیعني في " i" وتعني     
، والذي یعني تصمیم ممیز، والذي یجمع بین عالم الفخامة والجمال "next premium"الصانع األلماني خلق 

تعریف ببعض المعاییر المتعلقة باستخدام واألداء االجتماعي مع المعاییر البیئیة العالمیة من خالل إعادة ال
المواد المستدامة، وتطویر عملیات التصنیع الصدیقة للبیئة، أي تقدیم السیارة التي تجمع بین الوعي البیئي ومتعة 

 .11مع مكافأة بیئیة یتم خصمها بما یحقق أهداف الشركة القیادة ألصحابها
 :النظيفة المستخدمة ءوالكهربا المواد -0-0

تتربع على المركز األول مرة أخرى حسب " BMW"شركة م ،7779م وللمرة التاسعة منذ عام 7702في      
حیث كان دافع الشركة خلق معاییر . مؤشر داوجونز لالستدامة في صناعة السیارات األكثر استدامة في العالم
دة والجلود الطبیعیة وأخشاب الكافور جدیدة للتصنیع، والتي تعتمد الشركة على ألیاف الكربون الطبیعیة المتجد

 .®FSCمن الغابات المعتمدة  %077ذو المسام المفتوحة بـ 
من المواد الخام والبالستیك المعاد تدویره والقابل للتجدید، أما المفروشات  %79وعموما، یتم استخدام      

 .PETمن  %1والمصنع باستخدام  %077المنسوجة فیتم صنعها من البولستیر المدور بـ 
وأیضا تستخدم الشركة الطاقة النظیفة من خالل واحدة من أكبر محطات تولید الطاقة الكهرومائیة في      

وباإلضافة إلى ذلك، تعتمد في عملیة التصنیع على ألیاف الكربون بطاقة مكثفة ". سد كولي"العالم باستخدام 
من الطاقة المستخدمة في  %077ول على موصولة ببحیرة موسى بالوالیات المتحدة األمریكیة للحص

وكذلك، تم تخفیض الطاقة الالزمة . بمصادر الطاقة المتجددة" Leipzig"بمصنع في "  BMW i3"تصنیع
 %07 واستهالك المیاه بنسبة %97بنسبة  Leipzigفي مصنع " BMW i3"إلنتاج

12 . 
 ": Dassault Systems" شركة -0

 Dassault" االبتكار مصممو عاما، 17 ألكثر منم ، حیث و 7702الثانیة لعام وتأتي بدورها في المرتبة      
Systems" عادة التفكیر إلعادة وخبرتهم طاقتهم كل قاموا بتكریس  لخلق والحلول 1D التصمیم تقنیات اختراع وا 

 جدیدة تحدیات إلى والذي یقود ،العالم تحول في حاسمة قوة كونه من ،الناس حیاة حقا تحسن التي الخبرات
 .والخیال العلم بین الحدود وعبور
، الحقیقي العالم بیانات على مبنیة افتراضیة بیئة خلق "Dassault Systems"تمكنت  1D تجربة ومع    

 .والصناعات التخصصات عبرو  مكان، كل في هوف ،R & D مختبرات على یقتصر االبتكار حیث لم یعد
 :على تحقیق مایلي " Dassault Systems"االجتماعیة لـوتعمل استراتیجیة المسؤولیة 

 : الثقافة األخالقية -0-0
 جمیع على یؤثر الذي الطموح وهو والنمو، المستدام االبتكارب عمیقا التزاما " Dassault Systems" تلتزم     
 العالم توازن وحمایة االجتماعي االستقرار لتعزیز تعهد حین في ككل، واالقتصاد التجاریة األعمال جوانب
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 إلى الهدف هذا تحقیق ویستند. والحیاة والطبیعة لمنتجل المالئمة االبتكارات إنتاج إلى ، حیث تهدفالطبیعي
 وحجر األساسیة القیمة هو والمستدام األخالقي النمو مواصلةو  للشركة، المتبادل واالحترام والتعاون النزاهة
 عبكال نفسهاالشركة  وضعت عاما، 17 مدىللشركة، فعلى  االجتماعیة المسؤولیة سیاسة في الزاویة

 والشركاء عمالئها مع وثیقة عالقات، وأیضا بناء واالقتصادي والصناعي التكنولوجي االبتكار في استراتیجي
 .الحكومیة والوكاالت والمساهمین

 بإبالغ ،واللوائح للقوانین واالمتثال ،عادلةال تجاریةال ممارساتال في الشركة تنبثق من خالقیةاأل ثقافةإن ال     
 .یوم كل موظف 01777 تتخذها ازاء التي والقرارات األعمال إدارة جوانب جمیع

 :في والمسؤول األخالقي بالسلوك " Dassault Systems"شركة  التزام وینعكس

 ؛الشركة موظفي جمیع على المنطبقة القواعد -
 .للشركة الحوكمة نظام -
 .والتدریب للموظفین التوعیة حمالت -

 :والموثوقية والدقة الشفافية  -0-0
 لقیاس تعمل بجهد أنها كما البیئة، على تأثیرها تقلیل على عمالئها" Dassault Systems" شركة تساعد     

 لتقییم محددة منهجیة لتحدید األوروبیة المفوضیة مع اتحادات في أیضا 1DS برنامج ویشارك. تأثیرها وخفض
 13:مایلي البیئیة لإلدارة 1DSویدعم نهج  .البرمجیات ناشري من الدفیئة غازات انبعاثات

 عام في٪ 17 حیث تم تغطیتها بـ التقاریر على نطاق الشفافیة توسیع عملت الشركة على :الشفافية -أ
تطبق  الشركةفإن  لها، ةواالجتماعی ةالمالی تقاریرلل ووفقا. م7707 عام في٪ 27 من أكثر لتغطیةم، 7775
 .التابعة لها والمواقع اإلدارات جمیع ذلك في

. البیانات نوعیة تحسین إلى البیئیة البیانات موثوقیة على والعمل اإلبالغ نطاق توسیع یهدف :الدقة -ب
 تقییم لتحسین الشركات اتحادات في أیضا سهمت ولكننا البیئي، اإلبالغ عملیة لتحسین فقط سعىت الفالشركة 

 .البیئي األثر
 بیاناتها موثوقیة تحسین على أیضا تعمل تقاریرها، نطاقالشركة  فیه توسع الذي الوقت في :الموثوقية -جـ

 عام من واعتبارا ،(م7700 للسنة المالیة) 7707 عام في الداخلیة لبیئیةل مراجعة أول لقد أجرتو . البیئیة
 .ثالث طرف قبل من البیئیة المراجعة عملیة تجرىحیث  ،(م7707 المالیة السنة) م7701
 الشركة تستخدم العالم، مستوى على الكربونیة البصمة تحلیلیم األداء البیئي العالمي للشركة، و تقیول     

 قبل من م7770 عام في الدفیئة غازات آثار لتقییم األسلوب هذا بدأ ، حیث(CSR)الدفیئة غازاتال بروتوكول
 الشركات بین الشراكة خالل من تطویره تم وقد. العالمیة الموارد ومعهد المستدامة للتنمیة العالمي األعمال مجلس
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 واإلجراءات القیاس وأدوات واإلبالغ للمحاسبة مشترك إطار لوضع والحكومات الحكومیة غیر والمنظمات
 .المناخ تغیر لمقاومة
 14:التالي النحو على شركةال في الدفیئة غازاتال انبعاثات تشغیل نطاق الدفیئة غازاتال بروتوكول ویقسم

 ؛الشركة علیها تسیطر التي أو المملوكة الموارد من األحفوري الوقود حرق من المباشرة االنبعاثات :0 النطاق
 ؛الكهرباء إنتاج أو شراء عن الناتجة المباشرة غیر االنبعاثات :0 النطاق
 .واألشخاص البضائع نقل إلى الممتدة التورید سلسلة من المباشرة، غیر األخرى االنبعاثات جمیع :3 النطاق

 :والمرأة الرجل بين المهنية المساواة -0-3
 المرأةقیادة ل المهنیة المبادرات خالل من الجنسین بین المساواة " Dassault Systems"شركة  تشجع    

 .بها النهوضو 
. العالمي الصعید على للشركة ممثال 77 جمعت و، المرأة لمبادرة الثانیة القمة انعقدت ،م7702 جوان وفي

 التوظیف تعزیز أجل من أنشئتحیث  الوعي،ونشر  اإلدارة مستوى لرفع تدابیر اتخاذوأولویاته 
 .اإلداریة المناصب فيعددهن  وزیادة الشركة في لنساءل
 %02 یمثل ما وهومن اإلجمالي،   %72 كان عدد النساء الموظفات في الشركة ،7702 دیسمبر 10 فيو 

المناصب  على النساء من السنة خالل اإلدارةایكالهم  تم الذین األشخاص من % 70 وكان، المدیرین من
 : التالیة
 والخدمات؛ والمبیعات التسویق في 99% -
 ؛وغیرها اإلدارة في قیادة 10% -
 . R & D في 02% -
 لجمیع" لي متروك األمر"حمل شعار  مثل المحلیة اإلجراءات من العدید تنفیذ تمم، 7702 عام في     

في  تقدمالو ها داخل إمكاناتهم تحقیق على لمساعدتهم یحةنص 02 معداخل الشركة وفي جمیع فروعها،  الموظفین
 مستوى لرفع مسیرةوالمجتمع، و  لالقتصاد المرأة منتدى مثلالنشاطات  مختلف في والمشاركة. المهنیة حیاتهم
 .وغیرها ،للقلب العالمي الیوم في وفرنسا كندا الهند، وفي في الدمویة واألوعیة القلب بأمراض الوعي
 نساء أربع لدیه اإلدارة مجلس أن حین في ،رجال وثمانیة امرأتان من للشركة التنفیذیة اللجنة وتتألف     

 ، رجال وخمسة عضوات
 بالمساواة المتعلقة اللوائح، و بها المعمول بالقوانین االلتزام إلى " Dassault Systems"شركة وتسعى     

فرنسا، ألمانیا، إنجلترا، هولندا، الوالیات )  البلدان مختلف فيبین العاملین بها من الجنسین  التمییز وعدم المهنیة
 .15المتحدة االمریكیة، كندا، الیبان، الصین، كوریا الجنوبیة، استرالیا

 
 
 



 جامعة بسكرة  – واالجتماعية  مكانة وممارسات المسؤولية االجتماعية في العلوم اإلنسانية: اليوم الدراسي حول                 
 

12 
 

7102 

 :"Outotec"شركة  -3
. م7772 عام في إنشاؤها تم التي فنلندا في المدرجة التكنولوجیا شركة هيو  ولقد جاءت في المرتبة الثالثة،     

 في التصنیع ویتم، الباطن من منتجاتها غالبیة وتشتري التصنیع في واالستشارات التصمیم على أكثر وتركز
 .المعدات بتصنیع تقوم التي ،"أوتوكومبو في أوتوتیك" ورشة
 تموت تصمم التي المعقدة النباتیة والتعدین التعدین مشاریع وبیع ،والمشروع التكنولوجیا ركةش "Outotec" وتعد

 العمالء بتدریب وتقوم ،العملیات وتسلیم وتصمم التورید سلسلة الشركة وتجمع. شركائها مع بالتعاون أولدیها 
 منذ  "Ethibel EXCELLENCE"االستثمار سجل في لتظهر Outotec اختیار تم قدو .إدارة هذه العملیات على
 متوسط من أعلى الشركة أداء أن إلى  "Ethibel" المنتدى أجراه الذي االختیار هذا ویشیر. م72/75/7702

من  "Outotec"، وتظهر هذه األخیرة في شركة (CSR) للشركات االجتماعیة المسؤولیة حیث من قطاعها

 :خالل
 :الصحة والسالمة في العمل  -3-0

 تحت یعملون الذین ،الباطن من والمتعاقدین والموظفین الشركة مباني والسالمة الصحة تقاریر تغطي     
 .هامشاریع ومواقع هاإشراف
، المشتركة والعامل دارةاإل بین المشتركة مةوالسال الصحة لجان في( %077) بأكملها العاملة القوى وتمثل     

 الوحدات تمثیل ویتم. (G4-LA5)المهنیة مةوالسال الصحة برامج بشأن المشورة وتقدیم رصد في تساعد التيو 
 .حجما األكبر الوحدات في والسالمة الصحة لجان في أشخاص 07 عن أفرادها عدد یقل التي

 الوفیات من واإلعفاء المفقودة، واألیام المهنیة، واألمراض اإلصابات، وأنواع معدالتوالجدول الموالي یمثل 
 :كما یلي (G4-LA6) بالعمل المرتبطة

 7702 -7702للشركة للفترة  (G4-LA6)تقریر (: 20)الجدول رقم
 المفقودة، واألیام المهنیة، واألمراض ،اإلصابة ومعدل اإلصابة نوع
 (بالعمل المرتبطة الوفیات وعدد ،الغیابو 

7702 7709 7702 

 23 41 33 العمل أثناء أو عن الناتجة الممیتة غیر اإلصابات
 0 0 0 العمل أثناء أو عن ناتجة قاتلة إصابة
 1.8 2.8 1.5 (عمل ساعة ملیون 0) الضائع الوقت إصابة معدل

 1 0 0 المهنیة األمراض
 0 0 0 (عمل ساعة ملیون لكل) المهنیة األمراض معدالت
 304 512 173 المرض أو العمل حوادث بسبب المفقودة األیام

 24.5 35.1 7.6 (عمل ساعة لملیون) المفقود الیومي المعدل
 1.8 1.2 0.9 %الغیاب معدل

 http://www.outotec.com/sustainability-report/2016/gri-and-data/data/social: المصدر
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 اإلصابةسجلت الشركة مستویات منخفضة غالبا بالنسبة  7702نالحظ أن سنة ( 77)من الجدول رقم      
 .مایدل أن الشركة تولي اهتماما كبیرا بموظفیها، واألیام المفقودة، هذا واألمراض اإلصابة، ومعدل
 اإلجمالیة واإلصابات الضائع الوقت إصابات بین التصنیف في واختالفات ثقافیة اختالفاتولقد تم إیجاد      
 القابلة اإلصابة معدالت إجمالي عن أیضا أبلغنا الشفافیة، ولتحسین. البلدان بعض في تسجیلها یمكن التي

 .7702 لعام( تریر) للتسجیل
، دولیا المعلنة اإلنسان حقوق حمایة واحترام بدعم الشركة تلتزم :المحافظة على حقوق االنسان -3-0

 بمعاملة الشركة ملتزمة زالتوما. المنقحة المؤسسیة والسیاسات السلوك قواعد مدونة في االلتزام هذا وینعكس
 أو السلع قدمت ال ، حیث أنهااإلنسان بحقوق التمتع في الحق فرد لكل بأن عترفوت بكرامة، الناس جمیع

 على الفعال القضاء أجل من عملوت  اإلنسان، لحقوق انتهاكات الرتكاب تستخدم سوف أنها تالتی الخدمات
 .األطفال عمل أو الجبري العمل
 ملتزمة تومازل ،م7707دیسمبر في المتحدة لألمم العالمي االتفاق مبادرة إلى "Outotec" انضمتو      

 .المنقحة السلوك مدونة في االلتزامات هذه وترد ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بمبادئ وكذلك بمبادئها،
 ،G4-HR3)الشركة داخل الرسمیة التظلم آلیات خالل من للتمییز حادثین عن اإلبالغ تم ،7702 عام فيو 

G4-HR12 .)مسؤولي وكبیر العالمیة البشریة الموارد مع بالتعاون محلیا، الحوادث هذه استعراض وتم 
 ولم. الروتینیة اإلداریة المراجعة عملیات من كجزء النتائج مراجعة وتمت التأهیل إعادة خطط تنفیذ تمو  ،االمتثال

 .للتنفیذ قابلة الحوادث هذه تعد
 أي أو( G4-HR11) لموردي الشركة اإلنسان حقوق لمعالجة رسمیة آلیات خالل من حوادث أي تقدم ولم     
 (.G4 -LA16) العمل ممارسات أو( G4-SO11) شركة
. اإلنسان حقوق منظور ذلك في بما ،هاب الخاصة السلوك قواعد مدونة ت الشركةراجع ،7702 عام فيو       
 هي التقییم هذا من األولى المرحلة وكانت. م7702 عام أواخر في لعملیاتها اإلنسان حقوق تقییم أت فيبد كما

 من التوجیهیة المتحدة األمم لمبادئ وفقا اإلنسان حقوق مجال في التوجیهیة ومبادئها الشركة سیاسات مراجعة
 سیاساتها مواءمة على تساعد الشركة سیاساتب خاصة توصیات التحلیل هذا عن نتج وقد. خارجي استشاري قبل
، مع للسیاسات المستقبلیة مراجعاتها في النتائج، مع األخذ بعین االعتبار اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع

 .16م7700 عام فيلعملیاتها  اإلنسان حقوق تقییم لمواصلة تخطیطها
 المعلومات إدارة یتم ، حیثبیاناتهم بملكیة دائما "Outotec" عمالء یحتفظ :اآلمنة البيانات إدارة -3-0

 ، ویمكنآمن بشكل للعمالء الیومیة العملیات إلدارة في الشركة االستشعار أجهزة قبل من جمعها تم التي
 في ممارسات الشركة تستندو ،العمالء بیانات إلى الوصول المشروع على یعملون الذین لخبراءل فقط
 .7077717 و ISO /IEC 70770 إلى وأمنها المعلومات إدارة
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 III- واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات في الجزائر: 
لمواصفة المسؤولیة هناك مجموع ست مؤسسات جزائریة شرعت في مسار الحصول على المطابقة المتعلقة      

م تحت إشراف المعهد الوطني للتقییس، ویتعلق األمر بالمخبر العمومي لمراقبة 7700منذ  72777االجتماعیة 
، والتي اختیرت سنة (NCAالمصبرات الجدیدة )البنایات لبومرداس والمجموعة الخاصة للصناعة الغذائیة 

، واتصاالت الجزائر ومجموعة عنتر تراد (ENACفرع سوناطراك )م، وكذا المؤسسة الوطنیة لألنابیب 7700
 .18م7700كوندور وسیفیتال بجایة في نفس السنة الجاریة

في التصنیف العالمي لالقتصادات ( 059من أصل ) 072المرتبة احتلت الجزائر  بالرغم من ذلك، فإنو      
، والتي تتخصص (Respeco)وفقا النفتاحها على المسؤولیة االجتماعیة للشركات، التي أنشأها معهد أبحاث 

 .في تعزیز االقتصاد المسؤول
لتي تسمح وتشجیع تنمیة یتیح إمكانیة تقییم البلدان وفقا للشروط ا( Respeco)وبالتالي، فإن ترتیب معهد     

وللقیام بذلك، تأخذ في االعتبار البیانات المتعلقة بالبیئة، وعدم المساواة . المسؤولیة االجتماعیة للشركات
 .والتمییز، وقانون العمل، والتشریعات االجتماعیة، والفساد، والمعلومات

بعیدة جدا الجزائر  یضعو ، م7701مقارنة بعام  منحدرا م7700في الجزائر في عام  072ویمثل المركز     
ما یخلق أمام ، هذا م95 المركز في، في حین أن تونس 92یحتل المغرب المرتبة  عن الدول المغاربیة، حیث

 .19المسؤولیة االجتماعیة للشركات مفهوم تحدیات كبیرة لتتمكن شركاتها من تبني الجزائر
یجد تقصیرا كبیرا من هذه الكیانات الضخمة التي تجني أرباحا طائلة  واقع الشركات الكبرى بالجزائر،إن      

داریة كبیرة مقدمة من قبل الدولة،  من نشاطاها االقتصادي حكومیة كانت أو خاصة، مقابل تسهیالت جبائیة وا 
اللهم بعض اإلسهامات المناسباتیة على شكل فعالیات بسیطة ال تسمن وال تغني من جوع، أو دعم النوادي 
الریاضیة ألغراض إشهاریة بحتة، دون مراعاة األثر االجتماعي المرجو تحقیقه، خاصة لدى الفئات الهشة في 

 .المجتمع من ذوي االحتیاجات الخاصة واألیتام واألرامل وغیرها
تكسب الشركات من خالل نشاطاتها االقتصادیة أمر مشروع، كفله الدستور واللوائح والقوانین المنظمة  وأن 
شاط االقتصادي والتجاري، لكن في ظل قلة الوعي بضرورة إسهام هذه الشركات الكبرى في المشاریع ذات للن

النفع العام، وغیاب العمل الجمعوي المؤسسي في الجزائر، مطلوب الیوم أكثر من أي وقت مضى من الحكومة 
اعلین االقتصادیین في دعم المشاریع لمفهوم المسؤولیة االجتماعیة، بإشراك مختلف الف أن توجد اإلطار التنظیمي

ذات الطابع االجتماعي مقابل التسهیالت التي یحصلون علیها من إعفاء ضریبي وأراض مجانیة وتسهیالت 
بنكیة، كما هو الحال في عدید الدول حتى العربیة منها، حیث المسؤولیة االجتماعیة صارت إدارة قائمة في 

ریة والجمعیات بطرح مشاریع للفئات األكثر احتیاجا، مع مؤشرات واضحة هیكل الشركة، تتنافس المؤسسات الخی
وخطط ممنهجة، لتحظى بالدعم المالي لهذه الشركات، في تالحم وتعاون وتشارك بین القطاع األهلي أو ما 
أصبح الیوم یسمى بالقطاع الثالث والمتعاملین االقتصادیین، بتأطیر محكم عادة من هیئة مختصة أو وزارة 

لعمل والشؤون االجتماعیة، بل أن بعض الحكومات أعفت الشركات من الضرائب على أرباحها، مقابل التزامها ا
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ات بتقدیم مشاریع اجتماعیة أو دعم مبادرات شبابیة، وهذا ما أوجد مناخا تكافلیا، ووعیا اجتماعیا باحتیاجات فئ
على الجهات الحكومیة، خاصة ما یتعلق ما أسهم أیضا في تخفیض الضغط المجتمع الضعیفة والمحتاجة، و 

بالفئات التي تحتاج حجم إنفاق وعنایة كبیرا جدا، ولفترات زمنیة قد تتجاوز العقود من الزمن، كما هو الحال 
 .لمرضى السرطان وذویهم، واألمثلة في هذا المجال كثیرة جدا

دافعیة الخیر التي جبل علیها اإلنسان لشركات، ال یجب أن تمارس بالعرف و في اإن المسؤولیة االجتماعیة     
فقط، دون تأطیر أو توجیه یالمس احتیاجات المجتمع، بل یجب أن ینتقل مستوى هذه المبادرات من الطابع 
الخیري العفوي، إلى مشاریع ذات بعد تنموي، تحقق االستدامة وأهداف التنمیة الشاملة وتواجه تحدیات المستقبل، 

ثراؤها إلى لبنة أولى ألخلقة في ااالجتماعیة وما أكثرها، فالمسؤولیة  لشركات قد تتحول إذا ما تم تأطیرها وا 
التنمیة االقتصادیة، ما یتطلب المزید من العمل والتخطیط والتنسیق بین مختلف المعنیین بضمان الرفاهیة 

 .20للمواطن، وهي في الحقیقة مسؤولیة وطنیة نتشارك فیها جمیعا
 :الخاتمة

الكبیرة التغاضي عن شركات وانتشار مفهوم المسؤولیة االجتماعیة، أصبح من الصعب على ال مع ترسیخ     
حساسها بالمسؤولیة االجتماعیة داخل المجتمع، وأهمیة هذه المشاركة االجتماعیة ال تكمن فقط  دورها التنموي وا 

نما أصبحت أمرا ضروریا لكسب تعاطف المجتمع  واحترامه، وبالتالي ضمان في مجرد الشعور بالمسؤولیة، وا 
 .النجاح واإلقبال من الجماهیر

السباقة لتبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة   Outotec، و BMW ،Dassault Systems :الشركات ونجد     
یهدف إلى تصنیف ، والذي  "Corporate Knights"لـ"  077غلوبال "ترتیب   حسبم 7702للشركات  لعام 

، (CSR)من المسؤولیة االجتماعیة للشركات  استراتیجیاتهمعلى أساس معاییر االستدامة و الشركات العالمیة 
حیث تمكنت من اثبات اهتمامها من أجل ترسیخ مفهوم المسؤولیة االجتماعیة في أنشطتها المختلفة مما أدى 

 .الى تحقیق ریادتها

ا كبیرة حتى تتمكن من تبني مفهوم المسؤولیة وتبقى الجزائر بعیدة في هذا المجال، وال تزال أمامها أشواط     
الجهود الجماعیة من الحكومة والشركات  ووعي أفراد  بتضافرال إاالجتماعیة لشركاتها، ولن یتحقق ذلك 

 .المجتمع به
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 :عنوان المداخلة

 التسويق االلكتروني استراتيجية نحو تجسيد المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال من خالل

 .للحمالت التسويقية لـ سامسونغ تحليليةدراسة 

 معلومات الباحثين

 مرزق إيمان. أ
طالبة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 الجزائر. التسيير جامعة بشار
 0664308323: رقم المحمول

 Mrezegueimane@gmail.com: الكتروني.ب

 شاللي الطاهر حسام الدين. أ 
طالب دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 الجزائر. جامعة بشار
 8330468660: رقم المحمول

   chellalitahar1603@gmail.com:الكتروني.ب
 (جامعة بشار)مخبر الدراسات االقتصادية والتنمية المحلية بالجنوب الغربي 

  الملخص
تهدف هذه الورقة إلى إظهار دور التسويق عبر االنترنت في تجسيد المسؤولية االجتماعية للمنظمات المعاصرة 

المنظمات  تواجهها هذهمن خالل دراسة المحتوى االلكتروني المعروض لهذا الشأن من جهة، والتحديات التي 
 .يةثانبخصوص التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا الرقمية من جهة 

الى ضرورة التوجه نحو التسويق عبر االنترنت لما له من دور مهم وكبير في نشر برامج  وقد خلصت الدراسة
والمشاركة الفعلية في التنمية المستدامة للمجتمع المستهدف باإلضافة الى ضرورة ولوج  المسؤولية االجتماعية

 .ية التي تمنحها شبكة االنترنتالمنظمات المعنية بتطبيق هذا المفهوم الى التطبيقات الرقم
   .التسويق عبر االنترنت، المسؤولية االجتماعية، البيئة، التنمية المستدامة :الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’objectif de cette feuille le rôle du marketing par internet pour l'incarnation de la 

responsabilité sociale des entreprises contemporaine à travers l'étude du contenu 

électronique approuvé pour cet effet d'une part, et les défis qui à relever par ces entreprises 

en ce qui concerne l'évolution dans le domaine de la technologie numérique d'autre part. 

L’étude à conclu qu’il est nécessité d'orienter vers le marketing par internet parce qu'il a un 

rôle important et significatif dans la diffusion des programmes de la responsabilité sociale et 

la participation efficace dans   le développement durable pour la société visée. 

En addition de la nécessité des entreprises à appliquer le système numérique ce qui lui donne 

à travers l'Internet. 

Mots-clés :Le marketing par internet, la responsabilité sociale, l’environnement, le 

développement durable. 
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 :ةــدمـقـم

بعد تفاقم المشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية في مختلف دول العالم، والتي كانت الشركات 
الدولية السبب في ظهور بعض منها، ظهرت ضغوطات كبيرة على هذه الشركات في سبيل مواجهة 

ؤولية تتبلور ثقافة المس بدأتالتزاماتها وتصحيح الممارسات غير المسؤولة الصادرة عنها، من هنا 
في محاولة منها لتحسين  االجتماعية، وأصبحت منظمات االعمال تغير من نظرتها للمجتمع والبيئة

 .صورتها من جهة ولعب دور فعال وايجابي في المجتمع من جهة أخرى

والمؤسسة التي تبني استراتيجيتها على المسؤولية االجتماعية تضمن حد من الدعم لرسالتها، والرسالة 
حترام محيطه،هي المرآة   التي تعكس وجه المؤسسة لدى المجتمع وتلمح الى االهتمام بالمستهلك وا 

نالحظ من خالل ذلك ان المؤسسة في تواصل مع المستهلك وبيئته التي يعيش فيها، هذا التواصل 
يتطور بتطور إتجاهات ورغبات المستهلك وبتطور الوسائل االتصالية ومن أهم وسائل االتصال في ظل 

إذا نحن نتحدث عن بيئة وأدوات " االنترنت" ول الذي يشهده العالم بفعل انتشار التكنولوجيا الرقمية التح
بما  أو عبر االنترنت تطبيقاته، و المقصود هنا التسويق االلكترونييجمع بينها فضاء االنترنت بمختلف 
 .ان العالقة بين المستهلك والمؤسسة 

أساسا لمجموعة األفكار المثارة سلفا عمدت الورقة البحثية هاته لألخذ في تساؤل رئيسي  :إشكالية البحث 
 .أن يجسد مفهوم المسؤولية االجتماعية؟ عبر االنترنتالى إي مدى يمكن للتسويق :  مفاده

 :ويمكن ان نطرح بعض اإلشكاليات الفرعية وهي كاالتي

 االجتماعية؟ما مفهوم التسويق االلكتروني والمسؤولية  -

عبر هل يمكن لشركة سامسونج أن تجسد مفهوم المسؤولية االجتماعية من خالل التسويق  -
 .الذي تقوم به؟ االنترنت

 :أهداف البحث

 :نظرا لتشعب الموضوع وحساسيته تشعبت أهداف الورقة البحثية، لكنها وبكل بساطة حامت حول  

 االلكتروني والمسؤولية االجتماعيةعرض نظري موجز حول المفهومين التسويق  -

محاولة إستعراض تجربة سامسونج في مجال التسويق عبر االنترنت وتسخيره لخدمة المجتمع بكل  -
 .نواحيه
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  :الدراسةهيكل 

 .تقديم مبسط حول التسويق االلكتروني والمسؤولية االجتماعية -

 .سامسونغواقع التسويق االلكتروني والمسؤولية االجتماعية لدي  -

 (.0844-0882)دراسة تحليلية لنتائج حمالت المسؤولية االجتماعية لشركة سامسونغ احصائيات  -

 دراسة مفاهمية للتسويق اإللكتروني والمسؤولية االجتماعية: المحور األول 

في عالم يتغير فيه كل شيء، حيث تتحول األسواق، تتطور التكنولوجيا ويتضاعف المنافسون، يكثر 
ية المستدامة والبيئة، وتوقعات المجتمع واحتياجاته وتتعالى األصوات من أجل حقوق اإلنسان الحديث عن التنم

ووعي اجتماعي   "التسويق االلكتروني" مع ظهور ظروف وتطبيقات جديدة في مجال التسويقواحترامها، و 
نتاج مسؤول وبيئي جديدا ومفاهيم حديثة تقوم في مجملها على الذي تطور  كذلك سلوك إستهالكي مسؤول، وا 

بنمو احتياجات المجتمع وأرباح المؤسسة، ومدى تبنيها لهذا االتجاه الجديد عبر مراحل زمنية مختلفة، وصوال 
 ".المسؤولية االجتماعية للمؤسسات" الى مصطلح

 :التسويق االلكتروني -1

 .1"عملية تحليل ووضع استراتيجية تسويقية بواسطة شبكة اإلنترنت" :يمكن تعريف التسويق اإللكتروني 

خصوصية التسويق على  4226أحد الكتاب في مجال المقاالت التجارية سنة  "مادي ج"ذكر  -
 :وعرفه Inter-marketingاإلنترنت وأطلق عليه مصطلح جديد هو التسويق األنترنتي  

 "2.تكنولوجيا المعلومات التي لها قوة تحويل التسويق هو" -

كما يوصف بأنه عملية تطبيق مبادئ التسويق من خالل إستخدام الوسائط اإللكترونية وبشكل أكثر خصوصية 
 .إستخدام شبكة اإلنترنت

 مزيج التسويق االلكتروني -2

 المنتج االلكتروني : أوال
المنتج هو أحد عناصر المزيج التسويقي االلكتروني الهامة والتي تعتمد عليها بقية عناصر المزيج -   

 3.التسويقي كافة، ويعتبر اساس العمليات التسويقية إلشباع حاجات ورغبات الزبائن عبر الشبكة
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  التسعير االلكتروني: ثانيا
الذي يعد العنصر االكثر  لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثورة هائلة في مجاالت التسعير،

مرونة من بين عناصر المزيج التسويقي، وذلك من حيث القدرة على تغييره وتعديله عند الحاجة، وتتيح 
بالمسائل المتعلقة باألسعار االنترنت المجال للعمالء على اختالف أنواعهم، بأن يكونوا على اطالع شامل 

 4.وأساليب التسعير وفنونه وآلياته

ومن التطورات الحديثة في استراتيجية التسعير االلكتروني استخدام العملة الرقمية، حيث يسمح للعمالء 
 5.من خالل هذه االستراتيجية بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين لالستفادة من خدمات معينة

  التوزيع االلكتروني :ثالثا
 الكترونيا، فالبرمجياتحولت هذه التكنولوجيا السوق الى سوق الكترونية تتدفق فيها السلع والخدمات واالفكار 

وقواعد البيانات المتاحة اليوم تمكن الزبائن من التواصل مع الشركات مباشرة دون الحاجة لتدخل الوسطاء 
 .السبل للبحث عن وسائل اشباع حاجاتهم ورغباتهم بأنفسهمباعتبار هذه البرمجيات تكفل لهم أفضل 

  الترويج االلكتروني :رابعا 
يعتبر الترويج عبر األنترنت إمتدادًا للترويج التقليدي لكن يكمن اإلختالف باألدوات واإلستراتيجيات المتبعة في 

في إمكانية إستهداف المستهلكين  الترويج والتي من أهمها الموقع اإللكتروني وتكمن قوة الترويج اإللكتروني
بشكل أكثر دقة من خالل تحديد الخصائص الديموغرافية والسيكولوجية للجمهور، وتلعب التصاميم المستخدمة 
مثل األلوان واإلضاءة والواجهات الرسومية في الموقع اإللكتروني دور كبير في إستقطاب الزبائن كما أنه يمكن 

 .مختلف السلع والخدمات بحيث يسهل على المستهلك التصفح فيما بينها بسهولةتصميم كاتالوج إلكتروني يضم 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات -3

كانت مسؤولية المؤسسة تنحصر في إنتاج سلع وخدمات مفيدة للمجتمع فقط، والتي من خاللها تحقق عوائد 
وما رافق ذلك من أزمات اقتصادية واستغالل لأليدي  للمالكين، لكن مع تضخم حجم مؤسسات األعمال،

العاملة وتدني األجور وظهور التكتالت النقابية، برزت مرحلة جديدة كان من خاللها االهتمام بالمسؤولية 
االجتماعية الداخلية من جهة كمرحلة أولى، كتأمين السالمة واألمن في مكان، العمل  تقليص ساعات 

الخ، ثم المسؤولية الخارجية فيما بعد، والمرتبطة بالبيئة الزبائن، المنافسين .....العمل الرعاية الصحية
جمهور المواطنين يكونون على "إلى أن  Henry L.Ganttالخ، بهذا الصدد أشار ......6الحكومة الموردين

 . 7"ههماستعداد لخلق أجواء التعارض والتضاد، إذا أهملت إدارة األعمال مسؤوليتها االجتماعية اتجا
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وبشكل عام، اخذت المسؤولية االجتماعية مراحل عدة حتى وصلت الى المفهوم الذي نحن عليه االن، وهو 
 :كاالتي

 :تعريف البنك الدولي  -

التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم "
والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن 

 .8"واحد

 :تعريف مجلس األعمال للتنمية المستدامة -

من قبل المؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا، والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية، االلتزام المستمر "
إضافة إلى المجتمع المحلى  ،والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم

 .9"والمجتمع ككل

 أخالقية واجتماعية،جميع المحاوالت التي تساهم في تطوع المؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات " -
 إجراءات وجود دون الشركات الحسنة من المبادرات على تعتمد االجتماعية المسؤولية فإن وبالتالي
 10."والتعليم اإلقناع خالل من تتحقق االجتماعية المسؤولية فإن قانوني، ولذلك ملزمة

 سامسونجواقع التسويق االلكتروني والمسؤولية االجتماعية لدى : المحور الثاني
حين انتقلت المفاهيم الى التسويق عبر االنترنت والوسائل الرقمية بمختلف اشكالها، واصبح التسويق االلكتروني 
نتشارا من طرف الزبائن، وجدت سامسونغ التوجه  من احدث الوسائل لترويج السلع والخدمات واألكثر إستخداما وا 

الجهد والوقت والمال، وال شك انه ال بد لشركة لها وزنها الى التسويق عبر االنترنت األنسب من حيث توفير 
وقيمتها في االسواق العالمية ان تستغل التسهيالت والفرص التي يوفرها وبالتالي االستخدام االمثل للتقنيات 
الرقمية بما في ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل انتاجية التسويق وعملياته الموجهة لتحديد حاجات 

لسوق المستهدف وتحقيق رضا الزبائن بدون إهمال اصحاب المصلحة في الشركة، وهذا ما الحظناه من خالل ا
االطالع على الموقع حيث صمم بطريقة جذابة تسمح للمتصفح بالحصول على المعلومات واالطالع على كل 

رسالة الشركة، اضافة الى  ما هو جديد وكل ما يخص الشركة، كما يتيح البقاء على اتصال دائم، وكذا تبليغ
 .بناء سمعة وصورة جيدة لدى مستعملي االنترنت عبر العالم

الفايسبوك، تويتر، اليوتيوب، "تسجل سامسونغ حضورا قويا في مختلف مواقع التواصل االجتماعي 
 .تنشر من خاللها اعالنات ومقاالت الحدث التطورات والنشاطات المتعلقة بالشركة" الخ+....جوجل
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 :يج التسويق االلكتروني لسامسونغمز -1

 :يتلخص في

 .عملية الخدمة -الناس  –البيئة المادية  -الترويج  –التوزيع  -التسعير  -المنتجات 
 :حيث أن هناك : المنتج   -

االستخدام الواضح لتكنولوجيا جد متطورة مع دراسة معمقة  :منتجات سامسونغ المسوقة الكترونيا -
للمنتجات المنافسة رغم التشابه الكبير في البعض منها، حيث انها تتميز من خالل تشكيلة متنوعة 
وواسعة، والتي تمس مختلف شرائح المجتمع، كما يتيح التسويق االلكتروني لها الحصول على معلومات 

مات التجارية والحصص السوقية، باإلضافة الى امكانية مقارنة المنتجات فورية عن المنتجات والعال
 .المعروضة على الخط بشكل مباشر وفي الوقت المطلوب

 : المنتجات المعروضة الكترونيا-     
االجهزة اللوحية، الهواتف النقالة، التلفزة، الكاميرات، الثالجات، مكيفات الهواء، االفران الكهربائية،  -

 ....ت، تكنولوجيا المعلومات ومختلف الملحقاتالغساال
 :التسعير -

تستخدم استراتيجية كشط السوق في بداية دورة حياة المنتجات خاصة التي تعتبر عالمة سامسونغ رائدة 
كما تستخدم  فيها، حيث انها تضع السعر الذي يعكس الجودة والتميز والجهد المبذول في االبتكار والتطوير،

ايضا استراتيجية االسعار التنافسية في المنتجات التي ال تحتل فيها الصدارة كاألجهزة االلكترومنزلية 
 (الخ....الغساالت، المكيفات)

ربط التسعير بالسوق المستهدفة والمكانة التنافسية للمنتج ودراسة استراتيجيات التسعير البديلة  وبالتالي نالحظ
لتصنيع، كما ان سامسونغ تمتاز بالتحكم في التغيرات السعرية المفاجئة واتخاذ قرارات فورية ا ودراسة تكاليف

 .بشأنها، كذا ادارة العوائد بشكل فعال، ويتماشى التسعير االلكتروني مع االهداف االستراتيجية للشركة
 : التوزيع -

العوائد، حيث تتواجد فروعها ومصانعها تعد شركة سامسونغ من أكبر الشركات التقنية في العالم من حيث 
ألف شخص، وهذا ما تسعى الى تجسيده الكترونيا فمن خالل  688دولة حول العالم؛ توظف حوالي  34في 

موقعها نالحظ توفيرها ألداة تحديد المتجر االقرب للزبون وتقديم التحديثات الالزمة بخصوص شبكة التوزيع، 
 .م باستخدام استراتيجيات التوزيع المناسبةكما انها تحرص على التواجد الدائ

باالضافة الى انشاء متجر الكتروني الذي يتميز بالتواجد على مدار الوقت حيث تقوم بمتابعة بيانات الزبائن 
 .والمبيعات ومصاريف الشحن
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 : الترويج -
دة توجيه السيولة نه من المثير لإلهتمام أن نالحظ بأن الشركة غيرت قليال من نهج التسويق وقامت بإعاا

أنفقت  2013النقدية للترويج مثل الخصومات والكوبونات وغيرها، فقط في الربع األول والثاني من سنة 
% 60.3مليون دوالر على الترويج بزيادة بلغت  000شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية فقط ما يقارب 

مليون دوالر على  334ت شركة سامسونغ حوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وفي نفس الفترة أنفق
 .بالمقارنة مع السنة الماضية% 38الدعاية واإلعالن لمنتجاتها في كوريا الجنوبية فقط بإنخفاض بلغ 

مليار دوالر في سنة  0.0وقد إرتفعت نفقات شركة سامسونغ لترويج في الخارج أيضا بشكل حاد لتنتقل من 
 .2013مليار دوالر في 6.3لتصل إلى  2012

 :خاللاما الكترونيا تعتمد شركة سامسونغ على الترويج من 

I. موقعها الرسمي ومواقع اخرى تابعة. 

II. احتالل الصدارة في نتائج محركات البحث االكثر شهرة وانتشارا. 

III.  والتكلفة، فقد أصبحت االعالن االلكتروني لسامسونغ يوفر مزايا خاصة لمنتجاتها من اهمها الوقت
عملية دراسة جدوى اإلعالن شبه بسيطة نظرًا لسهولة معرفة عدد المتصفحين على الموقع ومن اطلعوا 
نما الحجم المستقطب  على اإلعالن، والمفيد ليس العدد الكبير ممن يشاهدون اإلعالن االلكتروني وا 

 .ضمن نطاق السوق

IV. اسلوب المحادثة الفورية :«live chat» دم سامسونغ غرف المحادثة لبقاء على اتصال بالزبائن تستخ
 .واللجوء الى الشركة لإلجابة عن استفساراتهم وانشغاالتهم

 :الماديةالبيئة  -
مع  التحول من بيئة عادية الى بيئة افتراضية بفضل العتاد والبرمجيات المتوفرة تتيح سامسونغ من خالل مواقعها

تنمية تقنيات مواقع كما تسعى ل وتقنيات الواقع االفتراضي Multimédia تقنيات الوسائط المتعددة استخدام
 .الويب
 : الناس -

 . ويتمثلون في مزودي الخدمة، والمشرفين على مواقع سامسونغ والمشاركين فيها
 : عمليات الخدمة -

أكبر، كما ان تعرف سامسونغ بخدماتها السريعة حيث ان عملية الخدمة االلكترونية تمنح الشركة رقابة وسيطرة 
عناصر الخدمة االلكترونية تشمل العديد من خصائص الخدمة الذاتية ناهيك على ان بيئة الخدمة االلكترونية 

 .كبيرةتوصيل الخدمة االلكترونية مختلفة، وهذه االختالفات تمثل تحديات /مختلفة تماما وان عمليات تقديم
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 المسؤولية االجتماعية في شركة سامسونغ-2
  :سامسونغ تجاه البيئةمسؤولية  -

إن سامسونغ هي الشركة الرائدة في تقديم . تبنت سلسلة واسعة من األنشطة البيئية في جميع أنحاء العالم
 .المنتجات الُمبتكرة صديقة البيئة إلى المستهلكين، كما أنها تلتزم باإلشراف على المنتجات طوال فترة إنتاجها

لق تركيزها على ضرورة أن تكون اإلدارة، والمنتجات والعمليات، وأماكن إن كل ما تقوم به يتم توجيهه من منط
إن سياسة اإلدارة البيئية التي تتبعها تدعمها وتوّجهها نحو التحسين المستمر . العمل، والمجتمعات صديقة للبيئة

لتصنيع، للبيئة من خالل كافة أنشطة األعمال التي ثقوم بها، والتي تتضمن تصميم المنتجات، وعملية ا
  11 .وعمليات التشغيل التي تتم داخل أماكن العمل

 :التنمية المستدامة في سامسونغ -
إن تكامل ادارة الشركات والتنمية المستدامة هي قضية ذات اهمية متزايدة في عالم األعمال، وسط  

نحن نعمل على تحسين عملية  توقعات متزايدة للمسؤولية االجتماعية والبيئية وفي اطار االستجابة لهذا األمر،
 جمع أفكار األطراف المعنية ووضع رؤية واستراتيجيات للتنمية المستدامة على مستوى الشركة

تنظر إلى المسؤوليات االجتماعية والبيئية واالقتصادية بوصفها العناصر األساسية التي ُتشكل  هاكما أن
األطراف المعنية المتعددة وبناء عالقات ناجحة معهم، وفي وهي ملتزمة باالستمرار في تحديد . اإلدارة المستدامة

 12 .النهاية االرتقاء بالقيم المتبعة من ِقبل الشركة وهذه األطراف على حد سواء

 :فيما يلي االتجاهات األساسية الخاصة بمفهوم االستدامة في سامسونغ

 االتجاهات األساسية لمفهوم االستدامة في سامسونغ (:1-2)الشكل رقم 
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:المصدر
http://www.samsung.com/ae_ar/aboutsamsung/citizenship/oursustainabilityreports.html,le  

20/04/2017, 22 :30 

 

 :مسؤولية سامسونغ تجاه الموظفين -
سامسونغ على تزويد الموظفين والمقيمين على تزويد الموظفين والمقيمين المحليين بالوسائل تعمل  

لتحقيق أهدافهم وتحسين مجتمعهم، كما تسعى لتوفير فرص توظيف جادة لمزيد من األشخاص فبصفتها صاحب 
في الحصول عمل يتوخى تكافؤ الفرص، تقوم سامسونغ بمساعدة المزيد من األشخاص على تحقيق أحالمهم 

 .على فرص عمل جادة

لمواصلة إستراتيجيات النمو المشتركة تتسم سامسونغ دائًما باالنفتاح للتعاون مع أي شخص عندما يتعلق 
 .األمر باالبتكار المفيد للطرفين

 مساعدةتكرس سامسونغ وقتها لتحسين استخدام التكنولوجيا في التعليم، واستخدام خبرة الموظف في 
 13.في جميع انحاء العالم الشباب

 :مسؤولية سامسونغ تجاه الموردين -

تتقدم شركة سامسونغ لإللكترونيات، انطالًقا من كونها رائدًة عالمًيا في التقنيات الرقمية، في مرحلة جديدة 
وفي سبيل تحقيق أهدافها، تدرك حجم . في تطوير المنتجات وثقافة الشركة، والمساهمات في المجتمع العالمي

ولهذا تبحث عن شركاء محتملين . مية إنشاء عالقات والحصول على دعم كامل من موردي الفئة األولىأه
 .عالميين لديهم تصبح األفضل على مستوى العالم

وفي هذا المسعى الهام، ستقوم بإجراء كافة االتفاقات مع الموردين بأمانة ونزاهة بهدف النمو واالزدهار 
 .تزم بالقوانين العامة واللوائح التنظيمية، والقوانين التي تحكم إدارة أعمالناكما أنها تدرك وتل. المشترك

شعارها عند الشراء ستتعاون شركة سامسونغ لإللكترونيات والموردين لتحقيق أعلى مستوى من األداء حتى 
  .وبين مورديها هابين" المكسب للطرفين"تصبح الشركة األولى عالمًيا على أساس مبدأ الوجود واالزدهار المشترك 

  :مسؤولية سامسونغ تجاه القوانين -
تتعهد سامسونغ بااللتزام بالقوانين واللوائح المحلية وكذلك التطبيق الصارم لقواعد السلوك على كافة 

وتعتقد أن اإلدارة األخالقية ليست مجرد أداة لالستجابة للتغيرات السريعة في البيئة التجارية . الموظفين
نما أداة أيًضا لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة المختلفين ومنهم العمالء، المساهمون،  العالمية، وا 

وبهدف أن تصبح إحدى أكثر الشركات أخالًقا في . الموظفون، الشركاء التجاريون، والمجتمعات المحلية

http://www.samsung.com/ae_ar/aboutsamsung/citizenship/oursustainabilityreports.html


10 
 

سة إدارة شركة تستمر سامسونغ في تدريب موظفيها وتشغيل أنظمة المراقبة، وفي الوقت نفسه ممار . العالم
 14 .نزيهة وشفافة

 :دور التسويق االلكتروني في تجسيد المسؤولية االجتماعية-3
تحت شعار  0846من خالل موقع الكتروني تابع لسامسونغ اعالن انطالق برنامجها البيئي لسنة  :والأ

بأنه هام جًدا حيث يسعى المستهلكون  ، و هو التزام وأسلوب محوري تؤمن شركة سامسونغ 15”الكوكب أوالً “
يعني  Planet Firstنحو تحقيق التوازن بين الحصول على التقنيات الفريدة وخلق بيئة نقية يعيشون فيها، شعار 

ايضا أن تكون البيئة نصب أعيننا أواًل أثناء العمل على تطوير المنتجات الُمبتكرة وتصميمها، إلى جانب إيجاد 
تتعهد شركة سامسونغ بتقديم تجربة صديقة للبيئة أفضل . ا الحصول على رضا المستهلكينحلول يتم من خالله

من خالل المنتجات، والحلول، والتقنيات صديقة البيئة التي تضيف المزيد إلى حياة العمالء، وتأكيد المكانة التي 
  16.وصلت إليها، إضافًة إلى احترام البيئة التي نعيش بها

العالن عنه عبر الموقع االلكتروني لشركة سامسونغ، وعبر كل تطبيقات الرقمية عبر كل ذلك يتم نشره وا
 .الشبكة التي تنشط فيها شركة سامسونغ

 
 0846اإلدارة البيئية لعام (: 0-0)الشكل رقم 

 
http://www.samsung.com/eg/aboutsamsung/citizenship/environment.html,    le المصدر :

28/04/2017, 16:30 
عالن عن اتفاقية شراكة استراتيجية بين سامسونغ لإللكترونيات وكلية االتصاالت االلكترونية اإل :ثانيا

 .في مجال التدريب اإللكتروني" االجتماعيةالمسؤولية "لتبني برامج " سامسونغ"بجدة حيث من خاللها تهدف 

بموجب هذه االتفاقية بتأسيس مركز متكامل للتدريب على الصيانة مجهز بأحدث " سامسونغ"وتقوم 
سامسونغ "األجهزة التقنية، ودعمه ورعايته، كما وتقوم بتدريب المدربين المعتدين لدى الكلية على تقنيات ومناهج 

http://www.samsung.com/eg/aboutsamsung/citizenship/environment.html
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قلها لمتدربي الكلية والجمعيات والمؤسسات الخيرية الحكومية والخاصة، من خالل لتدريسها ون" لإللكترونيات
بجميع تكاليفها، بإشراف ومتابعة برنامج خدمة المجتمع والتدريب " سامسونغ"الدورات التدريبية التي ستتكفل 

ر برامجها الموجهة المستمر بالكلية، هذا إضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين، وذلك في إطا
 .لخدمة المجتمع السعودي، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة اإلستراتيجية في المسؤولية االجتماعية

ووقع االتفاقية، ممثاًل عن الشركة السيد بارك جاي شون، المدير العام لشركة سامسونغ لإللكترونيات في 
 .17مهندس فهد بن عبود العامودي، عميد الكليةالسعودية، فيما وقع عن كلية االتصاالت واإللكترونيات بجدة ال

 :تقديم وعرض اهم المنتجات من خالل الموقع االلكتروني وابراز خصائص تلك المنتجات من بينها :ثالثا

 التي تقتصد في الموارد؛ ECO BUBLE 18غسالة، .4
 الثالجات التي تستهلك اقل نسبة من الطاقة؛ .0
 ؛ ECO-PRINTERالطابعات  .6
 واجهزة كمبيوتر تعمل بالطاقة الشمسية؛ لوحات الكترونية  .6
 وكذا هواتف مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره وتعمل ايضا بالطاقة الشمسية؛  .5
  19.اجهزة تلفاز تتأقلم مع اضاءة الغرفة .3

استعمال الترويج االلكتروني لإلعالن على برامج المسؤولية االجتماعية مثل برنامج هيئة اجيال  :رابعا
 :السالم المتمثل في

الشراكة بين سامسونغ واللجنة األولمبية الدولية، التي تقوم بدعم هيئة اجيال السالم وهي الجبهة الوحيدة 
ية لبناء السالم من خالل الرياضة، وذلك الستخدام ألعاب المعترف بها رسميًا من ِقبل اللجنة األولمبية الدول

األمل "رياضية فريدة كأداة قوية للتعليم وتغيير السلوك وتنمية الشباب؛ يذكر أن الدعم هو جزء من برنامج 
  20.، وهو برنامج سامسونغ المعروف عالميًا للمسؤولية االجتماعية"لألطفال

 :مةـاتـــخ
دور التسويق عبر االنترنت في تجسيد المسؤولية االجتماعية،  في إظهارحثية تمثلت إشكالية الورقة الب

من خالل دراسة تحليلية لما تم التسويق له من طرف شركة سامسونغ عبر الموقع االلكتروني لها وعبر كل 
وتم التركيز في ذلك على أهم المحتويات االلكترونية التي تدل  ،التي تنشط فيه األدوات التسويق عبر االنترنت
 ...(.، البيئة، الموظفينالمجتمع)لـ ونظرته على التوجه الواضح لسامسونغ 

 :بينهامن  االقتراحات بعضب خلصناوعلى إثر هذه الورقة البحثية  

المستخدمة في التسويق عبر تأسيس بنية تحتية تقوم على تطبيق التقنيات التكنولوجية الجديدة  -
 .االنترنت بشكل يحاكي ويناسب تطورات ونظرة الزبون الجديدة
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استراتيجية  إطارضرورة تبني الشركات لمنظومة متنوعة وشاملة من البرامج االجتماعية في  -
تؤسس وتعمق ثقافة المسؤولية االجتماعية وتواكب قضايا واحتياجات المجتمع، خاصة ان ما 

 .نت اليوم من إمتيازات تسمح بذلك بأقل الجهود واالثمانتتيحه االنتر 

 :الهوامش
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