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 شكر وتقدير

حساهو ػىل فضهل وامضكر هلوحده ال رشيم هل  هلل امحلد وػىل هرمو وتوفيلو منا ، وا 

جناز ىذا امؼمل، وامصالة وامسالم ػىل محمد   .وآ هل وحصبو آ مجؼنييف ا 

آ تلدم ابمضكر اجلزيل مل س تاذ احملرتم ادلنتور همدي رشيق، اذلي آ رشف ػىل ىذا 

خراجو يف صلكو احلايل.  امؼمل وا 

نام آ تلدم ابمضكر اجلزيل مل س تاذ احملرتم ادلنتور زوزي محمد، اذلي اكن مرشفا 

 مساػدا ػىل ال طروحة.

 وابمضكر اجلزيل مجليع آ غضاء آ غضاء جلنة املناكضة.

ميةل وادلنتور يوسف ضكر اجلزيل مل ساتذة: ادلنتورة امكرمية مؼمور ر وآ تلدم ابم 

 رواين بوحفط وادلنتور سلامين بلؼور وادلنتور صيبوط سلامين،خنيش وادلنتور 

جناز ىذا امؼمل. ومصديلي آ محد اتويت،  ومجيع ال ساتذة اذلين دمعوان وجشؼوان ػىل ا 

 املراحل ادلراس ية. نام آ تلدم ابمضكر اجلزيل ملك من درس ين يف مجيع

 وآ صكر مجيع من كدم منا امتوجيو وامنصيحة ومل يسؼنا امللام ذلهره.

 

 فتحي بسطايم



 

 
 

 إىداء

 ...آ ىدي ىذا امؼمل

 اىل وادليت امكرمية آ طال هللا يف معرىا ورزكيا هللا امصحة وامؼافية...

 وجؼل كربه روضة من رايض اجلنة... هل اىل روح وادلي رمحو هللا وغفر

 امؼزيزة وفليا هللا ملا حيبو ويرضاه...اىل زوجيت 

خويت وآ خوايت ركية، نامل، هورادلين، ميلود، هورة، آ مينة، محمد حفظيم هللا  ،اىل ا 

 ورػامه...

 اىل آ بنايئ آ مني، آ مري، برشى، سارة...

 اىل لك من ساػدين وجشؼين ػىل امنجاح وطلب امؼمل...

 امؼاملني.وسأ ل هللا امتوفيق وامسداد، وامحلد هلل رب و 

 

فتحي بسطايم



 

VI 
 

 ملخص الدراسة: 
إطارات أنبية اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات لدى ب دراؾاإل معرفة مدى توافر اُفىذه الدراسة  هتدؼ

ومصدر تعرؼ أفراد العينة على  ،العينةوربديد مستوى االدراؾ والفروقات بُت أفراد  ،اؼبؤسسات االقتصادية
دبدينة اعبلفة،  وقد أجريت ىذه الدراسة على عدد من اؼبؤسسات االقتصادية مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية،

استعماؿ  متد وق مؤسسة اتصاالت اعبزائر، مؤسسة سونلغاز، مؤسسة نفطاؿ(،التالية: ) حيث مشلت اؼبؤسسات
 كما  الباحث كاروؿاليت وضعها  األبعاد بناء على ضوعؼبو ا خبصوص اؼبستهدفةتوجهات العينة  ؼبعرفة االستبانةداة أ

 اؼبتعلقة اعبوانب تختل الوصفي ؼب اؼبنهجمعتمدين على  ،(، األخبلقي، اػبَتيالقانوٓفاالقتصادي، ) يلي:
 الدراسة إسقاطبالتطبيقي  اعبانب يف اؼبيدانيةدراسة لل التحليل ومنهج يف اعبانب النظري، االجتماعية باؼبسؤولية
 إطارات ـبتل استبانة على  120توزيع  حيث مت، دبدينة اعبلفةالنشطة قتصادية اال اؼبؤسسات عينةعلى 

 اغبـز برنامج باستتخداـ ربليلها متللدراسة، و  صاغبةاستبانة  108 اسًتجاعمت  ولقداالقتصادية اؼبعنية،  اؼبؤسسات
 . SPSS v26اغبديثةبنستختو  اإلحصائية

 ؾبموعة النتائج التالية: إُفتوصلت الدراسة  

 ؛إطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة بأنبية اؼبسؤولية االجتماعيةدراؾ لدى عينة يوجد إ 
   ؛باؼبسؤولية االجتماعية إطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسةتوى مرتفع من االدراؾ لدى عينة مس يوجد 
 الوظيفية من حيث و وجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للتخصائص الشتخصية ت

دبدينة  ؿبل الدراسة ( لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية، مؤسسة العملالعلمي ؤىل)العمر، اؼب
 ؛اعبلفة

  االجتماعية للمنظمات تعزى للتخصائص الشتخصية والوظيفية من حيث وجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية تال
 ؛دبدينة اعبلفة ؿبل الدراسة ( لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصاديةاألقدميةسنوات ، النوع)
  على مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ  إطارات اؼبؤسسات تعرفت أغلبتظهر نتائج الدراسة أف

وسائل االعبلـ واؼبعاىد واعبامعات بينما كاف دور اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ضعيفا يف توعية االطارات دبصطلح 
 اؼبسؤولية االجتماعية.

 .ألعماؿ، مدينة اعبلفةمنظمات ا إدراؾمسؤولية اجتماعية،  :كلمات مفتاحية
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Abstract: 
This study aims to find out the extent of awareness of the importance of social 

responsibility for organizations among the frameworks of economic institutions, and to 

determine the level of perception and the differences between the sample members, 

and the source of the sample members’ knowledge of the term social responsibility. 

This study was conducted on a number of economic institutions in the city of Djelfa, 

which included the following institutions : (Algeria Telecom Corporation, Sonelgaz 

Corporation, Neftal Corporation), the questionnaire tool was used to find out the trends 

of the target sample regarding the subject based on the dimensions set by the 

researcher Carol as follows: (economic, legal, moral, charitable), Relying on the 

descriptive approach of various aspects related to social responsibility in the 

theoretical aspect, and the analysis approach for the field study in the practical aspect 

by dropping the study on a sample of active economic institutions in the city of Djelfa, 

where 120 questionnaires were distributed to the various frameworks of the concerned 

economic institutions, and 108 valid questionnaires were retrieved for the study, It was 

analyzed using the statistical package program in its modern version, SPSS v26. 

The study reached the following set of results:  

  There is an awareness among the sample of the frameworks of the economic 

institutions under study of the importance of social responsibility; 

  There is a high level of awareness among the sample of the frameworks of the 

economic institutions under study of social responsibility; 

  There are differences in the perception of the social responsibility of organizations 

due to personal and functional characteristics in terms of (age, educational 

qualification, work institution) among the tires in the sample of the economic 

institutions under study in the city of Djelfa; 

  There are no differences in the perception of the social responsibility of 

organizations due to personal and functional characteristics in terms of (gender, years 

of seniority) among the tires in the sample of the economic institutions under study in 

the city of Djelfa; 

  The results of the study show that most of the institutions' frameworks learned the 

term social responsibility through the media, institutes and universities, while the role 

of the institutions under study was weak in educating the tires with the term social 

responsibility. 

Keywords: Social Responsibility, Awareness of  Business Organizations, Djelfa City.
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 تمهيد:
أنبية كبَتة سواء عند الباحثُت أو اؼبنظمات الدولية و  منظماتلؤولية االجتماعية لوضوع اؼبسيكتسي م
واليت ضرب  19-خاصة مع  ظهور جائحة كوفيدعمليات االنتاج على اجملتمعات والبيئة،  ؼبتخلفاتاحمللية نظرا 

جتماعية والدور الذي تلعبو منظمات ، حيث زاد االىتماـ أكثر دبوضوع اؼبسؤولية اال2020العاَف بداية عاـ 
األعماؿ يف اؼبسانبة إلهباد حلوؿ سبكن اجملتمع الدوِف من ذباوز ىذه األزمة اليت القت دبتخلفاهتا على معظم 

 اجملاالت االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية منها.

تتأثر منظمات األعماؿ باعتبارىا نظاما مفتوحا بكل ما وبدث يف بيئة األعماؿ، من تغَتات اقتصادية   
لكن األمر ال ينتهي  ،اعة اليت تعمل فيها ىذه اؼبنظماتبيئة الصنبتغَتات تتعلق و ثقافية، و واجتماعية وسياسية 
اقتصادي  اساسي لعب دوراُف  ؿ اليـو حباجةفمنظمة األعما ،بل تطور إُف حدود التأثَت عليها عند حدود التأثر

نفسو قناة لتصري   وىو ىذا اجملتمع الذي يعترب مصدرا ألىم مدخبلهتا  ،جتماعي يف اجملتمع الذي تعمل فيواو 
مصدر الثروة لديها. وخدماهتا، فهو منتجاهتا 

البيئة ال هبب أف يكوف اغبفاظ على و اؼبشاركة يف حل مشكبلتو و وال شك أف التفاعل اإلهبايب مع اجملتمع 
عرفنا أف كثَت من ىذه اؼبنظمات تتسبب نشاطاهتا يف آثار  وخصوصا ل ،ىدية تتفضل هبا منظمات األعماؿ

 ذبنب تكرارىا.و ربمل تبعات ىذه اآلثار  وفأقل ما يبكن فعلو ى ،ى البيئة واجملتمعسلبية عل

، تفضيلهاو رتو على التمييز بُت اؼبنظمات قدو ويف ظل بيئة األعماؿ اعبديدة اليت تتميز بوعي اؼبستهلك 
تنامي صبعيات و  ،اغبكومية اليت هتتم حبقوؽ العماؿويف ظل تزايد اؼبنظمات غَت  ،اجتماعيةو العتبارات أخبلقية 
ذلك ؿ اجتماعيا، ؤو مات األعماؿ ملزمة بالتصرؼ اؼبسغَتىا من قوى الضغط، أصبحت منظو ضباية اؼبستهلك، 

بالتاِف إضعاؼ مركزىا و لة تؤدي إُف تشويو منظمات األعماؿ لصورهتا يف السوؽ، ؤو أف اؼبمارسات غَت اؼبس
 عمبلئها. ولشروبة كبَتة من مستهلكيها أ اهناإمكانية فقدو السوقي، 

من خبلؿ ما سبق فإف اؼبسؤولية االجتماعية أصبحت ظبة بارزة لدى منظمات األعماؿ بل  وتتسابق 
 ذلك من ا تتبٌت اؼبسؤولية االجتماعية يف براؾبها وخططها، لكن بالرغممعظم اؼبنظمات إلظهار نفسها بأهن

خلل على  اجملتمع ومسؤوليتها اذباىو، فقد يرجع ذلك اُفمازالت منظمات األعماؿ َف ربقق ـبتل  متطلبات 
االدراؾ باؼبسؤولية االجتماعية لدى منظمات االعماؿ  خلل يف صبل اُفقد يرجع ذلك أ ومستوى التبٍت والتنفيذ أ
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وبالتاِف العنصر البشري، فقد قبد منظمات ذبسد اؼبسؤولية االجتماعية ضمن خططها االسًتاتيجية وعلى أعلى 
 أف كوادرىا البشرية تعآف خلل يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية فهما وأنبية. مستوى من األنبية واالىتماـ، غَت

 : إشكالية الدراسةأوال

يلي: مشكلة البحث كما نو يبكننا صياغةفبا تقدـ آنفا فإ �

مؤسسات لدى اإلطارات في عينة ال للمنظمات مسؤولية االجتماعيةالى أي مدى يتوافر اإلدراك بال  
؟االقتصادية بمدينة الجلفة

كما يلي:اىم يف االجابة عن االشكالية  وتندرج ربت ىذه االشكالية عدة أسئلة فرعية تس �

ماىي اػبلفية النظرية إلدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ؟ -1 �

بأنبية اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات؟ ؿبل الدراسة ىل يتوافر االدراؾ لدى إطارات اؼبؤسسات االقتصادية -2 �

البعد االجتماعية للمنظمات بأبعادىا ) ما مستوى إدراؾ إطارات اؼبؤسسات االقتصادية للمسؤولية -3 �
؟(االقتصادي، البعد القانوٓف، البعد االخبلقي، البعد اػبَتي

ىل توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للتخصائص الشتخصية  -4 �
( ألفراد عينة الدراسة؟مؤسسة العمل، ، العمر، اؼبؤىل العلمي، سنوات األقدميةالنوعالوظيفية من حيث )و 

 ىو مصدر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ؼبصطلح اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ؟ ما -5 �

 الدراسة ثانيا: فرضيات

 :ضع الفرضيات التاليةسن، األسئلةعلى ما تقدـ من  لئلجابة

  :األولى الرئيسية الفرضية  

، ويتفرع الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية اؼبسؤولية بأنبية االدراؾ يتوافرال  �
 :يلي عن ىذه الفرضية، أربعة فرضيات كما

  ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االقتصادي البعد بأنبية دراؾاإل يتوافرال  -1 �
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 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى القانوٓف البعد بأنبية دراؾاإل يتوافرال  -2 �

 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االخبلقي البعد بأنبية دراؾاإل يتوافرال  -3 �

 .الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى اػبَتي للبعد دراؾاإل يتوافرال  -4 �

 :الثانية الرئيسية الفرضية  

 ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجدال  �
   :يلي ويتفرع عن ىذه الفرضية، أربعة فرضيات كما، الدراسة

 عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية االقتصادي للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجدال  -1 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات

 اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية القانوٓف للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجدال  -2 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية

 اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية االخبلقي للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجدال  -3 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية

 اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية اػبَتي للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجدال  -4 �
 .الدراسة ؿبل االقتصادية

 :الثالثة الرئيسية الفرضية  

 عينة ألفراد الوظيفيةو  الشتخصية للتخصائص تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال �
 عينة يف اإلطارات لدى (العمل مؤسسة األقدمية، سنوات العلمي، اؼبؤىل العمر، ،النوع)  حيث من الدراسة

 :يلي فرضيات كما ، طبسةويتفرع عن ىذه الفرضية، الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات

 اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى للجنس تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال -1 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية
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 اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى للعمر تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال -2 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية

 عينة يف اإلطارات لدى العلمي للمؤىل تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال -3 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات

 عينة يف اإلطارات لدى األقدمية لسنوات تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال -4 �
 ؛الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات

 عينة يف اإلطارات لدى العمل ؼبؤسسة تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال -5 �
 .الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات

 ثالثا: أىداف الدراسة

لدراسات سابقة حوؿ موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات وإدراكها من طرؼ  امتدادتندرج الدراسة ضمن 
اؿ لنجاح عنصر ىاـ وفع باعتباره مستواهاالدراؾ و توافر منظمات األعماؿ، وهتدؼ اُف تسليط الضوء على 

 اُف أىداؼ أخرى يبكن إصباؽبا فيما يلي: باإلضافةـبتل  توجهات اؼبسؤولية االجتماعية، اؼبنظمات يف تبٍت 

ضمن اؼبؤسسات  العليا والوسطى اإلدارةضمن  اإلطاراتلػدى  االجتماعية اؼبسؤوليةإدراؾ  توافرقيػاس  ؿباولة -1
 ؛منهجية علمية كمية خبلؿمن  الدراسةؿبل 

للمنظمات ضمن بيئة األعماؿ من خبلؿ  االجتماعية لمسؤوليةل االدراؾتصور تطبيقي لطبيعة  استعراض -2
 ؛2020إطارات مؤسسات إقتصادية دبدينة اعبلفة خبلؿ سنة استطبلع عينة من 

 ماعية ضمن اؼبؤسسات ؿبل الدراسة؛ؼبسؤولية االجتالتعرؼ على مصدر إدراؾ أفراد العينة ؼبصطلح ا -3

افراد عينة الدراسة بكل ابعاد اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات، وىل لذلك عبلقة  إدراؾ مستوى علىالتعرؼ  -4
 ؛(العمل مؤسسة األقدمية، سنوات العلمي، اؼبؤىل العمر، ،النوع)  باػبصائص الشتخصية والوظيفية

وتوصيات تساعد إدارة اؼبؤسسات ؿبل الدراسة خصوصا وباقي اؼبؤسسات عموما لتحقيق  تتقدٔف اقًتاحا -5
االدراؾ الصحيح للمسؤولية االجتماعية وبالتاِف التبٍت والتجسيد الفعلي ؽبا وربقيق األىداؼ اؼببتغاة من موضوع 

 اؼبسؤولية االجتماعية؛
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 رابعا: دوافع اختيار الموضوع

 دراسةللمسؤولية االجتماعية من طرؼ منظمات االعماؿ وذلك عن طريق االدراؾ دراسة مدى  اؼبوضوعيتناوؿ 
من اؼبواضيع اؽبامة يف ؾباؿ ادارة االعماؿ،   وجهة نظر عينة من اطارات مؤسسات اقتصادية دبدينة اعبلفة، وتعترب

ئها ضمن كوف اؼبؤسسات تبحث عن أساليب وتقنيات فعالة من اجل استدامتها وخلق سبب اسًتاتيجي لبقا
 اجملتمع كوف البيئة ضرورية لنجاح األعماؿ، ولقد كاف اختيار ىذا اؼبوضوع عدة اسباب نذكر منها:

بأنبية اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات، وبأف االىتماـ بإدراؾ  وتوجيهها للطالب إىتماـ عبنة التكوين -2
 اؼبفاىيم ضروري لنجاح تبنيها من قبل اؼبنظمات، وبالتاِف ربقيق التميز واالستدامة؛

االدراؾ اعبيد االجتماعية من حيث  ؿباولة اؼبسانبة يف إثراء الدراسات اعبزائرية والعربية حوؿ موضوع اؼبسؤولية -5
 االجتماعية؛ للمسؤولية

اؼبسانبة يف تقريب مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية إلطارات منظمات االعماؿ كوف االنطباع السائد بأهنا عمل  -6
 ؼبسؤولية االجتماعية بكل أبعادىا وعناصرىا.ا اؼبسانبة يف توضيحخَتي ينهك كاىل اؼبؤسسة، وبالتاِف 

 خامسا: أىمية الموضوع

اؼبتغَتات اليت يتم معاعبتها وطريقة تناوؽبا من حيث التطرؽ لئلدراؾ باعتباره خطوة  تربز أنبية اؼبوضوع يف أنبية
فكرة التبٍت والتجسيد للمسؤولية االجتماعية للمنظمات من طرؼ اؼبؤسسات االقتصادية   وضرورية قبل اؼبضي كب

االجتماعية يف اعبزائر كنموذج واقعي ؼبنظمات األعماؿ يف اعبزائر، حيث أف أغلب الدراسات حوؿ اؼبسؤولية 
اؼبشكل  ومات مهملة بذلك اػبطوة االساسية أاؼبنظ ةتتناوؽبا من حيث التبٍت والتجسيد واالدراج ضمن اسًتاتيجي

الثقافة تماعية، فبل يعقل تبٍت برامج قد تتعارض مع القيم و السَت اغبسن لربنامج اؼبسؤولية االج الذي يق  يف وجو
نطمح لتوضيح الصورة أكثر من أجل تقدٔف أسباب وحجج مقنعة للمنظمات، للمؤسسات، وبذلك  ةالتنظيمي

 اؼبشاهبة ؽبا. ووبالتاِف تعميم نتائج الدراسة على باقي اؼبؤسسات يف نفس اجملاؿ ا

زيادة االىتماـ ، واليت أظهرت 2020بداية اليت ضربت العاَف  19-تصادفت ىذه الدراسة مع أزمة كوفيد
بإعتباره أحد العوامل اليت تساىم يف  الدوليةمن طرؼ الباحثُت وـبتل  اؽبيئات اؼبسؤولية االجتماعية  دبوضوع

 .بصفة خاصة 19-ذباوز األزمات عموما وأزمة كوفيد
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 سادسا: المنهج المتبع

 أربعة إُفالدراسػة  قسيمت متعلػى إشػكالية موضػوع البحػث،  لئلجابةنهجػي اؼبو علمػي التحليػل البغػرض القيػاـ ب -1
 لالفصػػ يفالوصػفي  اؼبنهجعلػى  اعتمدنا، حيػث إلقباز البحوث االكاديبية IMRAD وفق طريقة وذلك فصوؿ
 دبوضوع اؼبتعلقة اؼبراجع على رجوع واالعتمادال خبلؿمػػن ذلػػك ذبسد و النظػػري  اعبانب باعتبارنبا والثآف األوؿ

 ورسائل التتخرجملتقيػػات، و  تتخصصػػةاؼب واجملبلت نًتنتوشبكة اال مقاالتو  تػػبككال مصادر ـبتلفة الدراسػػة مػػن
لوضع أساس نظري وتطبيقي يساعد دبتختل  اللغات، سابقة ال األحباثو دراسػػات وـبتل  ال ،وأطاريح الدكتوراه
 للموضوع. على الفهم اعبيد

من  ـبتل  األدوات واالختبارات االحصائيةعلى أما فيما ىبص اعبانب التطبيقي للدراسة فقد مت االعتماد  -2
 اتت وحلوؿ من شأهنا أف تفيد اؼبؤسساختبار الفرضيات ومناقشة النتائج بالتحليل والنقد للتخروج بتوصيا أجل

للتخروج بتصور شامل عن اؼبسؤولية االجتماعية ومدى ادراكها لدى االطارات العاملة هبا وبالتاِف ربديد أولوياهتا 
، وقد مت ذلك باختيار عينة مبلئمة من ؾبتمع الدراسة وصبع البيانات التعامل مع برامج اؼبسؤولية االجتماعيةذباه 

منها باستتخداـ االستمارة ؼبعرفة أراء افراد عينة الدراسة حوؿ متغَتاهتا، ومن مث إجراء وص  وربليل للبيانات 
 .باستتخداـ الطرؽ اإلحصائية

 سابعا: حدود الدراسة

 حدود ـبتلفة واليت يبكن إهبازىا كما يلي:للبحث 

ألنبية اؼبسؤولية االجتماعية لدى االدراؾ توافر ومستوى : اقتصر البحث على دراسة الحدود الموضوعية -1
، وبذلك البحث ومصدر تعرفهم على متغَت الدراسة دبتختل  أبعادىاإطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة 

 واالستجابة للمسؤولية االجتماعية.ال يتطرؽ عبانب التبٍت 

 ؤسسات ؿبل الدراسة.ال صبيع موظفي اؼب فقط تستهدؼ اإلطاراتالدراسة : الحدود البشرية -2

: مت اسقاط اعبانب النظري للدراسة على ثبلث مؤسسات ـبتلفة دبدينة اعبلفة واليت تتمثل الحدود المكانية -3
 .(اتصاالت اعبزائرمؤسسة سونلغاز، مؤسسة نفطاؿ، مؤسسة )يف: 
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مع صبع الدراسات السابقة بعد إعتماد عنواف اؼبوضوع أي خبلؿ  الطالب: كانت بداية الحدود الزمنية -4
 2020، أما خبصوص الدراسة اؼبيدانية فقد سبت خبلؿ الفًتة من شهر ديسمرب 2018/2019السنة اعبامعية 
 .2021اُف فيفري 

 صعوبات الدراسة :ثامنا

 ؾبموعة من الصعوبات نذكر أنبها: الطالبكأي دراسة أكاديبية واجهت 

، وبالتاِف صعوبة توزيع االستمارات خاصة مع تشديد 19-تزامن الدراسة اؼبيدانية مع تفشي جائحة كوفيد -1
 باؿ من طرؼ اؼبؤسسات ؿبل الدراسة؛إجراءات االستق

 ياف؛االستبفقػرات  ضبعػ نعػ اإلجابات الكثَت من غياب -2

 اسة نظرا لتشديد إجراءات الوقاية؛القياـ باؼبقاببلت مع اطارات اؼبؤسسات ؿبل الدر  صعوبة -3

حىت يف الواليات اجملاورة نظرا لفرض  وصعوبة توسيع الدراسة اؼبيدانية على مؤسسات أخرى يف مدينة اعبلفة أ -4
 اغبجر الصحي ومنع التنقل ما بُت الواليات.

 الدراسة ىيكل :تاسعا

 قسمنظري و  قسمالفرضيات مت تقسيم البحث إُف واختبار  واالسئلة الفرعية جابة على إشكالية البحثليتم اال
اسبة ربتوي على النتائج اؼبتوصل إليها من اعبانبُت خب لينتهي البحثقدمة عامة دب حيث كانت البداية ،تطبيقي

، وقد اغباِف للبحثمستقبلية فاقا آإُف اقًتاح بعض اؼبواضيع لتكوف  النظري والتطبيقي وتقدٔف توصيات باإلضافة
 :يلي ، كماIMRADمت تقسيم ىيكل الدراسة وفق طريقة 

 األدبيات النظرية إلدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية االجتماعيةوؿ: الفصل األ• 

  االجتماعيةإلدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية : األدبيات التطبيقية الفصل الثآف •

 طريقة واألدوات: اللثالفصل الثا •

 النتائج ومناقشتها: رابعالفصل ال •
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 نموذج الدارسة: بناء عاشرا

 ىذا البحث واؼبتمثل يف بعد االطبلع على الدراسات السابقة وربليلها مت بناء مبوذج هبسد اؽبدؼ اؼبراد دراستو يف
عن طريق أبعاد اؼبسؤولية  وقياس مستواه توافر االدراؾ باؼبسؤولية االجتماعية لدى افراد عينة الدراسة معرفة مدى
 وكاف النموذج كما يلي: ألفراد العينة اؼبتغَتات الشتخصية والوظيفيةمعرفة الفروؽ بُت و االجتماعية 

 نموذج الدراسةبناء  (1) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 بناء على الدراسات السابقة الطالبمن إعداد : المصدر

 التعريفات االجرائية :عشر حادي

من توضيح اؼبفاىيم يف دراستو ويف حدود ؾباؿ حبثو، وؽبذا فإف  الطالبيقصد بالتعري  االجرائي ما يبّكن 
 التعريفات االجرائية يف حبثنا ىي كالتاِف:

 القانونية و األخبلقية و اؼببادرات اػبَتية و ىي ؾبموعة من اؼبمارسات : المسؤولية االجتماعية للمنظمات
 .، للمسانبة يف التنمية اؼبستدامة للمجتمعاالقتصادية، اليت تقـو هبا اؼبؤسسات ضمن البيئة اليت تنشط فيهاو 
 وإعطائها وتفسَتىا، وتنظيمها، باؼبثَتات اؼبرتبطة اؼبعلومات باستقباؿ الفرد فيها يقـو ذىنية معرفة ىو :اإلدراك 

..اؼبعٌت ىذا وفق التصرؼ مث خاصة، معآف

 منظمات األعمال إدراك
 لمسؤولية االجتماعيةل

 البعد االقتصادي

 قانونيالبعد ال

 خالقيالبعد األ

المتغيرات  لخيريالبعد ا
 الشخصية والوظيفية



 

 
 

 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات :األول الفصل
 

 

 :الفصل األول
عمال منظمات األ إلدراك األدبيات النظرية

 للمسؤولية االجتماعية



 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات                               األول الفصل
 

2 
 

 :الفصل تمهيد
تعد منظمات األعماؿ تعمل على ربقيق األرباح يف ظل التغَتات اؼبستمرة اليت تشهدىا بيئة األعماؿ، َف 

والبيئة اليت تعمل فيها، وىذا ما يربز مدى اغباجة إُف أف تكوف  اجملتمعموظفيها و  ذباهفقط بل امتدت مسؤوليتها ا
قرارات اؼبنظمات موجهة يف إطار اجتماعي يكبح من اآلثار السلبية اليت تؤثر يف ؿبيطها الذي تنشط فيو وىذا ما 

 .باؼبسؤولية االجتماعية للمنظمةيعرؼ 

:"تعترب اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات اليـو االذباه السائدة بعد (Franklin Daniel) ي األمريك العاَف ؿيقو 
 قليبل من اؼبؤسسات يبارسها بصورة جيدة". عدداف كانت استعراضا لفعل اػبَت يف السابق اال اف 

االجتماعية باهنا عمل اػبَت ومساعدة افراد اجملتمع عرب ضببلت قد تكوف حيث كاف يف السابق ينظر للمسؤولية 
منقطعة، وَف تكن اؼبسؤولية االجتماعية ضمن برامج اؼبنظمة وثقافتها، لكن مع مرور الوقت أصبح  ودورية ا

 للمسؤولية االجتماعية دور ىاـ وبارز يف استدامة اؼبنظمة باعتبارىا شريك اجتماعي دائم ومستداـ.

ـو اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات الفصل للتأصيل النظري ؼبفهىذا وعلى ىذا االساس كاف لزاما علينا التعرض يف 
اُف التطرؽ اُف مفاىيم حوؿ منظمات األعماؿ وتوضيح مصطلح االدراؾ للمسؤولية  باإلضافةوتطوره، 
 االجتماعية.

 قد مت تقسيم ىذا الفصل إُف مبحثُت كاآليت: ل

  .ماىية منظمات األعماؿ :ولالمبحث األ

 .للمنظماتاإلطار اؼبفاىيمي للمسؤولية االجتماعية  :المبحث الثاني
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 منظمات األعمالماىية  :المبحث األول
حدودا   ابُت منظمات األعماؿ وحىت بُت الدوؿ واليت أصبحت ال تربطه اؼبنافسة بشدةعمػاؿ األبيئػة  تتميز

 ثقافةوال اغبديثةالتكنولوجيػػات  كما يف اؼباضي خصوص مع توسع عاَف الرقمة والتواصل السريع، باستعماؿ
 واؼبنظمات. األعماؿ دبجاؿ اؼبرتبطة اؼبفاىيمسنتناوؿ  اؼببحثىذا  خبلؿمن و ، اؼبعلوماتية

 منظمات األعمال أىدافو  مفهوم :ولالمطلب األ
هتدؼ للربح بصفة عامة،  اؼبنظمات اليت هتدؼ للربح وكذلك اليت اليشمل مصطلح اؼبنظمات تلك 

لذلك سنعرج على مفهـو اؼبنظمة ليتم رسم صورة واضحة عن اؼبنظمة قبل اػبوض يف ؾباؿ منظمات األعماؿ 
وـبتل  اعبوانب اؼبتختلفة ؽبا، حيث سنجد التنوع يف اؼبصطلحات اليت تندرج ربت اؼبنظمة كمصطلح الشركة 

 ة واؼبنشأة.واؼبؤسس

 الفرع األول: مفهوم منظمات األعمال 

 Organization اؼبنظمة ؼبفهـو أردنا االشارة قبل ذلك األعماؿمنظمة  فهـوم وض يفقبل اػببداية و 
" كػوف األعماؿ"منظمػات  ؼبفهـو، ومػن ىنػاؾ التعػرض علػى وجػو التحديػد اؼبنظماتلكل أنواع  األساس هناكو 

  Profit-For.1 لغػرض الػربح واؼبنشأة Profit-Non للػربح اؽبادفة َتفيهػا غػ قبدقػد  اؼبنظمات

للداللة على نفس اؼبعٌت مثل: اؼبنظمة، الشركة، اؼبقاولة، أنو عادة ما تستعمل مصطلحات  ذبدر اإلشارة إُف
 2 :يعطي نظرة أخرى ؼبعانيها ىحداؼبنشأة، لكن التمعن يف ؿبتوى كل منها على 

 واجتماعية كانت أـ اقتصادية أ ،على كل ذبمع يتم تنظيمو وفق أسس وقواعد معينة يطلق مصطلح :المنظمة-
 .غَت ذلك وثقافية أ وسياسية أ

  ة.طبيعتو القانوني ووهتتم خاصة باؽبيكل االقتصادي مهما كاف حجمو أ تعٌت: الشركة- 

اؼبغامرة اليت سبيز توظي  األمواؿ يف النشاط  وتشَت خاصة إُف اػبطر أو  ،: وىي مشتقة من كلمة مقاوؿالمقاولة-
 .االقتصادي

                                                           
حالة لمجموعة من الشركات الناشطة بوالية دراسة  واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية للشركات )ؿبمد بلعريب،  1

 .11، ص 2020أطروحة دكتوراه، اعبزائر، جامعة غرداية، ،) غـرداية
 .09،ص1998، الطبعة الثانية، دار احملمدية العامة، اعبزائر، اقتصاد مؤسسةناصر دادي عدوف،  2
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ىناؾ  اجتماعي مؤسس بصفة رظبية، حيث قبد  و: كلمة تطلق على كل ذبمع اقتصادي أالمؤسسة -
 (…مؤسسات سياسية، اجتماعية، تربوية، اقتصادية)

يف نفس اؼبكاف ) مصنع، مكتب،  املُتموعة من األشتخاص الدائمُت الع: تعرؼ على أهنا ؾبالمنشأة-
قانونية، وتكوف  واجهة...( تابعوف لنفس السلطة اؼبديرة ) شركة، رب عمل..(، حبيث ال تتمتع بشتخصية

 .استقبلليتها نسبية

 :(Organization) تعريف المنظمة -أوال

األعماؿ بصورة تعددت تعريفات اؼبنظمة حسب اؼبدارس الفكرية اؼبتختلفة، واؼبهتمُت بدراسة منظمات 
نتيجة اػبلط يف داللة اللفظ، فهناؾ من يستتخدـ ىذه الكلمة للتعري  ببيئة ذات نشاط سلطوي يف  وعامة، أ

مؤسسة معينة، وىناؾ من يتعامل معها على أهنا اطار عبمع األنشطة يف وحدات وربطها بعبلقات سلطوية...اٍف، 
صلة النهائية للعبلقات البشرية يف أي نشاط اجتماعي، ومع ىذا يتصور البعض من منظري )اؼبنظمة( اهنا احمل
 .1ويظهر اهنم راغبوف اُف تعامل معها كبناء اجتماعي منظم

خدمية  وىي "وحدة اقتصػادية إمػا أف تكػوف إنتاجيػة تنػتج سػلعا، أ اؼبنظمة بأف Matta & Gurie يرى
وتسمى  اغبكومية باؼبنظمات اغبالة هىػذ يفإمػا أف تكػوف للدولػة وتػدعى  اؼبنظماتتقدـ خدمات، وملكية  وتنتج أ
تػدعى  ،تكػوف ملكيتهػا خاصػة والغالػب، أ يفالػربح  ربقيق إُفتسعى  الالعامة أي للشعب، وىي  باؼبلكيةملكيتها 
 مػن النوعُتجانػب ىػذين  وإُف ،الػربح ربقيق إُفأفػراد مػن عامػة الشػعب، وتسػعى  يبلكها ػباصا بالقطاع
الػػربح،  ربقيق إُفتسػػعى  ال يت، الػػاػبَتية واؼبنظمات ،التعاونيػػة باؼبنظماتيػػدعى  ثالثىنػػاؾ نػػوع  اؼبنظمات

 مواطنػوفضا فيؤسسػها أي اػبَتيةينتسػب إليهػا، أمػا  ؼبنو  ؽبمخدمػة  ٔفلتقػد اؼبواطنُتمػن  ؾبموعةفالتعاونية يؤسسػها 
 ذبمعػي، أخػذ شػكل ظبر  ٓفقانو ىػي "كيػاف  اؼبنظمةأف  (عمػر عقيلػي)يػرى  ُتحػ يف، 2 "َتياطوعيػا خػ بلليػؤدوا عمػ

 ظػل يفمتنوعػة، و  زبصصاتمػن ذوي  اؼبديرينمػن  ؾبموعةبشػري، يعمػل بشػكل متعػاوف ومنسػق، ويػدار مػن قبػل 
 والقواعػد، وترتيػب  واإلجراءاتوالسياسػات  األنظمةمػن  وؾبموعةوثقافػة تنظيميػة،  ؿبددة واسًتاتيجيةرسػالة معينػة 

 ."3اؼبستقبليةتتوافق مع رسالتها ورؤيتها  ؿبددةأىداؼ  ربقيق، وضمن ىيكل تنظيمي، من أجل ُتمعو منسق 

                                                           
، الطبعة األوُف، دار عاَف الكتاب اغبديث، العراؽ، خالل مئة عامتنظيم المنظمات: دراسة في تطور الفكر التنظيمي مؤيد سعيد الساَف،  1

 .17، ص2002
2
 J.M Gurie, E.Matta, “The Silent Dimension of owenership”, Academy of Management 

Review, 46 (April 2003) p66. 
 .33ص ،2016ئل للنشر والتوزيع، عماف، "، الطبعة األوُف، دار وابيئة األعمال واإلدارة المعاصرةعمر وصفي عقيلي، " 3
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 وأ ُتمػن شتخصػ قػوى منظمػة هناأ وأ، ياشػعور  اؼبنسقة األنشطة"نسػق مػن  بأهنا Bernard Chaster عرفهػاو  
 "1والشعوري اؼبدروس اؽبادؼالتنسػيق  خبلؿمػن  األنشطةمػن  ؾبموعة بإقبازأكثػر تقػـو 

 مػػن  ؾبموعة يف ؾتشًت أنواعهػػا وطبيعػػة عملهػػا  اختبلؼوعلػػى  اؼبنظماتأف  قبدالسػػابق  علػػى ضػػوء التعريػػ 
 موضحة كما يف الشكل اؼبواِف: اػبصائص

 .الخصائص المشتركة للمنظمات (1-1)الشكل 

 .السابقة الدراسات على بناء الطالب إعداد من: المصدر

 :(Organizations Business) تعريف منظمات األعمال -ثانيا

وحيث يبكن ربديد االطار العاـ  ،بعد ربديد مفهـو )اؼبنظمة( يتطلب األمر ربديد مفهـو )منظمات األعماؿ(
 إُفلتحويلهػػا  اإلنتاجمػػوارد وعناصػػر ؼبنظمة األعماؿ بأهنا "وحدة اقتصادية تضم أكثر من شتخص، وتستتخدـ 

  2اجملتمع".حاجػػػات ورغبػػػات  اشػػباع هبدؼ، وتفاعبلت بأنشطةعػػن طريػػق قيامهػػا  ـبرجات

                                                           
1
 William L. Morrow, “Public Administration: Politics and the Political System”, 2nd.ed., 

Randon Hause, N.Y, United States, 1975, p. 20.� 
 .20، ص2001اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عماف، الطبعة األوُف، دار "،2 وظائف منظمات األعمال: مبادئ اإلدارةعلي عباس وآخروف، " 2

 اتالمنظم

 الصبغة القانونية

 اؼبوارد البشرية

 االسًتاتيجية

 الثقافة التنظيمية

 الرسالة اؽبيكل التنظيمي
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 ربصلومقابػل ىػذا  ،خدماتو سػلع  تكػػػوف علػػػى ىيئػػػة يتالػػػ اؼبتخرجاتوتوزيػػػع  إنتاجعمليػػػة  خبلؿمػػػن  ىذا يػػػتم و
  .1األعماؿ يف ؾباؿوازدىارىػا  مبوىابقاءىػا و  ضمنت باحعلػى أر  اؼبنظمة

 مت، األحيافأغلب ػباص يف مسػتقلة تتبػع القطػاع ا منشآتىػي ويرى ؿبمد بلعريب منظمات األعماؿ" بأهنا 
 وربقيق ـبرجات إُف وربويلها اؼبدخبلتمعاجلػة  خبلؿالسػوؽ، مػن  يف والنمػو تصميمها لتحقيق أىػداؼ الػربح 

ىػي  األعماؿمنظمػات  بأفمقػدـ وىيبػة وتػرى  2."عليها القائمُتورؤية  اسًتاتيجية ىبدـ دبا اؼببتغاة األىداؼ
عليهػػا وتشػػمل  والقائمُت اؼبنظمة ألصحاب، وتعػود منفعتهػا اػباصلقطػاع لالعػادة  يف"منظمػات تعػود ملكيتهػا 

 يتالنشػاطات الػ باستثناء ،والثقافيػة والعلميػة واالجتماعية االقتصاديةكافػػة النشػػاطات   اؼبنظمةنشػػاطات ىػػذه 
 3."تشػرؼ عليهػا مباشػرة والدولػة أ ربتكرىا

 ؾبموعة وقػرارات، ذات شتخصػية معنويػة مسػتقلة، تسػعى لتحقيػق ىػدؼ ا ازباذوحدة " بأهناخػروف آكمػا يعرفهػا 
  َتىا،وغ واالستقرار وأىػػداؼ اقتصػػادية كػػالربح والنمػػ ربقيق إُف األوُف بالدرجة هتدؼ، االقتصادية األىداؼمػن 

 4."تقـو بو من أعماؿ اقتصادية ؼباؼ اجتماعية وقومية كناتج فرعي أىدا ربقيقكمػػا تسػػاعد علػػى 

 منظمات األعمال أىدافالفرع الثاني: 

 5يبكن توضيح أىداؼ منظمات األعماؿ يف ما يلي:

 االجتماعية. واالستدامة عن طريق ربقيق أىداؼ اؼبسؤولية وربقيق الربح وضماف النم-1

 إشباع حاجات اؼبستهلكُت من خبلؿ تقدٔف اؼبنتجات واػبدمات.-2

 اؼبستهلك الصناعي. وربويل اؼبوارد يف شكل سلع وخدمات ذات قيمة للمستهلك النهائي أ-3

 داء اؼبرتبط باؼبتخرجات.خبلؿ رفع االنتاجية والرقي يف األاالستتخداـ االمثل للموارد بطريقة اقتصادية من -4

                                                           
 .17ص ،2012"، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف،  منظمات األعمال: المفاىيم والوظائفؿبفوظ جودة وآخروف، " 1
 .15، ص مرجع سابقؿبمد بلعريب،  2
الجزائر للمسؤولية االجتماعية: دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في مقدـ وىيبة، " 3

 .43ص ،2014"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو التسيَت، جامعة الشل ، اعبزائر، الجزائري
 .298-297ص ص  ،2003رية، "، الدار اعبامعية، اإلسكندأساسيات تنظيم وإدارة األعمالأبوقح ، " بلـعبد الغفار حنفي وعبد الس 4
 .44، صمرجع سابقمقدـ وىيبة،  5
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 1ربقيق اشباع حاجات العاملُت ومن ضمنها:-5

 االستقرار الوظيفي للفرد العامل.-أ

 اغباجة للعبلقة االجتماعية والدعم االجتماعي.-ب

 الشتخصي وربقيق الذات يف ؾباؿ معُت. واغباجة للنم-ج

 2ىي: إف الذي يتوجب تأكيده ىنا أف للمنظمات بصفة عامة ثبلث أىداؼ أساسية مقبولة على نطاؽ واسع،

 الكفاية يف ؾباالت ربقيق أىداؼ وحاجات اجملتمع.-

 ربقيق سعادة لؤلعضاء العاملُت فيها.-

 االىتماـ والعناية باجملتمع وصيانتو.-

 منظمات األعمال ووظائف أىمية :المطلب الثاني
 أىمية منظمات األعمال :لفرع األولا

اليـو نظراً للعديد من التغَتات اغبديثة مثل تعاظم  تعد اؼبنظمات ذات أنبية يف اجملتمعات، وخاصة يف عاؼبناً 
النشاط االقتصادي، واستمرار اغباجة لرؤوس األمواؿ الضتخمة والرغبة يف التوسع والنمو، وتعود أنبية اؼبنظمات إُف 

 3:أسباب رئيسة أنبها

ية ويبتد أثرىا إُف قيمنا تعد اؼبنظمات الشكل اؼبؤسسي اؼبهيمن على اؼبقدرات االجتماعية، االقتصادية والسياس -
 .وعاداتنا االجتماعية

                                                           
 .28، ص2000، دار وائل للطباعة والنشر، األردف، نظرية المنظمة: الهيكل والتنظيممؤيد سعيد الساَف،  1
 .28، صالمرجع نفسو 2
، 1999، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، ، الطبعة األوُفاالدارة الحديثة لمنظمات االعمال: البيئة والوظائفعلي حسُت علي وآخروف،  3
 .24ص
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تنبع أنبية اؼبنظمات يف االعماؿ الصعبة اليت يتعذر تنفيذىا بشكل فردي وخاصة مع تقدـ اجملتمعات وتطور  -
لوجيا فبا يزيد من تعقد األعماؿ وزيادة كلفتها، فبا يفرض وجود اغباجة إُف التعاوف بُت األفراد واعبماعات و التكن

 .لتحقيق األىداؼ

السبب الرئيس  وألسس االدارة العلمية، وردبا ىذا ىاعلية، عندما يتم إدارهتا وفقًا تعد اؼبنظمات ذات كفاية وف -
 .لغايات تنظيم النشاط االنسآف من خبلؿ اؼبنظمات

 منظمات األعمال الفرع الثاني: وظائف

قيق أىدافها اؼبسطرة، حيث خبلؽبا اُف رب تقـو منظمات األعماؿ دبجموعة من األنشطة واليت هتدؼ من
رب تلك األنشطة عن ؾبموعة من الوظائ  اؽبامة واليت يتوُف تنفيذ كل وظيفة منها إدارة متتخصصة، على رأس  تع

 سنحاوؿ يف ما يلي توضيح ىذه الوظائ  بالتفصيل:و كل وظيفة مدير متتخصص يف ؾبالو، 

 وظيفة الموارد البشرية:-1

العنصر البشري داخل اؼبنظمة، وتعمل على اهباد عبلقات متوافقة بُت العاملُت،  بإدارةهتتم ىذه الوظيفة 
دبوجبو اغبصوؿ على األفراد البلزمُت للمنظمة، من حيث العدد والنوعية يتم وتوجيههم، فهي بذلك النشاط الذي 

 1قيق اىدافها.ورب إلقباحهااليت زبدـ مصاغبها وترغبهم على البقاء وربفزىم لبذؿ اكرب جهد فبكن 

خربة األفراد بطريقة علمية منظمة مع خلق اغبوافز اليت ربرؾ دوافع األفراد واعبماعات  وتتلتخص أىدافها يف صبع
 2العمل واالقباز من أجل ربقيق أىدافهم وأىداؼ اؼبنظمة بصورة اقتصادية وفعالة. والعمالية كب

 :وظيفة التسويق-2

نو عملية زبطيط لفًتات الزمنية، ويعرؼ التسويق بأيؤديو يف اؼبنظمات عرب ا مت تطور مفهـو التسويق والدور الذي
وتسعَت وترويج وتوزيع افكار وسلع وخدمات إلهباد تبادالت من شأهنا اشباع حاجات ورغبات  ،وتنفيذ مفاىيم

ستهلك من خبلؿ األفراد واؼبنظمات، والنشاط التسويقي يتم من خبللو انسياب )السلعة/اػبدمة( من اؼبنتج اُف اؼب
قنوات )القنوات التوزيعية( دبا وبقق اؼبنافع التسويقية )اؼبنفعة اؼبكانية، اؼبنفعة الزمانية، واؼبنفعة اغبيازية( وحيث 

                                                           
 .30، صمرجع سابقعلي عباس وآخروف،  1
 .52، صمرجع سابقمقدـ وىيبة،  2
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على ؾبموعة من األنشطة التسويقية واليت سبثل اؼبزيج التسويقي الذي يتكوف من أربع وبتوي التسويق 
 1ج(.عناصر)اؼبكاف، السعر، التوزيع، اؼبنت

 :االنتاجوظيفة -3

وىي الوظيفة اؼبسؤولة عن تصميم وتشغيل والرقابة على انشطة النظم االنتاجية، ويتم ذلك عن طريق فبارسة 
ورقابة عبميع أنشطة النظم  ،البشرية اؼبواردالعملية االدارية بعناصرىا األربعة من زبطيط وتنظيم وتوجيو وتنمية 

االنتاجية، وينظر اُف ىذه الوظيفة بأهنا النشاط االقتصادي الذي يهدؼ اُف ربويل أنواع معينة من اؼبدخبلت اُف 
انواع ؿبددة من اؼبتخرجات ووظيفة االنتاج يرتبط هبا جوانب فنية وجوانب ادارية، وذبدر االشارة اُف اف مصطلح 

بداية عقد اػبمسينات  لكن معاُف االنتاج اؼبادي الذي سبارسو اؼبنظمات الصناعية فقط، كاف يشَت   سابقا، االنتاج
اصبح يطلق اؼبصطلح ايضا على انتاج اػبدمات، واصبح يطلق على وظيفة ادارة العمليات لتشمل كل من االنتاج 

 2اؼبادي واػبدمي معا.

 :لماليةوظيفة ا-4

ية: قرار االستثمار، قرار التمويل، قرار التوزيعات، حيث يتعلق القرار تتضمن الوظائ  اؼبالية ثبلثة قرارات أساس
"بعملية زبصيص وإعادة زبصيص رأس اؼباؿ واؼبوارد على اؼبشروعات واؼبنتجات واألصوؿ وأقساـ اؼبشروع،  األوؿ

ل، حيث وبدد س اؼباؿ العامأما قرار التمويل فيأخذ يف االعتبار احتياجات اؼبشروع قصَتة وطويلة األجل من رأ
جم األمواؿ اليت ربتفظ هبا اؼبنظمة مقارنة باؼببال  اؼبدفوعة غبملة األسهم، ووبدد أيضا االيرادات غبتوزيعات قرار ال

 3إصدار األسهم. واؼبدفوعة غبملة األسهم وإعادة شراء أ

 :إدارة المواردوظيفة -5

 األوقاتتتضمن ىذه الوظيفة ؾبموعة من األنشطة اليت هتدؼ اُف توفَت مستلزمات االنتاج والسلع اعباىزة يف 
 والفقداف، حيث يركز نشاط الشراء على كافة األنشطة اؼبتعلقة باؼبعامبلت ا واؼبناسبة واحملافظة عليها من التل  أ

التبادؿ مع األطراؼ الداخلية واػبارجية، وتنبع أنبية ىذا النشاط من خبلؿ اؼبمارسات اليت تضمن استمرار وانتظاـ 

                                                           
 .30، صمرجع سابقؿبفوظ جودة وآخروف،  1
 .41، ص2003، الطبعة االوُف، دار قنديل للنشر والتوزيع، عماف، الحاسوب في ادارة االعمالؿبمد الصَتيف،  2
 .204، ص2003، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصر، التخطيط االستراتيجي والعولمةنادية العارؼ،  3
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عبارة عن ؾبموعة من اؼبمارسات اليت  وأما خبصوص نشاط التتخزين فه 1االنتاج من خبلؿ امداده باحتياجاتو،
احداث تغَتات مطلوبة غبُت  وة عليها حبالتها الفًتة من الزمن، واحملافظ تهتدؼ اُف االحتفاظ باؼبوجودا

 2استتخدامها مع أقل استثمار فبكن وبأقل تكلفة فبكنة.

 :لعالقات العامةوظيفة ا-6

اف وظيفة العبلقات العامة تؤدي بصفة مستمرة، وبطريقة ـبططة ىدفها انشاء تفاىم مشًتؾ بُت اؼبنظمة 
اعبمهور ىي غاية العبلقات األساسية، وتبٌت ىذه الصورة الذىنية  وصبهورىا، فتحسُت الصورة الذىنية للمنظمة أماـ

اعبيدة على أساس تنفيذ برامج جيدة للعبلقات العامة تقـو على األمانة والصدؽ من خبلؿ التفاىم اؼبتبادؿ بُت 
ة القياـ بأداء اؼبنظمة وصبهورىا، فالعبلقات العامة ىي حلقة وصل بُت اؼبنظمة وبيئتها اػبارجية ولن تستطيع اؼبنظم
 3مهامها وأعماؽبا وربقيق أىدافها، إال اذا كانت ىناؾ ثقة متبادلة وتفاىم مشًتؾ بينها وبُت صبهورىا.

 :البحث والتطويروظيفة -7

يعد نشاط البحث والتطوير اؼبغذي الرئيسي لئلبداعات التكنولوجية وخاصة يف اؼبؤسسات الكبَتة اليت تتوفر على 
، كلما أدى ذلك بالضرورة إُف تكوين وظيفة نظمةكلما كرب حجم اؼبو ، مادية وبشرية معتربةر وإمكانيات ـباب

خاصة بالبحث والتطوير مع العلم أف ؽبا خصوصيات هبب مراعاهتا ومؤشرات تقيمها صعبة التحديد ونتائجها 
ة الفنية للعماؿ القائمُت مرتبطة بالتسيَت الفعاؿ والتنقل اعبيد بينها وبُت الوظائ  األخرى إضافة إُف الكفاء

 بنشاطات البحث والتطوير.

ويبكن قياس أثر عملية البحث والتطوير على اإلبداع التكنولوجي باالستناد إُف درجة اإلبداع احملققة، حيث يتم 
ىنا التفرقة بُت درجتُت، تتمثل األوُف يف اإلبداع الطفي  أو الًتاكمي والذي يستمد من التحسينات الطفيفة 

 .ستمرة يف اؼبنتجات وطرائق اإلنتاجواؼب

 4 .وكذلك يف تصميم اؼبنتج يف حد ذاتو أما الدرجة الثانية تتمثل يف االبداع النافذ كاإلبداع يف طرؽ االنتاج 

                                                           
 .33-32، ص ص مرجع سابقؿبفوظ جودة وآخروف،  1
 .54، ص1975، مكتبة التعاوف، القاىرة، تنظيم وادارة المخازنابراىيم عبد الرحيم اؽبييت،  2
 .56، ص1999، الطبعة الثالثة، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف، مة: مفاىيم وممارساتالعالقات العاؿبفوظ جودة اضبد جودة،  3
 .19، ص 2018، ؾبلة االقتصاديات اؼبالية والبنكية، حوكمة وظيفة البحث والتطوير في المؤسسة االقتصاديةماكر لعرييب و رايس عبد اغبق،  4
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 منظمات األعمال بيئة وسمات: لثالمطلب الثا
 الفرع األول: بيئة منظمات األعمال

 أنو ال يبكن ذباىل أعماؽبم، إال ةبالبيئة الداخلية يف إدار فيها يهتم مبلؾ منظمات األعماؿ والعاملُت 
تعرؼ بيئة اؼبنظمات على أهنا ؾبموعة العوامل اليت ، و ما هبري يف البيئة اػبارجية احمليطة دبنظمتهم لىوغض النظر ع

اؼبنظمة أف تنشط على  اجملاؿ الذي وتؤثر يف أداء اؼبنظمات وال تقع ربت سيطرهتا، كما مت تعريفها بأهنا اؼبيداف أ
خذ الكوف وأطرح منو "البيئة باهنا  (Robert H Milesوقد عرؼ روبرت مايلز )، 1للتفاعل معو لتحقيق أىدافها
 .2"البيئة واؼبنظمة، فيكوف الباقي ى النظاـ الفرعي الذي يبثل

اػبارجية للمنظمة، وهتتم ومن خبلؿ التعريفات اعبله، قبد مدى التعقيد الذي يكمن يف دراسة وربليل البيئة 
واؼبنظمة ، اؼبنظمة على البقاء واالستمرار اؼبنظمات بدراسة البيئة بعواملها اؼبتختلفة نتيجة تأثَت تلك العوامل يف قدرة

البيئة اليت تعمل فيها اؼبنظمة، وربصل على مواردىا اؼبتختلفة )اؼبدخبلت(  وما ىي اال نظاـ فرعي من نظاـ اكرب ى
خدمات )ـبرجات( ومن ىذا نستنتج أف ىنالك عبلقة و عمليات التشغيلية لكي ربوؽبا إُف سلع منها فتقـو بال

 3.تأثَتية قوية بُت اؼبنظمة والبيئة ويبكن بشكل عاـ القوؿ أف ىنالك حدود تفصل اؼبنظمة عن بيئتها

 أوال: تصنيف البيئة

 4 :تصني  البيئة يف ؾبموعتُتيبكن 

وتتمثل يف اإلجراءات واألنظمة وتكنولوجيا  ظمةالعوامل اليت توجد يف داخل اؼبنىي تلك و : البيئة الداخلية -1
 ...اٍف.اسلوب القيادة والقدرات اؼبالية والبشريةو وأمباط االتصاالت  لالعم

وتأثَتىا يكوف غَت مباشر مثل العوامل  اليت توجد خارج اؼبنظمة ي صبيع العوامل والظروؼوى البيئة الخارجية: -2
 .. اٍف.عية، السياسية، االقتصادية.االجتما

                                                           
 .  105، ص 1992أميمة الدىاف، نظريات منظمات األعماؿ، الطبعة األوُف، عماف،  1
، 1999ماف، علي حسُت وآخروف، االدارة اغبديثة ؼبنظمات األعماؿ: البيئة، الوظيفة واالسًتاتيجيات، الطبعة األوُف، دار اغبامد للنشر والتوزيع، ع 2
 .144ص 

 .19،ص2012"، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف،  المفاىيم والوظائف منظمات األعمال:ؿبفوظ جودة وآخروف، " 3
4  Leslie W. Rue & Phyllis G. Holland, Strategic Management: Concepts and Experiences, 

2nd edition, New York: McGraw-Hill Book Company, 1989, pp 86. 
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 والبيئة اػبارجية تصن  يف ؾبموعتُت:

 .(Remoteوتسمى احيانا البيئة عن بعد ) :البيئة العامة-أ

 البيئة الصناعية. و( أTaskبيئة اؼبهمة ) وأ :البيئة الخاصة-ب

سيتحقق حتما، حيث يتعلق األمر  لتقاءف االإة ىاتُت اجملموعتُت فمهما اختل  الكتاب يف آرائهم حوؿ تسمي
لن ىبرج عن وجود آثار  ووى ،موعتُت يف عمل اؼبنظمة ونشاطهااجمل كلتاالذي ربملو   التأثَتبنوع واذباه وحجم 

االعتبار احتماؿ اإلحبلؿ  عُتمن العوامل البيئية مع األخذ بواخرى غَت مباشرة سبيز كلتا اجملموعتُت  ةمباشر 
وتتمثل البيئة اػبارجية للمنظمات ، يكوف مباشر ومرة اخرى غَت مباشر(ف التأثَت )مرة واالستبداؿ يف شكل ومضمو 

بكل ما وبيط باؼبنظمة، ولكن الًتكيز يف عملية دراسة وربليل تلك البيئة يكوف حوؿ العوامل ذات التأثَت يف 
واف تلك العوامل يتم عادة تصنيفها بناء على درجة  ،عمليات اؼبنظمة، سواء كاف ذلك التأثَت مباشرة أـ غَت مباشر

فالعوامل )عن بعد( بالنسبة للمنظمة ىي اليت تؤثر فيها وهبب متابعتها بشكل مستمر وتتمثل  تأثَتىا يف اؼبنظمة
 العوامل سوؼ تغَت يف ىذه فأي، شكل البيئة الواسعةتوىي اليت  ،بالعوامل االقتصادية، االجتماعية السياسية...اٍف

البيئة  ىي اصعب من -أي البيئة العامة -واف ىذه البيئة  ،حساس جدا يف طبيعة عملها شكلتشعر بو اؼبنظمة ب
تكوف قريبة فعواملها  ،تكوف أكثر وضوحافالبيئة اػباصة  ،يف عملية التنبؤ بتغَتات العوامل اؼبهمة للمنظمة اػباصة

 1واؼبنافسُت.ء ي األسهم، اجملهزين، نقابات العمل، العمبلمنتظم معها، وىي تتمثل حباملمن اؼبنظمة وعلى اتصاؿ 

 أنواع البيئاتثانيا: 

 ،البيئة، وقد مت التمييز بُت خاصيتُت يف تلكيف اؼبنظمات اليت تعمل  اتأثَتا حيوي ،صائصاػبلبيئة دبا ربملو من ل إف
، حيث أف درجة االستقرار تبُت معدؿ التغَت يف عوامل البيئة اػبارجية بيئةنبا درجة االستقرار ودرجة التعقيد يف ال

 2.لمنظمة اما درجة التعقيد فهي تعدد العوامل البيئية اليت تعمل يف كنفها تلك اؼبنظمةل

 3:وبناء على ىاتُت اػباصيتُت يبكن ربديد أربعة أنواع من البيئات اليت تعمل فيها منظمات األعماؿ وىي

ؼبؤثرة بسيطة وغَت وىي البيئة اؼبستقرة نسبياً، وىذه البيئة سبتاز بأف العوامل البيئية ا البسيطة المستقرة:البيئة  -أ
تكوف اؼبتغَتات و  النشاط الذي تقـو بو اؼبنظمة،حيث ترتبط درجة استقرار البيئة بنوع وحجم  ،متغَتة وقليلة

                                                           
1
�stewart w. howe,  corporate strategy, 2st.ed, Macmillan education Ltd, London, 1986, pp 

57. 
 .107، ص مرجع سابقأميمة الدىاف،  2
 .66، ص 2001، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف، نظريات القرارات االدارية: مدخل نظري كميعلي حسُت، رشاد الساعد،  3
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هولة وبالتاِف ال تشكل عائقًا أماـ إستمرار عملية اإلنتاج الداخلية واػبارجية بسيطة نسبيًا يبكن السيطرة عليها بس
باؼبنظمة، ويبكن القوؿ أف الظروؼ البيئية احمليطة باؼبنظمة عادية، ومن أمثلة اؼبنظمات اليت تعمل يف بيئة مستقرة 

الركود، بالتاِف ، ففي ىذه اؼبنظمات ىناؾ معرفة دبواسم البيع ومواسم واآليسكرٔفنسبيًا مصانع اؼبشروبات الغازية، 
حالة من التأكد مع أقل نسبة ـباطرة فبكنة، وعليو فإف التغَتات البيئية اؼبستقرة  يففالقرارات داخل اؼبنظمة تنبع 

 .يبكن السيطرة عليها وذبنب تأثَتىا السليب

وىي البيئة اؼبتغَتة نسبياً، وتتميز ىذه البيئة بأف عدد العوامل البيئية قليلة وبسيطة،  البيئة البسيطة المتغيرة: -ب
يف ىذه البيئة تتغَت الظروؼ واألحواؿ بسرعة، حبيث يصعب على اؼبنظمة  ،ولكنها تتغَت سريعًا من فًتة إُف أخرى
يت تعمل يف ؾباؿ الصناعات اػبفيفة، مثل ومثاؿ ذلك منظمات االعماؿ ال ،أحياناً متابعتها فبا هبعلها عرضة للتأثر

حيث  ،صناعة االلبسة، ومواد التجميل، واؼبنظفات، ومساحيق الغسيل، وألعاب االطفاؿ، والقرطاسية.... اٍف
وتركز  ،السلعة وتكوف سرعة التحوالت يف السوؽ كبَتة، مثل التحوؿ يف أذواؽ واذباىات وعادات اؼبستهلكُت كب

 .اؼبنظمات الكبَتة على دراسة عادات اؼبستهلكُت بشكل دوري ؼبعرفة ىذه االذباىات

كما يطلق عليها البيئة اؼبركبة اؼبستقرة، وتتميز ىذه البيئة بأف عدد العوامل أو   البيئة المعقدة المستقرة: -ج 
تتداخل العناصر البيئية  ،حد ما واضحة البيئية كثَتة، ولكنها بسيطة ال تتغَت من فًتة إُف أخرى، لذلك فهي إُف

مع بعضها البعض مكونة ما يسمي بالبيئة اؼبعقدة اليت يصعب على اؼبنظمة أحياناً التعامل معها لسرعتها يف التغَت 
  .من حاؿ إُف حاؿ ومن أمثلتها اؼبنظمات اليت تعمل يف صناعة الكمبيوتر، والسيارات

يطلق عليها البيئة اؼبركبة اؼبتغَتة، وىي من أصعب أنواع البيئات، فالعوامل كما أو   البيئة المعقدة المتغيرة: -د
يف ىذه البيئة تتداخل العوامل السوقية دبا فيها  ،البيئية كثَتة وصعبة وغَت واضحة وىي تتغَت من فًتة إُف أخرى

ة من األحداث ذات العبلقة اؼبوردين مع الظروؼ البيئية الداخلية يف اؼبنظمة، مكونة مع بعضها البعض حركة متغَت 
بنشاط اؼبنظمة، وتظهر مثل ىذه األحواؿ تعقيدات وظروؼ يصعب على اؼبنظمات التعامل معها بسهولة، عندئذ 

 .ومعقدة جداً يصعب السيطرة عليها يبكن وص  البيئة احمليطة هبا بأهنا صعبة

ومن اؼبنظمات اليت تواجو بيئة من ىذا النوع ىي اؼبنظمات الصناعية الكبَتة ذات اإلمكانيات اؼبالية والبشرية  
، واليت تصنع السلع االسًتاذبية مثل الطائرات، واالسلحة االلكًتونية، وصناعة الدبابات والصواريخ الضتخمة

 .واألنظمة الدفاعية
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، أي أهنا نظاـ فرعي  (Sub – Systems) لنظم بأهنا ما ىي إال نظاـ فرعيىذا وتعد اؼبنظمة وفق منظور نظرية ا
منها فتقـو بالعمليات « اؼبدخبلت»البيئة اليت تعمل فيها اؼبنظمة، وربصل على مواردىا اؼبتختلفة  ومن نظاـ أكرب ى

تأثَتية قوية بُت على شكل سلع وخدمات، ومن ىذا نستنتج أف ىناؾ عبلقة « ـبرجات»التشغيلية لكي ربوؽبا إُف 
بة ربديد إال أنو من الصعو  ،اؼبنظمة والبيئة، ويبكن بشكل عاـ القوؿ أف ىنالك حدود تفصل اؼبنظمة عن بيئتها

 .اغبدود ؼبنظمات األعماؿ

 Closed) والنظاـ اؼبغلق (Open System) ومفهـو اغبدود يساعد على التمييز بُت النظاـ اؼبفتوح 

System)  بصورة كبَتة مع البيئة اليت يعمل فيها، بعكس  ةنسبيًا لو حدود جامدة غَت متفاعلفالنظاـ اؼبغلق
 1.النظاـ اؼبفتوح الذي تكوف درجة نفاذه وتفاعلو مع البيئة اػبارجية كبَتة جداً 

 سمات منظمة األعمال :الفرع الثاني

وحدة  وكشتخصية إعتبارية أعلى الرغم من تعدد أنواع اؼبنظمات وأشكاؽبا القانونية وتنوع أنشطتها   
 2:إقتصادية إال أف ؽبا ؾبموعة من السمات تتميز هبا وىي

ويقصد هبا أف اؼبنظمة ال يبكن ؽبا أف سبارس نشاطها االعتيادي إال يف حالة إستيفائها  :األىلية القانونية -
 .الشروط القانونية واإلجرائية

السمات اليت البد من توفرىا يف منظمة األعماؿ، فأي منظمة ربتاج تعترب القيادة اإلدارية من : القيادة اإلدارية -
 وفشل اؼبنظمة إُف حد كبَت على قدرة وكفاءة اؼبدير أ و، ويعتمد قباح أذلكإُف شتخص مؤىل إدارياً، للقياـ ب

 .اعبهاز اإلداري

األدلة التنظيمة واإلجرائية  تستند اؼبنظمات الفعالية يف سَت عملها إُف ؾبموعة من: الدليل التنظيمي واإلجرائي -
لضبط سَت العمل، حيث يتم صياغة دليل لئلجراءات وكذلك سياسة واضحة اؼبعاَف ألعضاء اؼبنظمة للتأكد من 

 .ثلىتطبيق العمل بالطريقة اؼب

                                                           
، من جهينة اإلخبارية: 17/04/2021اد تاريخ االسًتد، 2015، منظمات األعمالىادي آؿ سي ،  1

http://juhaina.in/?act=artc&id=25883 
دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق منظمة أعمال متميزة من وجهة نظر اإلطارات دراسة ميدانية بمؤسسة فتحي بسطامي، مهدي شرقي،  2

 .248، ص2020، اعبزائر، 02، العدد 14ية، اجمللد وإدار  اقتصادية، ؾبلة أحباث اتصاالت الجزائر بالجلفة
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ة التعاوف بُت األفراد العاملُت والتنسيق بُت جهودىم وأعماؽبم أساسًا لنجاح اؼبنظم يعترب: التعاون والتنسيق -
 .والعاملُت فيها، ويبكنهم من بلوغ األىداؼ اؼبرجوة

تتميز اؼبنظمات بوجود ىيكل تنظيمي يليب احتياجها وينظم ـبتل  أنشطتها ووظائفها، : الهيكل التنظيمي -
 .دد الصبلحيات واؼبسؤولياتوبو 

ؿبيط يستمد منو يبكننا أف نشبو منظمة األعماؿ بالكائن اغبي، الذي يعيش يف : المسؤولية االجتماعية -
والنجاح بدوف رضا اجملتمع  وفمن الصعب على أي منظمة أف ربقق النم ،االستمراريةو لبقاء العناصر البلزمة ل

، وعلى اؼبنظمة واجبات البد من رب كما يشمل   ،قيقهاعنها، والبد أف تدرؾ أف ؽبذا اجملتمع حقوؽ هبب أف ربًـت
كاؼبسانبة يف تطوير ودعم األنشطة االجتماعية،   ،ذلك حزمة اؼبنافع اليت تقدـ للمجتمع كمسؤولية إجتماعية

 .االقتصادي ويف النم واؼبسانبة

ضمن ظبات منظمات األعماؿ حيث  كوهناالمسؤولية اإلجتماعية  سيتم الًتكيز على ظبة ةاغبالي الدراسةيف 
 اؼبواِف. اؼببحثفصيل يف سنعرج عليها  بالت

 المطلب الرابع: المؤسسات االقتصادية في الجزائر
، لوجيةلقد شغلت اؼبؤسسة االقتصادية حيزا كبَتا من اىتمامات االقتصاديُت دبتختل  اذباىاهتم اإليديو 

تشهدىا الساحة التطورات اليت و للتحوالت  نظراو نظرا لكوهنا النواة األساسية يف النشاط االقتصادي يف اجملتمع، 
تعدد و فباإلضافة إُف تنوع  ،ىي نفسها اؼبؤسسة حاليا دفإف اؼبؤسسة آنذاؾ َف تعد الساعة، االقتصادية إُف ح

 .ؾباالت نشاطها فقد أصبحت أكثر تعقيداو أشكاؽبا 

 تعريف المؤسسات االقتصادية :الفرع األول

اؼبداخل اليت يتبناىا  و حسب االذباىات و لقد تعددت تعاري  اؼبفكرين للمؤسسة االقتصادية عرب الزماف، 
 فيما يلي نستعرض ؾبموعة من التعري :و كل واحد منهم، 
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 ىي منظمةو لغرض التسويق،   ىدفها توفَت اإلنتاج صبيع أشكاؿ اؼبنظمات االقتصادية اؼبستقلة ماليابأهنا: "تعرؼ 
ية تتجمع فيها اؼبوارد البشرية دة اقتصاديبكن أف تعرؼ بأهنا وحو اؼبسؤوليات، ؾبهزة بكيفية توزع فيها اؼبهاـ و 

 1البلزمة لئلنتاج االقتصادي" واؼبادية

منطقة اقتصادية اجتماعية مستقلة نوعا ما، توجد فيها القرارات حوؿ تركيب الوسائل البشرية، " كما تعرؼ بأهنا
 2مكآف"و اإلعبلمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األىداؼ يف نطاؽ زمآف و اؼبادية و اؼبالية 

اؼبادية للنشاط و رية تنسق العناصر البشو اؼبؤسسة ىي الوحدة اليت ذبمع فيها " بأف M.Truchyيعرفها و 
منظمة ذبمع أشتخاصا ذوي كفاءات متنوعة  : "اؼبؤسسة ىييليكما   François Perouxيعرفها و ، االقتصادي"

 3أف تباع بسعر أعلى فبا تكلفتو"اليت يبكن و قدرات من أجل إنتاج سلعة ما، و تستعمل  رؤوس األمواؿ 

 المؤسسات االقتصادية الفرع الثاني: تصنيف

يبكن تصني  اؼبؤسسات االقتصادية حسب عدة معايَت أنبها: اؼبعيار القانوٓف، معيار اؼبلكية، معيار  
 سنتطرؽ ألصناؼ اؼبؤسسة االقتصادية حسب كل معيار: يأيتفيما و وغَتىا من اؼبعايَت،  اؼبعيار االقتصاديو غبجم ا

: حسب ىذا اؼبعيار يبكن تصني  اؼبؤسسات االقتصادية إُف حسب المعيار القانوني المؤسسةتصنيف -1
 4 صنفُت نبا:

األخَت عن نتائج أعماؽبا، اؼبسؤوؿ األوؿ و  وىو ىي اؼبؤسسة اليت يبتلكها شتخص واحد، و : المؤسسة الفردية -أ
 يف الغالب ما تكوف ىذه اؼبؤسسة من اغبجم الصغَت.و تسيَت شؤوهنا، و إدارة   وما يتوُف ىعادة و 

أكثر، حيث يقدـ كل واحد منهما حصة من  وىي عبارة عن مؤسسة يشًتؾ فيها شتخصاف أو : الشركة -ب
يبكن تصني  الشركة إُف نوعُت رئيسُت و  اػبسارة، وأوبصل يف اؼبقابل على نصيبو من الربح و قوة عمل،  ورأظباؿ أ

 نبا: و 

 .الشركات ذات اؼبسؤولية احملددةو * شركة األشتخاص: كشركات التضامن، شركات التوصية 

                                                           
 .13ص، 1996 ،اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اقتصاد المؤسسةإظباعيل عرباجي،  1
 .24، ص1998، دار احملمدية العامة، اعبزائر،  اقتصاد  وتسيير المؤسسةعبد الرزاؽ بن حبيب،  2
 .10ناصر دادي عدوف، مرجع سابق، ص  3
 .26، ص1993، 4، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، طاقتصاد المؤسسةتخري، عمر ص 4
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 اؼبسانبة. اتشركو * شركات األمواؿ: كشركات التوصية باألسهم 

إُف ثبلثة تصن  اؼبؤسسات حسب ىذا اؼبعيار و : االقتصادية حسب معيار الملكية ةتصنيف المؤسس-2
 1 أنواع:

ؾبموعة من األشتخاص، مثل  أو  شتخص معُتىي اؼبؤسسات اليت تعود ملكيتها إُفو : الخاصة ةالمؤسس -أ
 .شركات األمواؿو اؼبؤسسات الفردية، شركات األشتخاص 

 ويبكن أف تكوف ىذه  اؼبؤسسات وطنية أو ىي اؼبؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة، و : العمومية ةالمؤسس -ب
 تابعة للجماعات احمللية.

األفراد، سواء كانوا أفراد وطنيُت و  تلطة بُت الدولة تكوف ملكيتها ـبيتسات الىي اؼبؤسو : المختلطة ةالمؤسس -ج
 تنشأ عادة ىذه اؼبؤسسات نتيجة اػبوصصة اعبزئية للمؤسسات العمومية.و أجانب،  وأ

أىم اؼبعايَت اليت تصن  هبا اؼبؤسسات  : يعترب معيار اغبجم منحسب معيار الحجم ةتصنيف المؤسس-3
 :2يبكن تصنيفها وفقا ؽبذا اؼبعيار إُف نوعُت نباو  ،االقتصادية

 500تدخل ضمن ىذا التصني  كل اؼبؤسسات اليت تشغل أقل من و : المتوسطةو المؤسسات الصغيرة  -أ
 يبكن تقسيمها إُف ثبلثة أنواع:و ، عامل

 .عماؿ 10من  ىي اليت تشغل أقلو اؼبصغرة:  ةاؼبؤسس -

 عامل. 200و 10ىي اليت تشغل ما بُت و الصغَتة:  ةاؼبؤسس -

 عامل. 500و 200ىي اليت تشغل ما بُت و اؼبتوسطة:  ةاؼبؤسس -

خاصة اؼبتقدمة منها، حيث تصل و  اؼبتوسطة بأهنا األكثر انتشارا يف كل دوؿ العاَفو تتميز اؼبؤسسات الصغَتة و 
 الرأظبالية.و الدوؿ األوربية و من ؾبموع اؼبؤسسات يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، الياباف  (%99)نسبتها إُف 

                                                           
 .28،29، ص ص اؼبرجع نفسو 1
 .65-64ناصر دادي عدوف، مرجع سابق، ص ص  2
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ذات أنبية كبَتة يف االقتصاد ىي و عامل،  500ىي اؼبؤسسات اليت تشغل أكثر من و : الكبيرة ةالمؤسس -ب
تكريره و استتخراجو و الذي قد تعجز الدولة عن أدائو، كالتنقيب عن البًتوؿ و ذلك من خبلؿ النشاط اليت تقـو بو، و 
 تسويقو.و 

يبكن تقسيم اؼبؤسسات االقتصادية حسب ىذا اؼبعيار إُف و : حسب المعيار االقتصادي ةتصنيف المؤسس-4
 :1األتيةاألنواع 

 اغبيوانية.و  اؼبنتجات النباتيةإنتاج و ىي اؼبؤسسات الٍت تقـو خبدمة األرض، و : الفالحية اتالمؤسس -أ

 ربويلها.و ىي اؼبؤسسات اليت تنشط يف ميداف استتخراج اؼبواد األولية و : الصناعية اتالمؤسس -ب

 إيصاؽبا إُف الزبائن.و ىي اؼبؤسسات اليت تقـو بتوزيع اؼبنتجات و  :التجارية اتالمؤسس -ج

 غَتىا.و مؤسسات التأمُت و ية، كالبنوؾ اؼبالىي اؼبؤسسات اليت تقـو بالنشاطات و : المالية اتالمؤسس -د

ىي اؼبؤسسات اليت تقـو بتقدٔف ـبتل  أنواع اػبدمات كمؤسسات النقل، التعليم، و : الخدمات اتمؤسس -ىـ
 غَتىا.و الصحة 

  المؤسسات العمومية االقتصادية :الفرع الثالث

 االقتصادية تعريف المؤسسة العموميةأوال: 

أوت  20اؼبوافق ؿ  1422اؼبؤرخ يف أوؿ صبادى الثانية  04-01 الثانية من األمرجاء تعريفها يف اؼبادة 
التاِف "اؼبؤسسات  وعلى النح صتهاصوخاؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا و  2001

غلبية العاـ، أأي شتخص معنوي آخر خاضع للقانوف  والعمومية االقتصادية ىي شركات ذبارية ربوز فيها الدولة أ
 2"وىي زبضع للقانوف العاـ ،غَت مباشر وأ رأس اؼباؿ االجتماعي مباشر

صناعيا  وىي اؼبؤسسات اليت تتتخذ موضوعا ؽبا نشاطا ذباريا، أ"للمؤسسة العمومية االقتصادية  ومن بُت التعريفات
وقد ظهرت ىذه اؼبؤسسات مع بداية اغبرب العاؼبية الثانية، نتيجة الظروؼ االقتصادية، وبروز  ،األفراد فباثبل لنشاط

مبدأ ضرورة تدخل الدولة يف اؼبيداف االقتصادي ؼبواجهة األزمات، ؼبنع االحتكار واؼبغاالة يف األسعار، وربقيق ما 

                                                           
 .16إظباعيل عرباجي، مرجع سابق، ص 1
 .2001أوت  20اؼبوافق ؿ  1422اؼبؤرخ يف أوؿ صبادى الثانية  01/04اؼبادة الثانية من األمر رقم  2
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اؼبؤسسات العامة االقتصادية للقانوف فتخضوع  1،ربقيق النفع العاـ نشاط يستهدؼ ويسمى األمن الغذائي، وى
اػباص يرجع إُف طبيعة نشاطها االقتصادي الذي ال ىبتل  عن نشاط األفراد، فبا يستدع خضوعها للقانوف الذي 

  2.القانوف اػباص ويتبلءـ مع طبيعة ىذا النشاط، وى

" الذي صموئيل  الدكتور "عبود تعريقبد ويف ؿباولة تعري  اؼبؤسسة العامة االقتصادية تعريفا اقتصاديا حبتا، 
اؼبؤسسة العامة االقتصادية ىي الوحدة اإلنتاجية اليت تقـو على أساس العمل اعبماعي للعاملُت فيها، بأف يقرر" 

األصوؿ اؼبادية(، وباؼبوجودات اؼبالية واليت تعود ملكيتها للشعب، واؼبؤسسة تكوف )واؼبزودين باؼبوجودات اؼبادية 
يف االقتصاد الوطٍت، وتعمل على إقباز اؼبهمة اؼبتخصصة ؽبا وفق خطتها اؼبنبثقة من خطة الدولة الوحدة األساسية 

العامة واليت هتدؼ إُف مزاولة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج اؼبوسع، كما تقـو بدور اؼبنتج السلعي االشًتاكي الذي يقـو 
  أهنا تتمتع باستقبلؽبا من الناحية القانونيةبتزويد اؼبواطنُت باحتياجاهتم، ويتم إقامتها من قبل الدولة، إال

 3.واالقتصادية

من خبلؿ ما سبق كل ىذه التعريفات ذبمع على إعتبار اؼبؤسسة ىي أف العمومية ذات  المالحظة األساسية
 .زبضع للقانوف اػباصو الطابع اإلقتصادي شركة ذبارية، ؽبا شتخصية معنوية مستقلة، ملك لشتخص عاـ 

 االقتصادية العمومية المؤسسةثانيا: خصائص 

جاء نظاـ اؼبؤسسة العمومية اإلقتصادية مواكبا للتطورات اليت حصلت يف عبلقة الدولة باإلقتصاد أي دور الدولة، 
  :4ؽبذا فهي تتميز بعدة خصائص أساسية نذكر منها

   :اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية ىي شركات ذبارية 1-

إما شركات مسانبة  ،شكلُت يبكن أف تتتخذنبا 01/04اؼبادة األوُف من األمر رقم  حبيث حدد اؼبشرع اعبزائري يف
إما شركات ذات مسؤولية ؿبدودة، ينتج عن ىذا خضوعها للقانوف التجاري فيما ىبص الشروط القانونية لتكوين و 

 .التجاري وكذا القوانُت اػباصة اليت ربكم النشاط اإلقتصادي أو ىذه الشركات 

                                                           
 .292،ص1994، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، القانون اإلداريماجد راغب غبلو،  1
 .127، ص 2002سالة ماجستَت، جامعة اعبزائر، ، ر عملية الرقابة الخارجية على أعمال المؤسسات العامة في الجزائرزقوراف سامية،  2
 .59،ص ص 1982، الديواف الوطٍت للمطبوعات اعبامعية، اعبزائر، اقتصاد المؤسسةعبود،  صمويل 3

4
� André de Laubadère et Pierre Delvolvé, Droit public économique, Édition DALLOZ, 

cinquième edition, 1986 pp 715-720. 
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  :أغلبية رأس اؼباؿ والدولة كل أسبتلك  2-

هبذه اػباصية تعترب اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلقتصادي من ضمن القطاع العاـ يف الدولة حيث تكوف 
كات ؿبلية تلك حالة الشركات الوطنية، بينما تكوف شر  كما يفىي الدولة  و أغلبية اغبصص ملك للشتخص العاـ 

كما تعترب شركات ذات إقتصاد ـبتلط يف حالة وجود   ،البلديةو مية أي الوالية لجماعات اإلقليالشركات التابعة ل
 .باؼبائة من رأس اؼباؿ 49أجنيب، يبلك على األكثر ووطٍت أ شريك

  :الشتخصية اؼبعنوية- 3

على أمواؿ  تتحصل  ،إداريةو للمؤسسات العمومية اإلقتصادية شتخصية قانونية، يًتتب عنها إستقبللية مالية  -أ
ؼبؤسسات باالستقبللية كما تتمتع ىذه ا،  السلع اؼبقدمة ونتيجة ألنشطتها التجارية، ىذه األمواؿ سبثل شبن اػبدمة أ

  .البَتوقراطية ىذا لغرض ربريرىا من اإلجراءات اإلدارية و يف التسيَت، 

اؼبؤسسات العمومية التجارية و إف اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية، عكس اؼبؤسسات العمومية اإلدارية  -ب
 .تسعى لتحقيق الربح أينما وجدو الصناعية، ال سبتاز دبيزة التتخصص فهي سبارس أنشطة ذبارية و 

 ةاإلقتصادي بين المؤسسات العموميةو  ةالصناعيو  ةالتمييز بين المؤسسات العمومية التجاريثالثا: 

وبُت اؼبؤسسات العمومية التجارية والصناعية جهة جوىرية بُت اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية من  ىناؾ إختبلفات
 :1تتمثل يف ، وىيمن جهة أخرى

التجاري، بينما باػبصوص لقواعد القانوف و زبضع اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية بشكل كلي لقواعد السوؽ  -
لنظاـ قانوٓف ـبتلط، فتارة زبضع لقواعد القانوف التجاري وتارة الصناعية و ات العمومية التجارية زبضع اؼبؤسس

 .أخرى زبضع لقواعد القانوف اإلداري

تعترب اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية شركات ذبارية، ربكمها نفس القواعد اؼبطبقة على الشركات التجارية اليت - 
  .لصناعية لنفس األحكاـ اليت ىبضع ؽبا اػبواصاو بينما ال زبضع اؼبؤسسات العمومية التجارية  ،يديرىا اػبواص

الصناعية يف القطاعات اإلسًتاتيجية لضماف اؼبصلحة العامة يف تعامبلهتا و تنشط اؼبؤسسات العمومية التجارية  -
بينما تتواجد  ،صناعيو ىي ال هتدؼ إُف ربقيق الربح ألهنا دائما تنشأ من أجل تسيَت مرفق عاـ ذباري و 

                                                           
 .28-27، ص ص 2017، رسالة ماجستَت، جامعة وىراف، المؤسسة العمومية ومبدأ المنافسةشايب الراس عبد القادر،  1
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ربقيق  وسًتاتيجية، ىدفها دائما ىاالغَت  وسًتاتيجية أتصادية يف صبيع اؼبيادين سواء االالعمومية اإلقاؼبؤسسات 
 .الربح

واليت مت التطرؽ اليها يف ىذه  يف اعبزائر على سبيل الذكر ال اغبصر، اؼبؤسسات العمومية االقتصادية ومن أمثلة
شركة نفطاؿ، ومؤسسة إتصاالت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ): قبد من حيث اعبانب التطبيقي الدراسة
 ، حيث مت إجراء الدراسة اؼبيدانية على فروعها دبدينة اعبلفة.(اعبزائر

منظمات األعماؿ حيث  ضمن ظبات كوهناالمسؤولية اإلجتماعية  الًتكيز على ظبةسيتم يف اؼببحث اؼبواِف 
 بالتفصيل. سنعرج عليها
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 للمنظماتاإلطار المفاىيمي للمسؤولية االجتماعية  :الثانيالمبحث 
تطور مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية يف السنوات األخَتة بشكل ملحوظ حبيث بدأت اؼبؤسسات تعمل على 
إظهار مسؤولياهتا االجتماعية بشكل أكثر جدية يف إدارة اسًتاتيجياهتا من خبلؿ التقارير االجتماعية اليت تعدىا 

 .اؼبصاٌف ألصحاب

من تصاعدا يف تأثَتات اجملتمع وضغوطو  ،التطور يف مسؤوليات منظمات األعماؿ ذباه ؾبتمعاىا ىذا ولقد رافق
من أىداؼ اجملتمع وتطلعاتو، وأدت ىذه الضغوط إُف أف تتبٌت منظمات  زيدؼبتبٌت إدارة منظمات األعماؿ  أجل

حبكم اؼببادرات اليت تقـو هبا  واألعماؿ مزيدا من االلتزاـ للطلب االجتماعي سواء كاف مفروضا حبكم القانوف أ
 إلرضاء اجملتمع.

 :حبيث، األعماؿ تؼبنظما االجتماعية باؼبسؤولية اؼبرتبطة اؼبفاىيمسنتناوؿ  اؼببحثىذا  خبلؿمن 

 .للمنظمات مفهـو اؼبسؤولية االجتماعيةتطور نشأة و  :اؼبطلب األوؿ

 .للمنظمات اؼبسؤولية االجتماعيةعناصر و : أبعاد اؼبطلب الثآف

 : النظريات اؼبفسرة للمسؤولية االجتماعية للمنظمات.اؼبطلب الثالث

 اجملتمعيةاؼبسؤولية االجتماعية واؼبسؤولية : رابعاؼبطلب ال

 للمنظمات مفهوم المسؤولية االجتماعيةتطور نشأة و  :المطلب األول

 نشأة المسؤولية االجتماعية :الفرع األول

 ونظار أألف ىذا اؼبفهـو َف يلفت اأحيث ، قويةجتماعية بداية البداية ظهور مفهـو اؼبسؤولية ا َف تكن
شارات غَت اؼبباشرة حىت هناية اػبمسينيات وبداية الستينات من القرف إلبل ظلت ىناؾ بعض ا االنتباه،يشد 

نتباه إليو أكرب فبا مضى، فكانت تلك البادرة أشبو ما تكوف النظار ويشد ااألخَت يلفت األاؼباضي، حيث بدأ ىذا 
 .جتماعيةاالدارة يف إطار مفهـو اؼبسؤولية اإللبداية فكر جديد يف فلسفة 

جتماعية، فمنذ أكثر من نص  قرف َف اله بداية لظهور مفهـو اؼبسؤولية اتاريخ يبكن اعتبار من الصعب ربديد 
أمرا واردا على عماؿ، بل َف يكن حىت ألاؼبستتخدمة يف أدبيات إدارة ايكن ىذا اؼبصطلح أحد اؼبصطلحات 
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قبيل اعبرأة ؾبرد  عن ىذا الواقع بقولو: "أنو منذ نص  قرف مضى كاف من (Robinson) وقد عرب ،طبلؽإلا
 .1"اقًتاح أف إدارة اؼبشروع يقع عليها أي نوع من اؼبسؤولية اذباه اجملتمع

 يف كتابو (Sheldon) عندما أشاربشكل واضح  1923جتماعية أوؿ مرة عاـ الظهر مصطلح اؼبسؤولية ا
مسؤوليات أخرى اجتماعية، وأف بقاء  ،االقتصاديةإف اؼبؤسسات عليها إُف جانب مسؤولياهتا ": (اإلدارةفلسفة )

 .2"االجتماعيةاؼبؤسسة واستمرارىا على اؼبدى الطويل وبتم عليها أف تلتـز وتستويف تلك اؼبسؤوليات 

اؼبرغوبة  باألىداؼللمؤسسة  االقتصاديةلربط النتائج  األوؿيبكن اعبـز أف ىذا التاريخ يعترب اؼبسعى  الأنو  غَت
قرر عدد من  19اليت شهدهتا إقبلًتا يف بداية القرف  األوُفيف أوقات ندرة اػبشب  بلفمث ،االجتماعيةذات الطبيعة 

من التمتع بثروة اػبشب ويف نفس الوقت  البلحقة األجياؿاؼبسؤولُت غرس شجرة عن كل واحدة مقطوعة لتمكُت 
شكل رظبي، كما تبنت عدة كانت مطروحة ب  األجياؿاحملافظة على البيئة، ىذا دليل على أف مسألة العدالة بُت 

مل، أما يف القرف منها احًتاـ القيم العائلية مكاف الع أخبلقيةمبادئ  19مؤسسات فرنسية وأوروبية منذ القرف 
مسؤولُت عن النتائج اؼبعروفة عن أعماؽبم فحسب،  األشتخاصيعترب  ال" يلي: ما (Clark) الحظالعشرين فقد 

 .3"الاء كانت متوافقة مع القانوف أـ سو  معامبلهتمبل سبتد ىذه اؼبسؤولية لتشمل أيضا النتائج اؼبعروفة عن 

العقد السادس من القرف العشرين وذلك بعد ظهور  خبلؿأكثر انتشارا  االجتماعيةوأصبحت فكرة اؼبسؤولية 
عن تطور مفهـو  بل، فضاالجتماعيةأساسا لتعظيم الرفاىية  االقتصاديةالعديدة ؼبفهـو اؼبسؤولية  االنتقادات

اؼبؤسسة كوهنا نظاما اجتماعيا فرعيا داخل نظاـ اجتماعي أكرب هبب أف تعمل من أجل ربقيق التوازف معو لضماف 
 .4االستمرار

                                                           
 .53، ص: 2007دار الوفاء، الطبعة األوُف، ،رمص، المسؤولية االجتماعية لإلدارة، ؿبمد الصَتيف 1

، أؼبانيا، اؼبركز الديبقراطي العريب المقاربات النظرية والممارسات التطبيقيةالمسؤولية االجتماعية للشركات بين حسناء مشري، سفياف مسالتو،  2
 .106، ص: 2019للدراسات االسًتاتيجية، الطبعة األوُف، 

3
�Lahsen Abdelmalki, Patrick Mundler, Économie de l'environnement et du développement 

durable,  De Boeck,  Bruxelles,  Paris,  2010,  pp:134-135. 
4 Prakash Sethi, An approach to incorporating  sociale preferences in developing 

corporate action strategies, In the unstable ground: corporate sociale poling in dynamic 

society,   Melville pubishing company,  New Jersey,  1974,  p:67. 

https://library.kedge.edu/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d
https://library.kedge.edu/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d
https://library.kedge.edu/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d


 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات                               األول الفصل
 

24 
 

 وواليت مفادىا بأف اؼبؤسسة أ االجتماعيعلى نظرية العقد  تقـو االجتماعيةؼبفهـو اؼبسؤولية  األساسيةولعل الفكرة 
 .1ضمنية وقة إما أف تكوف صروبة أبلعقة تعاقدية مع اجملتمع، وىذه البلي مؤسسة اجتماعية أخرى ترتبط بعأ

اػبدمات النافعة واؼبرغوبة فيها للمجتمع ومن مث توزيع العوائد  ويًتتب عليها أف تقـو اؼبؤسسة بتقدٔف اؼبنتجات أ
على اجملموعات اؼبوجودة يف اجملتمع بعدالة، واليت تشكل القاعدة اليت  االجتماعيةواؼبكاسب  االقتصاديةواؼبزايا 

 .2تستمد منها اؼبؤسسة مواردىا

على استتخداـ موارد اجملتمع برشد وتوزيع  وعقبلنيةيف ظل ىذه النظرية فإف على اؼبؤسسات أف تعمل بصورة متوازنة 
 األطراؼلدى  قبوالوىذا من شأنو أف يعطي اؼبؤسسة صورة أكثر  ،ة موارد أخرى على اجملتمع بعدالةأي والعائد أ

هنا وحدة ألفحسب، بل وتعظيم القيمة السوقية للمالك  األرباحقادرة على ربقيق  ألهنااؼبتختلفة، وذلك ليس فقط 
 .3االجتماعي، ما يعٍت حتما التزامها بالعقد االجتماعيةاجتماعية تلتـز باؼبسؤولية 

لدى  باالىتماـالرئيسية للمؤسسة، وقد حظيت  األىداؼىدفا من بُت  االجتماعيةمن ىنا مت قبوؿ اؼبسؤولية 
يف اجملتمعات  باالىتماـي، كما حظيت والعمل األكاديبيسيما على اؼبستويُت الؿ اؼبتقدمة واجملتمعات الغربية الدو 

العملي اػبَتي أكثر وإف كاف ىذا االىتماـ على اؼبستوى  يدة لشدة ارتباطها باؼبفاىيم الدينيةاز بوتَتة مت اإلسبلمية
وغَتىم من  األعماؿالكثَت من الغموض واعبدؿ بُت الباحثُت ورجاؿ  كتنافو  ال، وذلك األكاديبيمنو على اؼبستوى 

 .4وأبعادىا وآثارىا وطرؽ قياسها والرقابة عليها وما إُف ذلك االجتماعيةحوؿ طبيعة اؼبسؤولية  بلقةذوي الع

 المسؤولية االجتماعية تطور مفهوم :فرع الثانيال

لقد شاع يف وقتنا اغباِف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف العاَف بأسره إذ أصبحت الشركات 
البيئة وربقيق التنمية اؼبفهـو ضمن سياساهتا هبدؼ توجيو اىتمامها صوب قضايا اجملتمع و مطالبة بإدراج ىذا 

 الغريب مع تطور النشاط االقتصادي.بيد أف ىذا اؼبفهـو ليس باعبديد، فقد ظهر وتطور يف الفكر  اؼبستدامة،

                                                           
1 Kamal N, Ahmad H, Duha K, Rana N, Determinants of Corporate Social Disclosure in 

Developing Countries: The Case of Qatar,   Advances in International Accounting,  2006,  

Vol (19),  p:06. 
 ،في القطاع المصرفي، دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية االجتماعي األداءالمحاسبي عن  واإلفصاحالقياس ، ؿبمد مطلق العتييب 2

 .16، ص: 2009، جامعة دمشق، رسالة ماجستَت غَت منشورة، سوريا
، 2002، جامعة آؿ البيت، رسالة ماجستَت منشورة، األردف ،األردنيةفي المؤسسات الفندقية  االجتماعيةمحاسبة المسؤولية ، راضي اغبمادين 3

 .24ص: 
4 Kamal N, Ahmad H, Duha K, Rana N, Op.Cit, p: 06. 

https://library.kedge.edu/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d
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فيو تزايد النقابات  ذي شهدفهناؾ من يرجع تاريخ أوؿ شرارة للمسؤولية االجتماعية إُف القرف الثامن عشر ال 
االجتماعية يف  ىذه اغبركات كانت سببا يف زرع أوؿ بذرة للمسؤولية العمالية للمطالبة بتحسُت أوضاع العماؿ،

وعموما يبكن القوؿ أف تطور مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية جاء مرافقا لتطور مفهـو اؼبؤسسة  النظاـ الرأظباِف،
 ث مراحل أساسية، وىي:ازدياد حجمها والذي مر بثبلو 

 :المرحلة األولى-1

ىذه اؼبرحلة امتدت من القرف الثامن عشر إُف هناية العشرينيات من القرف اؼباضي، حيث سادت وجهت نظر 
ربقيق اؼبصلحة  وأف السعي وراء م الربحتعظي والنيوكبلسيك اليت ترى أف اؽبدؼ الوحيد للمؤسسة االقتصادية ى

خبلؿ ىذه الفًتة كانت ىناؾ بوادر لبعث اؼبسؤولية و إال أنو ودبوازاة ذلك  اػباصة يؤدي إُف ربقيق اؼبنفعة العامة،
( وكذا Max Weberاغباؿ يف أعماؿ ) وكما ىماؿ ذات الصلة باألخبلؽ الدينية،  االجتماعية يف بعض األع

(J.M Clark)  ر يبكن "إف االقتصاد اؼببٍت على مبدأ دعو يعمل دعو يب :1916الذي يرى يف مقاؿ نشر سنة
يضي  أف ىناؾ خارجة عن النشاط االقتصادي و   هبرد الفرد من أية مسؤولية ووؿ فهوصفو بأنو اقتصاد غَت مسؤ 
 .1ؿ التجاريةوؿ، متطور ضمن أخبلقيات األعماحاجة إُف اقتصاد مسؤ 

 (Sharholder)مبوذج  :المرحلة الثانية-2

ىذه اؼبرحلة من أواخر العشرينيات إُف بداية الستينيات من القرف اؼباضي إذ جاءت العديد من النظريات امتدت 
 (La théorie des compétences)(كنظرية اؼبهارات)ادات اؼبوجهة ؼببدأ اؽبدؼ الوحيداغبديثة بناء على االنتق

للمنشأة لكنو ليس اؽبدؼ الوحيد )فاالنتقاد ضروري  واليت ترى أف ربقيق الربح ى( E. Penrose, 1959لػ: )
غَت أف ىذه النظريات اليت نادت بتعدد األىداؼ انصب اىتمامها  ،2ىبص عملية تعظيم الربح وليس ربقيق الربح(

وغَتىا وَف توِف اىتماما  ربسُت األجورو زيادة حجم اؼبؤسسة، و على األىداؼ الداخلية للمنشأة كزيادة اؼببيعات، 
مرحلة سبيزت دبا يسمي  بروز ىذه النظريات يف ولعلى السبب يف ذلك ىو تماعي والبيئي للمنشأة بالدور االج

( وباإلنتاج واالستهبلؾ الواسعُت وكذا سهولة اغبصوؿ Le développement fordisme"التنمية الفوردية" )
 .آثارىا على احمليطعلى اؼبواد الطبيعية وأيضا بنوع من اإلباحية يف ما يتعلق باؼبتخلفات الصناعية و 

                                                           
1 B.Laperche et D.Uzunidis, Responsabilité sociale et profit: repenser les objectifs de 

l’entreprise,   Revue française de gestion,  2011,  Vol (247),  p:115. 
2
 B.Laperche et D.Uzunidis, Op.Cit, p: 07.  

https://library.kedge.edu/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3a%22De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+De+Boeck.+Bruxelles%2c+%5bParis%5d
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الذي يرى أف اؼبسؤولية االجتماعية للمنشأة ال سبارس إال  (Milton Friedmen)ومن أىم مؤيدي ىذا التوجو 
إال أنو وخبلؿ ىذه اؼبرحلة أيضا وامتدادا  ،1من خبلؿ القرارات اؼبوجهة لتحسُت اؼبردودية الرحبية لفائدة اؼبسانبُت

توالت األعماؿ اؼبطالبة دبسؤولية اؼبؤسسات اذباه اجملتمع ولعلى من  ((J.M. Clark et Max Weberألفكار 
والذي أراد من خبللو جعل اؼبسؤولية االجتماعية وسيلة لتنظيم االقتصاد   ((H.R. Bowen,1953أنبها كتاب 
 .2، حيث كاف ذلك بدافع من منظمة دينيةاألمريكي

 (Stakeholders)مبوذج : المرحلة الثالثة-3

، ( واليتStakeholdersما ظبي بنموذج ) وإدارة نوعية اغبياة أمرحلة   سبتد من هناية الستينيات إُف غاية اليـو
فازدادت اؼبناداة باؼبسؤولية رفض العماؿ لظروؼ العمل القاسية، سبيزت أوال بازدياد حجم اؼبؤسسة و حيث 

ربت شعار:"  1972جامعة كاليفورنيا عاـ  ونذكر على سبيل اؼبثاؿ اؼبؤسبر اؼبنعقد يف ،االجتماعية لرأس اؼباؿ
اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ" والذي طالب بضرورة إلزاـ كافة اؼبنظمات برعاية اعبوانب االجتماعية 

 .3والبيئية والتتخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدؼ وحيد

واليت  وجهة نظر اجتماعية اقتصادية( اليت ؽبا Stakeholdersويف الثمانينات جاءت نظرية أصحاب اؼبصاٌف ) 
 Paulلة على ربقيق الرفاىية االجتماعية على مستوى واسع إذ يقوؿ االقتصادي )تعترب اؼبؤسسة االقتصادية مسؤو 

Samuelson أف اؼبؤسسة الكبَتة ىذه األياـ ليس فقط عليها االىتماـ باؼبسؤولية االجتماعية وإمبا التأكد من" )
خارجي  ووىذه النظرية تعترب صاحب اؼبصلحة كل طرؼ داخلي أ، 4وسعها من أجل ذلك"أهنا تعمل أفضل ما ب

وأيضا العاملُت  ء كانوا مسانبُت، موردين، موزعُت،ؿ عن اإلدارة اعبيدة لكل األطراؼ سوامسؤو عن اؼبؤسسة 
مث جاء مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات كنظرية جديدة  واجملتمع احمللي واجملتمع الكلي، وأسرىم والبيئة احمليطة

بلئمة يف حياة وضماف الشروط اؼب تأخذ بعُت االعتبار اؼبسانبة يف اإلنتاج واغبفاظ على اؼبوارد العاؼبية اؼبشًتكة
 اجملتمعات البشرية.

                                                           
، 2006 جامعة الدوؿ العربية، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية )حبوث ودراسات(، ، منشوراتأخالقيات علم اإلدارة في عالم متغيرقبم عبود قبم،  1
 .128-127ص: ص
 ، اؼبؤسبر الدوِف الثالث حوؿ منظمات األعماؿ واؼبسؤولية االجتماعية،المسؤولية االجتماعية بين اإللزام وااللتزامبقدور عائشة، بكار آماؿ،  2

 .03، ص: 2012جامعة بشار،  اعبزائر،
 .04، ص: مرجع سابق، مقدـ وىيبة 3
 .58، ص: 2015، لرابعة، الطبعة ادار وائل للنشر والتوزيع، األردف، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، صاٌف العامري، طاىر الغاليب 4
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 ي،ينيات من القرف اؼباضورظبيا يؤرخ لظهور مفهـو نظرية اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف منتص  التسع 
ـ لؤلمم اؼبتحدة )كويف األمُت العا دعا عندما 1999اؼبفهـو شهرة عاؼبية يف منتدى دافوس عاـ  ىذا واكتسب
ومت الشروع  ،رجاؿ األعماؿ إُف مبادرة عاؼبية هتدؼ إُف تعزيز التنمية اؼبستدامة واؼبواطنة الصاغبة للشركاتعناف( 

 بنيويورؾ.   2000يف تنفيذ تلك اؼببادرة عاـ 

 :المرحلة الرابعة-4

، واليت أثبتت القرارات الضعيفة كوارث اليت أثرت مباشرة على اإلنسافبدأت ىذه اؼبرحلة مع حدوث عدد من ال
 : 1حياؿ بعض القضايا، ومن ىذه الكوارث

 ( تسرب الغاز من مصنع (Bhopul ـ1984يف اؽبند عاـ. 
 ـ.1986مفاعل )تشرنوبل( يف روسيا عاـ  ةحادث 
 ( تسرب الزيت من مصنعExxon يف األسكا عاـ )ـ.1986 
 ظاىرة االحتباس اغبراري 

توقع التكلفة اؼبادية اليت يبكن اف تتحملها تومن منظور اسًتاتيجي بدأت الشركات وفقا للكوارث اآلنفة الذكر 
 2ا يبكن أف يطاؽبا أيضا من سوء للسمعة أماـ اجملتمعاتنظَت ما قد تلحقو ىذه الكوارث بتلويث البيئة، وم

اُف ذلك بدأ يتبُت جملتمع األعماؿ اؼبتطلبات اليت يبكن أف توجو أخبلقيات منظماتو لتؤطر مسؤولياهتا  باإلضافة
االجتماعية، وقد تزامن مع ىذه اؼبرحلة وألوؿ مرة ظباح حكومات الدوؿ النامية ومن خبلؿ مفهـو اػبصتخصة يف 

لثمانينات ؼبنظمات القطاع اػباص، االستثمار يف ؾباالت الطاقة، والنقل، واؼبياه، واالتصاالت، فبا شكل ربديا ا
 .3ضباية البيئة وحقوؽ االنساف وسياساهتا كب إليضاحعلى ىذه اؼبنظمات 

 

 

                                                           
1 M.Havenaar et J.Cwikel, E.Bromate, Psychological and Societal Consequences of 

Ecological Disasters, Kindle Edition, New York, 2002, p:50. 
2 Brian Nattrass, Mary Altomare,The Natural Step for Business: Wealth, Ecology & the 

Evolutionary Corporation, New Society Publishers, Island, 1999, p:18. 
3  Chad Holliday, Stephan Schmidheiny, Philip Watts, Walking the Talk: The Business 

Case for Sustainable Development, Greenleaf  Publishing Ltd, England, 2002, p:36. 
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 :المرحلة الخامسة-5

والتعاوف بُت البيئة واالقتصاد، تتبلور يف أذىاف فاىيم كالشفافية، اؼبيف بداية التسعينات من القرف العشرين أصبحت 
مديري كربى منظمات القطاع اػباص، كما وضعت يف ىذه اؼبرحلة الكثَت من اؼبعايَت، واؼببادئ اليت ظلت فعالة 
دي و وموجهة للشركات حىت القرف الواحد والعشرين، كما أف مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد يف )ري

(، والذي أطلق عليو اسم )قمة األرض(، كاف منعطفا مهما توج بصدور وثيقة ظبيت بػ )أجندة 1992و، جانَت 
، وقد تضمنت ىذه الوثيقة سلسلة من اؼبوضوعات 1( واليت كانت خطة مفصلة عن التنمية العاؼبية اؼبستدامة21

بعدا مهما من أبعاد اسًتاتيجية لفًتة تنتظم يف أربعُت فصبل، وطبسة عشر ؾباال من ؾباالت العمل، يبثل كل منها 
اليت يلـز القياـ هبا غبماية البيئة، والتنمية البشرية بشكل متكامل، لكن الشركات العاؼبية   لؤلعماؿانتقالية شاملة 
اؼبؤسبر كانت ذات حضور مؤثر جعلها ربوؿ توصياتو فيما يتعلق بدورىا ذباه البيئة وقضاياىا  قضاياكطرؼ مهم يف 

اُف أمور تطوعية غَت ملزمة، غَت أف ذلك َف يقنع بقية اؼبشاركُت والذين بل  عددىم ما يقارب ثبلثُت أل  من 
والذين ازبذوا موقفا حازما دبطالبتهم ، وغَتىم فبن فوضوا غبضور اؼبؤسبر، واألكاديبيُتاؼبنظمات غَت اغبكومية، 
 .2لتحوٍؿ يف دور الشركات

 و( اجتمع القادة السياسيوف من ـبتل  دوؿ العاَف، وفبثل1994وبعد مؤسبر )قمة األرض(، وربديدا يف عاـ )
بأؼبانيا من أجل حبث قضايا: البيئة،  Wuppertal)منظمات األعماؿ، واالقتصاديوف، والباحثوف يف منظمة )

ناخ والطاقة، وتأثَتىا يف القضايا االجتماعية، ىذه اؼبؤسبرات وغَتىا شكلت ضغوطا على الشركات لتغيَت هنجها واؼب
 3.واجبها فيما يتعلق باجملتمع الذي تعمل فيو وواسًتاتيجيتها كب

 :المرحلة السادسة-6

القمة العاؼبية للتنمية (، عقدت 2002(، وبالتحديد عاـ )1992بعد ما يقارب من عقد كامل ومنذ عاـ )
( دولة، وقد نوقشت يف ىذه القمة 191اؼبستدامة يف مدينة )جوىانسربغ( جبنوب أفريقيا، وحضرىا ما يقارب )

 دامة.الكثَت من القضايا اؼبتعلقة بالتنمية اؼبست

                                                           
1 Michael Hopkins, The Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of 

Age, Palgrave Macmillan, USA, 1999, p:102. 
2 Paul Hawken, The Ecology of Commerce Revised Edition: A Declaration of 

Sustainability, Collins Business, New York, 2010, p:54. 
3  Frankel Carl, In Earth's Company: Business, Environment and the Challenge of 

Sustainability, Gabriola Island, Canada, 1998, p:95. 
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برنامج األمم ونتج عن ذلك إنشاء العديد من اؼبنظمات والربامج لتعمل على االىتماـ هبذه القضايا، ومن ذلك:  
اؼبتحدة للبيئة، وعبنة التنمية اؼبستدامة، إال انو ورغم ذلك ظل صبيع ما ربقق يف ىذه اؼبرحلة من مراحل اؼبسؤولية 
االجتماعية ضعيفا ووبتاج اُف اعادة نظر والتزاـ أكثر لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، وخصوصا فيما يتعلق بدور 

( من حقيقة بأف سكاف العاَف حبلوؿ Taylorيزيد األمر سوءا ما أشار إليو )منظمات القطاع اػباص يف ذلك، و 
 1مليار( نسمة يف مطلع القرف والواحد والعشروف 6مليار( نسمة مقابل ) 10( سيبل  عددىم )2050)

بأنو كاف  اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات ؼبفهـوف نبلحظ من خبلؿ االستعراض السابق للتطور التارىبي أيبكن 
بواعث االىتماـ بو بدأت من خبلؿ التفات اغبكومات واؼبنظمات غَت اغبكومية لقضايا أف بطيئا ومتدرجا، كما 

قبل، بينما كاف للكوارث اؼبتبلحقة اليت أضرت بالبيئة والبشر الدور اغباسم يف  اجتماعية َف تكن الفتة للنظر من
واجبات منهجية وموجهة ذباه اجملتمع والبيئة  لتأديةلقطاع اػباص تزايد األصوات اؼبنادية بتفعيل دور منظمات ا

 اللذين تعمل فيهما.

لقد تزامن ذلك مع إدراؾ ىذه اؼبنظمات أف استمراريتها وتطورىا ورحبيتها أيضا باتت مرىونة بقيامها بأدوار 
 االجتماعيةفهـو اؼبسؤولية اجتماعية يف إطار ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، كل ىذا وغَته ساىم يف تأسيس م

من أجل ربسُت جودة اغبياة للعنصر البشري وضباية البيئة، ويف النهاية تقوية العبلقة بُت منظمات القطاع اػباص 
تدرؾ ىذه اؼبنظمات أف استمراريتها وتطورىا ورحبيتها ماعيا، حيث واجملتمعات، ومن مث إهباد منظمات مسؤولة اجت

وكل ىذه اعبوانب وغَتىا تساىم يف  ،الجتماعي يف إطار ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامةتعتمد أيًضا على دورىا ا
ز ويف هناية اؼبطاؼ تعزي ،جودة اغبياة وضباية البيئةو  ،االجتماعية لتحسُت العنصر البشريترسيخ مفهـو اؼبسؤولية 

 .ومن مث إنشاء اؼبنظمات اؼبسؤولة اجتماعياً  ،األفراد واعبمعيات اػباصةو  ،العبلقة بُت اؼبنظمات اإلدارية

 ربقيق يف االجتماعي دورىا على أيًضا تعتمد ورحبيتها وتطورىا استمراريتها أف اؼبنظمات إدراؾ مع ذلك وتزامن
 اغبياة نوعية لتحسُت االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو ترسيخ يف ساعد وغَته ىذا كل ،اؼبستدامة التنمية أىداؼ
 إنشاءو  ،والشركات اػباص القطاع يف اؼبنظمات بُت العبلقة لتعزيز اؼبطاؼ هناية ويف البيئة وضباية البشري للعنصر
 2.اجتماعيا مسؤولة منظمات

 
                                                           

 .21، ص2015، ألوُف، الطبعة ادار اليازوري للنشر والتوزيع، األردف، المستدامة التنمية نحو للشركات االجتماعية المسؤولية، العصيمي عايد 1
 .22اؼبرجع نفسو، ص  2
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 مفهوم المسؤولية االجتماعية :فرع الثالثال

يبكن  من التعريفات، غالبا ما يصادؼ الباحثُت يف ؾباؿ اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ توجهُت
 يلي: ما تصنيفهم كما

  .األكاديبيُتالتوجو األوؿ: ـبتل  تعاري  -
 .التوجو الثآف: ـبتل  التعاري  الصادرة عن اؼبنظمات واؽبيئات احمللية والدولية-

 وجهات النظر واؼبدارس االدارية. باختبلؼحيث يبلحظ أهنا زبتل  

على التصنيفات  سؤولية االجتماعية للمنظمات بناءؾباؿ اؼببناء على ما سبق سيتم عرض أىم التعاري  الواردة يف 
 السابقة.

 :والباحثين األكاديميين تعريف المسؤولية االجتماعية من منظور-1

أورد الباحثوف وجهات نظر متعددة بشأف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية آخذين بعُت االعتبار ما ورد يف النقاط 
 :أعبله كأساس لتوضيح ـبتل  آرائهم

 االقتصادي األمريكي  ويعترب أوؿ من كتب يف اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات ى(John Klark)  وصدر
، بواسطة ىذا 1916لو أوؿ مقاؿ بعنواف" التغَتات اعبوىرية يف اؼبسؤولية االجتماعية" وكاف ذلك عاـ 
 .1جتماعيالبحث يقًتح االقتصادي كبلرؾ توسعة نطاؽ مسؤولية اؼبؤسسة لكي تشمل البعد اال

 يرى (Philip Kotler) فبارسات خبلؿ من اجملتمع رفاىية بتحسُت التزاـ" ىي االجتماعية اؼبسؤولية أف 
 2"اؼبؤسسية باؼبوارد ومسانبات تقديرية اختيارية أعماؿ

  يعترب(Bowen)  أوؿ من أشار اُف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية لرجاؿ األعماؿ حيث اعترب الكثَت من
، حبيث عرؼ 3ىذا الباحث دبثابة األب اؼبنظر واؼبؤسس للمسؤولية االجتماعية للشركات اؼبتتخصصُت

                                                           
1 BOUYOUD Floriane, Le management stratégique de la RSE, 6eme congrès de 

l’ADERSE des 22 et 23 janvier 2009, Ecole supérieure de commerce de Pau, France, p 04. 
 ص ،2011 القاىرة، الثقافية، لبلستثمارات الدولية الدار ،"للشركات االجتماعية المسؤولية" ،حإصبل أضبد عبل ترصبة ِف، نانسي كوتلر، فيليب  2

09. 
3 BRUNEL Magdagnella et TRIKI Dora, Peut-on standardiser la responsabilité sociale des 

entreprises? une approche théorique, 6eme congrès de l’ADERSE des 22 et 23 janvier 

2009, Ecole supérieure de commerce de Pau, France, p 01. 
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(Bowen)  اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ اؽبدؼ من فبارستها والذي يتمثل أساسا يف العمل على تطور
 رجاؿ األعماؿ للسعي اُف بناء تالتزامااجملتمع الذي تعمل فيو اؼبؤسسة حيث وضح أهنا سبثل: "

سياسات، ازباذ قرارات، ومتابعة خطوط العمل اليت تكوف مرغوبة من حيث األىداؼ وتعمل على تطوير 
 .1اجملتمع"

 رىوي (Davide Chandler) تلبية أجل من الشركات مسؤولية" ىي االجتماعية اؼبسؤولية أف 
 "2.شركاهتم أفعاؿ اذباه ىؤالء مسؤولية الوقت نفس ويف اؼبصلحة وأصحاب األسهم ضبلة احتياجات

 ( ويشَت كل منKeith Davis et William Frederick اُف اف اؼبسؤولية االجتماعية تتمثل يف )
ربقيق التوازف بُت األىداؼ االجتماعية واالقتصادية وذلك من خبلؿ مواجهة التحديات اؼبتختلفة، حيث 

 وخوفا من النقد ا يشَتاف اُف اف االستجابة لتلك اؼبسؤولية من طرؼ اؼبنظمة بشكل طوعي وليس
التهديد باستتخداـ القانوف، وينصحاف منظمات األعماؿ باالستجابة ؼبتطلبات البيئة وااللتزاـ باؼبسؤولية 

واال فإف اجملتمع على اؼبدى البعيد سيسلب مكانتها وقوهتا دبا أظبياه بالقانوف  ،االجتماعية اذباىها
 .3اغبديدي للمسؤولية االجتماعية

 ( عرؼDrucker ) اؼبسؤولية االجتماعية بأهنا التزاـ اؼبنشأة ذباه اجملتمع الذي تعمل فيو، كما عرفها
(Holmes بأهنا التزاـ على منشأة األعماؿ ذباه اجملتمع الذي تعمل فيو وذلك عن طريق اؼبسانبة )

وث دبجموعة كبَتة من األنشطة االجتماعية مثل ؿباربة الفقر وربسُت اػبدمات الصحية ومكافحة التل
 .4وخلق فرص عمل وحل مشكلة االسكاف واؼبواصبلت وغَتىا

 ( كما عرؼJones اؼبسؤولية االجتماعية بأهنا اؼبسؤولية األخبلقية للمنظمة ذباه ؾبموعة أصحاب )
ور كبَت غَت مباشر بأعماؿ اؼبنظمة، ويبُت ىذا التعري  أف لؤلخبلؽ د واؼبصاٌف اليت تتأثر بشكل مباشر أ

 5 جتماعية.يف اؼبسؤولية اال

                                                           
1 BOWEN Howard R., Responsibilities of Businessmen, the Federal council of the 

churches of Christ in America, University of Iowa, U.S.A, 1953, p 56. 
2 Chandler, D «Strategic Corporate Social Responsability: Sustainable Value Creation » 

SAGE Publications, CA, USA, 2016, p04. 
 .22، ص2007، الطبعة األوُف، دار الوفاء، مصر، المسؤولية االجتماعية لالدارةؿبمد الصَتيف،  3
الدراسات اؼبالية المسؤولية االجتماعية للمصارف والمؤسسات المالية االسالمية: بين الواقع والمأمول، مجلة كوثر عبد الفتاح ؿبمود األجبي،  4

 .32، ص2012، جواف 02، العدد 83واؼبصرفية، األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية واؼبصرفية، األردف، اجمللد 
 .33، صالمرجع نفسو 5
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  ( أماPride فيعرفها على أهنا االقرار بأف نشاطات األعماؿ ؽبا تأثَت على اجملتمع واعتبار ذلك التأثَت يف )
( بأف اؼبسؤولية االجتماعية التزاـ قطاع األعماؿ دبتابعة Williamsازباذ قرارات األعماؿ، فيما يرى )
 .1السياسات واألعماؿ اليت تفيد اجملتمع

 الباحث قبل من طرح آخر رأياً  أف إُف اإلشارة ردوذب (Robbines )االجتماعية اؼبسؤولية بُت فيو ميز إذ 
 اعتبارات على ترتكز االجتماعية اؼبسؤولية أف إُف مشَتا األبعاد من ؾبموعة وفق االجتماعية واالستجابة
 االجتماعية االستجابة أما اؼبدى، بعيدة التزامات بشكل األىداؼ من النهايات على تركز حيث أخبلقية
 اؼبدى على اجتماعية وأحداث تغَتات من هبري ما على ـبتلفة بوسائل العلمي الرد عن عبارة فهي

 .2القريب واؼبدى اؼبتوسط
 تتتخذىا اليت واألفعاؿ القرارات من ؾبموعة عن عبارة" بأهنا االجتماعية اؼبسؤولية البكري ثامر عرؼ وكما 

 جزءا األمر هناية يف سبثل واليت اجملتمع يف السائدة والقيم فيها اؼبرغوب األىداؼ ربقيق إُف للوصوؿ اؼبنظمة
 .3"اسًتاتيجيتو من جزءا بوصفها ربقيقها إُف والساعية اؼبنظمة إلدارة اؼبباشرة االقتصادية اؼبنافع من

 ذوي ػبدمة بطريقة للعمل اؼبنظمات إجبار" بأهنا الصَتيف ؿبمد قبل من االجتماعية اؼبسؤولية وعرفت 
 .4"باؼبنظمة العبلقة ذوي واألطراؼ ُتواػبارجي ُتيالداخل االىتماـ

 من اؼبتخططة اؼببادرة على القائمة العقبلنية اؼبسانبة"ىي االجتماعية اؼبسؤولية أفب ؽفبل ؿبمد ويرى 
 اؼبتكاملة، االجتماعية االقتصادية للتنمية اتيجيةًت ساال الشراكة مسؤولية متطلبات يف األعماؿ منظمات
 من اجملتمع توقعات بُت اؼبتوازف الًتابط ققوب دبا واجملتمع، األعماؿ منظمات بُت قوة العبلقة على اؼببنية
 5 ."خرآ جانب من والنم و واالستقرار للبقاء األعماؿ وبرامج منظمات وخطط جانب

                                                           
األردف،  ، األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية واؼبصرفية،المسؤولية االجتماعية للبنوك االسالمية، مجلة الدراسات المالية والصرفيةىناء ؿبمد اػبيطي،  1

 .35، ص2012، ديسمرب 04، العدد 83اجمللد 
 خاللالجزائرية  االقتصاديةدراسة على عينة من المؤسسات  االقتصاديةفي المؤسسات  االجتماعيةمحددات تبني المسؤولية ، ظبية درباؿ 2

 .05، ص2019، ورقلة، جامعة عبزائر، اأطروحة دكتوراه، (2017-2018)ة ر تالف
المسؤولية االجتماعية بمنظور تسويقي: دراسة تسويقية ألراء عينة من المديرين العاملين في المنشآت التابعة لوزارة ثامر ياسر البكري،  3

  .14، ص1996، أطروحة دكتوراه يف ادارة األعماؿ، غَت منشورة، جامعة بغداد، الصناعة والمعادن
 .125، ص مرجع سابقؿبمد الصريف،  4
 .47-46، ص ص 2019، دار اليازوري، عماف، األردف، المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمالؽ، ؿبمد فبل 5
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 أما (Certo )هبا يؤدي اليت الدرجة ىي االجتماعية اؼبسؤوليةأف : "بقولو ذلك من أبعد إُف ذىب فقد 
 اؼبباشرة واالقتصادية الفنية اؼبنافع لتحقيق السعي عن بعيدا اجملتمع ضباية وكب أنشطتهم اؼبؤسسة ومسَت 

 .1"للمؤسسة
 وأشار (Strier )يف األعماؿ منظمات دببادرات اجملتمع لتوقعات سبثيل االجتماعية اؼبسؤولية كوف إُف 

 ال وبصورة للقانوف اإلذعاف من األدْف اغبد يتجاوز ودبا اجملتمع ذباه األعماؿ تتحملها اليت اؼبسؤولية ؾباؿ
 .2استثماراهتا من مناسب عائد على للحصوؿ األساسية بوظائفها األعماؿ منظمة بقياـ تضر

 ػرجعنا إُف األحباث الرائدة ل وول (Carroll) االجتماعية اؼبسؤولية بأف د أنو قد أوضح غبىذا اجملاؿ  يف
مفهـو يشتمل على أربعة جوانب رئيسية: األوؿ يتمثل باؼبسؤولية االقتصادية والثآف باؼبسؤولية القانونية 

 .3والثالث باؼبسؤولية اػبَتية والرابع باؼبسؤولية األخبلقية

 اؼبسؤولية ؼبفهـو اؼبميزة اػبصائص من ؾبموعة ذكر يف تشًتؾ التعاري  ىذه أف نبلحظ تقدـ ما خالل من
 والبيئة، واجملتمع العاملوف وىم معينة بفئات االىتماـ وكذا إجبارية، وليست طوعية فبارسة اهنكو  مثل االجتماعية

 أف غَت التنمية، ربقيق يف دورىا وكذا االجتماعية النشاطات دبجموعة األعماؿ منظمة بقياـ البعض ربطها كما
 كذلك  بلحظوي ،االجتماعية اؼبسؤولية برامج من اؼبستفيدين اؼبصلحة أصحاب ىم من بدقة ربدد َف التعاري  ىذه
 ،إلزامية وغَت تطوعية فبارسة كوهنا مثل ،االجتماعية اؼبسؤولية ؼبفهـو اػبصائص من ؾبموعة ؽبا التعريفات أف

 .والبيئة واجملتمع العماؿ وىي ،الفئات ببعض واالىتماـ

 :المسؤولية االجتماعية من منظور الهيئات والمنظمات الدولية تعريف-2

 سنتطرؽ ألىم التعاري  اؼبقدمة من أىم اؽبيئات واؼبنظمات الدولية واليت كانت كما يلي:

                                                           
واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية: دراسة تطبيقية ألراء عينة من مديري الوظائف ؿبمد عاط  ؿبمد ياسُت،  1

، رسالة ماجستَت يف العلـو اإلدارية واؼبالية، غَت منشورة، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، ةالرئيسية في شركات صناعة األدوية البشرية األردني
 .25، ص 2008

اآلثار التسويقية المترتبة على تبني المنظمات الصناعية للمسؤولية االجتماعية: دراسة تحليلية ألراء المدراء فؤاد ؿبمد حسُت اغبمدي،  2
 .190، ص2010، ماي 12، ؾبلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث، اليمن، العدد لصناعية اليمنيةالعاملين في عينة من المنظمات ا

3 Archie B. CARROLL, The pyramid of corporate social responsibility: Toward the 

moral management of organizational stakeholders, Business horizons, 1991, Vol 34, No 4, 

p 42.  
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 قبل من اؼبستمر االلتزاـ بأهنا االجتماعية اؼبسؤولية عرؼ: المستدامة للتنمية العالمي األعمال مجلس 
 الظروؼ ربسُت على والعمل االقتصادية التنمية ربقيق يف واؼبسانبة أخبلقيا بالتصرؼ األعماؿ شركات
 .1ككل واجملتمع احمللي واجملتمع وعائبلهتم العاملة للقوى اؼبعيشية

 للمعاي العالمية المنظمة(يرISO) :اجملتمع والبيئة، يف وأنشطتها قراراهتا تتأثَتا اذباه اؼبؤسسة مسؤولية 
 يف واألخذ ورخاء اجملتمع اؼبستدامة التنمية يف اؼبسانبة شأنو من وأخبلقي شفاؼ سلوؾ خبلؿ من وذلك
 بُت الدولية، والتكامل السلوؾ ومعايَت اؼبطبقة القوانُت مع التماشي واؼبعنية، األطراؼ توقعات االعتبار
 .2بينها العبلقة خبلؿ من اؼبتختلفة وفبارساهتا اؼبؤسسة

 التنمية يف باؼبسانبة االلتزاـ: "أهنا على االجتماعية اؼبسؤولية الدوِف البنك عرؼ :الدولي البنك 
 ككل واجملتمع احمللي واجملتمع وأسرىم العاملُت مع التعاوف خبلؿ من وذلك اؼبستدامة، االقتصادية
 .3"واحد آف يف االقتصادية وللتنمية اؼبؤسسات لنشاط مفيد بأسلوب معيشتهم مستوى لتحسُت

 دبقتضاه اؼبؤسسات تقـو ـمفهو  أهنا على االجتماعية اؼبسؤولية األورويب االرباد عرؼ: األوروبي االتحاد 
 .4تطوعي وكب على اؼبصاٌف أصحاب مع تفاعلها ويف أعماؽبا يف وبيئية اجتماعية اعتبارات بتضمُت

 عبلوة اؼبؤسسات هبا تقـو اليت الطوعية اؼببادرات االجتماعية باؼبسؤولية يقصد: الدولية العمل منظمة 
 صبيع على تأثَتىا يف مؤسسة أية اهب تنظر أف تستطيع طريقة وىي قانونية التزامات من عليها ما على

 بديبل وليست اغبكومية للوائح تكملة للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية وتعد اؼبعنيُت، اؼبصلحة أصحاب
 5.عنها

 على أنشطتها بإدارة الطوعي األعماؿ مؤسسات التزاـ تعٍت االجتماعية اؼبسؤولية: الدولية التجارة غرفة 
 .6مسؤوؿ وكب

                                                           
، ؾبلة الدراسات اؼبالية واؼبصرفية، األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية واؼبصرفية األردف، اجمللد المسؤولية االجتماعية المصارف اإلسالميةبكر روباف،  1
 .16، ص 2012، جواف 02، العدد 83

2
�Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, La 

Découverte, 2010, Paris, p23. 
3 World Bank, Opportunities and options for govermments to promote corporate social 

responsibility in Europe and central Asia, working paper, 2005, p 16. 
4  Commission of the European Communities, Promoting a European framework for 

Corporate Social Responsibility, green paper, Brussels, Belgium, 2001, p 28. 
 .17بكر روباف، اؼبرجع نفسو، ص  5
، ص 2015، الطبعة األوُف، دار كنوز اؼبعرفة، األردف، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات )من األلف إلى الياء(صاٌف اغبموري، روال اؼبعايطة،  6
17. 
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 حقوؽ يف أنشطتها أثر عن اؼبؤسسة دبسؤولية االجتماعية باؼبسؤولية يقصد: الدولية والعف منظمة 
 حقوؽ يف عملياهتا جوانب صبيع أثر مراعاة اؼبؤسسات مسؤولية من أف اؼبنظمة ىذه وتعترب اإلنساف،
 نفوذىا استتخداـ وكذلك عملياهتا، ويف نفوذىا اؿؾب ضمن اإلنساف حقوؽ انتهاكات ومنع اإلنساف
 .1فيها تعمل اليت البلداف صبيع يف اإلنساف حقوؽ لدعم اؼبشروع

 ذكر اؼبنتدى أف اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات ىي فبارسات المنتدى الدولي لقادة األعمال :
على مبادئ أخبلقية واحًتاـ اؼبوظفُت واجملتمع والبيئة األعماؿ اؼبتسمة باالنفتاح والشفافية والقائمة 

 2.وصممت ىذه اؼبسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة إضافة إُف اؼبسانبُت
 عمل يف باؼبشاركة اؼبنظمة التزاـ أهنا على االجتماعية اؼبسؤولية عرؼ: اإلسالمي للفكر العالمي المعهد 

 يف ارتضتو الذي التكلي  نتيجة اهب عبلقة ؽبا اليت األطراؼ ـبتل  ذباه أنشطتها فبارسة عند الصاغبات
 واالستطاعة اؼبرونة عناصر مراعاة مع اإلسبلمي، باجملتمع النهوض هبدؼ اإلسبلمية الشريعة مبادئ ضوء

  .3والعدالة والشموؿ
 االجتماعية اؼبسؤولية معٌت لتوضيح اؼبعهد ىذا سعى: االجتماعية التنمية البحوث المتحدة األمم معهد 

 سلوؾ وتشمل اجملتمع ذباه ما لشركة األخبلقي السلوؾ بأهنا عرفها حيث اؼبتختصُت من بعدد باالستشهاد
 ؾبرد وليس األعماؿ مؤسسة يف شرعية مصلحة ؽبا اليت اؼبعنية األطراؼ مع تعاملها يف اؼبسؤوؿ اإلدارة
 .4األسهم حاملي

 االجتماعية اؼبسؤولية أف على أصبعت الدولية واؼبنظمات اؽبيئات طرؼ من وردت اليت التعاري  معظم أف اؼببلحظ
 والغاية اؼبصاٌف، أصحاب مع عبلقاهتا إدارة ويف إدارهتا، يف والبيئية االجتماعية االىتمامات مراعاة ىي لمنظماتل
 عن زبتل  الاألعماؿ  ؼبنظمات االجتماعية اؼبسؤولية أف القوؿ يبكن وبالتاِف رغباهتم إشباع وى ذلك من

 .اؼبستدامة للتنمية األساسية األىداؼ

 
                                                           

القاىرة، ، اؼبركز اؼبصري للدراسات االقتصادية، 138، ورقة عمل رقم المسؤولية االجتماعية لرأس المال في مصرفاؿ اؼبغربل، ياظبُت فؤاد،  1
 .22، ص 2008سبتمرب 

، المؤتمر الدولي حول المستدامةالمسؤولية االجتماعية للمقاول ومؤسستو الخاصة في تحقيق التنمية ، بودي عبد القادر، بن سفياف زىرة 2
 .04، ص 2012، اعبزائر، جامعة بشار، منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية

 .23، صالمرجع نفسوفاؿ اؼبغربل،  3
 .19-18ص  ، صمرجع سابق ،صاٌف اغبموري، روال اؼبعايطة 4
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 :من المنظور اإلسالميتعريف المسؤولية االجتماعية -2

قد زبتل  عن النظرة الغربية ؽبا إذ تربط ىذه األخَتة نشاط اؼبسؤولية  االجتماعيةنظرة اإلسبلـ للمسؤولية 
، اؼبعنوية بشكل عاـو اؼبكاسب اؼبادية  وأ التيارات الكبلسيكية، السيما حدبدى ربقيق اؼبؤسسة للرب االجتماعية

أصبحت تعٌت نوعا ما و اؼببادئ اليت تقـو عليها الرأظبالية و تغَتات الظروؼ ىذبت األفكار و مع مرور الزمن ف
 ،ديةالبلمادية للممارسات االقتصاو كاف ذلك بدافع البحث عن استمرارية العوائد اؼبادية و باعبانب االجتماعي ول

فيستوجب على اؼبؤسسة بُت اؼبؤسسة واجملتمع  االجتماعيوالتكامل  وفاػنوع من التع بينما الفقو اإلسبلمي يراىا
 .1يف مقدمة األولويات العامةتأيت مصلحة و العمل على تطوير وتنمية اجملتمع 

األحاديث النبوية اُف أف االسبلـ يثمن العمل اػبَتي واؼبسؤولية و حيث تشَت الكثَت من النصوص القرآنية 
االجتماعية ابتغاء مرضاة اهلل وليس ألي غرض دنيوي، فضبل عما يبكن أف ينالو اؼبتطوع يف اغبياة من الربكة 

 حصرىا يف والسعادة الروحية واليت ال يبكن تقديرىا بثمن، كما أف عمل اػبَت وإشاعتو من اؼبقاصد الشرعية اليت مت
، فحقوؽ اؼبسلم كلها مسؤولية اجتماعية، فإذا كاف (حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واؼباؿ)طبس وىي: 

 .2الفرد مطالبا دبسؤولية اجتماعية فمن باب أوُف أف يكوف ذلك مطلوبا على مستوى اعبماعات واؼبنظمات

الئل كماؿ االيباف، فاؼبسلم اغبق يسع الناس بعطفو الوفَت، فاإلسبلـ دين الرضبة دعا اُف الًتاحم وجعل الرضبة من د
إذ يرحم الضعي  ويواسي اغبزين ويغيث اؼبلهوؼ ويعطي اؼبعدـ، فعن ابن مسعود رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل 

دكم يا رسوؿ اهلل كلنا رحيم، قاؿ انو ليس برضبة أح :عليو الصبلة والسبلـ أنو قاؿ:" لن تؤمنوا حىت تراضبوا قالوا
 .3صاحبو ولكنها رضبة العامة(

طرقها اؼبسؤولية االجتماعية فمن ذلك قبد أف الرضبة ىي الدافع األساسي للمسؤولية االجتماعية، فاؼبيادين اليت ت
امبا ربركها الرضبة وحب االنساف ألخيو االنساف، حيث أصبحت اؼبسؤولية االجتماعية من اؼببادئ اليت يتطلع 

ا كل منظماتو بأف يكوف ؽبا دورا رئيسيا يف ربقيقها ؼبواجهة اؼبشكبلت االجتماعية اليت زاد اجملتمع اُف اف تؤديه
تفاقمها وتأثَتىا يف العاَف، وأبرز ىذه اؼبشكبلت ازدياد معدالت الفقر والبطالة واؼبرض وتلوث البيئة، وينتظر من 

                                                           
 .08، ص مرجع سابق، بودي عبد القادر، بن سفياف زىرة 1
، المسؤولية االجتماعية من منظور االقتصاد االسالمي، الملتقى الدولي األول: االقتصاد االسالمي الواقع ورىانات المستقبلوىيبة مقدـ،  2

 .08، جامعة غرداية، اعبزائر، ص2011
 رواه ابن ماجو وصححو األلبآف. 3
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سعا للقطاع اػباص يف ؾباؿ اؼبسؤولية اؼبنظمات القياـ هبذا الدور خصوصا بعد أف فتحت اغبكومات اجملاؿ وا
وعا من رد اعبميل من القطاع اػباص للمجتمع وره يف التنمية، كما أف ذلك يعد ناالجتماعية إيبانا منها بأنبية د

 .1الذي فتح لو األبواب واسعة ؼبمارسة نشاطو وجٍت األرباح

 تعاُف عليو اإلنساف ليصلح للقياـ برعاية من كلفو اهلل الفطري الذي جبل اهلل االستعداد"  :بأهنا الشافعيعرفها 
غَت ذلك حصل لو  كاف  ما عليو من الرعاية حصل لو التواب وإف فإف وىف ،دنياهو بو من أمور تتعلق بدينو 

 .2"العقاب

 :3جوانب أساسية وىي ثبلثيف اإلسبلـ من خبلؿ  اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسةتتحدد 

 نفسو مسؤولية الفرد اذباه.  
 مسؤولية اجملتمع عن بعضو البعض.  
 مسؤولية الدولة عن الفرد واجملتمع. 

ىناؾ من و مسؤولية الفرد اذباه ربػو وىي حبسن عبػادتو ورعاية ما أستتخل  فيو؛  ودوف أف ننسى أعظم جانب وى
 عليها.اغبفاظ و يضي  البعد اػبامس وىي مسؤولية الفرد اذبػاه األشيػاء باالستغبلؿ األمثل ؽبا 

قد ظهرت بعض النماذج اؼبفسرة للمسؤولية االجتماعية من منظور إسبلمي، منها مبوذج وضعو الباحث جواد ل
أخطر ؿبمد، ويرتكز ىذا النموذج على األصوؿ األخبلقية األربعة يف اإلسبلـ، التوحيد، العدؿ، اؼبسؤولية، 

 .4يواالختيار، واليت تنبثق منها فروع النظاـ األخبلقي اإلسبلم

                                                           
، ؾبلة الدراسات اؼبالية واحملاسبية، جامعة االقتصاد االسالميدوافع وأسس تبني المؤسسات للمسؤولية االجتماعية من منظور ظبية درباؿ،  1

 .07، ص2018، 08الوادي، اعبزائر، العدد
الواقع  ،، ضمن فعاليات اؼبلتقى الدوِف األوؿ: اإلقتصاد اإلسبلميالمسؤولية االجتماعية للشركات من منظور اإلقتصاد اإلسالميوىيببة مقدـ،  2

 .07، ص 2010ية، غرداجامعة ورىانات اؼبستقبل، 
، الطبعة األوُف، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت منهاج وتطبيقات التنمية في اإلسالم: مفاىيم،إبراىيم العسل،  3

 .75،ص1996
4  Jawed Akhtar Mohamed, Corporate social responsibility in Islam, thesis submitted to 

Auckland University of technology in fulfillment of philosophy, faculty of business, New 

Zealand, 2007, p 15. 
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وكما نشَت يف األخَت إُف أف مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية متأصلة يف اإلسبلـ من خبلؿ آيات قرآنية وأحاديث 
، ملسو هيلع هللا ىلصشريفة وقواعد فقهية وأدائها واجب ديٍت وفضيلة إسبلمية تؤدى استجابة ألمر اهلل عز وجل وألمر رسولو 

 خبلؿ مبدأ التكافل االجتماعي يف اإلسبلـ.وتتجسد أظبى معآف اؼبسؤولية االجتماعية يف اإلسبلـ من 

مل التعاري  السابقة يبكن القوؿ بأف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية َف يعرؼ بشكل ؿبدد وقاطع وبالنظر إُف ؾب
دولية، وال تزاؿ ىذه اؼبسؤولية يف جوىرىا أدبية ومعنوية أي أهنا تستمد  ويكتسب دبوجبو قوة إلزاـ قانونية وطنية أ

 بوؽبا وانتشارىا من طبيعة الطوعية االختيارية.قوهتا وق

، وما تتمتع بو كل اومن ىنا فقد تعددت صور اؼببادرات حبسب طبيعة البيئة احمليطة ونطاؽ نشاط الشركة وأشكاؽب
 والواقعية وتتص  شركة من قدرة مالية وبشرية، وىذه اؼبسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل ؽبا الصفة الديناميكية

 واالجتماعية. ور اؼبستمر كي تتبلءـ بسرعة وفق مصاغبها وحبسب اؼبتغَتات االقتصادية والسياسيةبالتط

لنا من خبلؿ ما طرح من أفكار سابقة حوؿ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات، أف ىذه  ووخبلصة القوؿ، يبد
ألعماؿ ذباه اجملتمع بشرائحو اؼبتختلفة، اؼبسؤولية ىي اؼبسانبة العقبلنية القائمة على اؼببادرة اؼبتخططة من منظمات ا

آخذة بعُت االعتبار التوقعات بعيدة اؼبدى ؽبذه الشرائح وؾبسدة إياىا بصور عديدة، حيث تبٌت ىذه اؼبسانبة على 
قوة العبلقة بُت منظمات األعماؿ واجملتمع دبا وبقق الًتابط اؼبتوازف بُت توقعات اجملتمع من جانب وخطط وبرامج 

 من جانب آخر. وعماؿ للبقاء واالستقرار والنممنظمات األ

إضافة إُف خبلصة اؼبفهـو الوضعي للمسؤولية االجتماعية اػباصة يتبُت أهنا من اؼبنظور الشرعي إلتزاـ تعبدي ديٍت 
تعمل على إفشاء العمل الطيب و أخبلقي تنموي طوعي يأخذ مظاىر عدة تصب كلها يف خدمة البشرية صبعاء 

 الصاٌف.
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 للمنظمات المسؤولية االجتماعيةعناصر و : أبعاد المطلب الثاني
 من االجتماعية اؼبسؤولية فهم ىي األعماؿ ؼبنظمات الرئيسية التحديات أف على الباحثُت من العديد يتفق

 اؼبتعلقة باؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات بصفة عامة. والعناصر لؤلبعاد دقة أكثر ربديد خبلؿ

 .المسؤولية االجتماعيةأبعاد فرع األول: ال

 William andفالبعض ومنهم ) ،ا وجوىرىاىبتل  الباحثوف يف تسمية األبعاد وَف ىبتلفوا يف مضموهن

Ferrell1( أشار إُف أربعة أبعاد رئيسية ىي: 

 أي أف تعمل منظمة األعماؿ يف اإلسهاـ بتوزيع موارد اجملتمع وربسُت نوعية اغبياة.بعد االنسانيال : 
 تلتـز منظمة األعماؿ دبوجبها بإطاعة القوانُت وعدـ اإلخبلؿ بو من خبلؿ عدـ قبوؿ األعماؿ البعد القانوني :

 .ُتعلى أساس ذلك تكسب ثقة اؼبستهلكغَت اؼبشروعة، و 
 تتمثل بسعي منظمة األعماؿ لتكوف أعماؽبا ؾبدية اقتصاديا ونافعة وتزيد من قيمة منظمة البعد االقتصادي :

 ماديا ومعنويا.األعماؿ 
 اعتماد أنشطة منظمة األعماؿ على مراعاة القيم األخبلقية وااللتزاـ باألعماؿالبعد االخالقي : 

 الصحيحة وابتعادىا عن إغباؽ الضرر باآلخرين.

 :2( فصن  األبعاد إُفGriffinأما جريفن )

 همة اليت سبارس فيها : إف واحد من اجملاالت اؼبالمسؤولية االجتماعية تجاه األطراف ذات المصلحة
 .ؿبور أصحاب اؼبصاٌف ومنظمات األعماؿ دورا اجتماعيا ى

  :يةالكثَت من الدوؿ بإصدار العديد من التشريعات والقوانُت التنظيم تحيث قامالمسؤولية اتجاه الطبيعة 
 ،3بالبيئةعملية التتخلص من النفايات وإلزاـ العديد من الصناعات بتوفَت الصناعات اليت ال ربدث ضررا ل
 :لقيادات منظمات األعماؿ أف تأخذ بعُت االعتبار العناصر التالية اؼبتعلقة بالبيئةكن يبو 

                                                           
1 Pride, M., William and Ferrell, C.O, Marketing concepts and strategies, Ninth Edition, 

Houghton, Mifflin company, Boston, 1997, P 65. 
 .92، ص 2010، دار وائل للنشر، عماف، األردف، اإلدارة واألعمالصاٌف العامري، طاىر الغاليب،  2
، ص 2010، جامعة اسيوط، مصر، "المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر شركات مساىمة "اضبد سامي عدِف، ابراىيم القاضي، 3
11. 
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 العائلية حياهتم بُت واؼبوازنة صحية بيئة يف العمل أنبية إُف واعُت يكونوا أف: المنظمة في العاملون األفراد -
 . والعمل

ؾبتمعات  يف تعمل عندما أفضل سيكوف األعماؿ منظمات أداء فأب دراؾاال يوجد أف: المحلية المجتمعات -
 .تقدر الصحة والنظافة

 ا وعوائدىا أكثر.هكلما عاملت البيئة الطبيعية باحًتاـ وتنمية كلما كاف رحب  :البيئة الطبيعية - 

 : هبب أف يكوف االىتماـ بالبيئة الطبيعية ىدفا بعيد اؼبدى ومستمرا.المدى البعيد - 

 وبل ى : أف ظبعة منظمة األعماؿ اغبسنة يف ؾباؿ ضباية البيئة وصيانتها لو مردودات مستقبليةالحسنةالسمعة  - 
 1استثمار مستقبلي.

 ويشمل ىذا البند اؼبسانبة يف بناء اؼبدارس وأماكن المسؤولية االجتماعية تجاه الرفاىية العامة للمجتمع :
 .2اؼبسانبة يف تطوير الصحة العامة والتعليمالعبادة ودعم منظمات األعماؿ اػبَتية واؼبتاح  و 

 ىي:  کاروؿ يشَت إُف جوىرىا بأربعة أبعاد رئيسية  (Carrollإف مشولية ؿبتوى اؼبسؤولية االجتماعية جعلت )

 (. Economic) االقتصادي• 

 (. Ethical) األخالقي• 

 (. Legal) القانوني• 

 (.Philanthropy) ريالخي• 

كل واحد من اؼبستفيدين يف ويف إطار ذلك طور مصفوفة يبُت فيها ىذه األبعاد األربعة وكي  يبكن أف تؤثر على  
کاروؿ فإننا قبد عبلقة   (Carrollولغرض فهم ىذه اؼبكونات األربعة للمسؤولية االجتماعية اليت قدمها )، البيئة

ات اجملتمع وخاصة يف إطار اإلبعاد االقتصادية وثيقة بُت متطلبات النجاح يف العمل ومتطلبات تلبية حاج
والقانونية حيث سبثل ىذه األبعاد مطالب أساسية للمجتمع هبب تلبيتها من قبل منظمات األعماؿ، يف حُت 

األخَت يبثل يف  األخبلقي واػبَتي علما باف ىذا البعديتوقع اجملتمع من األعماؿ أف تلعب دورا أكرب يف ما ىبص 

                                                           
 .93ص  ،المرجع نفسوصاٌف العامري، طاىر الغاليب،  1
 .12ص ، مرجع سابق اضبد سامي عدِف، ابراىيم القاضي، 2
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وظ    (Carroll) مشروعة للمجتمع يفضل أف تتبناىا منظمات األعماؿ اؼبتختلفة، واؼببلحظ أفحقيقتو رغبات 
ىذه األبعاد بشكل ىرمي متسلسل لتوضيح الًتابط بينها من جانب ومن جانب آخر فاف استناد أي بعد على 

 تلكإذا َف تكن  إجتماعية ومسؤولية يةأف تتوقع من مؤسسات مبادرات خَت  بعد آخر يبثل حالة واقعية، فبل يبكن
قد قطعت شوطا يف إطار ربملها ؼبسؤوليتها االقتصادية والقانونية واألخبلقية ذباه اجملتمعات اليت تعمل  نظماتاؼب
 .1فيها

 .االجتماعية للمسؤولية( Carroll) ىـر يوضح أدناه والشكل

 للمسؤولية االجتماعية ىرم كارول (2-1) الشكل
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Source: Archie B.Carroll, The pyramid of corporate social responsibility: 

Toward the moral management of organizational stakeholders, Business 

Horizons, Volume 34, Issue 4, July–August 1991, P22. 

( والذي يبثل ىـر اؼبسؤولية الذي وضعو الباحث )كاروؿ( حيث نبلحظ بأنو وضع 2-1الشكل ) من خالل
األبعاد على شكل ىرمي متسلسل، ويتضح لنا كذلك بأنو قد وضع اؼبسؤولية االقتصادية كأساس للهـر وذلك 

باب كوف الربح ىدؼ أساسي لوجود منظمة األعماؿ وبالتاِف ومن  ،أف منظمات األعماؿ ربقق أرباح باعتبار

                                                           
 .83-81 ص ، صمرجع سابق ..المسؤولية االجتماعية صاٌف العامري، طاىر الغاليب، 1

موارد  تعزيز يف يسهم صاٌف كمواطن التصرؼ فإ :الخيرية المسؤولية
 .اغبياة نوعية وربسُت اجملتمع

 فإهنا قراراهتا يف االخبلؽ اؼبؤسسة تراعي عندما: األخالقية المسؤولية
 .بالفئات اؼبتختلفة االضرار تتجنبو  عادؿو  وحق صحيح وى ما تعمل

 اؼبتختلفة.
 تعكس مرآة القوانُت اف حيث، القوانُت طاعة :القانونية المسؤولية

 االساسية. العمل قواعد سبثلو  اجملتمع خطأ يف وا صحيح وى ما
 اؼبتختلفة.

 قاعدة وبقق ىذا فاف رحبا ربقق اؼبؤسسة كوف :االقتصادية المسؤولية
 االخرى. باؼبتطلبات للوفاء اساسية
 اؼبتختلفة.
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الوفاء لبعض متطلبات اجملتمع اليت تعمل يف نطاقو، زبصيص جزء حىت وإف كاف بسيطا من تلك األرباح للمسانبة 
اؼبسؤولية األخبلقية ضمن تركيبة اؽبـر و ، كذلك قاـ بوضع اؼبسؤولية القانونية االجتماعيةيف ؾبمل أنشطة اؼبسؤولية 

يوضح فكرة أساسية مفادىا، بأف ما إذا توفرت قاعدة أساسية يف اؽبـر ليتختم رأس اؽبـر باؼبسؤولية اػبَتية وبالتاِف 
األخبلقية فإنو بالتاِف سوؼ تعمل منظمة األعماؿ على تفعيل العناصر السابقة و باؼبسؤولية القانونية  اجتمعتمث 

فيمكن أف نلتخص للقياـ دبسؤوليتها االجتماعية واػبَتية بشكل يساىم يف تعزيز التنمية اؼبستدامة، نتيجة لذلك 
تصور الباحث )كاروؿ( والذي يرى بضرورة تدرج منظمات األعماؿ عرب أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية بداية من 
القاعدة األساسية للهـر فبثلة يف اؼبسؤولية االقتصادية مرورا باؼبسؤولية القانونية واألخبلقية وبالتاِف التتويج باؼبسؤولية 

 الشاملة. االجتماعيةاؼبًتاكم دبكونات اؼبسؤولية  لبلقتناعحاصل نتيجة اػبَتية واليت تعترب ربصيل 

 :(Carrol 1991وفيما يلي سنقدـ شرح ألبعاد اؼبسؤولية االجتماعية حسب الباحث ) 

 Economic dimension: االقتصادي البعد -1

 أىداؼ وأ الشهرة وأ واػبسارة الربح بعوامل اجتماعية لةؤو اؼبس فبارساهتا اؼبنظمة ربط عدـ إُف يشَت البعد ىذا إف
 مصلحة يف تصب اليت اعبيدة اؼبؤسسية اغبوكمة قبل اؼبنظمات داخل أخبلقية دبمارسات اؼبنظمة تلتـز بل أخرى،
 بيد السلطة تركيز وعدـ بكفاءة مواردىا استغبلؿ على اؼبنظمة تساعد وبالتاِف فعالةال راقبةاؼب عملية وتسهل اؼبنظمة
 يف اؼبستهلكُت مصاٌف وضباية األخبلقي، واالستثمار والفساد الرشوة ومنع اؼبنظمة داخل واحدة ؾبموعة وأ دفر 

 تتعامل أفو  تقدمها، اليت واػبدمات السلع وسبلمة اؼبستهلك وسبلمة الصحة وضباية العادؿ التسويق جانب
 .1الشكاوي ىذه ؼبثل حلوؿ وإهباد اؼبستهلكُت شكاوي دراسة عند بشفافية

 االستثمار على العائد وزيادة األرباح ربقيق على تعمل اجملتمع يف أساسية اقتصادية وحدة اؼبنظمة وباعتبار
 مع العمل أخطار من العاملُت وضباية اؼبناسبة العمل أجواء توفَت يف مسؤوليتها اُف باالضافة اؼبنظمة، يف للمسانبُت
 .2العمل يف حقهم ضماف

                                                           
 حوؿ الثآف الدوِف العلمي اؼبلتقى ،واالجتماعية االقتصادية التنمية في واألخالقية واالجتماعية االقتصادية المسؤولية دور حداد، فريح مناور 1

 .11، ص 2017جبيجل،  وبي بن الصديق جامعة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية البيئية، واغبتمية االقتصادية الضرورة اؼبؤسسة بُت
 يف التأمُت شركات وكاالت حالة دراسة التنافسية الميزة تحقيق في االجتماعية للمسؤولية الخارجية األطراف دور زرقوف، ؿبمد العمري، صبيلة 2

 .205، ص2015، 08اعبزائرية، العدد  اؼبؤسسات أداء ؾبلة والية ورقلة،
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 بعُت األخذ مع وينتظروهنا، اؼبستهلكوف وبتاجها وخدمات سلع إنتاج اؼبنظمة من االقتصادية اؼبسؤولية تقتضي
 .1العملية ىذه أثناء واؼبنطقية العادلة االستفادة االعتبار

 Légal dimension: القانوني البعد -2

 واليت اجملتمع، وأ اغبكومة تسنها اليت واللوائح والتشريعات بالقوانُت األعماؿ منظمات التزاـ يف البعد ىذا يتمثل
 اؼبنتجات من وضبايتو أنواعو، اختبلؼ على الضارة باؼبواد االقباز كعدـ اؼبستهلك، غبماية ضماف دبثابة تعترب
 التعسفي االستتخداـ ومنع استهبلكها بعد اؼبنتجات من والتتخلص البيئة تلوث دبنع البيئي اعبانب واحًتاـ اؼبقلدة،
 ومنع والعدؿ السبلمة وربقيق واؼبنتجات اػبدمات تقدٔف يف العنصري التمييز عدـ مع وتنميتها صيانتها مع للموارد
 للمهاجرين القانوٓف غَت والتشغيل االجتماعي الضماف وخطط ؿاللعم جيد تقاعد وضماف الصغار األطفاؿ عمالة

 .2واستغبلؽبم

 والتشريعات للقواعد وفقا االقتصادية ورسالتها رؤيتها ربقق أف هبب اؼبنظمات أنشطة أف على البعد ىذا يؤكد
 وكذلك اؼبقررة بالقوانُت اؼبنظمة التزاـ تعكس أهنا يف البعد ىذا أنبية وتتمثل اؼبتختصة، اعبهات ربددىا اليت القانونية
 وال والتشريعات القوانُت زبًتؽ وىي اجتماعيا دورا اؼبنظمة تتبٌت ألف معٌت فبل اؼبنظمة توطُت وبقق دبا االلتزاـ
 .3للمجتمع الضرورية اػبدمات تقدٔف تستطيع

 بالسلوؾ االلتزاـ ضماف مع والتشريعات واالنظمة واللوائح بالقوانُت التسويق إدارات دتقيّ  يف البعد ىذا يتمثل كما
 بعضها من تااؼبنظم ضباية عن فضبل والبيئة، باجملمتع ضارة غَت ـبرجاهتا تكوف وأف ،واجتماعيا رظبيا اؼبقبوؿ
 .4شريفةال غَت اؼبنافسة جراء من البعض

 فأ منها ينتظر انو أي عملياهتا اؼبنظمة ربقق اطارىا يف اليت والقواعد القوانُت اجملتمع وبدد القانونية اؼبسؤولية ففي
 .5ٓفالقانو  اإلطار ىذا احًتاـ يف االقتصادية مهماهتا تنجز

                                                           
 األوُف، الطبعة العربية، الوحدة دراسات مركز ،)اللبناني النموذج (االجتماعية المسؤولية وتحديات اإلعالم في االستثمار عيسى، القادري هنوند  1

 .182 ص ،2013 لبناف،  بَتوت،
 .149 ص ،2014 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر اغبامد دار التسويق، في معاصرة قضايا البكري، ياسر تامر  2
 ،)ميدانية المصارف(دراسة في الشاملة االجتماعية المسؤولية إستراتيجية تحقيق في التنظيمي الدعم إدراك أثر أبوناصر، حسن عاط  حسن 3

 .10، ص 2017 ،26العدد التاسعة، السنة باعبلفة، عاشور زياف جامعة وأحباث، ؾبلة دراسات
 .288 ص ،2014 األدرف، عماف، األوُف، الطبعة والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع ،األخضر التسويق فلسفة كايف، يوس  مصطفى  4
 .182 ص ،مرجع سابق القادري، هنوند  5



 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات                               األول الفصل
 

44 
 

 Ethical Dimension: األخالقي البعد -3

 االلتزاـ تعٍت االجتماعية اؼبسؤولية واف أخبلقية أسس ؽبا واإلجراءات القرارات ازباذ يكوف أف اؼبناسب من إنو
 قادر تكوف وأف واجبهم أساس على البعض بعضهم العاملُت اجل من فعلو ينبغي ما حوؿ اؼبوضوعة باؼبطالبات

 احر  الفرد فيها يكوف ال حاالت ىناؾ أف عن فضبل القرارات، لصنعهم العاملُت سبكُت يضمن دبا االعًتاؼ على
 .1ةاحمليط والبيئية االجتماعية الظروؼ ظل يف شابو ما وأ اإلكراه بسبب اؼبوضوعية مبدأ على بناء التصرؼ يف

 واليت ذاهتا واؼبنظمات اجملتمع عامة واؼبستثمرين، اؼبستهلكُت قبل من إقراره مت الذي اؼبقبوؿ السلوؾ البعد ىذا يبثل
 ترسيخ يف القانوٓف البعد مع جنب إُف جنب تعمل الوقت، بذات ومتجددة متوازنة وقيم وتقاليد أعراؼ دبثابة ىي

 الصواب من اػبطأ لتحديد إليها تستند اليت والضوابط األخبلقية اؼبعايَت مراعاة من البد لذا االجتماعية، اؼبسؤولية
 عادات من االجتماعية والقيم األعراؼ ومراعاة التوظي  على الفرص تكافؤ ومبدأ االستهبلكي اعبانب يف

 .2قيةاألخبل غَت واؼبمارسات اؼبتخدرات ومكافحة وتقاليد

يبكن إعتبار اؼبسؤولية األخبلقية تلك اؼبمارسات اؼبمنوعة من اجملتمع واليت قد ال تندرج ضمن القوانُت، وبالتاِف 
 إذباه اجملتمع.ليس أخبلقي من طرؼ اؼبنظمات  وىي رد فعل إهبايب إذباه كل ما ى

 Philanthropic Dimension: الخير البعد -4

 ما ونوعية العاـ بالذوؽ ترتبط عناصر من ذلك عن يتفرع وما عاـ بشكل اغبياة نوعية تطوير دببدأ البعد ىذا يرتبط
 من عليها وبصل أف اجملتمع يرغب اليت واؼبنافع اؼبزايا البعد ىذا يبثل كما،  ونقل ومبلبس غذاء من الفرد بو يتمتع
 .3أشكاؽبا بكافة احمللي اجملتمع ؼبشروعات اؼبقدـ الدعم مثل مباشر، بشكل اؼبنظمة

 منظمة وتعد توسعية، اجتماعية برامج بتبٍت اؼبنظمات قامت اليابآف الصناعي اجملتمع نضج ومعفعلى سبيل اؼبثاؿ 
(Yakult Honsha)  عاملة 65000 فيها يعمل إذ التوجو، ىذا تتبٌت اليت اؼبنظمات على مثاؿ خَت اليابانية 

 الوقت ويف الياباف، أرجاء يف أبواب اؼبنازؿ إُف اغبليب بتسليم ويقمن  (Yakult) سيدات عليهن تسمية تطلق
 سعي يبثل اؼبنظور ىذا أف يتضح ،متطلباهتم ؼبراعاة لوحدىم يعيشوف الذين اؼبسنُت األفراد يتفقدف فإهنن نفسو

                                                           
 الرافدين مصرؼ زبائن من عينة ألراء ربليلية دراسة -الزبون والء تعزيز في االجتماعية المسؤولية دور العطوي، ضبيد مهند اغبدراوي، ضبيد رافد 1

 .36، ص2015، 4 العدد ،17 اجمللد واالقتصادية، اإلدارية للعلـو القادسية ؾبلة ،العراؽ فرع الغري
 .9 ص ،2009 األردف، والتوزيع، للنشر وائل دار ،والصغيرة المتوسطة األعمال منظمات وإستراتيجية إدارة الغاليب، ؿبسن طاىر 2
 57 .ص ،2009 األردف، عماف، والتوزيع، لنشر العلمية اليازوري دار ،للتصميم مدخل :المنظمة نظرية ؿبسن، طاىر الغاليب نعمة، اػبفاجي 3
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 الثبلثة اؼبنظورات يف عليو ىي فبا ابعد االجتماعية اؼبسؤولية تكوف حيث صاٌف، مواطن دبثابة لتكوف اؼبنظمات
 .1يطوع أساس على االجتماعي الرفاه ذباه التزاما تظهر ألهنا اؽبـر يف السابقة

 :معادلة شكل يف كتابتها ويبكن األربعةبعاد األ ىذه ؾبموع حاصل ىي الشاملة االجتماعية اؼبسؤولية إف

 

 

 

 ؼبنظمة االجتماعية اؼبسؤولية حوؿ األساسية اؼبصلحة ذات الفئات نظر وجهات أف إُف اإلشارة وذبدر
 اؼبالكوف يركز فمثبل مصلحتها تعكس اليت األنبية وفق ترتيبها ناحية من تتباين األربعة اؼبكونات ىذه وفق األعماؿ
 فما العاملُت أما أوال األخبلقي البعد على الزبائن يركز حُت يف عاـ بشكل االقتصادي البعد على األوُف بالدرجة
 .اؼبسؤولية من اػبَت للبعد كربى أنبية يعطي احمللي اجملتمع ولكن األوُف بالدرجة القانوٓف البعد وى يهمهم

 فهذه السابقة، األربعة باألبعاد إليها يشَت( Carroll) الباحث جعلت االجتماعية اؼبسؤولية ؿبتوى شمولية إن
 اؼبسؤولية فبارسات أكثر يوضح الذي واِفؼبا اعبدوؿ يف سنراىا واليت االطراؼ من دبجموعة عبلقة ؽبا االبعاد

 .2اؼبستفيدة األطراؼ ذباه االجتماعية

  

                                                           
 .184 ص ،2014 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،الخاصة للمصارف االجتماعية المسؤولية األمَتي، رشيد ضبيد وليد 1
(، أطروحة دكتوراه، اعبزائر، جامعة حالة دراسة) األعمال منظمات في التنافسية الميزة تحقيق في ودورىا االجتماعية المسؤوليةؿبمد شقرآف،  2

 .43-42، ص ص 2019اعبلفة، 

 + القانونية المسؤولية + االقتصادية المسؤولية = الشاملة االجتماعية المسؤولية
 الخيرية المسؤولية +  األخالقية المسؤولية
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 وعناصرىا الرئيسية والفرعية لمسؤولية االجتماعيةا ابعاد (1-1الجدول )
 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 االقتصادي
 .باؼبستهلكُت اإلضرار وعدـ االحتكار منع - اؼبنافسة العادلة

 .باؼبنافسُت األذى إغباؽ وعدـ اؼبنافسة قواعد احًتاـ-

 .يوفرىا أف يبكن اليت واػبدمات التكنولوجي التقدـ من اجملتمع استفادة- التكنولوجيا
 .والبيئة باجملتمع تلحق اليت األضرار معاعبة يف التكنولوجيا استتخداـ-

 القانوٓف

 اؼبستهلك ضباية قوانُت
 .أنواعها اختبلؼ على الضارة باؼبواد االذبار عدـ -
 .ياوثقاف صحيا األطفاؿ ضباية -
 .واؼبزيفة اؼبزورة اؼبواد من اؼبستهلك ضباية -

 البيئة ضباية
 .والًتبة واؽبواء اؼبياه تلوث منع -
 .استهبلكها بعد اؼبنتجات من التتخلص-
 ا.وتنميته اؼبوارد صيانة - للموارد التعسفي االستتخداـ منع-

 والعدالة السبلمة

 .الدين وأ اعبنس وأ العرؽ أساس على التمييز منع-
 .السن وصغار األحداث عمل ومنع العمل ظروؼ-
 .العمل إصابات-
 .االجتماعي الضماف وخطط التقاعد-
 .اػباصة وظروفها اؼبرأة عمل-
 .ذوي االحتياجات اػباصة عمل -القانونيُت غَت وتشغيل اؼبهاجرين-

 األخبلقي
 األخبلقية اؼبعايَت

 .االستهبلؾ يف األخبلقية اعبوانب مراعاة-
 .التوظي  يف الفرص تكافؤ مبدأ مراعاة-
 .اإلنساف حقوؽ مراعاة -

 والقيم األعراؼ
 االجتماعية

 .والتقاليد العادات احًتاـ-
 .ةخبلقيالبلأ واؼبمارسات اؼبتخدرات مكافحة-

 اغبياة نوعية اػبَتي

 .التغذية نوع-
 .اؼببلبس-
 العاـ النقل - اػبدمات-
 .العاـ الذوؽ-

 للنشر وائلر دا ،رابعةال الطبعة األعماؿ، أخبلقياتو  االجتماعية اؼبسؤولية العامري، مهدي وصاٌف الغاليب حسن طاىر :المصدر
 .82ص ،2015 عماف األردف، والتوزيع،
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 .المسؤولية االجتماعية عناصر: فرع الثانيال

 :1كالتاِف وىي ةست االجتماعية اؼبسؤولية عناصر اف  (Berman, 1997)يرى بَتماف

 .سياسي اجتماع وعي-1

 .الوثيق بالًتابط احساس-2

 .اخبلقي اساس على التصرؼ-3

 .ىادؼ اجتماعي سلوؾ-4

 .فعاؿاأل تكامل-5

 .فاعلو مشاركو-6

 مًتابطة، ثبلثة ىي والدراسات البحوث من واسعو ؾبموعو يف عليها اؼبتفق االجتماعية اؼبسؤولية عناصر اف اال
 وىي االخر عن احدنبا يغٍت وال احدنبا يكفي ال متكاملة اهنا كما ويقويو ويدعمو االخر منها كل ينمي
 :التالية الفروع يف وسنوضحها (اؼبشاركة ،الفهم ،االىتماـ)

 وتكاملها وسباسكها سبلمتها على الفرد وحرص باعبماعة العاطفي االرتباط بو يقصد: االىتمام -1
 :2ىي مستويات اربع ولو االىتماـ صور ارقى واغبرص ،اىدافها وربقيق وتقدمها واستمرارىا

 وبدوف ارادي ال بشكل االنفعالية حالتها الفرد يساير حيث بصورة آلية :اعبماعة مع االنفعاؿ - أ
 .ذايت ادراؾ وا قصد وا اختيار

 .اعبماعة مع انفعالو اثناء ذاتو الفرد يدرؾ حيث ارادي شعور :باعبماعة االنفعاؿ - ب
 .وشرىا خبَتىا معها اؼبصَتية بالوحدة الفرد شعور :اعبماعة مع التوحد - ت
 ويوليها وتأملو نظره موضوع وتصبح وكيانو وفكره الفرد عقل اعبماعة سبؤل حيث اعبماعة تعقل - ث

 .بغَتىا ويقارهنا ووبللها يدرسها حبيث االىتماـ من كبَتا قدرا

                                                           
 مصر، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، ،ISO 26000المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات المواصفة القياسية  مدحت أبوالنصر، 1

 .36 ص ،2015
 القومية، والوثائق الكتب دار ،االجتماعية الذات ومفهوم الجتماعيةا المسؤولية تفعيل في االجتماعي الذكاء قوة عادؿ، نورجاف طارؽ، صفاء 2

 .2013، األوؿ الطبعة العراؽ،
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 يف العاطفي اؼبستوى عند مازلنا نناأب (يدالسّ  غاده) اوردت وكما السابقة اؼبستويات ىذه يف ويالحظ
 فيو يظهر مستوى يف الدخوؿ يف نبدأ الرابع اؼبستوى اُف ننتقل عندما اننا اال باعبماعة، واىتمامو الفرد ارتباط
 .الفكري وا العقلي اعبانب بوضوح

 جوتنته الذي السلوؾ لدوافع وفهمو اعضائها يف اؼبؤثرة النفسية والقوى للجماعة الفرد فهم ويتضمن: فهمال-2
 جانب من اؼبشاركة يدعم الصحيح فالفهم ، مواقفو يتبٌت جعلتو اليت لؤلسباب استيعابو وايضا ألىدافها ةخدم
 االجتماعية واالىتمامات اؼبعايَت ةومساير  اجملتمع بأخبلقيات االلتزاـ يشًتط ايضا ووى دبسؤولياتو القياـ يف الفرد

 عليها االعتماد هبب اليت النقاط اُف للوصوؿ اؼبناقشة يف واؼبسانبة الفكري التقارب يشمل كما،  الضغوط ومقاومو
 وحُت ةمسؤول مواجهو االزمات نواجو هبعلنا العقبلٓف التفاعلف زبدـ اؼبصلحة العامة،  اليت الغاية غايو اُف مث ومن
 يعطي (النفسي والتكامل والعاطفة العقل) الذاتية القوى على معتمدا االجتماعية اؼبسؤولية لتحمل استعدادنا يكوف
 1.جيدا شباره

 لسلوكو االجتماعي للمغزىو  للجماعة الفرد فهم بو يقصد االجتماعية اؼبسؤولية عناصر من كعنصر فالفهم اذا
 :2قسمُت اُف وينقسم

 ومدى وقيمها واذباىاهتا وعاداهتا ،فيها اؼبتختلفة وادوارىا ومعايَتىا وحاضرىا ماضيها :للجماعة دالفر  فهم - أ
 .مستقبلها وتصور وتعاملها سباسكها

 فهذا اعبماعة على واالجتماعي الشتخصي سلوكو واثار مغزى اي :لسلوكو االجتماعية لألىمية دالفر  فهم -ب
 عماد يعد الذي الفهم ىذا اُف السعي يف بصدؽ اال اعبماعة فهم يتحقق ال اذ ،ةياختبلف جوانب فيو العنصر
 التهاحو  ألطوارىا ٓفأبت تتبعال ،احداثها يف اؼبتمعن االجتماعية للظواىر التفسَت ،التحليل ،النظر صدؽ، الفهم
 .الدور ىذا اتومًتتب صباعتها يف الذات دور وادراؾ واؼباضي اغباضر حواؿأو 

 مكانة اؼبشاركة وتظهر ،مستقرة ةمشرق ةاجتماعي غبياه األساسية األرضية وىي ةمسؤولي اؼبشاركة اف: المشاركة-3
 اؽبدؼ ربقيق يف تساعد اعماؿ يف دالفر  ةمشارك ىنا فاؼبقصود ،مسؤولياتو وربمل بواجباتو القياـ على وقدرتو الفرد

 قدرة وتظهر واؼبشاركة،، والفهم الفرد اىتماـ على تقـو أهنا أي ،لذلك اجتماعيا مؤىبل يكوف حُت، االجتماعي

                                                           
 .33،ص 2014، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر، المسؤولية االجتماعية بين الشراكة وآفاق التنميةمناؿ ؿبمد عباس،  1
 .98-99ص  ص ،مرجع سابق عادؿ، نورجاف طارؽ، صفاء 2
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، واغبماس الشجاعة، إُف اؼبشاركة ربتاج لذا ومكانتو، الفرد  اليها وبثوو  واغبماس، العزلة ضد فالشجاعة والعـز
، يغذيو الذي االىتماـ  اعبماعي، بالعمل االىتماـ ويولد يفهم أف على مصمما واثقا الفرد يكوف أف أي العـز

،و  ماسحب اعبماعة يشارؾو   جديرا االنساف يكوف وهبا ،واقباؿ رارةوح حيوية للمشاركة تعطي اليت فهي عـز
 :ىي جوانب ثبلثة وؽبا بإنسانيتو،

 يليب حبيث كامل، فهم إطار يف واؼببلءمة، هبا، يقـو اليت االجتماعية األدوار وأ الدور الفرد تقبل أي :التقبل -أ
 .ؽبا احملددة اؼبعايَت يف األدوار ىذه

 عليو ذبمع ما وحرص ىتماـبا يرا ومنجزامسا اعبماعة مع والعمل االهبايب الفعاؿ السلوؾ أي :التنفيذ -ب
 .وقدرتو الفرد امكانات حدود يف السلوؾ

 .اؼبوجو اؼبصححة الناقدة التقويبية اؼبشاركة أي :لتقييما -ت

 نتعلم منها االجتماعي، والواقع الفرد بُت الوصل نبزة ىي فالثقافة االجتماعية، اؼبشاركة ؾباؿ يف دورا الثقافة وتلعب
 1.السليم واالجتماعي االنسآف التعايش و ،االنسانية العبلقات أصوؿ

 وللوطن بل واجملتمع للجماعة واالنتماء التفاعل دليل ىي االجتماعية اؼبسؤولية بأف القوؿ يبكن ثم ومن
 كافة الستجابة انعكاس دبثابة ىي اؼبشاركة وأ واالىتماـ الفهم مدى تربز اليت االجتماعية اؼبسؤولية فعناصر ككل،
 بكافة اجملتمع ػبدمة والسعي العطاء يف الفعلي االندماج طريق عن أفضل ؼبستقبل التطلع وكب االجتماعية الفئات
 وربدي اٍف،...والثقايف واالجتماعي االقتصادي التقدـ ربقيق وكب ةويتنم خطوات بو وزبط اليت والطرؽ األشكاؿ
 أي ؽبا يسعى اليت التنمية مسَتة تعوؽ معوقات أية من واػبروج واحمللية، واالقليمية العاؼبية والضغوط الظروؼ كافة
 2.ذلك عليو ربتم اليت واؼبسؤولية التوحد من حالة يف ومنظماتو وصباعتو أفراده بكافة ؾبتمع

 

 

 
                                                           

، ص 2017(، أطروحة دكتوراه، اعبزائر، جامعة بسكرة، حالة دراسة)   المسؤولية االجتماعية للمنظمات  اتجاه القادة االداريين نحوفاتن باشا،  1
                                                                                                  .151-150ص 

 .34 ص ،مرجع سابق عباس، ؿبمد مناؿ 2
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 اؼبواِف يوضح عناصر اؼبسؤولية االجتماعية كما يلي: (3-1) والشكل

 لمسؤولية االجتماعيةعناصر ا (3-1)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 .إعداد الطالب إعتماًد على الدراسات السابقة :مصدرال

 : النظريات المفسرة للمسؤولية االجتماعية للمنظماتالمطلب الثالث
، يف ؿباولة للمنظمات االجتماعيةمن نظريات اؼبسؤولية  عديدة اتسنستعرض يف ىذا اؼبطلب اذباى

للدور  اؼبفسرة النظرياتتباينت ، حيث اليت تركز عليها ىاتو النظريات يف دراستها بلقةلتحديد طبيعة الع
منظمات  ُتأف تربط ب هبب يتال بلقةحدود الع َتتفس يفوذلك  ـبتل  الباحثُت ُتب األعماؿ ؼبنظمات االجتماعي
ومن أىم ، اؼبنظمات ؽبذه االجتماعية اؼبسؤوليةحصر نطاؽ  يف اإلداريةالرؤى  زبتل كما   اجملتمعو  األعماؿ
 :نذكر ما يلي االجتماعية اؼبسؤولية ؼبفهـوللتأصيل العلمي  اؼبمهدة النظريات

  ":Shareholder" نموذج سيكية الالنظرية النيوك -1

 األرباحشيء سوى أعلى  الأي " ؼباديا اؼبكسب ربقيق يف االجتماعية اؼبسؤولية النيوكبلسيكيةالنظرية  ربصر
 االقتصاد يفعلى جائزة نوبل  اغبائز Milton Friedman األمريكي االقتصاديورائد ىذه النظرية ، 1"للمالكُت
لفائدة  والرحبية اؼبردودية ُتلتحس اؼبوجهةالقرارات  خبلؿيكوف من  االجتماعية اؼبسؤوليةأف فبارسة اُف  َتوالذي يش

                                                           
 .50، ص مرجع سابق، ؿبمد شقرآف 1

 عناصر المسؤولية االجتماعية

 المشاركة الفهم االىتمام
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يعادؿ تعظيم  ألنو األعماؿ ؼبنظمات اؼبناسب  االجتماعي اؽبدؼ وى اؼبساىموأف مبدأ تعظيم قيمة  ُتاؼبسانب
 1.للمنظمة االجتماعيةالثورة 

 اؼبنظمات اسًتاتيجيات يف االجتماعية اؼبسؤوليةدمج  ُفالداعية ا األصوات Friedman Milton كما إنتقد
 2.للمسانبُت األرباحيرى أف عليهم فقط تعظيم قيمة  و، فهاؼبنظمةأسس  وبطموفالطريقة  هبذه اؼبسَتينمؤكدا أف 

 :"Political Economy Theory"نظرية االقتصاد السياسي  -2

ساعدت نظرية االقتصاد السياسي الباحثُت يف تفسَت العمليات االجتماعية من السياؽ االقتصادي والسياسي  
 واالجتماعي.

للمؤسسات، حيث يركز  ويبكن أف يفسر اؼبنظور اغبداثي لنظرية االقتصاد السياسي فبارسة اؼبسؤولية االجتماعية
اؼبنظور اغبداثي للنظرية على تفاعبلت اجملموعات من منظور تعددي جديد، على سبيل اؼبثاؿ اؼبؤسسات 

 3ؾبموعة الضغط. واؼبستهلكُت أ وواؼبستتخدمُت أ

لشرح فبارسات اؼبسؤولية  اغبداثي لنظرية االقتصاد السياسيلدراسات النموذج اد من يعديف التخدـ وقد استُ 
 1999.4سنة ويليامز و  ،1990سنة  غوثري وباركر مثل اتمؤسساالجتماعية لل

 

 

 

                                                           
، اؼبلتقى محاسبة المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة حالة والية معسكربوحزاـ سيد أضبد، ضببلت بن عاشور،  1

"، كلية -اتالواقع والرىان-الدوِف الثآف عشر حوؿ: "دور اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واؼبتوسطة يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة 
 .2، ص2016نوفمرب  14/15العلـو االقتصادية والتجارية، جامعة شل ، 

2
� Ivana Rodié, Responsabilité social des entreprises – le développement d’un cadre 

Européenne, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme d’Etude Européenne, Genève, 

avril 2007, P: 17. 
3
ATAUR Rahman Belal, Corporate Social Responsibility Reporting in Developing 

Countries, (Corporate social responsibility series) Ashgate Publishing Company, USA, 2008, 

pp: 13-14. 
اؼبلتقى الدوِف ، للمؤسسات ورؤية الفكر االقتصادي اإلسالمي لهاأىم النظريات المفسرة للمسؤولية االجتماعية براؽ ؿبمد، قماف مصطفى،  4

 .5، ص2012فيفري  15-14جامعة بشار:الثالث بعنواف: منظمات األعماؿ واؼبسؤولية االجتماعية، 
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  théorie de l'agence ": نظرية الوكالة-3

 اؼبنظمة يعتربافللذاف ا ""Michael Jensen et Meckling William  مسانبةظهرت نظرية الوكالة بفضل 
 ولشتخص آخر كما ى مصاغبووالوكالة معناه أف شتخصا يسند ، ذباريعقد  إال وسوؽ حرة وعقد العمل ما ى

 1.اؼبدراء إُف التسيَتمهاـ  بإسناد ؼبسانبُتللمنظمة عند قياـ ا بالنسبة غباؿا

 ؾبموعكن أف تشمل ىذه النظرية على يب، كما اغبوكمةإطار  يف ؼبسانبُتوا ؼبسَتينا ُتقة ببلوتفسر ىذه النظرية الع
قات تعاقدية مع فئات بلتربطهم ع وكبلء باعتبارىم ؼبسَتيناعلى  اؼبنظمة، حيث تستند مسؤولية اؼبصاٌفأصحاب 
 َتغ واؼبنظمات حملليةا اجملتمعات، اؼبوردين، اؼبستهلكُت، الزبائن، الدائنُت، اؼبسانبُتالفاعلة:  اعبهاتعديدة من 
 2.للمسريُت االسًتاتيجيةعلى القرارات  َتقدرة التأث ؽبم اؼبصاٌفوحسب ىذه النظرية فاف أصحاب  ،اٍف...اغبكومية

 :"Legitimacy Theory"الشرعية  نظرية  -4

لتشريع نشاطاهتا بنشر تقارير اؼبسؤولية  إضفاء الشرعية تشَت نظرية الشرعية إُف أف اؼبؤسسات قد رباوؿ 
بالتاِف و  ،من اجملتمع يف دعم استمرار وجودىا ومساندةمن أجل اغبصوؿ على موافقة االجتماعية للمؤسسات، 
 3"رخصة للعمل". تعترب اؼبسؤولية االجتماعية

بُت اؼبؤسسة واجملتمع الذي  عقد اجتماعي ووتَعترب النظرية أف إعداد تقارير اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات ى
 ية وإمكانية استئجار اؼبستتخدمُت.تعمل فيو، يزودىا بالشرعية القانونية المتبلؾ واستعماؿ اؼبصادر الطبيع

 اجملتمع ويًتتب ضمنية مع وأ صروبة تكوف تعاقدية قد بعبلقة ترتبط إمبا مؤسسة أية أف مفاده االجتماعي والعقد
 4نبا: رئيسيتُت بوظيفتُت اؼبؤسسة تقـو أف واؼبؤسسة اجملتمع بُت التعاقدية العبلقة على

 .ومرغوبة للمجتمع نافعة خدمات وأ منتجات تقدٔف تتضمن واليت اإلنتاج، وظيفة -

                                                           
 .80،ص 2006، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، تحليل المنظماتبورحلة عبلؿ،  1
 .51، ص ابقمرجع س، ؿبمد شقرآف 2
 .05، صمرجع سابقبراؽ ؿبمد، قماف مصطفى،  3

، أطروحة دكتوراه يف القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في القوائم المالية الختاميةؿبمد حامد نوافاف،   4
 .28ص، 2010احملاسبة، كلية االقتصاد جامعة دمشق، سنة 
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 اجملموعات على واالجتماعية واؼبكاسب االقتصادية العوائد توزيع بل اؼبنتجات، توزيع ليس وىنا التوزيع، وظيفة -
 .مواردىا اؼبؤسسة منها تستمد اليت القاعدة أصبل واليت تشكل بعدالة، اجملتمع يف اؼبتواجدة

 على وتوزيعو عالية بكفاءة موارد اجملتمع استتخداـ على وعقبلنية متوازنة بصورة تعمل أف اؼبؤسسات ومنو، على
 النهاية يف نفسها لتجد اؼبتختلفة، األطراؼ لدى قبوال أكثر صورة يعطي اؼبؤسسة أف شأنو من وىذا بعدالة، اجملتمع

 تلتـز اجتماعية وحدة وألهنابل  األرباح، ربقيق على قادرة ألهنا فقط ليس وذلك واالستمرار، البقاء قادرة على
 1ومضمونًا. نًصا االجتماعي بالعقد التزامها يعٍت حتًما وىذا ؾبتمعها، ذباه االجتماعية باؼبسؤولية

حاجة اؼبؤسسات إُف االستجابة  الذي يستوجباألعراؼ االجتماعية ليست ثابتة، فهي تتغَت دبرور الوقت ودبا أف 
 .أف ينظر إليها على أهنا "شرعية"االجتماعية من أجل  لتغيَت التوقعات

 2:من خبلؿ السعي إُف ، وذلكويبكن للمؤسسات اعتماد أربع اسًتاتيجيات من أجل اغبصوؿ على الشرعية 

 .إعبلـ اعبهات اؼبعنية حوؿ األداء الفعلي -

 للمؤسسة. الفعلي تصرؼتغيَت تصورات أصحاب اؼبصلحة دوف تغيَت ال -

 .مسألة مثَتة للقلقأي بعيدا عن  األنظار صرؼ -

 داء.األحوؿ  ة التوقعات اػبارجيَتتغي -

 :"Stakeholder Theory"نظرية أصحاب المصالح   -5

كل " نوأب اؼبصلحةيعرؼ صاحب  و، فهاؼبصلحةمن أىم رواد نظرية أصحاب  (Freeman Edward) يعترب
 ترجع أصوؿ نظرية أصحابو ، ألىدافها اؼبنظمةبتحقيق  َتالتأث والتأثر أ بإمكاهنم األفرادمن  ؾبموعة وفرد أ

 يبكنكما  3"،عتماجملجزء من  األعماؿأف منظمة  يعتربالذي  (تمعاجمل –األعماؿ)التيار الفكري  إُف اؼبصلحة
 4."ةاؼبنظممنفعة من نشاط  ؽبمالذين  األفرادكل  "بأهنم اؼبصلحةتعري  أصحاب 

 

                                                           
 .29ص، مرجع سابقؿبمد حامد نوافاف،   1

2
 Ataur Rahman Belal, Op-cit, 2002, p 17.  

3
� Bruno Boidin, Nicolas Postal et Sandrine Rousseau, la responsabilité social des 

entreprises une perspective institutionnaliste, presses universitaire du Septentrion, France, 

2009, P: 99 
4
� Floriane bouyoud, Le management stratégique de la responsabilité sociale des 

entreprises. Par Floriane. Thèse pour l’obtention du titre doctorat en Sciences de gestion, 

conservatoire national des arts et métiers, France, avril 2010, P P 53-54. 
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 :نوعُت إُف اؼبصلحةوتقسم ىذه النظرية أصحاب 

عقد ظاىر معها  ؽبمو  بإرضائهم اؼبنظمة، وىم الذين يرتبط بقاء األساسيُت اؼبصلحةىم أصحاب  :األوؿالنوع  -أ
 :التاِفالشكل  خبلؿ، وىم موضحوف من (واؼبوردوف واؼبستهلكوف واؼبستتخدموف األسهم ضبلة)وىم 

 أصحاب المصلحة األساسيين (4-1)الشكل 
 

 

 

 

 

Source: Didier Gazal, RSE et parties prenantes: quels fondements conceptuels, 

Les cahiers de la recherche, contre lillois d’analyse et de recherche sur 

l’évolution des entreprises, mai 2005, P 5. 

 

وبقائها  اؼبنظمةيؤثروف على استمرار  الفهم  )الثانويُت (األساسيُت َتغ اؼبصلحةفهم أصحاب  :الثآفالنوع  -ب
 َت، غاغبكومية َتغ واؼبنظمات حملليةكالسلطات ا  ٓفقانو  َتإطار غ يف اؼبنظمةطوعية على  بلقاتع ؽباكم أف حب
 خبلؿمباشر، من دوف أف يرتبطوا معها من  َتعليهم بشكل غ َتىالتأث ىبضعوف وعليها أ تأثَتا يبارسوف أهنم

من  إصباعيوجد  الفإنو  األساسيُت اؼبصلحةأصحاب  ؼوخببل، رظبية ودائمة منتظمة أ بلقاتع وأ تعامبلت
 .بدقة الثانويُت اؼبصلحةأصحاب  ربديدعلى  اإلدارةطرؼ كتاب 

 

 

 

 الموردون

 منظمة األعمال

 المالك

 العاملون الزبائن
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 .الثانويُت اؼبصلحةعن أصحاب  مثاال اؼبواِفويعرض الشكل  

 الثانويينأصحاب المصلحة  (5-1)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 :Didier Gazal, op.cit, p :Source�

 وتنظيم إلدارة اؼبؤسسات تستتخدمها الوسيلة اليت للمؤسسات ىي االجتماعية اؼبسؤولية أف الباحثُت من عدد ويرى
 االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو تطور يف بارز بشكل لحةاؼبص اصحاب ةنظري سانبتمعها، بكامل اؼبتعاملُت عبلقاهتا
  1.االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو لتطور النظري طارالا اؼبصلحة اصحاب ةنظري ومؤسس منح حيث

 اجملموعة اؼبسانبوف يعترب ال جهة فمن االجتماعية للمسؤولية رؤيتهم تشكل رئيسيتُت قضيتُت على اتفقوا كما
 جهة ومن للمنظمة الوحيد واؽبدؼ الربح يكوف اف هبب فبل االرباح اؼبنظمة ربقق اف هبب اجلها من اليت الوحيدة

                                                           
 .78، ص ص مرجع سابقمقدـ وىيبة،  1

 الموردون

 منظمة األعمال

 المالك

 العاملون الزبائن

 الحكومات األجنبية

 االعالم

 الحكومة المحلية

 البيئة

 السلطات المحلية

 المجتمعات المحلية

 الجمعيات المهنية

 منظمات غير حكومية

 المحللين الماليين

 الهيئات المالية
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 اؼبستعجلة وحاجتهم وشرعيتهم لديهم السلطة ةدرج ترتيب حبسب اؼبصلحة اصحاب مع التعامل هبب اخرى
 1.ومتطلباتو

 اصحاب بعض اؼبواِف دوؿاعب ويوضح ،اؼبسؤولة واألخبلقية االجتماعية تصرفات على مبنيا يكوف التعامل وىذا
 :بأدائها اجتماعيا اؼبسؤولة اؼبنظمة تلتـز اليت وتطلعاهتم اؼبصلحة

 في المؤسسة وأىدافهمأصحاب المصلحة  (2-1) جدولال
 األىداف صاحب المصلحة

 اغباكمية، ثقافة اؼبؤسسة، االسًتاتيجية، الكفاءة واالداء... اإلدارة العليا 
 الربح، قيمة السهم يف البورصة.  المساىمون

 اؼبنتج، نوعية اػبدمة، ثقافة الزبوف...خصائص  الزبائن
 أمن اجملتمع، السيادة، احًتاـ القوانُت، دفع الضرائب. الحكومة

، اؼبسانبة اؼبالية... المجتمع المحلي  اآلثار البيئية واالجتماعية، دفع الرسـو
 األجر، األمن الوظيفي، ظروؼ العمل، الرضا الوظيفي... العمال

 الشراء، االستمرارية، الشراكة...سعر وحجم  الموردون
 أنظمة الدفع ومرونتها، إمكانية االقراض. البنوك

 معلومات حوؿ السيولة وقابلية السداد... المستثمرون
 مستوى التعاوف مع اؼبؤسسة يف ؾباؿ التأمينات. شركات التأمين

، أطروحة دكتوراه، اعبزائر، في الجزائر االجتماعية للمسؤولية منظمات األعمال استجابة مدى تقييم، قدـ وىيبةم :مصدرال
 .78ص ص  ،2014، وىرافجامعة 

 أف على تنص اؼبصاٌف واليت أصحاب نظرية إُفلمؤسسات ل االجتماعية اؼبسؤولية العديد من البحوث اغبديثة ُتسند
 شركاء، وأ أسهم ضبلة من المصالح أصحاب عبميع القيمة وتعظيم توليد يف يتمثل للمؤسسات األساسي اؽبدؼ
اؼبسؤولية  وتعد ككل، احمللي واجملتمع واجملتمع احمليطة والبيئة وأسرىم، العاملُت وأيضا وزبائن وموزعُت، وموردين،

                                                           
1
�Moez Ben Yedder, F. Zaddem, La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), voie de 

conciliation ou terrain d’affrontements?, Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le 

syndicalisme et le travail, vol 04, N° 01, 2009, p93. 

 

https://www.semanticscholar.org/author/Moez-Ben-Yedder/69848900
https://www.semanticscholar.org/author/Moez-Ben-Yedder/69848900
https://www.semanticscholar.org/author/F.-Zaddem/7175419
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واالقتصادي  السياسي االستقرار ربقيق خبلؿ من اؽبدؼ ىذا إُف للوصوؿ رئيسية أداةللمؤسسات  االجتماعية
 1.األعماؿ جملتمع والبيئي واالجتماعي

 للمسؤولية االجتماعية ISO 26000المواصفة القياسية الدولية : الرابعالمطلب 
اػباصة باؼبسؤولية االجتماعية باعتبارىا مواصفة  26000اُف مواصفة االيزو سنستعرض يف ىذا اؼبطلب 

ؼبنظمة الدولية قياسية ضرورية للمؤسسات اليت تبتغي االنفتاح يف ؾباؿ أعماؽبا، وىذه اؼبواصفة مت وضعها من قبل ا
 للتقييس كدليل ارشادي للمؤسسات يف ؾباؿ تطبيق برامج اؼبسؤولية االجتماعية.

 ISOأوال: المنظمة الدولية للتقييس 

ىي منظمة  (standardization for organization International) لتقييسل الدولية ف منظمةإ
من ـبتل   وطنيةىيئة مواصفات  163ويشارؾ يف عضويتها  ،1947مقرىا يف جني  تأسست عاـ  رحبية ال

، وتقـو منظمة االيزو بإعداد اؼبواصفات القياسية االختيارية فبا يضي  قيمة ؼبتختل  أنواع األعماؿ التجارية الدوؿ
طلبت ليت واؼبواصفات اليت يتطلبها السوؽ من خبلؿ اػبرباء القادمُت من القطاعات الصناعية والفنية والتجارية ا

(  ISO، وسبثل اؼبواصفات اليت مت نشرىا ربت اسم ) اؼبواصفات القياسية الدولية ،ىذه اؼبواصفات القياسية
 .ا اؼبعنيةإصباعا دوليا حوؿ أحدث ما ىو موجود يف التكنولوجي

ىي لية االجتماعية ؤو بأف ىذه اؼبس لية االجتماعية يف اإلدراؾ العاـؤو تمثل ظروؼ عمل االيزو بشأف اؼبست
عند انعقاد قمة  1992وقد مت التعبَت عن ىذا اإلدراؾ يف كبل من عامي ، ىري يف بقاء واستمرار أية منشأةأمر جو 

تنمية اؼبستدامة يف جنوب عند انعقاد القمة العاؼبية اػباصة بال 2002 األرض اػباصة بالبيئة يف ريودهبانَتو و
 2.أفريقيا

 

 

                                                           
اؼبركز اؼبصري للدراسات االقتصادية، ورقة عمل  ،بعض التجارب الدولية :المسؤولية االجتماعية لرأس المال في مصرهناؿ اؼبغربل وياظبُت فؤاد،  1
 .04-03، ص ص 2008، مصر، سبتمرب 138رقم 

 .www.iso.org، 2، ص حول المسؤولية االجتماعية 26000المواصفة الدولية القياسية ايزو األيزو،  2
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 للمسؤولية االجتماعية ISO 26000تعريف المواصفة الدولية : ثانيا

اؼبواصفة القياسية بصفة عامة ىي تلك الوثيقة واليت أعدت على أساس من االتفاؽ، حيث مت اعتمادىا 
بواسطة منظمة معًتؼ هبا من اجل تقدٔف قواعد وارشادات تتعلق بأنشطة هبدؼ ربقيق مستوى أمثل للنظاـ يف 

  1إطار معُت.

أىم اؼبواصفات اؼبتعلقة باؼبسؤولية االجتماعية واليت قدمت مقًتحها اؼبنظمة إحدى  26000يزو إتعترب اؼبوصفة 
، حيث كانت نتاج عمل داـ أربع سنوات بعد احتجاج صبعيات حقوؽ اؼبستهلك 2010العاؼبية للتقييس عاـ 

للتقييس على ، إذ بدأت اؼبنظمة العاؼبية ملعلى فبارسات الشركات متعددة اعبنسيات، خاصة ما يتعلق بشروط الع
بإعداد دراسات جدوى حوؿ وضع معايَت تعٍت باؼبسؤولية االجتماعية واستشارة وأراء  2001ومنذ عاـ  ،اثر ذلك

منظمة إقليمية منتخرطة يف أوجو  40دولة و  80العديد من األطراؼ اؼبعنية، باإلضافة إُف خرباء من أكثر من 
ة األخرى مثل )اؼبستهلك، اغبكومة، الصناعة، العماؿ، اؼبنظمات ـبتلفة من اؼبسؤولية االجتماعية واألطراؼ اؼبعني

غَت حكومية، مؤسسات اػبدمات والدعم والبحث( كمرحلة أوُف، تلتها إنشاء ؾبموعة استشارية إسًتاتيجية 
ؼبنظمات األعماؿ عاـ االجتماعية م يف تكوين معيار عاؼبي للمسؤولية هتالستشار اؼبوضوع مكونة من اؼبهتمُت ب

ثالثة مدى االستفادة من وضع اؼبعيار اؼبطلوب ومدی خلقة اليف اؼبرحلة الثانية، لتقيس اجملموعة باؼبرحلة  2002
 2004.2، وصوال إُف تقدٔف مقًتح باؼبعيار اؼبعٍت عاـ  2003قيمة مضافة على الربامج اؼبوجودة عاـ 

على أهنا " مواصفة دولية تعطي إرشادات كبو  ISO 2600 لػػاػباصة باؼبسؤولية االجتماعية  اؼبواصفة تعرف
اؼبسؤولية االجتماعية، ومن الواجب استتخدامها من قبل صبيع اؼبؤسسات بشىت أنواعها يف كبل القطاعُت العاـ 
واػباص، يف كل من الدوؿ اؼبتقدمة والنامية وتلك اليت سبر دبرحلة انتقالية، وسوؼ تساعدىم يف جهودىم الرامية 

 3يتطلبو اجملتمع بطريقة متزايدة".وب مسؤوؿ اجتماعيا والذي للتعاوف بأسل

                                                           
، اؼبلتقى الدوِف الثالث حوؿ iso 26000األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات الصناعية خالل تبني المواصفة تحسين وىيبة مقدـ،  1

 .7، ص 2012فيفري، جامعة بشار، اعبزائر،  19-14اؼبنظمات واؼبسؤولية االجتماعية، 
، تأثير المسؤولية االجتماعية في بناء سمعة منظمة األعمال دراسة ميدانية للشركات العاملة في قطاع االتصاالت بالجزائرحدو ظبَتة أحبلـ،  2

 .53، ص 2017راه، جامعة شل ، أطروحة دكتو 
3
� Organisation internationale de normalisation, Le projet ISO 26000 Tour d’horizon : ISO 

26000 Responsabilité Sociétale, Suisse, 2010, p 04. 
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سبعة ؾباالت سبثل القضايا أو اؼبوضوعات الرئيسية للمواصفة  ISOللتوحيد القياسي  دوليةكما حددت اؼبنظمة ال
 يف اؼبسؤولية االجتماعية، واليت نلتخصها يف الشكل األيت : ISO 26000القياسية 

 ISO 26000مجاالت االىتمام للمواصفة القياسية ( 6-1) الشكل

 

 .93ص ،2015لنشر، مصر،العربية ل اجملموعة، واؼبنظماتللشركات  االجتماعية اؼبسؤوليةبو النصر، أ ؿبمدمدحت : مصدرال

 للمسؤولية االجتماعية ISO 26000المواصفة الدولية  أىداف: ثالثا

 1مسؤولياهتا االجتماعية وتقدٔف التوجيو العملي اؼبتعلق دبا يلي: هتدؼ اؼبواصفة إُف مساعدة اؼبنظمة يف ربقيق

 تفعيل اؼبسؤولية االجتماعية؛ .1
 التعرؼ على األطراؼ اؼبعنية واالشًتاؾ معها؛ .2
 تعزيز مصداقية التقارير واالدعاءات بشأف اؼبسؤولية االجتماعية؛ .3
 التأكيد على نتائج األداء وتطويره؛ .4
 زيادة رضا وثقة الزبائن؛ .5

                                                           
، اؼبلتقى الدوِف الثالث عشر حوؿ دور الجزائرواقع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية و المتوسطة في اغباج عرابة، صبيلة العمري،  1

الواقع و الرىانات، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،  –اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية و اؼبتوسطة يف تدعيم التنمية اؼبستدامة 
 .5، ص  2016نوفمرب  15-14جامعة الشل ، 
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 الًتويج للمصطلحات اؼبشًتكة يف ؾباؿ اؼبسؤولية االجتماعية؛ .6
 التماشي مع اؼبعاىدات واالتفاقيات إُف جانب مواصفات اإليزو األخرى القائمة. .7

 فبارسات دمج إُف هتدؼ كذلك وىي ،االجتماعية اؼبسؤولية مبادئ لتطبيق إرشاديا دليبل اؼبواصفة سبثلو 
 الدولية واؼبنظمة ،للمنظمات والعمليات واؼبمارسات واألنظمة االسًتاتيجية اػبطط ضمن االجتماعية اؼبسؤولية
 اؼبسؤولية دبفهـو أخذىا عند اؼبنظمات وأداء واقع تصور منها ترجو فإهنا للمواصفة إعدادىا عند للتقييس

 العاملة البشرية مواردىا وإبقاء جذب على والقدرة ظبعتها،و  التنافسية، اهتميز  على يؤثر أف يبكن الذي االجتماعية
التأثَت على نظرة اؼبالكُت و االىتماـ باعبانب اؼبعنوي للعماؿ والتزامهم وإنتاجيتهم، و زبائنها وعمبلئها، و هبا، 

اغبكومات، و اؼبنظمات األخرى، بعبلقة اؼبنظمة و واؼبستثمرين فيها وكذلك اعبهات الراعية لنشاطاهتا واجملتمع اؼباِف، 
وىي موجهة يف األساس ؼبساعدة منظمات  ،وعمبلئها واجملتمع الذي تعمل فيو مورديهاو ، اإلعبلـ والصحافةو 

، وتشجيعهم على ذباوز الواجبات القانونية اليت تتعرض ؽبا كل ى تبٍت مفاىيم التنمية اؼبستدامةاألعماؿ عل
 1اؼبنظمات.

 للمسؤولية االجتماعية ISO 26000المواصفة الدولية  ىيكلثالثا: 

ألغراض الًتخيص واؼبطابقة أو التشريع أو  هاصفة اختيارية وال يعمل دبامو  26000مواصفة االيزو تعترب 
اإلبراـ أي عقود ألي صفقات كما أهنا ال تقصد أف تكوف من العوائق غَت اعبمركية للتجارة أو أف تغَت من الوضع 

ي مستوى القانوٓف للشركات، ولذلك فإهنا ال تكوف مستندا قانونيا ألي إجراءات قضائية دفاعا أو اهتاما على أ
 ناصر اؼببينة يف اعبدوؿ التاِف: وتتضمن اؼبواصفة الع 2،ي أو غَتىا"ؿبلي أو عاؼب

 

 

                                                           
 المواصفةظل  في االقتصاديةللمؤسسات  االجتماعية المسؤوليةلتعزيز  كآلية الحوكمةزرقوف،  ؿبمديلى رمية ىيدوب، الطاىر بن عمارة،  1

 ةواؼبسؤولي األعماؿ أخبلقيات: واغبكوماتللمنظمات  اؼبتميز األداءالثالث حوؿ  الدوِف اؼبلتقى، دراسة حالة مؤسسة الرويبة: 26000 الدولية إيزو
 .429،ص  2017 نوفمرب 27/28والتجارية، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  االقتصادية، كلية العلـو االجتماعية

2
� Guest Author, ISO 26000 and the Definition of Social Responsibility, March 14th, 2011, 

on the web site: http://www.triplepundit.com. 
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 ISO 26000لمواصفة القياسية ىيكل ا( 3-1) الجدول
 شرح محتوى البند الهدف منو البند

 المجال (1البند )
، كما أنو ينص ثناءاتالقيود أو االست ربديدىذه اؼبواصفة، و  وتغطي ذيال حملتوىا ربديدتعري  و 

ت بغض النظر عن حجمها آشنميع أنواع اؼبعبعلى أف ىذه اؼبواصفة الدولية تقدـ دليبل إرشاديا 
 .أو موقعها

معآف اؼبصطلحات الرئيسية اؼبستتخدمة يف ىذه اؼبواصفة، وبل  عدد التعريفات  بندوبدد ىذا ال التعريفات (2البند )
 .أنبها مصطلحا: اؼبسؤولية االجتماعية وأصحاب اؼبصلحة مصطلحا 22

فهم المسؤولية  (3البند )
 االجتماعية

 .بشكل مفصل مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية و يوضح أىم خصائصها ىذا البنديشرح 
 

مبادئ المسؤولية  (4البند )
 االجتماعية

القابلية للمساءلة والشفافية، السلوؾ  ىي:حددت اؼبواصفة سبعة مبادئ للمسؤولية االجتماعية 
األخبلقي، احًتاـ مصاٌف األطراؼ اؼبعنية، احًتاـ سلطة القانوف، احًتاـ األعراؼ الدولية 

 .حقوؽ اإلنساف للسلوؾ، احًتاـ
 

 (5البند )

االعتراف بالمسؤولية 
االجتماعية و التعرف 
 على أصحاب المصلحة

 

االجتماعية، من خبلؿ ربديد تأثَتاهتا السلبية يف  مسؤوليتهايتناوؿ ىذا البند اعًتاؼ اؼبنظمة 
من أجل اؼبسانبة يف التنمية  لتأثَتاتا التصدي ؽبذه اهباجملتمع، وكذلك الطريقة اليت ينبغي 

 .وربديد أصحاب اؼبصلحة وإشراكهم يف فبارساهتا االجتماعية اؼبستدامة
 

 (6البند )

دليل الموضوعات 
 المسؤوليةالرئيسة 

 االجتماعية
 

االجتماعية  لمسؤوليةلوىو أىم البنود يف اؼبواصفة، وفيو ذكر للمجاالت األساسية السبع 
 ،اغبوكمة اؼبؤسسية، حقوؽ اإلنساف، فبارسات العمالة :والواجب تبنيها من قبل اؼبنظمات وىي

مشاركة وتنمية ، اؼبستهلك ياالبيئة، اؼبمارسات التشغيلية العادلة مع األفراد واؼبنظمات، قضا
 اجملتمع.

 (7البند )

دليل إرشادي حول 
 تطبيق

 المسؤولية االجتماعية
 

مسؤولية االجتماعية يف للوجيهات مهمة من أجل إدارة جيدة إرشادات وت يوضح ىذا البند
خبلؿ أربعة خطوات ىي: التزاـ اإلدارة العليا،  اؼبنظمة، حيث يبكن أف تتم ىذه اإلدارة من

 ، اؼبراجعة.تابعةو اؼب مالتقييربديد وربليل تطلعات أصحاب اؼبصلحة، مرحلة التنفيذ واؼبمارسة، 
 

 

Source:  Michel Capron, Françoise Vuairel- La noizelée, Marie-France 

Turcotte, ISO26000 UN Norme « hors norme », éditions Economica, Paris, 

France, 2011, PP : 21-26 

 

 



 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات                               األول الفصل
 

62 
 

 للمسؤولية االجتماعية في الجزائر ISO 26000ثالثا: واقع المواصفة الدولية 

، كما قامت باؼبصادقة على اؼبواصفة القياسية ايزو 1976يزو منذ سنة الامنظمة اعبزائر عضوا يف تعترب 
األوائل دبنطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا اليت تبنت اؼبعيار الدوِف اعبزائر من بُت البلداف ، و تعد 26000

وضع برنامج وطٍت للمرافقة يف إطار مبادرة اقليمية و ذلك من خبلؿ للمؤسسات جتماعية اعبديد للمسؤولية اال
 2012د من ؼبنطقة الشرؽ االوسط ومشاؿ افريقيا( و سبت جتماعية)اؼبسؤولية اال (آر.آس مينا)اطلق عليها اسم 

اعبزائر واؼبغرب و تونس ومصر و االردف و سوريا و  ىي:و تشمل ىذه اؼببادرة االقليمية شبانية بلداف  2014اُف 
، و ستستفيد و تشرؼ عليها اؼبنظمة الدولية للتقييس بالتعاوف مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية ،لبناف و العراؽ

 1قة يف ؾباؿ التقييس يف إطار ىذا الربنامج.مؤسسة جزائرية من تكوين  و مراف 114

 2011اليت مت الشروع فيها يف شهر ماي  (أر.آس مينا)من برنامج اؼبسؤولية اجملتمعية  اؼبرحلة األوُف يف"
اؼبركز التقٍت ؼبواد البناء )بومرداس( ووحدات التصبَت اعبديدة  استفاد منها كل من واستكملت يف ديسمرب، 

 (.للجزائر )رويبة

أربع مؤسسات وطنية باختيار  2012يف سنة و بناء على نفس الربنامج الوطٍت قاـ اؼبعهد الوطٍت للتقييس  
قليمي للمرافقة ؼبدة ثبلث سنوات من أجل مطابقة اؼبقاييس اليت سبليها اؼبنظمة الدولية اإلربنامج اللبلستفادة من 

ويتعلق األمر بكل من فرع تابع ، لقطاعُتمؤسسة ترشحت من ا 15، وذلك من ضمن (26000إيزو )للتقييس 
)ثبلث شركات صناعية و شركة ناشطة يف لسوناطراؾ، مؤسسة اتصاالت اعبزائر، سيفيتاؿ جباية وؾبمع كوندور

قائمة  يفالعمومية والري توجداف  شركتُت من قطاع البناء واألشغاؿ توجد 2013 خبلؿ، قطاع اػبدمات(
و ، (العاـ واؼبؤسسة اػباصة ألشغاؿ الطرؽ والري والبناء العمومية من القطاع كوسيدار لؤلشغاؿ)االنتظار، ونبا 

يف قطاع النشاط وكذا  ؾبموعة من اؼبعايَت مثل ظبعتها الوطنية و االقليمية ختيار اؼبؤسسات بناء علىيتم ا
  2البيئة.العبلقات مع اؼبستتخدمُت و 

                                                           
ؾبلة قانوف العمل ، في الجزائرiso 26000  صفةالمواب واقع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومدى التزامها، الزىراءماموٓف فاطمة  1

 .41، ص 2020 ، نوفمرب4العدد ، 5اجمللد ، والتشغيل
الدوِف الثالث حوؿ ، اؼبلتقى iso 26000تحسين األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسات الصناعية خالل تبني المواصفة وىيبة مقدـ،  2

 .14-13، ص ص 2012فيفري، جامعة بشار، اعبزائر،  19-14اؼبنظمات واؼبسؤولية االجتماعية، 
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على ىامش اليـو الوطٍت  2013انطبلقها رظبيا هناية ديسمرب أما اؼبرحلة الثانية من الربنامج فقد أعلن عن 
عميمر "اػباصتُت  واؼبؤسستُت (باؼبؤسسة العمومية نفطاؿ )فرع الوقود 26000للتحسيس بتطبيق شهادة ايزو 

 1.فرع جملمع سويدي ؼبواد التجميل موجود باعبزائر "اوريفبلـ"فضبل عن   "موليت کاتري  حاسي مسعود "و "للطاقة

اليت سبكنها من ربسُت أداءىا يف ميداف  هدؼ ىذا الربنامج التدرييب إُف سبكُت اؼبؤسسات اؼبستفيدة من األدواتوي
للمؤسسات، وبعد استكماؿ ىذا الربنامج يبكن للمؤسسات اؼبستفيدة أف ربصل على  االجتماعيةاؼبسؤولية 

اؼبؤسسات فإف وعبلوة على عملية اإلشراؼ على  ،26000تصديق غبساباهتا طبقا ؼبتطلبات مقياس إيزو 
رافقة اؼبؤسسات يف ؼبؼبنطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا تعتـز تقدٔف تكوين ػبرباء جزائريُت  جتماعيةاؼبسؤولية اال
 2.جتماعيةماهتا خبصوص مسؤولياهتا االربسُت التزا

 لدى منظمات األعمال وخارجيا داخليا المسؤولية االجتماعية وممارسات إدراك: المبحث الثالث
يف اآلونة األخَتة أصبح العديد يكتسي موضوع فبارسة اؼبسؤولية االجتماعية انبية يف منظمات األعماؿ، 

من الباحثُت يفرقوف بُت مصطلحي اؼبسؤولية االجتماعية واؼبسؤولية اجملتمعية، من حيث األصل واالستعماؿ، لكن 
بالرغم ذلك مازاؿ الكثَت من الباحثُت يتناولوف اؼبصطلحُت بنفس اؼبعٌت، يف ىذا اؼببحث سوؼ نتناوؿ 

 معاعبة موضوع االدراؾ للمسؤولية االجتماعية من الناحية النظرية ومن خبلؿ اُف باإلضافةاؼبصطلحُت بالتفصيل، 
 الدراسات السابقة.

 المسؤولية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية: ولالمطلب األ
مسؤولية داخل بيئة  إُفقسػػمت  األعماؿإدارة  اؿؾب يفخػػر الدراسػػات آوحسػػب  االجتماعية اؼبسؤوليةإف 
 عبلقة زبص تمعيةاجملوأخػرى مسػؤولية ،  Responsibility Socialاالجتماعية باؼبسؤوليةيػت ظب اؼبنظمة
 اؼبسؤولية ؼبمارساتسػػنتطرؽ  اؼبطلبىػػذا  يفولعلنػػا  ، Responsibility Societalاػبارجية بالبيئة اؼبنظمة

  وضمن البيئة اػبارجية. ضػمن البيئػة الداخليػة للمنظمػة االجتماعية

 

                                                           
، تاريخ النشر 2014سنة  26000مؤسسات ستحصل على شهادة ايزو  4المسؤولية المجتمعية في الجزائروكالة األنباء اعبزائرية،  1
 .https://www.djazairess.com/aps/335658 ،14/04/2021، تاريخ الزيارة 12/12/2013

 .14ص ، ص مرجع سابق، األداء البيئي واالجتماعيتحسين وىيبة مقدـ،  2
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 Responsibility Social  االجتماعية المسؤوليةممارسات أوال: 

تلك يف ىذا اجملاؿ ىي تلك اؼبمارسات اليت ربدث ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة على غرار اؼبسؤولية االجتماعية 
 (ؼبالكُت، والعاملُت، والبيئةا)  1 اذباه: تمارسااؼب

 اؼبصلحةفئػة مهمػة جػدا مػن أصػحاب  اؼبالكوفثػل يب :المالكين تجاها االجتماعية المسؤولية تممارسا -1
 بأمواؽبم اؼبغامرة خبلؿمػن  االستثمار ـباطريتحملػوف  اؼبالكوف ىؤالءإف  اؼبنظمةمػن نشػاط  اؼبباشرين واؼبستفيدين
شػركة  وأ ؾبموعة وشتخصا واحدا أ بلؾؼباف أف يكو  ويبكن االستثماراتعائػدا مناسػبا مػن ىػذه  متوقعُت اػباصة
 .خػرآ ٓفأي شػكل قػانو  وػامن أضشػركة ت وأ مسانبة

وف م الفنيػبأهن بالعاملُتيقصد  نو الاف يبالغالحسب : العاملين اتجاه االجتماعية المسؤولية تممارسا -2
 يفمصػلحة مهمػة  ؽبموفئات أخرى، حيػث أف  وفنيػن إداريُتمػن  العاملُتيػع صبفحسػب بػل تشػمل ىػذه الفئػة 

 .اؼبؤشراتمن  ربعػدد أكػ إُففحسػب بػل تتعػداىا  األجورتقتصػر علػى  ال اؼبنظمة

بة ًت ىنا ىي البيئة الطبيعية، ال بالبيئة اؼبقصودأف  يبالغال قوؿي :البيئة تجاها االجتماعية المسؤولية تممارسا -3
كها عمليات منظمػات ًت ت اليتالبيئية  باآلثاربتزايد مستمر و  َتبشكل كبػ ٍتمع اجملتمعوقد أصبح  ،واؽبواءء اؼبوا

 َتغػ اؼبنظماتأنػواع  ضعلػى البيئػة فػبع تأثَتىا يفحسػب طبيعػة عملهػا  اؼبنظماتوتتفػاوت  ،اؼبتختلفة األعماؿ
مثػل شػركات تصػفية الػنفط والصػناعات الكيمياويػة ،  unfriendly Environmentallyصػديق للبيئػة

بيئػة، لكنػو أصػبح معروفػا أف وىنػاؾ منظمػات أخػرى أقػل تلويثػا لل َتىاغو الذريػة  بالطاقة الكهرباء جركات إنتػا وشػ
 .مكوناتو جبميعمتبػاين علػى البيئػة  يبذات أثػر سػل اؼبنظماتأنػواع  صبيع

 Responsibility Societal  المجتمعية المسؤوليةممارسات : ثانيا

تلك للمؤسسة على غرار  ات اليت ربدث ضمن البيئة اػبارجيةيف ىذا اجملاؿ ىي تلك اؼبمارس اجملتمعيةاؼبسؤولية 
 (اؼبوردين، و الزبائن، و جملتمعا)  اذباه: تمارسااؼب

 

 
                                                           

 .85، ص مرجع سابقطاىر ضبسن منصور الغاليب، صاٌف مهدي ؿبسن العامري،  1
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 :المجتمع تجاها االجتماعية المسؤولية تممارسا -1

 هببلذلك وتؤثر فيو وتتأثر بو  اؼبنظمة وففيو تنشأ وتنم باؼبنظمةيطة حملا اإلنسانيةتمع أنو البيئة جملعن ا القوؿ يبكن
اعتبارا خاصا،  اؼبؤسساتنظر  يف حملليللمجتمػع ا إفإعطاء ىذا الكياف أولوية خاصػة،  األعماؿعلى منظمات 

 اعبهودالذي يتطلب منها بذؿ  األمرمعػو وتعزيزىػا،  عبلقاهتا ُتتثمػ إُفمهمػة تتطلػع  شروبةفهي تنظر إليو علػى أنػو 
قد  يتالنشاطات ال خبلؿ، وذلػك من اجملتمع ؽبذاالرفاىية العامػة  زيادة، والعمل على اذباىو ؼبضاعفةوالنشاطات ا
من مشكلة البطالة  اغبد يف اؼبسانبة خبلؿ، ومن واغبدائق اعبسورنشاء إدعم البنية التحتية ك يف اؼبسانبةتشمل: 
 اجملتمع ؽبذا الًتفيهية األنديةمثل  األخرىالنشػاطات  ضمشػاريعها، ودعػم بعػ يف تمعاجملأبنػاء  على تشغيل بالًتكيز
، اػباصة االحتياجاتلػذوي  اؼباديالعػوف  ٔف، وتقػداؼبدٓف اجملتمعالعادات والتقاليد، ودعم مؤسسات  احًتاـمع 
مسؤولية  إُف، وعادة ما ينظر واؼبستشفياتللمراكػز العلميػة كمراكػز البحػوث  اؼبتواصلالػدعم  إُف باإلضافةىػذا 
والفنيػة، التعليميػة،  الرياضية، اػبَتية األعماؿ، فقد تشمل رعايػة ـبتلفة زوايامن  احمللي اجملتمع اذباه اؼبنظمة

 1.ذات الطػابع التنمػوي احمللية اؼبشاريعالتدريبيػة، وإقامػة 

 :الزبائن تجاها االجتماعية المسؤولية تممارسا -2

 كبَتة أنبيةذات  اؼبصاٌفمػن أصػحاب  ةوبالشر ىػذه  اذباه االجتماعية اؼبسؤوليةف فبارسػة إفػ الغاليبحسب طاىر 
وطبيعػة  ،زبائنالخػدمات يسػتهلكها  وسػلع أ بإنتاجمػرتبط  اؼبنظمةبػدوف اسػتثناء، فوجػود  األعماؿلكل منظمات 

أي منظمػة مػن  يفعمػل مهػم مػن أعمػاؿ إدارة التسػويق  اؼبنتجاتىػذه  باستهبلؾالتعامػل معهػم واقنػاعهم 
 وصبعياتمصػادر متعػددة للػرأي  خبلؿمن  طلباهتممن  الكثَتعن  الزبائنيعرب  اؼبتقدمةالدوؿ  ويف ،اؼبنظمات
 باإلضافة األعماؿأداة ضػاغطة علػى منظمػات  تعترب اعبمعيات ههبذ اػباصة والدورياتوالنشػرات  اؼبستهلك ضباية
 بالسلعوأراءىػػم  الزبائنللػػرأي بشػػأف توجهػػات  استطبلعاتو  استبيانات باستمرار ذبري اؼبنظماتف إذلػػك فػػ إُف

 يفأمػا  ،األعماؿ ؼبنظماتقرارات ال الزباذىي مصدر مهم  اآلراءالتطوير وىذه  ؿبتملة وأ اؼبعروضة واػبدمات
إف وجدت فهي قليلػة التجربػة  وأ ،اإلنشاءطور  يف أهنا وأموجودة  غَت اعبمعياتتزاؿ مثل ىذه  فبلالػدوؿ النامية 

أف تبػػادر  األخَتةفيجػػب علػػى ىػػذه  األعماؿحيػػاة منظمػػات  يفقصػػوى  أنبيةمػػن  للزبائن ؼباو  َت،التػػأث وؿبدودة
 2.اؼبتطلباتوأسػلوب تلبيػة ىػذه  متطلباهتا ؼبعرفةحػوؿ ىػذه الفئػة بدراسػات  بالقياـ

                                                           
 .27، صمرجع سابق، ظبية درباؿ 1
 .54، ص مرجع سابقؿبمد بلعريب،  2
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 :الموردين تجاها االجتماعية المسؤولية تممارسا -3

 ،اؼبنظمة قباح يفبػدور حيػوي  يسانبوف الذين اػبارجيُت اؼبصلحةىػم أصػحاب  اؼبوردوفف إفػالطػائي  ؿبمدحسب 
والنػاجم عػن عػدـ السػيطرة  ،اؼبوردينالسػيئة مػن  اؼبمارساتػائح مػن ضالف ضبعػ َتأشت مت من ذلك فقد وبالرغم

الػدقيق للمػوردين  االختيارهػم أف تراعػي الشػركات ؼبولػذلك فمػن ا Nike) مثػل حالػة شػركة) اإلنتاجعلػى عمليػة 
 هببو  ،االستدامةمراعػاة فبارسػة  لتشمليقتصػر علػى معيػار السػعر فقػط،  الينبغػي أف  يتال اؼبعايَت ضوفقػا لػبع

 بُتمػا وعػدت و  بُتعػدـ التطػابق  ذبنبمػن اجػل  اؼبستمر اغبوارعلػى الشػركات فػرض رقابػة مشػددة مػع ضػماف 
 االسًتاتيجياتلتفعيػػل  واؼبتوسطة َتةماسػػة لػػدى الشػػركات الصػػغ اغباجةأصػػبحت  األخَتة اآلونة يفو  ،الواقػػع

 ذاهتاإثبػات  إُفتسػعى  يتال الكبَتةالتجاريػة مػع الشػركات  للعبلقاتػماف ضك  باستدامتها العبلقة ذات واؼبمارسات
 1.بوصفها مسؤولة اجتماعيا

   المجتمعية المسؤوليةالمسؤولية االجتماعية و : ثالثا

اجملتمعية، حيث قبد أف جل الباحثُت اؼببلحظ أف ىناؾ خلط بُت مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية ومفهـو اؼبسؤولية 
نستنتج يف األخَت بأف ، والدارسُت ال يهمهم أي من اؼبصطلحُت عليهم أف يستعملوا حسب كل ظرؼ وحالة

اؼبسؤولية اجملتمعية ال يبكن أف تتحقق يف غٌت عن اؼبسؤولية االجتماعية، يف حُت أنو يبكن االكتفاء باؼبسؤولية 
تبٍت اؼبسؤولية االجتماعية كوهنا أكثر  ومن اؼبسؤولية اجملتمعية، حيث أف األوُف ىاالجتماعية كضماف حد أدْف 

ىذا إذا نظرنا إُف اؼبفهومُت كل مستقل عن اآلخر، أما بالنظر إُف اؼبسؤولية االجتماعية على أهنا أحد  ،إلزاما
 ويف اؼبسؤولية االجتماعية وتشكل أحد مستوياهتا أ ؿبتواهمستويات اؼبسؤولية اجملتمعية، فهنا تصبح ىذه األخَتة 

 .أبعادىا اليت تشمل البعد اػبَتي واإلنسآف

اجملتمع يف اؼبسؤولية إف تمع، بل اجمل وال هبب فهم ىذه التفرقة على أف دور اؼبسؤولية االجتماعية ال يتجو كب
، غَت أف اجملتمع يف اؼبسؤولية االجتماعية غَت اؼبباشرين وأيضا أحد أصحاب اؼبصلحة اػبارجيُت أ واالجتماعية ى

وتتوسع  ،فها، واالعًتاؼ حبقو يف مراقبتهاهبب أف يتحقق رضاه عن وسائل عمل منظمات األعماؿ وقبولو ألىدا
 .مصلحتو أكثر يف اؼبسؤولية اجملتمعية

                                                           
 .69،ص 2016، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، المسؤولية االجتماعية للشركات وأخالقيات األعمالؿبمد الطائي،  1
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ادئ مشًتكة يبكن ومع ىذا وإف كاف من اؼبستحسن التفرقة بُت اؼبفهومُت إال أف اعبدؿ ال يقع حوؿ وجود مب
 .1اؼبسؤولية االجتماعية وصبعها ربت مسمى واحد ومتفق عليو وى

 إدراك المسؤولية االجتماعية لدى منظمات األعمال: ثانيالمطلب ال
 وؼبواجهة، ة تشكل سلوكو وقدراتوعديد ؼبؤثراتيعرضو  حمليطةوالبيئة ا اػبارجي َفإف احتكاؾ الفرد بالعا

فيقـو ، مدخبلتتسمى  واؼبعلوماتالفرد بالبيانات  سبد اؼبؤثراتوىذه  الفرد ردود فعليصدر عن و  ،اؼبؤثراتىذه 
وتشكل ما  تغَتذاكرتو  يف اؼبتخزنة اػبرباتو  اؼبعلوماتأخر فإف  ودبعٌت ،اػباصةبتشكيلها وترتيبها وتنظيمها بطريقتو 

 يتال اؼبعلوماتالسابقة وايضاً متأثراً بطبيعة  توخربابو متأثراً بدوافعو و  احمليط اػبارجي َفيستقبلو من معلومات من العا
 .2الذاكرة يف فـبزّ  وما ى ُتويقـو بعمل مقارنات بينها وب اػبارجييستقبلها من العامل 

 مفهوم اإلدراك أوال:

وؾ الفردي، لأحد خصائص الشتخصية االنسانية ويعترب عملية من عملياهتا وؿبددا من ؿبددات الس وى اإلدراؾ
االنساف اُف الكثَت من اؼبنبهات وىذه اؼبنبهات ليست بالضرورة بنفس الدرجة، حيث يوجد منبهات حيث يتعرض 

 اؼبثَتات َتعملية اختيار وتنظيم وتفسويعترب االدراؾ  ،3ومثَتات ال تدخل ضمن احمليط االدراكي لئلنساف
 واؼبتغَتات واؼبثَتات األشياءوينتقي  ويبلحظأي أف الفرد ىنا يكش   ،بو حمليطةمن البيئة ا اؼبنتقاة (اؼبعلومات)

صحيحًا ومناسبًا من وجهة  يعتقدهالذي  اؼبعٌتبو ويفهمها ويفسرىا ويعطيها  حمليطةالبيئة ا يف اؼبوجودة اؼبتختلفة
 .4تدور حولو يتال اؼبنتقاة واألحداث لؤلشياء سَتهوتففهم الشتخص  وببساطة ى فاإلدراؾ، اػباصةنظره 

جم األفراد انطباعاهتم اغبسية من أجل م ويًتّ اإلدراؾ بأنو العملية اليت من خبلؽبا ينظّ  (Robbins) يعرؼ روبنس
اإلدراؾ بأنو عملية ذىنية تساعدنا يف تفسَت  (Kinicki) يعرؼ كينيكيو  ،أف يعطوا معٌت ؼبا يدور داخل بيئتهم

                                                           
، من الشبكة السعودية 05/05/2021، تاريخ االسًتداد 2020، الفرق بين مفهوم المسؤولية االجتماعية والمسؤولية المجتمعيةبورزؽ خَتة،  1

 https://csrsa.net/post/1343للمسؤولية االجتماعية: 
 .01،ص 2020، جامعة الكوت، بغداد، العراؽ، السلوك التنظيميعلي سعد اؼبوسوي،  2
 .71، ص 2005، دار وائل للنشر، االردف، السلوك التنظيمي في منظمات االعمالؿبمود سلماف العمياف،  3
 .02ص  ،المرجع نفسوعلي سعد اؼبوسوي،  4
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ات الواردة من البيئة حبيث تؤدي اإلدراؾ بأنو عملية تنظيم اؼبعلوم (Gibson) يبسوفغويعرؼ ، وفهم ما وبيط بنا
 1.معٌت

معرفة ذىنية يقـو فيها الفرد باستقباؿ اؼبعلومات اؼبرتبطة  واإلدراؾ ى" من التعاري  السابقة أف: نستنتج
 2."مث التصرؼ وفق ىذا اؼبعٌت ،باؼبثَتات وتنظيمها، وتفسَتىا، وإعطائها معآف خاصة قد زبتل  عن الواقع

 االجتماعية للمنظماتإدراك المسؤولية  :ثانيا

بعد أف مت التطرؽ ؼبفهـو االدراؾ بصفة عامة، من خبلؿ التعاري  اؼبتختلفة يف ؾباؿ السلوؾ التنظيمي يف منظمات 
األعماؿ، إذ يعترب االدراؾ عنصر ىاما يف ضبط ـبتل  اؼبفاىيم اؼبتداولة يف االدارة، من أجل ربسُت اؼبردودية 

  الربامج ضمن منظمة األعماؿ وبالتحديد فيما يتعلق بربامج اؼبسؤولية االجتماعية، فبل يبكن تصور اؼبتعلقة دبتختل
نتائج إهبابية بتبٍت مفاىيم يف اؼبنظمة وأفرادىا يفتقروف للفهم الصحيح واالدراؾ اؼبناسب ؽبا،  وانتظارقباح 

 لسابقة كما يلي:سنحاوؿ ربليل ىذا االدراؾ للمسؤولية االجتماعية وفقا للدراسات ا

اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية غَت واعية دبفهـو اؼبسؤولية  يشَت اُف أف (2021 نقموش، عادؿ) دراسةيف  -
 .االجتماعية، فرغم جهودىا اؼببذولة ذباه أصحاب اؼبصلحة إال أهنا َف تكن مبنية يف إطار اؼبسؤولية االجتماعية

ولية االجتماعية ؤ ضع  يف ادراؾ الطبلب ألنبية اؼبسوجود يشَت اُف  (2020ويف دراسة )عبد إبراىيم السيد،  -
للشركات حيث ابدى الطبلب اىتماما أكرب دبدخل تعظيم القيمة غبملة األسهم من خبلؿ زيادة األرباح والقيمة 

 و، وىكةيف اجملتمع الذى تعمل فيو الشر السوقية لبلسهم اكثر من اىتمامهم دبدخل تعظيم القية ألصحاب اؼبصاٌف 
االمر الذى يبكن اف يفسر الضع  الشديد يف اإلفصاح عن اؼبسئولية االجتماعية يف التقارير اؼبالية اؼبنشورة 

 .للشركات السعودية نتيجة ضع  ثقافة اؼبسئولية االجتماعية لدى أغلب اؼبديروف يف ىذه الشركات

مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية لدى عدـ وجود خلفية عن يؤكد على  (2020 بلعريب، ؿبمد) دراسةويف  -
..، اجملتمع( .أغلب أفراد ؾبتمع الدراسة، مع وجود تطبيق العديد من اذباىاهتا )اذباه اؼبسانبُت، العاملُت، الزبائن،

 .لديهم دبا يعٍت وجود تطبيق نسيب للمسؤولية االجتماعية من حيث َف يدري ؾبتمع الدراسة

                                                           
 .10، ص 2014، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ،التنظيمي وحقوق االنسانالسلوك ، جواد ؿبمد علي 1
 .11، ص المرجع نفسو، جواد ؿبمد علي 2



 االجتماعية للمسؤولية األعمال منظمات إلدراك النظرية األدبيات                               األول الفصل
 

69 
 

أف اؼبفهـو الكبلسيكي للمسؤولية فإنو يرى  (2001سعيد الديهوجي، أيب و ويف دراسة ) ثامر البكري  -
األكثر قبوال للعينة اؼببحوثة من اؼبديرين حيث أف أغلبية اؼبديرين يعتمدوف اؼبفهـو الكبلسيكي   واالجتماعية ى

ثل يف كتوجو فكري وإداري يف عملهم، ويتلتخص اؼبفهـو الكبلسيكي يف أف اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمة تتم
استتخداـ اؼبوارد والقياـ باالنشطة اؼبطلوبة لتحقيق أعلى ربح ودبا ينسجم مع القوانُت السائدة، وىذا اإلدراؾ يعٍت 
أف االدارات العاملة يف ؾبتمع الدراسة الزالت دوف مسؤولية التفاعل والتوافق مع متغَتات العصر اغبديث اغباصلة 

 يف ؾباؿ الفكر االداري اؼبعاصر.

ضرورة تنفيذ أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية بيروف فإف رواد األعماؿ  (Öznur Bozkurt, 2019 دراسة )ويف  -
، دبعٌت انو يوجد قصور يف إدراؾ اؼبعٌت ألغراض الدعاية وبالتاِف خصم تكلفة اؼبسؤولية االجتماعية من الضرائب

 الضيقة حوؿ اؼبسؤولية االجتماعية.اغبقيقي للمسؤولية االجتماعية فبا تنتج عنو ىذه الرؤية القاصرة و 

يوجد تناقض ما بُت ما يقولو اؼبديروف أهنم يرى الباحث بأنو  (PHAM Duc Hieu, 2011)   دراسةويف  -
الرغبة يف التعلم واكتساب اؼبزيد حوؿ اؼبسؤولية االجتماعية  توجديفعلونو وما يفعلونو حقيقة، ومع ذلك 

 للشركات.

يرى الباحث  (Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi , 2017)   دراسةويف  -
 لدى االسبلمية لقيمل أف، ويرجع ذلك اُف للشركات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ من عالية درجة لديهم اؼبديرين أف

 .اليمن يف للشركات االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو زيتعز  دور مهم يف اؼببحوثُت

استعراض االدراؾ للمسؤولية االجتماعية يف ـبتل  الدراسات، تتبُت أنبية اغبرص على ضبط االدراؾ  من خالل
الصحيح للمفاىيم يف ؾباؿ ادراة االعماؿ وبصفة خاصة ؼبتغَت الدراسة اغبالية، ويزيد تأكيدا على اف تصحيح 

 سيده ضمن ـبططاهتا.اؼبفاىيم لدى العنصر البشري ضروري جدا قبل حرص اؼبنظمات على تبنيو وذب
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 االجتماعية لمنظمات األعمالإدراك المسؤولية  أىمية :ثالثا

يف الواقع العملي اعتقاد خاطئ للمسؤولية االجتماعية على أهنا مبادرة تطوعية فقط ال و قبد يف غالب األحياف  
إدراؾ  أنبية يبكن حصرو  ،باألعماؿالغالب على الشتخصيات اؼبتعلقة  وأي العامل اؼبادي واؼباِف ى ،أقل وال أكثر

يف ؾبموعة من القيم اؼبمكن اغبصوؿ عليها من طرؼ اؼبؤسسة االقتصادية  اؼبسؤولية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ
 :1حالة إدراكها وإعطاء أنبية للمسؤولية االجتماعية يف ما يلي

 اؼبؤسسة االقتصادية أماـ طاليب منتجتها؛ بناء عبلقات قوية وإهبابية مع اجملتمع حيث تساىم يف ربسُت ظبعة 1–
القدرة على اغبصوؿ على اػبدمات اليت وبتاجها بإدراؾ أنبية اؼبسؤولية االجتماعية يسمح للمجتمع حبد ذاتو  2–

 االقتصادية يف اجملتمع؛و  ،الثقافية ويف ـبتل  اعبوانب الضرورية مثل النقص يف اػبدمات التعليمية أ
للمسؤولية االجتماعية من طرؼ اؼبؤسسة االقتصادية يسمح ؽبا بتقليص تكالي  التشغيل  إعطاء أنبية وقيمة 3–
 زيادة اإلنتاجية والنوعية؛ ،اإلخبلص للعمبلء ،ربسُت الصورة العامة للمنتجات ونوعيتها ومن مت زيادة اؼببيعاتو 

لو ن التضافر والتعاوف بُت كل ملق نوع من روح العمل و خبإدراؾ أنبية اؼبسؤولية االجتماعية يسمح للمؤسسة  4–
 .لتحقيق أىدافها اؼبسطرة…( الزبائن، العمبلء، أفراد اجملتمع ،عبلقة باؼبؤسسة )اؼببلؾ

 

                                                           
، اؼبؤسبر العلمي حوؿ اؼبسؤولية اجملتمعية وبناء االنساء رؤية مستقبلية، مصر، المسؤولية االجتماعية ودورىا في بناء واستقرار المجتمع، عادؿ عامر 1

 .15، ص2019
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 خالصة الفصل:
من خبلؿ ىذا الفصل مت اػبوض يف موضوع اؼبسؤولية االجتماعية وموضوع منظمات األعماؿ ليتم ربط 
اؼبوضوعُت باالدراؾ، وذلك من خبلؿ اعبانب النظري، حيث مت التعريج على مفهـو اؼبنظمات ومنظمات األعماؿ 

العمومية، واليت تتميز دبجموعة من اػبصائص اؼبنفردة  واؼبؤسسات االقتصادية تصاديةوبالتفصيل يف اؼبؤسسات االق
 عن غَتىا من اؼبنظمات، بإعتبارىا ضمن تركيبة اؼبنظمات الناشطة يف بيئة األعماؿ اعبزائرية.

بإعتبارىا اؼبتغَت الرئيسي ؼبوضوع الدراسة بداية  الطالبكما مت التعرض للمسؤولية االجتماعية بالتفصيل من طرؼ 
ىيئة دولية، بعد ذلك مت التطرؽ ألىدافها وانبيتها وـبتل   ودبفهومها الذي إختل  حسب رؤية كل باحث أ

عناصرىا وأبعادىا ومت كذلك التفصيل يف النظريات اؼبفسرة ؼبوضوع اؼبسؤولية االجتماعية، ومت إبراز بأف من ظبات 
تيجيات منظمات األعماؿ اؼبعاصرة، مت  ألعماؿ موضوع اؼبسؤولية االجتماعية بإعتباره من برامج وإسًت منظمات ا

للمسؤولية االجتماعية بالتفصيل من حيث ؾببلهتا  ISO 26000كذلك تناوؿ موضوع اؼبواصفة الدولية 
 وأىدافها وىيكلها وكذلك واقعها يف اعبزائر.

ؼبوضوع إدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية االجتماعية، حيث مت التعرؼ على  معاعبة يف آخر الفصل ليتم
مصطلح االدراؾ بالتفصيل، باالضافة اُف ذلك النوع من االدراؾ داخل منظمات االعماؿ من خبلؿ أفرادىا 

 خاصة يف االدارة العليا والوسطى ؼبنظمات األعماؿ.



 

 
 

 التطبيقية إلدراك منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعيةاألدبيات  الفصل الثاني:
 

 

 :الفصل الثاني
منظمات  إلدراك األدبيات التطبيقية

 عمال للمسؤولية االجتماعيةاأل
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 :الفصل تمهيد
 واألدبيات التطبيقية أتأيت خطوة مراجعة اصة دبتغَتات الدراسة، استعراض األدبيات النظرية اػب أف مت بعد

الدراسات السابقة، وىي خطوة ال تقل أنبية عن التأصيل النظري للموضوع، حيث أف الدراسات السابقة 
تلك اليت  فيهادبا  ماثلةق على ضوء ـبتل  الدراسات اؼبتساعدنا يف معاعبة وضبط إشكالية الدراسة بشكل دقي

ما و من معرفة النقاط اؼبشًتكة بُت دراستنا اغبالية  كذلك، وسبكننا  أخرىاؼبتغَت مع متغَتات  وأ وحده تناولت اؼبتغَت
 وؾبتمع الدراسة أ وأ اف ذلك يف النتائج اؼبتوصل إليهاوكذا نقاط سبيز ىذه الدراسة عن سابقاهتا سواء ك يباثلها،

 طريقة التحليل.

 مت تقسيم ىذا الفصل إُف مبحثُت كاآليت: قد ل

  سابقة باللغة العربية واألجنبيةعرض الدراسات ال :المبحث األول

 مناقشة الدراسات السابقة وما يبيز الدراسة اغبالية :المبحث الثاني
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 المبحث األول: عرض الدراسات السابقة العربية واالجنبية
االلكًتونية منها والورقية مت صبع العديد من الدراسات اليت  ،سح ؼبتختل  اؼبصادر اؼبتوفرةاؼبمن خبلؿ عملية 

غَت مباشرة، حيث أف بعض الدراسات تتشاهبا كثَتا من دراستنا  وتتناوؿ موضوع الدراسة سواء بطريقة مباشرة ا
أجل االؼباـ اغبالية مع بعض االختبلفات اؼبعتربة واليت تساىم كثَتا يف تغذية الدراسة اغبالية، بل وسبهد الطريق من 

بالنقائص اليت قد تسجل يف ـبتل  الدراسات السابقة، وكما مت االشارة سابقا اُف اف ىذا اؼببحث سوؼ يكوف 
بأف  الطالبمقسما اُف مطلبُت يستعرض من خبللو ـبتل  الدراسات بناء على لغة معاعبة اؼبوضوع، حيث يرى 

عرض ىذه الدراسات ومناقشة مضموهنا منهجيا  ، وحىت نتمكن منطقي وىبدـ موضوع البحثىذا التقسيم من
 أعتمد على اؼبتخطط اؼبوضح يف الشكل أدناه كدليل عمل، حيث تناولت ىذه الدراسات تبعا ؽبذا اؼبتخطط:

 ( مخطط عرض الدراسات السابقة1-2الشكل )
 

 

 

 

 

 

 

 .الطالبمن إعداد  :المصدر

اؼبنشورة يف اجملبلت احملكمة، خبلؿ الفًتة اؼبمتدة طاريح الدكتوراه واؼبقاالت مت التطرؽ يف ىذا الفصل ؼبتختل  أ
 ، ومت تقسيمها بناء على الدراسات باللغة العربية والدراسات باللغة األجنبية.2021 سنة اُف 2001 سنة من

 عرض الدراسات السابقة

 لإلدراك ضمن منظمات األعمالإدراك المسؤولية االجتماعية أو أحد المصطلحات المشابهة 

 عرض الدراسات السابقة عرض الدراسات السابقة

 مناقشة الدراسات السابقة بناء على:

 النتائــــج األدوات المجتمع والعينة األىداف
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 عرض الدراسات السابقة باللغة العربية :المطلب األول
 إدراؾ صبلة موضوع ولت يف جزئية منها أيوجد عدد معترب من الدراسات السابقة باللغة العربية اليت تناو 

الختيار ما يتناسب منها لطرحو   ،مت ذكرىا يف بداية الفصل ،اؼبسؤولية االجتماعية، ولقد مت وضع عدد من اؼبعايَت
 كدراسة سابقة ؼبوضوع دراستنا، ومن أىم تلك الدراسات نذكر ما يلي:

إدراك مستخدمي المؤسسات االقتصادية : مدى بعنوان مقالة ،1(2021 ،عادل نقموش) دراسة -1
 لعناصر المسؤولية االجتماعية حالة مؤسسة مطاحن الحضنة

الدراسة اُف التعري  دبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية من اعبانب النظري والتطبيقي، خصوصا وأهنا من  تىدف
اؼبؤسسة اعبزائرية من مفهـو اؼبفاىيم اإلدارية اليت ما تزاؿ حباجة إُف البحث والدراسة، وكذلك معرفة موقع 

، اضافة  إبراز اآلثار اإلهبابية للمسؤولية اُف اؼبسؤولية االجتماعية ومدى استجابتها للربامج اؼبرتبطة هبذا اؼبفهـو
 (60، حيث أجريت الدراسة على عينة من )االجتماعية على اؼبنظمة وعلى اجملتمع وـبتل  أصحاب اؼبصلحة

 دبدينة اؼبسيلة، وتوصلت الدراسة اُف ؾبموعة من النتائج كما يلي: مؤسسة مطاحن اغبضنة موظ  يف

اؼبسؤولية االجتماعية ىي مفهـو تقـو دبقتضاه منظمات األعماؿ بتضمُت اعتبارات اجتماعية وبيئية يف أعماؽبا  -
 .تطوعي وعلى كب

التنمية اؼبستدامة، حوكمة الشركات، يرتبط مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية بعدة مفاىيم أخرى ذات العبلقة، مثل:  -
اؽبدؼ الوحيد، ومراعاة اعبوانب  وأخبلقيات األعماؿ ومواطنة الشركات وكلها هتدؼ إُف تغيَت فكرة الربح ى

 .األخبلقية واالجتماعية والبيئية عند فبارستها لنشاطاهتا

االقتصادية اعبزائرية غَت واعية  من خبلؿ دراستنا التطبيقية يف مؤسسة مطاحن اغبضنة تبُت لنا أف اؼبؤسسة -
دبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية، فرغم جهودىا اؼببذولة ذباه أصحاب اؼبصلحة إال أهنا َف تكن مبنية يف إطار 

 .اؼبسؤولية االجتماعية

                                                           
"، ؾبلة دراسات  مدى إدراك مستخدمي المؤسسات االقتصادية لعناصر المسؤولية االجتماعية حالة مؤسسة مطاحن الحضنة ، "عادؿ نقموش 1

 .584-565، ص ص 2021، اعبزائر، 01، العدد 12العدد االقتصادي، اجمللد 
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مدى إدراك مدراء ، مقالة بعنوان: 1(2020دراسة )محمد محمود وعلي العابدي وغانم الكيكي،  -2
عية في شركة  الييز: دراسة استطهالتج سلسةدارة الجتماعية اللمبادئ المسؤولية ا ياتلنتاج والعماال

 نتاج المشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر المحدودةكرونجي ال

ىدؼ ىذه الدراسة اُف ربديد مدى إدراؾ مدراء االنتاج والعمليات ؼببادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة سلسلة 
كروقبي النتاج اؼبشروبات الغازية واؼبياه الصحية والعصائر احملدودة، ولتحقيق ذلك مت اعداد   التجهيز يف شركة

ـبطط افًتاضي للبحث يتضمن مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة سلسلة التجهيز، فضبل عن صياغة فرضيتُت 
ت معلومات البحث، حيث مت اساسيتُت، وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة بوصفها أداة رئيسية عبمع بيانا

( استبانة على عينة البحث اؼبؤلفة من مدراء االنتاج والعمليات يف الشركة اؼببحوثة، توصلت الدراسة 45توزيع )
 اُف النتائج التالية:

 وجود اىتماـ من قبل الشركة اؼببحوثة بتبٍت مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة سلسلة التجهيز ؿبل الدراسة. -

دراؾ من قبل مدراء االنتاج والعمليات يف الشركة اؼببحوثة خبصوص مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة وجود ا -
 سلسلة التجهيز.

 ىناؾ تبٍت من قبل الشركة اؼببحوثة ؼببادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة سلسلة التجهيز. -

جتماعية الدارة سلسلة التجهيز يف وجود تباين يف اجابات االفراد اؼببحوثُت خبصوص مبادئ اؼبسؤولية اال -
 الشركة اؼببحوثة.

يوجد نسبة استجابة عالية من جانب االفراد اؼببحوثُت حوؿ فقرات متغَتات البحث بشكل عاـ، وىذا يعٍت اف  -
مستوى إدراؾ اؼببحوثُت قد بل  اؼبستوى الثالث من مساحة اؼبقياس والذي يبثل ارتفاع مستوى اغبالة اؼبدركة 

 إدراؾ اؼببحوثُت ؼببادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدراة سلسلة التجهيز يف الشركة اؼببحوثة.فبا يؤشر 

االتفاؽ وبنسبة عالية،  واالفراد اؼببحوثُت ذباه فقرات متغَتات البحث اهنا سبيل كب إجاباتاتضح من خبلؿ  -
لبلتفاؽ من بُت اجابات االفراد اؼببحوثُت، يف  األعلىحيث تبُت اف مبدأ اؼبسؤولية ذباه اجملتمع حاز النسبة 

 حُت حظي مبدأ االستدامة على أقل نسبة اتفاؽ بُت اجابات االفراد اؼببحوثُت.

                                                           
 iso-2010الجتماعية وإشراك أصحاب المصالح وفق المواصفة الدولية مدى توافر متطلب إدراك المسؤولية ا ، "أسيل نوري وزىر ؿبمد 1

 .44-29، ص ص 2020، العراؽ، 124"، ؾبلة االدارة واالقتصاد، العدد دراسة حالة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  -26000
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( اُف اىتماـ الشركة اؼببحوثة بتبٍت مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية الدارة T-testتشَت نتائج التحليل االحصائي ) -
وبة واليت كانت أكرب من القيمة اعبدولية بالنسبة عبميع مبادئ اؼبسؤولية ( احملسTسلسلة التجهيز بداللة قيمة )

 االجتماعية الدارة سلسلة التجهيز اؼبعتمد يف البحث.

: مدى ادراك موظفي المؤسسة الوطنية لتوزيع بعنوان مقالة ،1(2020 ،)أمينة صديقي دراسة -3
 -دراسة ميدانية وحدة المدية–للمسؤولية االجتماعية الكهرباء والغاز بأىمية البعد القانوني والبيئي 

وحدة –ىذه الدراسة إُف الكش  عن مدى اىتماـ العاملُت يف اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز  تىدف
باؼبسؤولية االجتماعية ومدى ادراكهم ألنبية البعد القانوٓف والبيئي للمسؤولية االجتماعية يف اؼبؤسسة،  -اؼبدية
حقيق أىداؼ الدراسة مت االعتماد على االستبياف من أجل صبع اؼبعلومات وربليلها وتوزيعو على فئة اإلطارات ولت

 ، ولقد توصلت الدراسة اُف النتائج التالية:( استبانة50( عامل، حبيث مت توزيع )74البال  عدده )

 .القانوٓف والبيئي للمسؤولية االجتماعيةيدرؾ موظفي اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ألنبية البعد -

 يف اؼبؤسسة اؼبدروسة. وجود انسجاـ واضح وقلة التشتت بُت إجابات أفراد العينة -

على  احملافظةيف  العبلقةمع الشركات ذات  واؼبشاركةتوعية  بلتهتتم باعبانب البيئي من حيث ضباؼبؤسسة  -
 يف خطط للطوارئ امتبلكها خبلؿويظهر ىذا من  اؼبقدمةماهتا , كما يشَت إُف اىتماـ الشركة بتميز خداحمليط
 ويدؿ على عدـ تقارب ما مرتفع نوعا وفه كل عبارةلبلكبراؼ اؼبعياري ل طبيعية, أما بالنسبة كوارث حدوث حاؿ

 .العينة إجابات أفراد

المسؤولية ، مقالة بعنوان: مدى توافر متطلب إدراك 2(2020زىر محمد، و دراسة )أسيل نوري  -4
دراسة حالة  -iso 26000-2010االجتماعية وإشراك أصحاب المصالح وفق المواصفة الدولية 

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

وكذلك تصميم قوائم ، iso 26000امكانية تطبيق اؼبواصفة الدولية  عنىذه الدراسة اُف البحث  تىدف
للمواصفة الدولية  (اؼبتطلب اػبامس)وإشراؾ أصحاب اؼبصاٌف  جتماعيةفحص ؼبتطلب إدراؾ اؼبسؤولية اال

                                                           
"، اجمللة  مية البعد القانوني والبيئي للمسؤولية االجتماعيةمدى ادراك موظفي المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بأى، "صديقي أمينة 1

 .72-61، ص ص 2020، اعبزائر، 01، العدد 08العلمية اؼبستقبل االقتصادي، اجمللد 
 iso-2010مدى توافر متطلب إدراك المسؤولية االجتماعية وإشراك أصحاب المصالح وفق المواصفة الدولية  ، "أسيل نوري وزىر ؿبمد 2

 .44-29، ص ص 2020، العراؽ، 124"، ؾبلة االدارة واالقتصاد، العدد دراسة حالة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  -26000
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اؼبسانبة  بلؿوتكمن أنبية البحث من خ، متطلبات فرعية بوصفها أداة رئيسة عبمع البيانات (5)البالغة  ،26000
وتشتخيص ، يجياجتماعية وتقييم أداءىا اسًتاتاؼبعريف للمسؤولية اال إلطاريف تعري  عينة البحث وزيادة ادراكهم با

عينة )والواقع الفعلي يف دائرة السيطرة النوعية  ISO 2010:26000يف اؼبواصفة الدولية  (5) الفجوة بُت اؼبتطلب
 ، لقد مت التوصل اُف عدة نتائج واليت من انبها مايلي:)البحث

فبا يدؿ على أف ( 3.28)جتماعية وأشراؾ اصحاب اؼبصاٌف الاؼبسؤولية ا ادراؾمعدؿ التطبيق ؼبتطلب بل   -
 .جتماعيةإلجوىر نشاطات ومسؤوليات دائرة السيطرة النوعية يرتكز على اؼبسؤولية ا

ؼبنتسيب دائرة السيطرة النوعية عند القياـ بواجباهتم  األمنيةمن قبل السلطات  األمنيةفتقار اُف اغبماية الا -
 .سواؽ احملليةأليف اؼبشاريع الصناعية، ىيئة اؼبنافذ اغبدودية، وا (الكشوفات)

يتم ربديد أصحاب اؼبصاٌف من قبل دائرة السيطرة النوعية بآليات ـبتلفة حسب العالقة بُت الدائرة وأصحاب  -
 .اؼبصاٌف

 ىميةأل طالب أقسام المحاسبةمدى ادراك ، مقالة بعنوان: 1(2020دراسة )عبد إبراىيم السيد،  -5
 الجامعات السعودية للشركات: دراسة ميدانية علىالمسؤولية االجتماعية 

ىذه الدراسة اُف اختبار مدى إدراؾ طبلب أقساـ احملاسبة يف اعبامعات السعودية باعتبارىم اؼبديروف  تىدف
لية االجتماعية للشركات بإعتبارىا أحد العوامل ؤو اؼباليوف احملتملوف يف اؼبستقبل يف الشركات السعودية ألنبية اؼبس

 الوصفيوقد إعتمد الباحث على اؼبنهج  ،اؼبستداـ ؽبذه الشركات يف الوقت اغباضر واؽبامة يف ربقيق النجاح والنم
طالب من طبلب اقساـ احملاسبة يف اعبامعات السعودية  (94)ومن خبلؿ دراسة عينة مكونو من  يالتحليل

 ما يلي: خلصت الدراسة اُف

كات حيث ابدى الطبلب اىتماما أكرب وجود ضع  يف ادراؾ ىؤالء الطبلب ألنبية اؼبسئولية االجتماعية للشر  -
دبدخل تعظيم القيمة غبملة األسهم من خبلؿ زيادة األرباح والقيمة السوقية لبلسهم اكثر من اىتمامهم دبدخل 

 .ة ألصحاب اؼبصاٌف يف اجملتمع الذى تعمل فيو الشركةمتعظيم القي

 
                                                           

مدى ادراك طالب أقسام المحاسبة ألىمية المسؤولية االجتماعية للشركات: دراسة ميدانية على الجامعات السعودية  " عبيد ابراىيم السيد، 1
 ،"JOURNAL OF FINANCE & CORPORATE GOVERNANCE ص 2020، اعبزائر، 01، العدد 04، اجمللد ،
 .78-60ص 
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، اؼبتختلفة يف اجملتمع الذى تعمل فيو ىذه الشركةإضطبلع الشركة بالوفاء دبسئوليتها االجتماعية ذباه األطراؼ - 
االمر الذى يبكن اف يفسر الضع  الشديد يف اإلفصاح عن اؼبسئولية االجتماعية يف التقارير اؼبالية اؼبنشورة  ووى

 .للشركات السعودية نتيجة ضع  ثقافة اؼبسئولية االجتماعية لدى أغلب اؼبديروف يف ىذه الشركات

، أطروحة دكتوراه بعنوان: واقع تبني منظمات األعمال الصناعية 1(2020عربي، دراسة )محمد بل -6
 -دراسة حالة لمجموعة من الشركات الناشطة بوالية غرداية -للمسؤولية االجتماعية للشركات 

ىدفت ىذه الدراسة اُف البحث عن واقع وحقيقة التزاـ منظمات األعماؿ الصناعية الناشطة بربوع والية 
غرداية، دبسؤولياهتم االجتماعية اؼبنوطة هبم اذباه اصحاب اؼبصلحة اؼبعنُت بذلك، واالضطبلع بأدوارىم اذباه 

العبلقة، يف ظل األبعاد االقتصادية والقانونية اؼبالكُت والعاملُت، الزبائن والبيئة واجملتمع وكل األطراؼ ذات 
حيث مت اؼبوضوع  خبصوص اؼبستهدفة العينة توجهات ؼبعرفة االستبانة اداة استعماؿ مت وقدواألخبلقية واػبَتية، 

استبانة على ـبتل  اؼبؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى اؼبناطق الصناعية ومناطق النشاطات  (75) توزيع
 (52)حيث مت اسًتجاع  اية على غرار اؼبنطقة الصناعية قارة الطعاـ، بلدية بونورة وسط اؼبدينة ...،بوالية غرد
كما مت   ،spss v26واليت مت ربليلها باستتخداـ برنامج اغبـز االحصائية نستخة  منها صاغبة للدراسة، استبانة

اعتماد أداة اؼبقابلة اليت صبعت الباحث بعينة من مسَتي واطارات االدارة العليا ؽباتو الشركات بغية التعرؼ أكثر 
 توصلت الدراسة اُف التاِف:و  على مدى تنبيههم ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية وواقع حاؽبا لديهم،

لب أفراد ؾبتمع الدراسة، مع وجود تطبيق العديد عدـ وجود خلفية عن مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية لدى أغ -
..، اجملتمع( لديهم دبا يعٍت وجود تطبيق نسيب للمسؤولية .من اذباىاهتا )اذباه اؼبسانبُت، العاملُت، الزبائن،
 االجتماعية من حيث َف يدري ؾبتمع الدراسة.

من طرؼ الشركات تعزى غبجم  كما توصلت الدراسة اُف عدـ وجود فروقات استجابة للمسؤولية االجتماعية -
 الشركة، الصفة القانونية، ملكية الشركة الصناعية.

َف وبدد غبد الساعة معيار واضح للتفرقة بُت مصطلحي اؼبسؤولية االجتماعية واجملتمعية فانقسم األكاديبيوف اُف  -
ارسة يف بيئة اؼبنظمة فريقُت يقوؿ األوؿ بأف اؼبصطلحاف سياف وفريق آخر يقوؿ بأف اؼبسؤولية االجتماعية فب

 الداخلية و اؼبسؤولية اجملتمعية فبارسة يف بيئة اؼبنظمة اػبارجية.
                                                           

دراسة حالة لمجموعة من الشركات الناشطة بوالية  -واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية االجتماعية للشركاتؿبمد بلعريب، " 1
  .2020لـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة غرداية، اعبزائر، "أطروحة دكتوراه يف علـو التسيَت، كلية الع–غرداية 
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أطروحة دكتوراه بعنوان:"محددات تبني المسؤولية االجتماعية في  1(2019دراسة ) سمية دربال،  -7
-2017المؤسسات االقتصادية، دراسة على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية خالل الفترة 

2018" 

 ىدفت ىذه الدراسة اُف ابراز ـبتل  دوافع التزاـ اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية باؼبسؤولية االجتماعية، لعينة
(، وقد استتخدمت الدراسة 2018-2017اقتصادية جزائرية خبلؿ الفًتة ) يف مؤسسات مسَت (52)مكونة من 

اؼبنهج الوصفي التحليلي ؼببلئمتو ألغراضها، وحيث كانت االستبانة ىي األداة الرئيسية عبمع البيانات، كما مت 
 لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. SPSSاستتخداـ برنامج اغبـز االحصائية للعلـو االجتماعية 

وقد مت ربديد اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خبلؿ طبسة أبعاد أساسية سبثلت يف: االىتماـ باجملتمع احمللي، 
اؼبسانبُت وكذا السلوؾ االجتماعي مع الزبائن، كما مت  واحملافظة على البيئة، االىتماـ بالعاملُت، ضباية اؼبالكُت و/أ

ار كل من الدوافع الشتخصية اليت زبص سلوؾ اؼبسَتين، والدوافع الداخلية النابعة من السلوؾ التنظيمي إختب
 للمؤسسة، والدوافع اػبارجية الناذبة عن سلوؾ اؼبؤسسة مع ؿبيطها اػبارجي، وقد توصلت الدراسة اُف التاِف:

 اؼبسؤولية االجتماعية.يوجد إدراؾ لدى مسَتي اؼبؤسسات االقتصادية عينة الدراسة ؼبفهـو  -

تتبٌت اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية مسؤولياهتا االجتماعية بشكل جيد اذباه كل األطراؼ اؼبعنية )اجملتمع،  -
 اؼبسانبُت، والعاملُت(. والبيئة، الزبائن، اؼبالكُت و/أ

 تبنيهم ؽبا.توجد عبلقة ذات داللة احصائية بُت ادراؾ اؼبسؤولُت ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية و  -

توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف تبٍت اؼبسؤولية االجتماعية تعزى ػبصائص اؼبسَتين يف اؼبؤسسات  -
 االقتصادية اعبزائرية من حيث )اؼبستوى العلمي، اػبربة اؼبهنية، واؼبستوى الوظيفي(.

سات االقتصادية اعبزائرية توجد فروؽ ذات داللة احصائية يف تبٍت اؼبسؤولية االجتماعية تعزى ػبصائص اؼبؤس -
 من حيث )اغبجم، قطاع النشاط، وطبيعة اؼبلكية(.

                                                           
دراسة على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية خالل  -محددات تبني المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصاديةظبية درباؿ، " 1

 .2019ية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ورقلة، اعبزائر، "، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كل-(2018-2017الفترة )
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، مقالة بعنوان: إدراك المسؤولية 1(2016حسين األمين شريط، و دراسة )بوتيارة عنترة وواضح فواز  -8
دراسة ميدانية لمصانع البالط في والية -االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 -المسيلة 

ىدفت ىذه الدراسة اُف عرض موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة من خبلؿ جوانبو 
النظرية، ومن مث االنتقاؿ اُف تطبيقو ميدانيا على اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف اعبزائر من خبلؿ عينة من 

إدارات ىذه اؼبؤسسات للمسؤولية االجتماعية للشركات مصانع الببلط ببلدية مقرة، وذلك لتبياف مستوى إدراؾ 
حيث توزيع  للقائمُت عليها، من خبلؿ استبياف مت اعتماده على ؾبموعة من الدراسات السابقة يف ىذا اجملاؿ،

 وقد توصلت الدراسة اُف ما يلي: ( مسؤوؿ،42استبياف على )

 يأيت حيث اؼبدروسة، األربعة اجملاالت يف مرتفع بشكل االجتماعية مسؤوليتها تدرؾ الدراسة ؿبل اؼبؤسسات إف -
 بالعاملُت االىتماـ مث باجملتمع، االىتماـ يليو اؼبؤسسات، ىذه ؼبنتجات اؼبستهلكُت جاؿدب االىتماـ ؾباؿ

 اؼبسؤولية إدراؾ على ويدؿ مرتفع ووى 4.12 :اجملاالت ؽبذه اإلصباِف اؼبتوسط بل  حيث بالبيئة، واالىتماـ
 .إداراهتا قبل من الشركات ؽبذه االجتماعية

اؼبؤسسات معا واليت تتمثل و  يربمل اؼبؤسسات ؼبسؤولياهتا االجتماعية وبقق العديد من الفوائد للمجتمع احملل -
زيادة والء اؼبوظفُت و احملافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث و يف تقدٔف سلع ومنتجات صحية للمجتمع 

 .غَتىم من أصحاب اؼبصاٌفو جيدة مع اؼبسانبُت  عبلقاتخلق و سبتع الشركة باؼبصداقية و 

 يظهر الواقع أف إال االجتماعية للمسؤولية الدراسة ؿبل اؼبؤسسات إدراؾ تربز واليت للبحث االهبابية النتائج رغم -
 .اعبزائر يف للمؤسسات االجتماعية اؼبسؤولية انتشار تعوؽ أسباب عدة توجد حيث ذلك، عكس

 

                                                           
مع االشارة الى  -إدراك المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربوتيارة عنًتة، واضح فواز، حسُت شريط، " 1

، اعبزائر، 02، العدد 01"، ؾبلة الدراسات االقتصادية اؼبعاصرة، اجمللد -مجموعة من مؤسسات صناعة البالط ببلدية مقرة )والية المسيلة(
 .91-80، ص ص 2016
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، رسالة ماجستير بعنوان: معوقات تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية 1(2016القطراني، دراسة )نعيمة  -9
دراسة ميدانية على مديري االدارة الوسطى في بعض المنظمات النفطية -في المنظمات النفطية الليبية

 -الليبية العاملة بمدينة بنغازي

االجتماعية يف اؼبنظمات النفطية الليبية التابعة ىدفت ىذه الدراسة اُف معرفة معوقات تبٍت مفهـو اؼبسؤولية 
فروعها يف نطاؽ مدينة بنغازي، وتكوف ؾبتمع الدراسة من  وللمؤسسة الوطنية للنفط اؼبتواجدة إدارهتا الرئيسية أ

( مديرا، واستعملت استمارة 130صبيع اؼبديرين باالدارة الوسطى يف اؼبنظمات قيد الدراسة، والبال  عددىم )
ياف كأداة رئيسية لتجميع البيانات البلزمة من مديري االدارة الوسطى باؼبنظمات قيد الدراسة، حيث قسمت االستب

الصفات الشتخصية للمبحوثُت، أما اعبزء الثآف  واستمارة االستبياف اُف جزئُت، اعبزء األوؿ يتعلق باؼبتغَتات أ
 ، وتوصلت الدراسة اُف عدد من النتائج انبها:تضمن ؿباور الدراسة اؼبتعلقة دبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية

 تبٍت مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية. وال توجد رؤية واضحة من قبل اؼبنظمات قيد الدراسة كب -

 بأف االىتماـ باؼبسؤولية االجتماعية يؤدي اُف اضعاؼ مستوى األداء. ة العليا يف اؼبنظماتتشعر االدار   -

 الدولة يف اغبد من تبٍت مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية.تساىم القوانُت اؼبعموؿ هبا يف  -

 أف اؼبنظمات قيد الدراسة تفتقر ؼبصادر التمويل البلزمة لبلىتماـ بربامج اؼبسؤولية االجتماعية.  -

، أطروحة دكتوراه بعنوان: مساىمة المسؤولية االجتماعية في تحقيق 2(2014دراسة )محمد فالق،  -10
دراسة ميدانية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية الحاصلة  –منظمات األعمال ميزة تنافسية مستدامة في

 -9000وعلى شهادة اإليز 

ىدفت ىذه الدراسة اُف التعرؼ على مدى إدراؾ وتبٍت اؼبسؤولية االجتماعية ومدى مسانبتها يف ربقيق اؼبيزة 
، حيث بدأت 9000ونها على شهادة اإليز التنافسية اؼبستدامة لدى منظمات األعماؿ اعبزائرية خاصة اغبائزة م

                                                           
دراسة ميدانية على مديري االدارة الوسطى في -معوقات تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية في المنظمات النفطية الليبية ، "نعيمة القطرآف 1

 .2016"، رسالة ماجستَت، قسم إدارة األعماؿ، جامعة بنغازي، ليبيا، -ة بنغازيبعض المنظمات النفطية الليبية العاملة بمدين
دراسة ميدانية في المؤسسات -مساىمة المسؤولية االجتماعية في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األعمالؿبمد، " فبلؽ 2

يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،  "، أطروحة دكتوراه-9000االقتصادية الجزائرية الحاصلة على شهادة اإليزو
 .2014جامعة حسيبة بن بوعلي، الشل ، اعبزائر، 
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الدراسة بطرح االشكالية الرئيسية التالية: اُف اي مدى يبكن للمؤسسة االقتصادية اعبزائرية اغباصلة على شهادة 
 ربقيق ميزة تنافسية مستدامة من خبلؿ تطبيقها للمسؤولية االجتماعية؟ 9000وااليز 

االقتصادية من القطاع اغبكومي واػباص اغباصلة على شهادة  وقد أجريت ىذه الدراسة على عدد من اؼبؤسسات
( مدير عرب اؼبؤسسات 218حيث مت كانت العينة مكونة من ) والية جزائرية، 15واؼبنتشرة عرب  9000واإليز 

 كما توصلت الدراسة اُف النتائج التالية:  االقتصادية،

 اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة.وجود اختبلؼ يف فهم اؼبسؤولية االجتماعية لدى مديري  -

يدرؾ بعض مسؤوِف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية أف تبٍت مبادرات اؼبسؤولية االجتماعية سيساعد اؼبؤسسة  -
 حتما على بلوغ أىداؼ الوصوؿ للموقع التنافسي وربقيق العوائد اؼبالية مستقببل.

ى العمـو لدى مدراء اؼبؤسسات ؿبل الدراسة لكن ىذا بالرغم أف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية كاف متوسطا عل -
 َف يبنع من وجود مبادرات للمسؤولية االجتماعية اذباه اؼبالكُت والعاملُت وانشطة البيئة والعمبلء.

أظهرت نتائج الدراسة أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة يبلكوف مسؤولية اجتماعية اذباه العاملُت كوهنم احملرؾ ؽبذه  -
 هبب ارضائهم واالىتماـ برغباهتم. اؼبؤسسات، حيث

أظهر اؼبسح البحثي أنو يوجد فرؽ واضح بُت تبٍت اؼبسؤولية االجتماعية لدى منظمات االعماؿ اػبدمية  -
والصناعية حيث ظهرت األخَتة وكنتيجة حتمية أكثر بروزا يف ىذا اجملاؿ وذلك نظرا لبنية ىيكلها التنظيمي 

 تمع.وكثافة عدد عماؽبا وسباسها مع اجمل

أظهرت الدراسة أنو يوجد فروقات يف فبارسة اؼبسؤولية االجتماعية لصاٌف اؼبؤسسات االقتصادية الكبَتة يف اعبزائر 
 ونظَتهتا الصغَتة واؼبتوسطة.
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مدى ادراك المديرين لمفهوم المسؤولية ، مداخلة بعنوان: 1(2008دراسة )فؤاد الحمدي،  -11
دراسة تحليلية آلراء المديرين العاملين في عينة المنظمات الصناعية -ااالجتماعية واألنشطة المترتبة عليه

 -اليمنية

دراؾ اؼبديرين العاملُت يف اؼبنظمات الصناعية اليمنية ؼبفهـو وأنبية ىذه الدراسة اُف التعرؼ على مدى إىدفت 
مديرا من اإلدرات العليا والوسطى لتلك اؼبنظمات، وكانت نتائج  (54)اؼبسؤولية االجتماعية، حيث مت استقصاء 

 الدراسة كما يلي:

 من أفراد العينة منظماهتم تقدـ منتجات آمنة وصحية للمستهلكُت. (%91)أف  -

 من أفراد العينة منظماهتم تقدـ منتجات ذات نوعية جيدة. (%87)وأف  -

  أخبلقيات التسويق وحقوؽ اؼبستهلك.من أفراد العينة تلتـز منظماهتم دبعايَت (%85)وأف  -

 من افراد العينة أف منظماهتم تشارؾ يف التظاىرات احمللية اليت تستهدؼ اؼبصلحة الوطنية. (%83)وأف  -

منظماهتم وايبانا كامبل بأف منظماهتم تقـو  وكما تشَت النتائج اُف اف لدى اغلب افراد العينة شعورا اهبابيا كب -
نو تعزيز مسؤوليتها االجتماعية ذباه كافة اؼبماراسات االهبابية والذي من شأاألنشطة و بتنفيذ العديد من 

 .. اٍف..أصحاب اؼبصاٌف من عاملُت ومستهلكُت وؾبتمع

رسالة ماجستير بعنوان:" مدى إدراك المديرين لمفهوم  2(2006دراسة ) فاطمة المنصوري،  -12
الديموغرافية والوظيفية، دراسة ميدانية على المنظمات  المسؤولية االجتماعية وعالقتها ببعض العوامل

 الصناعية الليبية العاملة في مدينة بنغازي"

                                                           
دراسة تحليلية آلراء المديرين العاملين في عينة -مدى ادراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعية واألنشطة المترتبة عليها " فؤاد اغبمدي، 1

 29/30"، اؼبؤسبر األوؿ للمسؤولية االجتماعية للشركات، مركز دراسات وحبوث السوؽ واؼبستهلك، صنعاء، -ناعية اليمنيةالمنظمات الص
 .2008اكتوبر

دراسة ميدانية على  -مدى إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعية وعالقتو ببعض عوامل الديموغرافية والوظيفيةفاطمة اؼبنصوري، " 2
 .2006"، رسالة ماجستَت غَت منشورة، قسم إدارة األعماؿ، جامعة بنغازي، ليبيا، -الصناعية الليبية المنظمات
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ىدفت ىذه الدراسة اُف ربديد مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية، وبياف العوامل اؼبؤثرة يف مستوى إدراؾ اؼبديرين 
ديبوغرافية والوظيفية دبدى إدراؾ اؼبديرين يف ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية، والتعرؼ على عبلقة بعض العوامل ال

 اؼبنظمات الصناعية الليبية ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية.

( مديرا، حيث مت استتخداـ اؼبسح 45وتكوف ؾبتمع الدراسة من مديري االدارتُت العليا والوسطى والبال  عددىم )
 إليها الدراسة:الشامل لكل مفردات اجملتمع، ومن أىم النتائج اليت توصلت 

يوجد لديها تقسيم تنظيمي متتخصص الدارة اػبدمات  من اؼبنظمات الصناعية قيد الدراسة ال (%76)أف  -
تقـو باعداد برامج ـبططة للتخدمات االجتماعية اليت تسعى  من اؼبنظمات ال (%82)االجتماعية، واف 
 اضح جملاالت اؼبسؤولية االجتماعية.من اؼبنظمات الصناعية ال تقـو بالتحديد الو  (%76)لتنفيذىا، واف 

يروف اف اعبهود والنشاطات اليت تبذؽبا اؼبنظمات الصناعية يف  (%87)أف أغلبية اؼبديرين والذين تبل  نسبتهم  -
ؾباؿ تقدٔف اػبدمات االجتماعية غَت كافية ومنهم من يرجع عدـ كفاية اعبهود اؼببذولة اُف عدـ االىتماـ هبذا 

، يف حُت (%24)، ومنهم من يرجع السبب اُف حداثة اؼبوضوع وقد بلغت نسبتهم (%32اؼبوضوع ونسبتهم )
 يروف أنو ال توجد مصادر سبويل كافية. (%22)أف 

مقال بعنوان:"إدراك المسؤولية االجتماعية للشركات  1(2006دراسة ) محمد مجيد ىاتف،  -13
 الصناعية العراقية واالفصاح عنها في التقارير المالية الخارجية: دراسة ميدانية"

ىدفت ىذه الدراسة اُف بياف مستوى إدراؾ الشركات الصناعية العراقية للمسؤولية االجتماعية ويف صبيع 
ياف مستوى إفصاح ىذه الشركات عن الشركات عن ىذه اؼبسؤولية يف ؾباالت اؼبسؤولية االجتماعية، وكذلك ب

 تقاريرىا اؼبالية اػبارجية.

( 78استتخدـ الباحث استبياف عبمع البيانات البلزمة للدراسة، وتكونت العينة اليت أجريت عليها الدراسة من )
ث )عاـ، خاص، وـبتلط( لبلستبياف ( شركة صناعية ومن القطاعات الثبل30فردا من االدارات الوسطى والعليا لػ )

مساعديهم ويف نفس الشركات، وقد مت ربليل البيانات  و( فردا لبلستبياف الثآف من اؼبديرين اؼباليُت أ30األوؿ، و)
 يلي: باستتخداـ النسب اؼبئوية واؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية وأظهرت النتائج ما

                                                           
"، ؾبلة -دراسة ميدانية-إدراك المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية العراقية واالفصاح عنها في التقارير الماليةؿبمد ؾبيد ىات ، " 1

 .2006، العراؽ، 04، العدد 08ة، اجمللد القادسية للعلـو االدارية واالقتصادي
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العراقية مسؤولياهتا االجتماعية بشكل مرتفع يف اجملاالت األربعة اؼبدروسة  تدرؾ إدارات الشركات الصناعية -
 حيث يأيت ؾباؿ العاملُت بالدرجة األوُف يليو ؾباؿ التفاعل مع اجملتمع مث ؾباؿ اؼبستهلكُت وأخَتا ؾباؿ البيئة.

ػبارجية متدٓف وغَت كايف، كما إف إفصاح الشركات عينة الدراسة عن مسؤولياهتا االجتماعية يف تقاريرىا اؼبالية ا -
 .خرين فإف اإلفصاح عنهما قليليوجد تركيز على ؾباؿ العاملُت يف االفصاح وكذلك اؼبستهلكُت، أما اجملالُت اآل

ىناؾ العديد من األسباب واؼبؤثرات اليت أدت اُف تدٓف مستوى افصاح الشركات عن مسؤولياهتا االجتماعية يف 
وجد تعميمات مهنية وقوانُت وأنظمة صادرة عن الدولة تلـز الشركات باالفصاح عن تقاريرىا اؼبالية حيث ال ت

 مسؤولياهتا االجتماعية وىذا بعد اف يتم ربديد مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية بشكل واضح للشركات.

مقال بعنوان: "إدراك المديرين لمفهوم  1(2001أبي سعيد الديهوجي، و دراسة ) ثامر البكري  -14
 المسؤولية االجتماعية"

ىدفت الدراسة اُف التعرؼ على مدى إدراؾ اؼبديرين ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية يف الشركات الصناعية يف 
العراؽ، ومدى استيعاب اؼبديرين العاملُت يف منظمات األعماؿ ؽبذا اؼبفهـو وقياس مدى إدراكهم وذلك وفقا 

 .عمليةلمعايَت الشتخصية واؼبهنية اليت وبملوهنا، فضبل عن بياف انعكاس تطبيقاهتا على واقع اؼبمارسات الل
قاما الباحثُت يف بداية حبثهما بصياغة إطار نظري عاـ ؼبضموف اؼبفاىيم الثبلثة، اما يف اعبانب التطبيقي فقد مشل 

( مفردة من قادة ىذه 94ع آراء عينة البحث والبالغة )( شركة صناعية يف العراؽ، وعرب استطبل20ؾبتمع البحث )
 الشركات، توصلت الدراسة اُف عدة نتائج أنبها:

 وجود عبلقة معنوية بُت السمات الشتخصية للمديرين وفهمهم وإدراكهم ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية. -
األكثر قبوال للعينة اؼببحوثة من اؼبديرين حيث أف  وأف اؼبفهـو الكبلسيكي للمسؤولية االجتماعية ى -

أغلبية اؼبديرين يعتمدوف اؼبفهـو الكبلسيكي كتوجو فكري وإداري يف عملهم، ويتلتخص اؼبفهـو الكبلسيكي يف 
أف اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمة تتمثل يف استتخداـ اؼبوارد والقياـ باالنشطة اؼبطلوبة لتحقيق أعلى ربح ودبا 

مع القوانُت السائدة، وىذا اإلدراؾ يعٍت أف االدارات العاملة يف ؾبتمع الدراسة الزالت دوف مسؤولية ينسجم 
 التفاعل والتوافق مع متغَتات العصر اغبديث اغباصلة يف ؾباؿ الفكر االداري اؼبعاصر. 

                                                           
، جامعة الدوؿ 01، العدد 21"، اجمللة العربية لبلدارة، اجمللد إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعيةثامر البكري، أيب سعيد الديهوجي، " 1

 .113-89، ص ص 2001العربية، 
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 دراسات السابقة باللغة العربيةال ملخص (1-2الجدول )
 النتائج  األداة العينة المجتمع ىدفها طبيعتها الدراسة الرقم

 مقاؿ (2021 ،عادل نقموش) دراسة 01

إدراؾ مستتخدمي 
االقتصادية اؼبؤسسات 

لعناصر اؼبسؤولية 
 االجتماعية

مؤسسة موظفي 
 مطاحن اغبضنة
 باؼبسيلة

 استبياف موظ  60

اؼبؤسسة االقتصادية 
اعبزائرية غَت واعية 
دبفهـو اؼبسؤولية 
 االجتماعية

دراسة )محمد محمود وعلي العابدي  02
 (2020وغانم الكيكي، 

 مقاؿ

 مدراء إدراؾ مدى
 والعمليات االنتاج
 اؼبسؤولية ؼببادئ

 الدارة االجتماعية
 التجهييز سلسة

مدراء االنتاج 
 شركةوالعمليات 
 النتاج كروقبي
 واؼبياه الغازية اؼبشروبات
 والعصائر الصحية
 بالعراؽ احملدودة

مدراء االنتاج  45
 استبياف والعمليات

وجود ادراؾ من قبل  -
مدراء االنتاج والعمليات 
يف الشركة اؼببحوثة 
اؼبسؤولية خبصوص مبادئ 
 االجتماعية

يف اجابات  وجود فروؽ -
االفراد اؼببحوثُت خبصوص 
مبادئ اؼبسؤولية 
 االجتماعية

 مقاؿ (2020 ،)أمينة صديقي دراسة 03

 العاملُت اىتماـ مدى
 الوطنية اؼبؤسسة يف
 والغاز الكهرباء لتوزيع
 -اؼبدية وحدة–

 واالجتماعية باؼبسؤولية

 اؼبؤسسةموظفي 
 الكهرباء لتوزيع الوطنية
 -اؼبدية وحدة– والغاز

 استبياف موظ  50

 موظفي يدرؾ-
 لتوزيع الوطنية اؼبؤسسة

 ،والغاز الكهرباء
 القانوٓف البعد ألنبية
 للمسؤولية والبيئي

 .االجتماعية
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04 
دراسة )أسيل نوري وزىر محمد، 

2020) 
 مقاؿ

 متطلب توافر قياس
 اؼبسؤولية إدراؾ

 وإشراؾ االجتماعية
 اؼبصاٌف أصحاب

 اؼبركزي اعبهازموظفي 
 والسيطرة للتقييس
 بالعراؽ النوعية

 استبياف /

 التطبيق معدؿ بل  -
 أداراؾ ؼبتطلب
 االجتماعية اؼبسؤولية
 اصحاب وأشراؾ
 (3.28) اؼبصاٌف

 مقاؿ (2020دراسة )عبد إبراىيم السيد،  05

 طبلب ادراؾ مدى
 ألنبية احملاسبة أقساـ
 االجتماعية اؼبسؤولية

 للشركات

 احملاسبة أقساـ طبلب
 استبياف طالب 94 السعودية اعبامعاتيف 

 يف ضع  وجود -
 الطبلب ىؤالء ادراؾ

 اؼبسئولية ألنبية
 للشركات االجتماعية

 أطروحة (2020دراسة )محمد بلعربي،  06

 منظمات تبٍت واقع
 الصناعية األعماؿ
 االجتماعية للمسؤولية

 للشركات

 الشركاتمسَتي 
 غرداية بوالية الناشطة

 اعبزائر
 استبياف+مقابلة مسَّت  52

 خلفية وجود عدـ -
 اؼبسؤولية مصطلح عن

 أغلب لدى االجتماعية
 الدراسة، ؾبتمع أفراد
 العديد تطبيق وجود مع

 اذباىاهتا من

 أطروحة (2019دراسة ) سمية دربال،  07

 التزاـ دوافع ـبتل  ابراز
 االقتصادية اؼبؤسسات
 باؼبسؤولية اعبزائرية

 االجتماعية

 ؤسساتمسَتي  م
 استبياف مسَّت  52 زائريةج قتصاديةا

 لدى إدراؾ يوجد -
 اؼبؤسسات مسَتي
 ؼبفهـو الدراسة عينة

 .االجتماعية اؼبسؤولية
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08 
دراسة )بوتيارة عنترة وواضح فواز 

 (2016وحسين األمين شريط، 
 مقاؿ

 اؼبسؤولية إدراؾ
 يف االجتماعية
 الصغَتة اؼبؤسسات
 اعبزائر يف واؼبتوسطة

 مصانعمسؤوِف وإداري 
 اؼبسيلة والية يف الببلط

 اعبزائر
 استبياف مسؤوؿ 42

مرتفع  درؾيوجد إ -
 االجتماعية مسؤوليتها
 يف مرتفع بشكل
 األربعة اجملاالت

 اؼبدروسة

 رسالة ماجستَت (2016دراسة )نعيمة القطراني،  09

 تبٍت معوقات معرفة
 االجتماعية اؼبسؤولية

 النفطية اؼبنظمات يف
 الليبية

 اؼبنظماتمديري 
 التابعة الليبية النفطية

 الوطنية للمؤسسة
 للنفط

 استبياف مدير 130

 واضحة رؤية توجد ال -
 قيد اؼبنظمات قبل من

 مفهـو تبٍت كبو الدراسة
 .االجتماعية اؼبسؤولية

 أطروحة (2014دراسة )محمد فالق،  10

 مدى على التعرؼ
 اؼبسؤولية وتبٍت إدراؾ

 ومدى االجتماعية
 ربقيق يف مسانبتها

 اؼبستدامة التنافسية اؼبيزة
 األعماؿ منظمات لدى

 اؼبؤسساتمدراء 
 اعبزائرية االقتصادية
 شهادة على اغباصلة
يف  9000اإليزو

 اعبزائر

 استبياف+مقابلة مدير 218

 اؼبسؤولية إدراؾ-
 كاف االجتماعية
 العمـو على متوسطا
 اؼبؤسسات مدراء لدى

 الدراسة ؿبل

 مداخلة (2008دراسة )فؤاد الحمدي،  11

 مدى على التعرؼ
 العاملُت اؼبديرين ادراؾ
 الصناعية اؼبنظمات يف

 اؼبسؤولية اليمنية
 االجتماعية

 يف العاملُت اؼبديرين
 اؼبنظمات عينة

 اليمنية الصناعية
 استبياف مدير 45

 لدى إدراؾ يوجد -
 عينة اؼبؤسسات مدراء

 ؼبفهـو الدراسة
 .االجتماعية اؼبسؤولية
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 رسالة ماجستَت (2006دراسة ) فاطمة المنصوري،  12

 يف اؼبؤثرة العوامل وبياف
 اؼبديرين إدراؾ مستوى
 اؼبسؤولية ؼبفهـو

 االجتماعية

 اؼبنظماتمدراء 
 العاملة الليبية الصناعية
 بنغازي مدينة يف

 استبياف مدير 45

 لدى إدراؾ يوجد -
 عينة اؼبنظمات مدراء

 ؼبفهـو الدراسة
 .االجتماعية اؼبسؤولية

13 
دراسة ) محمد مجيد ىاتف، 

2006) 
 مقاؿ

 إدراؾ مستوى بياف
 الصناعية الشركات
 للمسؤولية العراقية
 صبيع ويف االجتماعية
 اؼبسؤولية ؾباالت

 االجتماعية

 االدارات من أفرد
 لػ والعليا الوسطى

 صناعية شركة( 30)
 الثبلث القطاعات ومن
 (وـبتلط خاص، عاـ،)

 استبياف مشارؾ 38

 إدارات تدرؾ-
 الصناعية الشركات
 مسؤولياهتا العراقية

 بشكل االجتماعية
 اجملاالت يف مرتفع
 اؼبدروسة األربعة

دراسة ) ثامر البكري وأبي سعيد  14
 (2001الديهوجي، 

 مقاؿ

 مدى على التعرؼ
 اؼبديرين إدراؾ

 االجتماعية لمسؤوليةل
 يف الصناعية لشركاتل

 العراؽ

 الشركات يف اؼبديرين
 استبياف مدير 94 العراؽ يف الصناعية

 معنوية عبلقة وجود -
 السمات بُت

 للمديرين الشتخصية
 وإدراكهم وفهمهم
 اؼبسؤولية ؼبفهـو

 .االجتماعية
 .إعتماد على ربليل الدراسات السابقة الطالبمن إعداد  :المصدر
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 عرض الدراسات السابقة باللغات األجنبية :المطلب الثاني
 موضوع واؼبتعلقةالسابقة  األجنبيةعلى عديد الدراسات  اغبصوؿ متالسابق، فقد  يف اؼبطلب النهج سعلى نف

 :الدراسة، نطرحو فيما يلي متغَتات وىبدـمناسب  يكوفما  باختياردراستنا، وقد قمنا 

 بعنوان:مقال ( Öznur Bozkurt, 2019 )1دراسة  -1
Social Responsibility AWARENESS IN ENTREPRENEURSHIP SAMPLE 

OF DÜZCE PROVINCE 

ذباه  تركيا،بدولة  ىدفت الدراسة اُف معرفة وتقييم وجهات نظر رواد األعماؿ الناشطُت يف ؿبافظة دوزجي
أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية حيث مت االعتماد أسلوب اؼبقابلة شبو اؼبنظمة من أجل صبع البيانات، وسبت دراسة 

 البيانات بطريقة التحليل الوصفي، وقد مت التوصل للنتائج التالية:

 منتخفضة.نتيجة لتحليل البيانات لوحظ بأف اذباىات اؼبشاركُت اذباه اؼبسؤولية االجتماعية كانت  -
 أف فبارسة اؼبسؤولية تقتصر غالبا على أسلوب التربعات ويكوف يف فًتات معينة فقط. -
 ال يستوعب رواد األعماؿ معٌت مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية بشكل كامل. -
أف رواد األعماؿ يروف ضرورة تنفيذ أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية ألغراض الدعاية وبالتاِف خصم تكلفة  -

 الجتماعية من الضرائب.اؼبسؤولية ا
 بعنوان:مقال ( M. Suto and H. Takehara, 2018 )2دراسة  -2

 Corporate Social Responsibility Awareness and Practices of Japanese 

Corporations 

باؼبسؤولية االجتماعية  االدراؾىذه الدراسة اُف التعرؼ على عمل الشركات اليابانية من سباشي  تىدف
للشركات مع اؼبمارسات اؼبسؤولة الفعلية يف األعماؿ التجارية والتمويل منذ العقد األوؿ من القرف اغبادي 
والعشرين، قبل تقدٔف التحليبلت التجريبية لبلستكشاؼ يف القضايا ذات الصلة، فمن الضروري تقدٔف النهج 

                                                           
1
 Öznur Bozkurt, SOCIAL RESPONSIBILITY AWARENESS IN 

ENTREPRENEURSHIP: SAMPLE OF DÜZCE PROVINCE, 18th INTERNATIONAL 

BUSINESS CONGRESS, 02-04 MAYIS OSMANİYE, TÜRKİYE, 2019, p.p. 209-219. 
2
�M. Suto and H. Takehara, Corporate Social Responsibility Awareness and Practices of 

Japanese Corporations, Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018, p.p. 15-36. 
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باؼبسؤولية االجتماعية وفبارسة الشركات اليابانية، مت  االدراؾسم سياؽ النظري للمسؤولية االجتماعية للشركات ور 
 التوصل اُف النتائج التاِف:

توجد فجوات قائمة بُت وعي اؼبديرين باؼبسؤولية االجتماعية للشركات وانشطة اؼبسؤولية االجتماعية للشركات  -
 ن.اؼبمارسة يف الياباف اواخر العقد االوؿ من القرف اغبادي والعشري

بشكل عاـ كاف عند الشركات قلق كبَت نسبيا بشأف اغبفاظ على البيئة ولكن قد اُف بعض جوانب أنشطة  -
 .2015و 2014اؼبسؤولية االجتماعية على أهنا ـبتلفة عاؼبيا مؤخرا خبلؿ 

باؼبسؤولية االجتماعية لدى الشركات منذ اواخر العقد األوؿ  االدراؾىناؾ ربسن بشكل ملحوظ خبصوص  -
 لقرف اغبادي والعشرين.من ا

 بعنوان:مقال ( Nahg Alawi & Abdullah M & Khaled  Aljaaidi, 2017 )1دراسة  -3

 Managers’ Perception of Corporate Social Responsibility: Evidence from 

Least Developed Country 

ساىم ت ،)اليمن(واألقل مبة من البلداف واحد يفتماعية للشركات الجسؤولية اؼبىذه الدراسة تصور ا ىدفت
سؤولية ؼبمستوى إدراؾ ا يفالتحقيق  بلؿوذلك من خ تماعية للشركاتالجسؤولية اؼبأدبيات ا يفىذه الدراسة 

 عبمعاستبياف استقصائي ( 60)استتخداـ  متوقد  ،أكثر نشاطا نبة يبنيةشركة مسا (27) يف تماعية للشركاتالجا
سؤولية ؼب/ مدراء ا األعماؿ اػبَتيةو قات العامة بلالع /ومدراء التسويق اؼبدير اؼباِفو  يُتالتنفيذ اؼبدراءالبيانات من 

، توصلت الدراسة اُف تماعية للشركاتالجسؤولية اؼبتماعية للشركات فيما يتعلق بتحديد مستوى إدراؾ االجا
 النتائج التالية:

 .تماعية للشركاتالجاسؤولية ؼبلديهم درجة عالية من إدراؾ ا ؼبديرينأف ا -
 أف القيم االسبلمية لدى اؼببحوثُت تعزز مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف اليمن. -
أف الدراسة سانبت يف سد الفجوات يف األدبيات السابقة بتقدٔف أدلة ذبريبية وأفكار جديدة حوؿ اؼبعرفة  -

اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف اليمن  االجتماعية للشركات اليت يبكن استتخدامها لزيادة ربسُت ادراؾ
 واالقتصاديات اؼبماثلة.

                                                           
1
�Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi, Managers’ Perception of Corporate 

Social Responsibility: Evidence from Least Developed Country, journal of economic 

additions, Vol(01), Issue(02), 2017, p.p. 275-292. 
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 بعنوان: مقال ( Mohammed Kassim, 2016 )1دراسة  -4
Corporate social responsibility in the hospitality industry: Five-star hotels 

at Medina, Saudi Arabia 

، تعلقة بوؼبنشطة األعن ا ُتيتطلب فهم شامل للمسؤول جتماعية للشركاتالسؤولية اؼبإدراؾ ومعرفة مفهـو ا
لو، هتدؼ ىذه الدراسة اُف فهم تصور اؼبسؤولية  ات نظرىم الكامنة وطريقة فهمهمويتطلب استكشاؼ وجه

االجتماعية للشركات يف فنادؽ اػبمس قبـو يف اؼبدينة اؼبنورة، باؼبملكة العربية السعودية، وينطوي ىذا على 
الوقوؼ على مدى تبٍت ىذه الفنادؽ للمسؤولية االجتماعية واؼببادرات اليت تنفذ من قبلها لتلبية متطلبات 

 جتماعية ذباه اجملتمع والبيئة واعبهات اؼبعنية األخرى.اؼبسؤولية اال

دراسة استكشافية نوعية حيث مت استتخداـ طريقة اؼبقاببلت الشتخصية القائمة على األسئلة اؼبفتوحة  والبحث ى
مع وجود قائمة ارشادية دبوضوع األسئلة واؼبقابلة اليت سبت مع اؼبديرين من مستويات ـبتلفة فبن يتولوف مل  

 نشطة اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف منظماهتم، توصلت الدراسة اُف النتائج التالية:وأ

مفهـو يعتمد على االدراؾ الشتخصي والذي يتأثر بثقافة  وى ،أف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات -
 اؼبسؤولُت عنو واؼبعنيُت بو.

قبل اؼببحوثُت موجودة يف كثَت من اغباالت حىت  أف االختبلفات يف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات من -
عندما كانت ىناؾ قواسم مشًتكة يف نقاط معينة، فقد ظهرت درجات االختبلؼ، دبعٌت ال يوجد ىناؾ 

 قواسم مشًتكة مطلقة يف فهم اؼببحوثُت للمسؤولية االجتماعية للشركات.

للشركات ىي عملية طوعية ونشاط خَتي، وكثَتا إصباع من طرؼ العينة اؼببحوثة على اف اؼبسؤولية االجتماعية 
 منهم من ربط اؼبسؤولية االجتماعية باألخبلؽ.

 

 

 
                                                           

1
�Mohammed Kassim, Corporate social responsibility in the hospitality industry: Five-

star hotels at Medina, Saudi Arabia, strategy and development review, Vol(06), Issue(10), 

2011, p.p. 91-115. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8268#11323
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 بعنوان:مقال ( Bafer Zebari, Fatih C, Karwan Sherwani 2015 )1دراسة  -5
 Awareness of Corporate Social Responsibility in Two Private Sectors 
Companies in Erbil 

ىذه الدراسة اُف ربليل مدى إدراؾ القطاعات اػباصة يف إقليم كردستاف العراؽ ؼبفهـو اؼبسؤولية  تىدف
االجتماعية للشركات ومدى وعيهم هبا، وكذلك معرفة ما إذا كانوا يشاركوف يف أنشطة اجتماعية، وماىي األنشطة 

 استتخداـ طرؽ البحث الكمية والنوعية من اليت يشاركوف فيها من منظور اجملتمع وجملتمعهم احمللي، ؽبذا الغرض مت
عنصرا لتحليل وعي اؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف شركة كورؾ  (13)خبلؿ إجراء استبياف مسح باستتخداـ 

موظفا ومديرا يف الشركة، ومت إجراء مقابلة مع مدير  (55)تيليكـو اػباصة، حيث كانت العينة مكونة من 
 )ترايدنت( شركة خاصة، توصلت الدراسة اُف النتائج التالية:

 أف موظفي شركة كورؾ يدركوف مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ويشاركوف يف أنشطتها. -
 لفة.أف ادراؾ موظفي الشركة ال يشمل صبيع أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية  اؼبتخت -
أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية تتضمن تشجيع اؼبوظفُت على االنشطة اػبَتية والتربعات واالىتماـ باؼبوظفُت  -

 والصدؽ يف وص  اؼبنتج والتواصل واالستماع للمجتمع حوؿ الشركة. 
 اؼبوظفُت يهتموف بالقضايا البيئية مثل إعادة التدوير واؼبعلومات البيئية حوؿ اؼبنتج. -
 بعنوان:مقال ( Muhammad Adnan, Abdurrahman Al-Aali, 2013)2دراسة  -6

 Awareness of Corporate Social Responsibility in an Emerging Economy 

باؼبسؤولية للشركات بُت طبلب ماجستَت إدراة األعماؿ يف  االدراؾىذه الدراسة اُف معرفة مستوى  تىدف
جامعة اؼبلك فيصل باؼبملكة العربية السعودية، حيث مت إختيار طبلب ماجستَت إدارة األعماؿ ؽبذا البحث كوهنم 
يبثلوف مستقببل قادة األعماؿ التجارية، حيث مت مسح صبيع طبلب ماجستَت إدارة األعماؿ اغباضرين، مت توزيع 

البعد االقتصادي، والبعد  :استمارة استبياف، من أجل التحقيق يف فهم أربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية (204)
 القانوٓف، والبعد االخبلقي، والبعد اػبَتي، مت التوصل اُف النتائج التالية:

                                                           
1
�Bafer Abd Zebari, Fatih Cura, Karwan Hushyar Sherwani, Awareness of Corporate Social 

Responsibility in Two Private Sectors Companies in Erbil, International Journal of Social 

Sciences & Educational Studies, Vol(02), Issue(02), 2015, p.p. 66-73. 
2
� Muhammad Adnan, Abdulrahman Al-Aali, Ahmed Ali Soliman, Omair Malik, Tanvir 

Farooq, Awareness of Corporate Social Responsibility in an Emerging Economy, Life 

Science Journal, Vol(10), Issue(04), 2013, p.p. 2229-2240. 
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 للشركات.مت العثور على اختبلفات وتباين كبَت يف وعي اؼببحوثُت ألبعاد اؼبسؤولية االجتماعية  -
كما أنو يوجد اختبلفات بُت اجابات اؼببحوثُت تعزى للتخصائص الشتخصية والوظيفية ) اعبنس، اػبربة اؼبهنية،  -

 .(اؼبنصب االداري
 بعنوان: مقال (PHAM Duc Hieu, 2011 )1دراسة  -7

 Corporate social responsibility: A study on awareness of managers and 

consumers in Vietnam 

ىذه الدراسة اُف معرفة تصور ووعي اؼبديرين واؼبديرين التنفيذين عن اؼبسؤولية االجتماعية للشركات،  تىدف
حيث كانت عينة  وكذلك ما إذا موق  اؼبستهلكُت الفيتناميُت ذباه اؼبسؤولية االجتماعية للشركات إهبابيا،

 لقد توصلت الدراسة اُف النتائج التالية: ة عبمع البيانات،( مسَت ومت توزيع االستبانات كأدا32الدراسة تقدر بػ )

أف نسبة كبَتة من اؼبديرين ؽبم تصور ووعي بنسبة كبَتة حيث يوجد موق  إهبايب ذباه اؼبسؤولية االجتماعية  -
 للشركات.

 أف تصور ووعي اؼبستهلكُت ذباه اؼبسؤولية االجتماعية للشركات منتخفض. -
اؼبديروف أهنم يفعلونو وما يفعلونو حقيقة، ومع ذلك فإف الرغبة يف التعلم يوجد تناقض ما بُت ما يقولو  -

 واكتساب اؼبزيد حوؿ اؼبسؤولية االجتماعية للشركات.
 اؼبسؤولية ىي االجتماعية الرعاية أنشطةو  العامة األماكن يف واؼبشاركة التنظيم بأف اؼبستجيبوف يعتقد -

 لتحسُت إضافية تكالي  الشركة أنفقت أف اؼبديرين من٪ 75 يؤكد ، ذلك على عبلوة ،للشركة االجتماعية
 .العمل

 مواتية شركة ربصل أف يبكن ، للشركات االجتماعية اؼبسؤولية يف االلبراط اف اعتقد ٪(68) اؼبستجيبُت غالبية -
 لدى اجملتمع. اهبابية صورةو 

 

 

 

                                                           
1
�PHAM Duc Hieu, Corporate social responsibility: A study on awareness of managers 

and consumers in Vietnam, Journal of Accounting and Taxation, Vol(03), Issue(08), 2011, 

p.p. 162-170. 
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 بعنوان: مقال (Kenneth M, Bongo C, Chris Ogbechie, 2006 )1دراسة  -8
Corporate Social Responsibility (CSR) in Nigeria: western mimicry or 

indigenous practices? 

ىدفت ىذه الدراسة اُف ربري معٌت ودوافع فبارسة اؼبسؤولية االجتماعية يف دولة نيجَتيا، كوف الدراسات يف 
ددة اعبنسيات العاملة يف نيجَتيا، حيث ىذا اجملاؿ يف نيجَتيا يعآف ندرة نسبية خاصة يف ظل كثرة الشركات متع

تشَت الدراسة اُف اف سلوؾ الشركات داخل ؾبتمع معُت يتحدد من خبلؿ التفاعل داخل التبادؿ االجتماعي أي 
على ىذا التفاعل، الذي يبكن اعتباره سلوكا  ع، حبيث يتحدد سلوؾ الشركات بناءبُت الشركات واألسواؽ واجملتم

عليو فإف  ية العادية يف منطقة أخرى، وبناءطقة ما قد ال يبكن سبييزه عن اآلداب االجتماعمسؤوال اجتماعيا يف من
الشركات تبٌت اجتماعيا ويعكس سلوكها سلوكيات اجملتمع الذي تندمج فيو، ويف ىذا السياؽ مت فحص اؼبسؤولية 

 يلي: االجتماعية للشركات يف نيجَتيا، لقد توصلت الدراسة اُف ما

اؼبسؤولية االجتماعية وفبارستها لدى اؼبؤسسات عينة الدراسة يف نيجَتيا اليزاؿ اُف حد كبَت يعترب اف فهم  -
 شكبل من األعماؿ اػبَتية واإليثار.

اف اغلبية الشركات سبارس اؼبسؤولية االجتماعية باعتبارىا اعماال خَتية هتدؼ هبا اُف مواجهة ربديات التنمية  -
 نيجَتيا حيث تنظر الشركات للمجتمع على انو ساحة للعمل اػبَتي.االقتصادية واالجتماعية يف 

يعتقد غالبية اجملتمع اف اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ىي احدى الطرؽ العديدة اليت يبكن من خبلؽبا  -
 للشركات اعادة جزء من ارباحها اُف بيئتها اؼبباشرة.

ارسة اغباليُت للمسؤولية االجتماعية للشركات يف ىذه النتائج زبتل  يف كثَت من االحياف عن الفهم واؼبم -
 ابعد من العمل اػبَتي. واالقتصاديات الغربية، حيث تتطور اؼبسؤولية االجتماعية اُف ما ى

 للشركات سبثل بناء اجتماعي ؿبلي يعزز اؼبتطلبات االجتماعية يف نيجَتيا. االجتماعيةاف اؼبسؤولية  -
ور اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ال يلـز بالضرورة اف تتبع تقدما ىرميا  تقدـ الدراسة اضافة ىامة كوف اف تط -

كما تنبأ بذلك بو كاروؿ، حيث سبثل اؼبسؤولية االقتصادية اؼبرحلة االوُف من تطوير اؼبسؤولية االجتماعية 
 االجتماعية.للشركات يف مبوذج كاروؿ، يف حُت أف اؼبسؤولية اػبَتية ىي اؼبرحلة االخَتة من نضج اؼبسؤولية 

                                                           
1
�Kenneth M Amaeshi, Bongo C Adi, Chris Ogbechie, Olufemi O Amao, Corporate Social 

Responsibility (CSR) in Nigeria: western mimicry or indigenous practices?, Journal of 

Corporate Citizenship, Vol(24), Issue(02), 2006, p.p. 83-99. 
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يف حالة نيجَتيا مت التأكيد على أف اؼبسؤولية اػبَتية سبثل غالبية سلوكيات اؼبسؤولية االجتماعية يف الشركات  -
عينة الدراسة، وىذا ال يعٍت بأي بالضرورة أف فبارسة اؼبسؤولية االجتماعية للشركات ىي أكثر تقدما يف 

جادلت ضد توقعات كاروؿ لتطور اؼبسؤولية االجتماعية  نيجَتيا، لكنها تقدـ الدعم لبعض الدراسات اليت
 للشركات.

 
 بعنوان:مقال ( Norhayah Zulkifli and Azlan Amran, 2006 )1دراسة  -9

 Realising Corporate Social Responsibility in Malaysia: A View from the 

Accounting Profession 

واالدراؾ من قبل احملاسبُت احملًتفُت يف ماليزيا للمفاىيم والعناصر  دفت ىذه الدراسة اُف معرفة مستوىى
( ؿباسبا ؿبًتفا للحصوؿ على 14والوظائ  األساسية للمسؤولية االجتماعية للشركات، وقد مشلت عينة الدراسة )

وصلت وجعات نظرىم حوؿ مستوى واإلدراؾ للمسؤولية االجتماعية وذلك باستعماؿ اؼبقاببلت اؼبعمقة، وقد ت
 الدراسة اُف النتائج التالية:

أف ىناؾ وعي وإدراكا عاما من قبل احملاسبُت احملًتفُت باؼبسؤولية االجتماعية ومضامينها من مفهـو وعناصر  -
 ووظائ  أساسية.

 وجود حالة اهبابية باذباه التأكيد على اؼبسؤولية االجتماعية للشركات. -
وهبب تعزيزىا أكثر من أجل ربقيق اؽبدؼ من  اغبالية جديرة بالثناءللشركات أنشطة اؼبسؤولية االجتماعية  -

 برامج اؼبسؤولية االجتماعية.
افق مع اؼبستوى العاـ للوعي وتصورات اؼبتتخصصُت يف احملاسبة حوؿ مفاىيم اؼبسؤولية ىذا االدراؾ ال يتو  -

  االجتماعية للشركات.

 

 

 

                                                           
1
� Norhayah Zulkifli and Azlan Amran, Realising Corporate Social Responsibility in 

Malaysia: A View from the Accounting Profession, Journal of Corporate Citizenship, 

Vol(24), Issue(02), 2006, p.p. 101-114. 
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 بعنوان:مقال ( Bala Ramasamy and Hung Woan Ting, 2004 )1دراسة  -10
 A Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Awareness: 

Malaysian and Singaporean Firms 

باؼبسؤولية االجتماعية للشركات من منظور ؾبموعة واحدة من  االدراؾىذه الدراسة اُف ربديد مستوى  تىدف
سنغافورة، كما تتم دراسة و ؼبوظفُت يف اؼبنظمات احمللية يف ماليزيا أصحاب اؼبصاٌف، حيث مت الًتكيز على فئة ا

، حيث تتم عملية اؼبقارنة بُت تصور اؼبوظفُت االدراؾخصائص اؼبنظمات اليت تظهر مستويات ـبتلفة من 
الدراسة اُف سنغافورة، توصلت و باؼبسؤولية االجتماعية للشركات يف اؼبنظمات العاملة يف ماليزيا  االدراؾؼبستويات 
 ما يلي:

 يف كبل البلدين. االدراؾأف ىناؾ مستوى منتخفض من  -
 د، إال أنو ال توجاالدراؾعلى الرغم من أف الشركات السنغافورية سبيل اُف إظهار مستوى أعلى نسبيا من  -

باؼبسؤولية االجتماعية عند حساب االختبلفات يف حجم الشركة  االدراؾفروقات ذات داللة إحصائية يف 
 والقطاع.

تشَت النتائج اُف أف الًتكيز على تعليم اؼبسؤولية االجتماعية للشركات لو تأثَت ىاـ جدا، ال سيما التأثَت على  -
 األداء اؼباِف.

 

  

                                                           
1
� Bala Ramasamy and Hung Woan Ting, A Comparative Analysis of Corporate Social 

Responsibility Awareness: Malaysian and Singaporean Firms, Journal of Corporate 

Citizenship, Vol(13), Issue(02), 2004, p.p. 109-123. 
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 فرنسيةالدراسات السابقة باللغة ال ملخص (2-2الجدول )
 النتائج أو التوصيات األداة العينة المجتمع ىدفها طبيعتها الدراسة الرقم

01 
 ,Öznur Bozkurt دراسة )

2019) 
 مقاؿ

معرفة وتقييم وجهات 
نظر رواد األعماؿ 
الناشطُت يف ؿبافظة 
دوزجي ذباه أنشطة 
 اؼبسؤولية االجتماعية

 الناشطُت األعماؿ رواد
 استبياف / تركيا دوزجي ؿبافظة يف

 اؼبشاركُت اذباىات-
 اؼبسؤولية اذباه

 كانت االجتماعية
 منتخفضة

 .M. Suto and H دراسة ) 02
Takehara , 2018) 

 مقاؿ

 عمل على التعرؼ
 من اليابانية الشركات
 االدراؾ سباشي
 االجتماعية باؼبسؤولية

 مع للشركات
 اؼبسؤولة اؼبمارسات

الشركات مديري 
التجارية والتمويل 
 اليابانية

 استبياف /

 بُت قائمة فجوات توجد -
 باؼبسؤولية اؼبديرين وعي

 للشركات االجتماعية
 اؼبسؤولية وانشطة
 للشركات االجتماعية
 الياباف يف اؼبمارسة

03 
 & Nahg Alawi دراسة )

Abdullah Masood & 
Khaled  Aljaaidi , 2017) 

 مقاؿ

 اؼبسؤولية تصور
 للشركات االجتماعية

 البلداف من واحدة يف
 (اليمن)مبو األقل

 التنفيذيُت اؼبدراء
 ومدراء اؼباِف واؼبدير
يف الشركات  التسويق

 اليمنية

 استبياف 60

 لديهم اؼبديرين أف -
 إدراؾ من عالية درجة

 اؼبسؤولية إدراؾ
 .للشركات االجتماعية

04 
 Mohammed)   دراسة

Kassim, 2016) 
 مقاؿ

 اؼبسؤولية تصور فهم
 للشركات االجتماعية

 قبـو اػبمس فنادؽ يف

 اػبمس فنادؽمدراء 
 اؼبنورة اؼبدينة يف قبـو

 بالسعودية
 مقابلة /

للمسؤولية  االدراؾ -
 يتأثر االجتماعية

 عنو اؼبسؤولُت بثقافة
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 .بو واؼبعنيُت اؼبنورة اؼبدينة يف

05 

 Bafer Abd)   دراسة
Zebari, Fatih Cura, 

Karwan Hushyar 
Sherwani, 2015) 

 مقاؿ

 إدراؾ مدى ربليل
 يف اػباصة القطاعات
 العراؽ كردستاف إقليم

 اؼبسؤولية ؼبفهـو
 للشركات االجتماعية
 هبا وعيهم ومدى

 كورؾ شركةموظفي 
بإقليم   تيليكـو

 كوردستاف العراؽ
 استبياف+مقابلة موظ  55

 كورؾ شركة موظفي أف -
 اؼبسؤولية مفهـو يدركوف

 للشركات االجتماعية
 .أنشطتها يف ويشاركوف

 الشركة موظفي ادراؾ أف -
 أبعاد صبيع يشمل ال

  االجتماعية اؼبسؤولية
 .اؼبتختلفة

06 

 Muhammad)  دراسة
Adnan, Abdulrahman 
Al-Aali, Ahmed Ali 

Soliman, Omair 
Malik, Tanvir Farooq, 

2013) 

 مقاؿ

 االدراؾ مستوى معرفة
 للشركات باؼبسؤولية

 ماجستَت طبلب بُت
 يف األعماؿ إدراة
 فيصل اؼبلك جامعة

 العربية باؼبملكة
 السعودية

 إدراة ماجستَت طبلب
 جامعة يف األعماؿ
 باؼبملكة فيصل اؼبلك

 السعودية العربية

 استبياف طالب 204

 وتباين اختبلفات يوجد -
 اؼببحوثُت وعي يف كبَت
 االجتماعية اؼبسؤولية ألبعاد

 .للشركات
 بُت اختبلفات يوجد -

 تعزى اؼببحوثُت اجابات
 الشتخصية للتخصائص
 اػبربة اعبنس،)  والوظيفية
 (.االداري اؼبنصب اؼبهنية،

07 
 PHAM Duc)   دراسة

Hieu, 2011) 
 مقاؿ

 ووعي تصور معرفة
 واؼبديرين اؼبديرين
 اؼبسؤولية عن التنفيذين
 للشركات االجتماعية

اؼبديرين واؼبديرين بعض 
للمنظمات  التنفيذين

الفيتنامية وبعض 
 اؼبستهلكُت

 استبياف /

 من كبَتة نسبة أف -
 تصور ؽبم اؼبديرين
 كبَتة بنسبة ووعي
 موق  يوجد حيث
 اؼبسؤولية ذباه إهبايب
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 .للشركات االجتماعية

08 

 Kenneth M)   دراسة
Amaeshi, Bongo C 

Adi, Chris Ogbechie, 
Olufemi O Amao, 

2006) 

 مقاؿ

 ودوافع معٌت ربري
 اؼبسؤولية فبارسة
 دولة يف االجتماعية
 نيجَتيا

موظفي بعض منظمات 
 استبياف+مقابلة / األعماؿ يف نيجَتيا

 اؼبسؤولية فهم اف -
 لدى وفبارستها االجتماعية
 الدراسة عينة اؼبؤسسات

 شكبل نيجَتيا يعتربىا يف
 .اػبَتية األعماؿ من

09 
 Norhayah)   دراسة

Zulkifli and Azlan 
Amran, 2006) 

 مقاؿ

 االدراؾ مستوى معرفة
 قبل من واالدراؾ
 يف احملًتفُت احملاسبُت
 للمسؤولية ماليزيا

 للشركات االجتماعية

 يف احملًتفُت احملاسبُت
 مقابلة ؿباسب 14 ماليزيا

 عاما وإدراكا وعي ىناؾ
 احملًتفُت احملاسبُت قبل من

 االجتماعية باؼبسؤولية
 مفهـو من ومضامينها
 أساسية ووظائ  وعناصر

10 
 Bala Ramasamy)   دراسة

and Hung Woan Ting, 
2004) 

 مقاؿ

 مستوى ربديد اُف
 باؼبسؤولية االدراؾ
 للشركات االجتماعية

 ؾبموعة منظور من
 أصحاب من واحدة

 اؼبصاٌف

 يف اؼبوظفُت فئة
 يف احمللية اؼبنظمات
 وسنغافورة ماليزيا

 استبياف /

 مستوى ىناؾ-
 االدراؾ من منتخفض
 .البلدين كبل يف
 فروقات توجد ال -
 إحصائية داللة ذات
 باؼبسؤولية االدراؾ يف

 االجتماعية
 

 إعتماد على ربليل الدراسات السابقة. الطالبمن إعداد  المصدر:
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 : مناقشة الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحاليةالمبحث الثاني
لدراسات السابقة باؼبناقشة من حيث حداثتها واؼبتغَتات اؼبعاعبة فيها وطريقة ليف ىذا اؼببحث  طرؽسنت

االستفادة منها على أكمل وجو واالسًتشاد  بغيةربليلها، وذلك  صبع البيانات والطرؽ االحصائية اؼبستتخدمة يف
 .هبا ومعرفة أوجو التشابو واالختبلؼ بينها وبُت مع الدراسة اغبالية

عوامل تبعا لعدة  ـبتلفةالدراسات السابقة كانت  يف الباحثوفتوصل اليها  يتالنتائج ال اُف أف اإلشارة وذبدر
 أجريت اليت الزمنية الفًتة ،ؼبدروسةالبحث، حجم العينة اأجريت فيها الدراسة، القطاع موضوع يت ال دوؿمنها ال
 .بكل دراسة تعلقةاؼب صوصياتاػب كبعضو  الدراسة اؽببلخ

 : مناقشة الدراسات السابقةولاأل طلبالم
اؼبسؤولية االجتماعية متغَت  ها يف ىذا البحثعلي نااعتمدالدراسات السابقة اليت  يةتناولت أغلبلقد 
اؼبسؤولية االجتماعية من حيث التبٍت ؽبا وتنفيذىا باؼبفهـو العاـ، إال أف ىناؾ من الباحثُت من درس  للمنظمات
، وفيما يلي مناقشة موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات من حيث االدراؾ هباوىناؾ من تناوؿ  يف اؼبنظمات

 .السابقة تالدارسااألىم ما جاء يف 

 عربيةال باللغة سات السابقةمناقشة الدرا :الفرع األول 

 يلي: سيتم التطرؽ يف ىذا الفرع اُف مناقشة الدراسات السابقة العربية بناء على عدة جوانب كما

 أوال: متغيرات الدراسة

تناولت أغلب الدراسات العربية ؼبتغَت اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات كمتغَت وحيد بقياسو من خبلؿ أبعاده 
التميز يف يتم ربطو بو أ تيف اؼبؤسسا من خبلؿ إعتباره كمتغَت مستقل بربطو باألداءو أ وتوجهاتو اؼبتختلفة،

اؼبؤسسات، غَت أف غالب الدراسات تتطرؽ ؼبوضوع اؼبسؤولية االجتماعية من حيث االدراؾ، كما يف دراسة 
)أمينة  ( وكذلك دراسة2020)ؿبمد ؿبمود وعلي العابدي وغاّف الكيكي، دراسة و  (2021 ،عادؿ نقموش)

( ودراسة ) ظبية 2020)ؿبمد بلعريب، وغَتىا، وسبت اؼبعاعبة من حيث التبٍت كما يف دراسة  (2020 ،صديقي
 .(2016)نعيمة القطرآف، وكذلك دراسة   (2019درباؿ، 
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أما خبصوص أبعاد متغَت اؼبسؤولية االجتماعية، فبعض الدراسات تناولتو من حيث أبعاد كاروؿ األربعة )البعد 
، ويوجد (2020 ،)أمينة صديقياالقتصادي، والبعد القانوٓف، والبعد االخبلقي، والبعد اػبَتي( على غرار دراسة 

على غرار  ..، اجملتمع(.)اذباه اؼبسانبُت، العاملُت، الزبائن،من تناوؿ اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ األبعاد التالية 
حسُت و )بوتيارة عنًتة وواضح فواز وكذلك دراسة  (2019ظبية درباؿ، ودراسة ) (2020)ؿبمد بلعريب، دراسة 

 .(2016األمُت شريط، 

وقبد كذلك خبصوص معاعبة االدراؾ والتبٍت للمسؤولية االجتماعية فهناؾ بعض الدراسات تعاًف االدراؾ بطريقة 
 (2020 الكيكي، وغاّف العابدي وعلي ؿبمود ؿبمد)ودراسة  (2021 نقموش، عادؿ)مباشر على غرار دراسة 

 .(2006 اؼبنصوري، فاطمة)  دراسةو  (2008 اغبمدي، فؤاد) دراسةو 

وبعض الدراسات تعاًف موضوع إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية بطريقة غَت مباشرة، أي يندرج ربت التبٍت كما يف 
يندرج  و، أ(2016 القطرآف، نعيمة) دراسةو  (2019 درباؿ، ظبية) ودراسة (2020 بلعريب، ؿبمد)دراسة 

 .(2014 فبلؽ، مدؿب) دراسةاالدراؾ للمسؤولية االجتماعية ربت متغَت آخر كما يف دراسة 

 الدراسة ثانيا: عينة ومجتمع

ؾبتمع الدراسة حسب االىداؼ اؼبرجوة منها، غَت أهنا مشلت ـبتل  القطاعات االقتصادية واػبدمية من إختل  
 وغاّف العابدي وعلي ؿبمود ؿبمد) دراسةو  (2021 نقموش، عادؿ) دراسةبينها: قطاع الصناعات الغذائية 

، (2016 القطرآف، نعيمة) دراسةو  (2020 صديقي، أمينة) دراسةوكذلك قطاع الطاقة  ،(2020 الكيكي،
وقبد كذلك قطاع األعماؿ الصناعية كما يف  ،(2020 السيد، إبراىيم عبد) دراسةوكذا قطاع التعليم العاِف 

 فؤاد) دراسةو  (2016 شريط، األمُت وحسُت فواز وواضح عنًتة بوتيارة) دراسةو  (2020 بلعريب، ؿبمد) دراسة
 دراسة، أما (2006 ىات ، ؾبيد ؿبمد)  دراسةو  (2006 اؼبنصوري، فاطمة)  دراسةو  (2008 اغبمدي،

 على اغباصلة اؼبؤسساتفقد مت استهداؼ  (2020 ؿبمد، زىرو  نوري أسيل) دراسةو  (2014 فبلؽ، ؿبمد)
 اؼبتختلطة.، اما باقي الدراسات فقد كانت يف ـبتل  القطاعات ISOواإليز  شهادة

 ؿبمود ؿبمد) دراسةفرد كأقل عينة وردت يف  45أما بالنسبة لعينة الدراسة من ناحية العدد فقد تراوحت ما بُت 
 .(2016 القطرآف، نعيمة)فرد كما يف دراسة  130، وأكرب عينة مشلت (2020 الكيكي، وغاّف العابدي وعلي
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بُت اإلدارتُت و االدارة الوسطى أ وفانقسمت ما بُت اإلدارة العليا أأما بالنسبة للعينة من ناحية األفراد اؼبستهدفُت 
)  دراسةو  (2008 اغبمدي، فؤاد) دراسةحىت طلبة اعبامعات، بالنسبة الستهداؼ االدارة العليا قبد يف  ومعا، ا
، أما بالنسبة الستهداؼ االدارة (2014 فبلؽ، ؿبمد) دراسةو  (2001 الديهوجي، سعيد أيبو  البكري ثامر

 صديقي، أمينة) دراسةو  (2020 الكيكي، وغاّف العابدي وعلي ؿبمود ؿبمد) دراسةالوسطى فنجدىا يف 
، وكذلك خبصوص (2006 اؼبنصوري، فاطمة)  دراسة، وىناؾ دراسة استهدفت االدارتُت معا مثل (2020

 .(2020 السيد، إبراىيم عبد) دراسةاستهداؼ فئة الطلبة فنجد 

 الدراسة ثالثا: أدوات وطرق

 ؿبمد) دراسةاستتخدمت أغلب الدراسات العربية االستبياف كأداة عبمع البيانات من عينة الدراسة على غرار 
، وأحيانا يتم االستعانة باؼبقابلة  (2020 صديقي، أمينة) دراسةو  (2020 الكيكي، وغاّف العابدي وعلي ؿبمود

 .(2014 فبلؽ، ؿبمد) دراسةو  (2020 بلعريب، ؿبمد) دراسةكذلك مثل 

أـ الطرؽ االحصائية اؼبستعملة يف التحليل فقد اشًتكت اغلب الدراسات يف استعماؿ االحصاء الوصفي الذي 
مشل: النسب اؼبئوية، اؼبتوسط اغبسايب، االكبراؼ اؼبعياري، لوص  البيانات وفهمها، واالحصاء االستدالِف 

 ؿبمد) دراسةو  (2020 بلعريب، ؿبمد)ط الرتب لسبَتماف ومعامل بَتسوف مثل دراسة متمثبل يف معامل ارتبا
، واختبار الداللة االحصائية الختبار الفرضيات وبالنسبة لدراسة الفروقات فقد مت استتخداـ (2014 فبلؽ،
 .(2006 اؼبنصوري، فاطمة) مثل دراسة   anovaو�t-testاختبار 

 جنبيةاأل باللغة السابقة سات: مناقشة الدراثانيالفرع ال

بعد االطبلع على الدراسات السابقة باللغات االجنبية الحظنا اف أغلب الدراسات تركز على موضوع االدراؾ 
والفهم للمسؤولية االجتماعية من طرؼ ـبتل  منظمات االعماؿ واطاراهتا وموظفيها مدراءىا بل وحىت رواد 

 دراسة، وكذلك طبلب اؼباجستَت يف اعبامعات كما يف (Öznur Bozkurt, 2019)   دراسةاألعماؿ كما يف 
(Muhammad Adnan, Abdulrahman Al-Aali, Ahmed Ali Soliman, Omair Malik, 

Tanvir Farooq, 2013). 

 ,Mohammed Kassim)   دراسةفنجد الدراسات اليت تعاًف وتركز على االدراؾ بصفة مباشرة كما يف 

 .(Bafer Abd Zebari, Fatih Cura, Karwan Hushyar Sherwani, 2015)���دراسةو (�2016
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 Bala Ramasamy and Hung)   دراسةللمسؤولية االجتماعية فنجد  االدراؾالدراسات اليت تعاًف  كذلك

Woan Ting, 2004� �ودراسة( ��(Norhayah Zulkifli and Azlan Amran, 2006� �ودراسة( ��(

PHAM Duc Hieu, 2011.) 

، وفيما عبمع البيانات بالنسبة ألداة صبع البيانات فقد استتخدمت أغلب الدراسات االستبياف كأداة أساسيةأما 
ىبص األدوات اإلحصائية اؼبستعملة يف التحليل فقد ركزت أغلب الدراسات على اإلحصاء الوصفي الذي يشمل 

نات وتقدٔف قراءة واضحة عن توجهها، أما النسب اؼبئوية، الوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري، وذلك لوص  البيا
 بالنسبة الختبار الفرضيات فقد استعملت الدراسات اإلحصاء االستدالِف الذي مشل كل من معامل ارتباط الرتب

 One Simple Test و One Way Anova لسبَتماف ومعامل بَتسوف واختبار الداللة االحصائية، 

سابقة االجنبية أهنا تتنوع يف معاعبة موضوع إدراؾ ووعي والفهم واؼببلحظ من خبلؿ استعراض الدراسات ال
 ,Öznur Bozkurt)   دراسةباؼبسؤولية االجتماعية يف ـبتل  البيئات، مثل بيئة رواد األعماؿ كما يف 

 Nahg)  دراسةو  (M. Suto and H. Takehara , 2018)  دراسة، أما بيئة األعماؿ فنجد (2019
Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi , 2017)  وغَتىا من الدراسات، أما فيما

 ,Bafer Abd Zebari)  دراسةو  (Mohammed Kassim, 2016) دراسةىبص بيئة اػبدمات فنجد 

Fatih Cura, Karwan Hushyar Sherwani, 2015) كذلك خبصوص بيئة التعليم العاِف فنجد ،
 Muhammad Adnan, Abdulrahman Al-Aali, Ahmed Ali Soliman, Omair)  دراسة

Malik, Tanvir Farooq, 2013) دراسة، كذلك قبد فئة أخرى وىي فئة احملاسبُت فنجد   (
Norhayah Zulkifli and Azlan Amran, 2006). 

اعية يبلحظ أف عدد من الدراسات تتفق على وجود مستوى مرتفع اُف متوسط من اإلدراؾ باؼبسؤولية االجتم
 , Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi)  دراسةللمنظمات كما يف 

، ويوجد عدد من الدراسات تتفق على مستوى منتخفض (PHAM Duc Hieu, 2011)  دراسةو  (2017
 Bala)  دراسةو  (Öznur Bozkurt, 2019)   دراسةوضعي  من االدراؾ باؼبسؤولية االجتماعية كما يف 

Ramasamy and Hung Woan Ting, 2004). 

 باؼبسؤولية اؼبديرين وعي بُت قائمةيبلحظ كذلك أف عدد من الدراسات تتفق على وجود فجوات وتباين يف 
 M. Suto and H Takehara)   دراسةكما يف   للشركات االجتماعية اؼبسؤولية وانشطة للشركات االجتماعية
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، بل (Muhammad Adnan, Abdulrahman Aali, Omair Malik, 2013) دراسةو  (2018 ,
)   اف ىناؾ من يعتقد اف اؼبسؤولية االجتماعية موضوع يقتصر على العمل اػبَتي فقط كما يف دراسة
Kenneth M Amaeshi, Bongo C Adi, Chris Ogbechie, Olufemi O Amao, 2006). 

)  منظمات كما يف دراسةلل االجتماعية اؼبسؤولية مفهـو يزتعز  دور يف االسبلمية لقيمل أفىناؾ دراسة تثبت 
Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi , 2017). 

 والفجوة البحثية ما يميز الدراسة الحالية: ثانيال طلبالم
 الفرع األول: أوجو إستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

اؼبفاىيم وأحدث الدراسات يف ؾباؿ اؼبسؤولية االجتماعية وأنبية إدراكها االستفادة من اعبانب النظري ؼبتختل  -
 لدى منظمات األعماؿ.

االستفادة من اعبانب التطبيقي لبناء أداة الدراسة وطرؽ إستتخداـ األساليب االحصائية واؼبنهجية لتحليل نتائج -
 الدراسة اؼبيدآف.

اؽ اليت تفتحها الدراسات السابقة بعد التوصل اُف نتائج ىي ربديد الفجوة البحثية واالستفادة من ـبتل  اآلف-
 حباجة اُف مزيد من البحث والدراسة.

ربديد  الطالبتنوع الدراسات السابقة بُت تلك اليت أجريت يف البيئة احمللية والبيئة العربية واألجنبية سهل على -
 ىدؼ الدراسة والنقاط الواجب معاعبتها يف موضوع اؼبسؤولية االجتماعية.

 ما يميز الدراسة الحاليةالفرع األول: 

 وكب اؼبضي قبل ضرورية خطوة باعتباره اؼبسؤولية االجتماعية إدراؾؼبوضوع  تناوؽبا طريقةيف  تتميز الدراسة اغبالية
 حيث اعبزائر، يف األعماؿ ؼبنظمات واقعي كنموذج االقتصادية اؼبؤسسات مت الًتكيز علىو  ،والتجسيد التبٍت فكرة
 ضمن واالدراج والتجسيد التبٍت حيث من تتناوؽبا اعبزائر يف االجتماعية اؼبسؤولية حوؿ الدراسات أغلب أف

 لربنامج اغبسن السَت وجهة يف يق  الذي اؼبشكل وا االساسية اػبطوة بذلك مهملة اؼبنظمات اسًتاتيجية
 الطالبوحسب إطبلع  للمؤسسات، التنظيمية الثقافة ضمن ليست برامج تبٍت يعقل فبل االجتماعية، اؼبسؤولية
ما يعرؼ  وأ 19-زمة كوفيدأتوجد دراسة تناولت موضوع االدراؾ للمسؤولية االجتماعية يف ظل ظهور  فإنو ال

واليت تصادفت مع الدراسة اغبالية، فبا أعطى أنبية كبَتة  2020جائحة كورونا واليت ظهرت منذ بداية عاـ 
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تطبيقو من طرؼ منظمات األعماؿ، وحيث اف األزمات تعترب و ؼبوضوع اؼبسؤولية االجتماعية وحقيقة إدراكو 
غرار اؼبسؤولية االجتماعية، فمعظم اؼبنظمات تتبٌت االختبار اغبقيقي واؼبيدآف ؼبتختل  الربامج واؼبفاىيم على 

 ,Öznur Bozkurt)  دراسةالتطبيق الناقص ؽبا كما يف  واؼبسؤولية االجتماعية تبنيا نظريا دوف التطبيق الفعلي أ
 .(Kenneth M Amaeshi, Bongo C Adi, 2006)  دراسةو  (2019

 تمعؾب أفراد أغلب لدى االجتماعية اؼبسؤولية مصطلح عن خلفية وجود عدـقبد العكس من ذلك أي  وأ
 تطبيق وجود يعٍت دبا لديهم( اجملتمع ،...،العاملُت اؼبسانبُت، اذباه) اذباىاهتا من العديد تطبيق وجود مع الدراسة،
 .(2020 بلعريب، ؿبمد)، كما يف دراسة الدراسة ؾبتمع يدري َف حيث من االجتماعية للمسؤولية نسيب

مبلحظة  الطالبوبالنظر اُف الدراسات السابقة واليت تناولت موضوع إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية، سيحاوؿ 
ب الباحث كاروؿ واختبار إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية لدى اطارات اؼبؤسسات االقتصادية من خبلؿ أبعادىا حس

البعد االقتصادي، البعد القانوٓف، البعد االخبلقي، البعد اػبَتي( باعتبار معظم الدراسات السابقة تتناوؿ موضوع )
، (والعاملُت اؼبسانبُت، وأ/و اؼبالكُت الزبائن، البيئة، اجملتمع،)اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ أبعاد ـبتلفة مثل 

وؿ أكثر مشوال للمسؤولية االجتماعية، وأكثر وضوحا عند إجراء أف األبعاد اليت وضعها كار  الطالبحيث يرى 
باالضافة اُف أف أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ ىـر كاروؿ ى األفراد، وىذا ما ؼبسو ميدانيا، االستبياف عل

رب أساس تربز وتوضح بأف ىناؾ تدرج يف فهم وتطبيق للمسؤولية االجتماعية بداية بالبعد االقتصادي والذي يعت
البعد الثالث االخبلقي،  واؽبـر الذي وضعو الباحث كاروؿ، مث يليو البعد القانوٓف كتخطوة ثانية، مث االرتقاء كب

ختاما بالبعد الرابع اػبَتي والذي يعترب رأس اؽبـر والذي من خبللو تتوج اؼبسؤولية االجتماعية بفكرة مفادىا بأف 
ة تقـو هبا اؼبنظمة بل ىي نتاج مراحل وقناعات تًتسخ مع الوقت ضمن األعماؿ اػبَتية ليست ؾبرد أعماؿ شكلي

عماؿ اػبَتية واندماج راستخة بضرورة التبٍت اغبقيقي لؤل الثقافة التنظيمية لدى أفراد اؼبنظمة وبالتاِف تصبح ثقافة
 االستدامة.أهنا جزء ال يتجزأ  من اجملتمع ؿبققة بذلك  واؼبنظمة مع اجملتمع ومشاركتو كما ل

كذلك الدراسة اغبالية تتميز بكوهنا تطرقت ؼبصدر إدراؾ االطارات عينة الدراسة باؼبسؤولية االجتماعية، فعلى 
فإنو َف يسبق للدراسات السابقة أف وضعت فقرات خاصة ضمن االستبياف تستطلع عن  الطالبحد إطبلع 

راسة اغبالية فقد وضعت فقرة خاصة بذلك مثل مصدر مصادر إدراؾ مفهـو وأبعاد اؼبسؤولية االجتماعية، اما الد
مؤسسة  واعبامعات ا والتعرؼ على مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية كوف مصدر اؼبعرفة عن طريق وسائل االعبلـ ا

  ..اٍف..العمل نفسها
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 : الفجوة البحثيةالثانيالفرع 

النظرية والتطبيقية تبُت أف ىناؾ فجوة وانبها عب بعدما مت استعراض ومناقشة ـبتل  الدراسات السابقة وتفحص
 :كما يف اعبدوؿتها  حبثية سبكن الدراسة اغبالية من استغبلؽبا واالنطبلؽ ؼبعاعب

 الفجوة البحثية (3-2الجدول )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

تركيز الدراسات السابقة يف البيئة -
اؼبسؤولية اعبزائرية على تبٍت وتطبيق 

 االجتماعية.
 

َف صبيع الدراسات يف البيئة اعبزائرية -
تركز على موضوع إدراؾ اؼبسؤولية 
االجتماعية بشكل رئيسي ويتم تناولو 

 ضمنيا.

ركزت الدراسة اغبالية بشكل رئيسي -
على توافر انبية االدراؾ للمسؤولية 
االجتماعية لدى العينة، وقياس مستواه، 

 . الفروؽ وربديدىا باالضافة دراسة
أجريت معظم الدراسات السابقة يف -

 ظل ظروؼ تتميز باالستقرار نوعا ما.
التوجد دراسة أجريت عن إدراؾ -

-اؼبسؤولية االجتماعية يف ظل أزمة كوفيد
 .الطالبيف حدود اطبلع ، 19

الدارسة اغبالية أجريت يف ظل ظهور -
 19-ازمة كوفيد

على  تركيز معظم الدراسات السابقة-
قياس االدراؾ دوف ربديد مصدره لدى 

 أفراد العينة اؼبدروسة.

التوجد دراسة تعرضت ؼبصادر إدراؾ -
العينات اؼبدروسة ؼبفهـو اؼبسؤولية 

 .الطالبيف حدود اطبلع االجتماعية، 

الدراسة اغبالية حددت مصدر ادراؾ -
 اؼبسؤولية االجتماعية لدى أفراد العينة.

راسات السابقة على تركيز معظم الد-
ومستواه دوف مرعاة اؼبقارنة بُت االدراؾ 

ـبتل  اؼبنظمات ضمن نفس الدراسة إف 
 وجدت.

االدراؾ ندرة الدراسات اليت تقارف -
بُت ـبتل  اؼبؤسسات اؼبدروسة ومستواه 

 يف ذات الدراسة.

الدراسة اغبالية أجرت مقارنة ضمنية -
 بُت طبيعة إجابات أفراد العينة اؼببحوثة

 حسب مؤسسة العمل.

 إعتماد على ربليل الدراسات السابقة. الطالبمن إعداد  المصدر:

 

 

 

 



 ل للمسؤولية االجتماعيةاألدبيات التطبيقية إلدراك منظمات األعما           الفصل الثاني                  
 

019 
 

 الفصل: خالصة
 تقسيمها خبلؿ من البحث، ىذا يف عليها داعتمالامت  اليت السابقة الدراسات استعراض الفصل ىذا يف حاولنا

موضوع  تناولت من الدراسات كل أف الطالب وجد وقد ،باللغة العربية ودراسات األجنبية باللغة دراسات إُف
 يف ،(والعاملُت اؼبسانبُت، وأ/و اؼبالكُت الزبائن، البيئة، اجملتمع،)مثل  إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ أبعاد

حسب الباحث كاروؿ ) البعد االقتصادي، البعد القانوٓف، البعد االخبلقي، البعد  تتناوؿ اغبالية الدراسة أف حُت
 اػبدمية(.و ، باالضافة اُف ـبتل  القطاعات )االنتاجية اػبَتي(

 على اعتمد الذي اؼبتبع باؼبنهج تعلق ما منها عديدة أمور يف السابقة الدراسات من اغبالية الدراسة استفادت وقد
ـبتل   يف اؼبستعملة دىااأبع خبلؿ من متغَت اؼبسؤولية االجتماعية قياس ىبص فيما وأيضا والتحليل، الوص 
 طرؽ من اغبالية دراستنا استفادت كما الدراسة، عينة من البيانات عبمع كأداة االستبانة واستتخداـ األحباث،
 على للتعرؼ الوصفي باإلحصاء تعلق ما منها سيما ال السابقة الدراسات يف وردت اليت اإلحصائية اؼبعاعبة
 .وثباهتا قوهتا ومدى العبلقات ومعرفة الفرضيات الختبار االستدالِف واإلحصاء وعرضها البيانات

 األدوات عرض خبلؿ من الفصل ىذا تلي اليت التطبيقية للدراسة األساس حجر وضع مت الفصل ىذا خبلؿ ومن
.ومناقشتها النتائج عرض ذلك بعد ليتم الدراسة، إشكالية ؼبعاعبة اؼبستعملة والطريقة
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 :الفصل تمهيد
عرض و بعد أف قمنا بوضع أساس نظري ؼبتغَتات البحث لضبط اؼبفاىيم اؼبتناولة يف حبثنا جيدا يف الفصل األوؿ، 

يف الفصل الثآف ؼبعرفة أين تقع دراستنا بُت الدراسات اؼبشاهبة وما  الطالبأىم الدراسات السابقة اليت استعملها 
 IMRAD ىي اإلضافة اليت يبكن أف تقدمها، يأيت الفصل الثالث الذي يعترب من أىم اؼبراحل اؼبنهجية يف طريقة

لها غَتىا( اليت سيستعم ويتعلق بالطريقة واألدوات )إحصائية أ ومبحث بأكملو، وى وحيث ىبصص لو فصل أ
 .إثباتا وغبل مشكلة البحث واإلجابة عن تساؤالتو والتحقق من الفرضيات نفيا أ الطالب

يف اختيار األساليب اؼببلئمة لبحثو وبالتاِف  وفققد  الطالبيف كونو وبدد ىل  فصل الطريقة واألدوات تربز أنبية
تتشابو اؼبتغَتات والدراسات اؼبيدانية فإف الطريقة  والعكس، ألنو وحىت ل وتكوف إجابتو عن اإلشكالية موضوعية أ

اليت تصلح إلجراء حبث ما قد ال تصلح ؼبعاعبة حبث مشابو، لذا وجب االىتماـ باألدوات والطرائق اليت تعاًف هبا 
جيدا، اخذين يف اغبسباف طبيعة اؼبتغَتات وؾبتمع وعينة الدراسة ومدى مبلءمة األساليب اإلحصائية  إشكاليتنا

 .درتنا على التحكم فيها واستعماؽباوق

بتقسيم ىذا الفصل إُف مبحثُت: األوؿ يتناوؿ طبيعة الدراسة اؼبيدانية وكيفية اجرائها کمجتمع الدراسة  الطالبقاـ 
والعينة اؼبتختارة، ومصادر البيانات ومبوذج الدراسة، والثآف خاص باألساليب االحصائية اؼبستعملة والكيفية اليت 

 موضح: وببناء األداة الرئيسة يف دراستو وىي االستبانة كما ى لطالباقاـ هبا 

 إجرائها طريقةالدراسة اؼبيدانية و  منهجية :المبحث األول

 اؼبعاعبة اإلحصائية وبناء وتطوير أداة الدراسة طرؽ :المبحث الثاني
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 إجرائها طريقةالدراسة الميدانية و  منهجية: المبحث األول
ي ؼبوضوع إسقاط اإلطار النظر  اؼبؤسسات ؿبل الدراسة قصدسة بوجهة نظر عينة الدرا من خبلؿ استطبلع
يتطلب كتخطوة أوُف توفَت إطار منهجي واضح وبدد األدوات والقواعد األساسية والذي ، الدراسة على أرض الواقع

ؿ اختيار األدوات اليت يبكن من خبلؽبا إجراء الدراسة اؼبيدانية واإلجابة عن فرضيات البحث، وذلك من خبل
 .يد العينة وطريقة صبع البياناتاإلحصائية اؼبناسبة اليت تتبلءـ مع أىداؼ البحث، وربد

 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب األول
ذلك من وعينػة الدراسػة، و  ؾبتمعالتعػرؼ علػى و  اؼبتبعة سريع للمؤسسات ؿبل الدراسةعػرض  اؼبطلبيتنػاوؿ ىػذا 

 .بشكل مفصل عن اجملتمع والعينة اؼبراد دراستهاأجل توضيح الرؤية 

 نبذة عامة عن المؤسسات محل الدراسة: أوال

 1الجزائر اتصاالت.مؤسسة 1

االتصاؿ، باشرت الدولة و وعيا منها بالتحديات اليت يفرضها التطور اؼبذىل اغباصل يف تكنولوجيات اإلعبلـ 
قد ذبسدت ىذه اإلصبلحات يف سن و  ،اؼبواصبلتو بإصبلحات عميقة يف قطاع الربيد  1999اعبزائرية منذ سنة 

جاء ىذا القانوف إلهناء احتكار الدولػة علػى نشاطػات الربيػد  ،2000قانوف جديد للقطاع يف شهر أوت 
تطبيقا ؽبذا اؼببدأ، مت إنشاء سلطة و  ،تسيَت الشبكاتو بلؿ استغو تنظيم كرس الفصل بُت نشاطي الو اؼبواصبلت و 

اػبدمات اؼبالية الربيدية متمثلة يف و متعاملُت، أحدنبا يتكفل بالنشاطات الربيدية و ماليا و ضبط مستقلة إداريا 
 ."ثانيهما باالتصاالت فبثلة يف "اتصاالت اعبزائرو  مؤسسة" بريد اعبزائر"

استغبلؿ شبكة للهات  و بيع رخصة إلقامة  2001لمنافسة مت يف شهر جواف يف إطار فتح سوؽ االتصاالت لو 
 النقاؿ وأستمر تنفيذ برنامج فتح السوؽ للمنافسة ليشمل فروع أخرى، حيث مت بيع رخص تتعلق بشبكات

VSAT  الربط و  2003شبكة الربط احمللي يف اؼبناطق الريفية. كما مشل فتح السوؽ كذلك الدارات الدولية يف و
ذلك يف ظل و ، 2005بالتاِف أصبحت سوؽ االتصاالت مفتوحة سباما يف و  ،2004لي يف اؼبناطق اغبضرية يف احمل

يف نفس الوقت، مت الشروع يف برنامج واسع النطاؽ يرمي على تأىيل و  ،لقواعد اؼبنافسةو بدأ الشفافية احًتاـ دقيق ؼب
 .كممستوى اؼبنشآت األساسية اعتمادا على تدارؾ التأخر اؼبًتا 

                                                           
1
�http://www.algerietelecom.dz/ar/page/le-groupe-p2 le: 30/05/2021. 
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 . أىدافها:2.1

ثبلث أىداؼ أساسية يعتمد عليها ؾبمع اتصاالت اعبزائر سطرت إدارة ؾبمع اتصاالت اعبزائر يف برناؾبها مند 
وقد ظبحت ىده ( نوعية اػبدمات، الفعالية، اعبودةم )اؼ أساسية تقـو عليها الشركة وىالبداية ثبلث أىد

ببقائها يف الريادة وجعلها اؼبتعامل رقم واحد يف سوؽ االتصاالت األىداؼ الثبلثة اليت سطرهتا اتصاالت اعبزائر 
 .باعبزائر

 :اإلطار القانوني. 3.1

 SPA  اتصاالت اعبزائر، مؤسسة عمومية ذات أسهم برأس ماؿ تنشط يف سوؽ الشبكة وخدمات االتصاالت
احملدد  2000أوت سنة أغسطس  05اؼبؤرخ يف  2000/03تأسست وفق قانوف ، السلكية والبلسلكية باعبزائر

مارس  01بتاريخ  (CNPE) ، فضبل عن قرار اجمللس الوطٍت ؼبسانبات الدولةلقواعد العامة للربيد واؼبواصبلتل
وفق ىذا اؼبرسـو  ،لق عليها إسم " إتصاالت اعبزائر"الذي نص على إنشاء مؤسسة عمومية إقتصادية أط 2001

الذي حدد نظاـ مؤسسة عمومية إقتصادية ربت صيغة قانونية ؼبؤسسة ذات أسهم براظباؿ اجتماعي دينار جزائري 
ربت   ،دج 115.000.000.000,00اؼبقدر ب   2002ماي  11واؼبسجلة يف اؼبركز السجل التجاري يـو 

 .02B 0018083رقم 

 :زائروميالد اتصاالت الج 2000/03قانون . 4.1

عن استقبللية قطاع الربيد واؼبواصبلت حيث مت  2000أوت  05اؼبؤرخ يف  03/2000نص القرار 
لك مؤسسة اتصاالت اعبزائر  تكفلت بتسيَت قطاع الربيد، وكذدبوجب ىذا القرار إنشاء مؤسسة بريد اعبزائر واليت

وبعد ىذا القرار أصبحت اتصاالت اعبزائر اليت ضبلت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت يف اعبزائر، إذ 
لتصبح اتصاالت اعبزائر مؤسسة عمومية ، مستقلة يف تسيَتىا عن وزارة الربيد ىذه األخَتة أوكلت ؽبا مهمة اؼبراقبة
بعد أزيد من عاميُت وبعد دراسات قامت  ،اقتصادية ذات أسهم برأس ماؿ اجتماعي تنشط يف ؾباؿ االتصاالت
، أضحت اتصاالت اعبزائر حقيقة 03/200هبا وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ تبعت القرار 

 .2003جسدت سنة 

لكي تبدأ الشركة يف إسباـ  2003 إطاراهتا االنتظار حىت الفاتح من جانفي سنةو كاف على اتصاالت اعبزائر 
حيث أصبحت  ،لكن برؤى مغايرة سباما ؼبا كانت عليو قبل ىدا التاريخ ،دأتو مند االستقبلؿمشوارىا الذي ب
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الشركة مستقلة يف تسيَتىا على وزارة الربيد، وؾبربة على إثبات وجودىا يف عاَف لَتحم، فيو اؼبنافسة شرسة البقاء 
 .فيها لؤلقوى واألجدر خاصة مع فتح سوؽ االتصاالت على اؼبنافسة

 1ؤسسة اتصاالت الجزائر والية الجلفة. م5.1

( أي بعد تقسيم قطاع الربيد واؼبواصبلت، وىي عبارة 2003فرع اتصاالت اعبزائر باعبلفة سنة ) تأسس
عن مؤسسة عمومية خدماتية ذات طابع ذباري، تعمل على التسيَت والتنسيق بُت الوكاالت التجارية واؼبراكز التقنية 

ء الكلي للمؤسسة، كانت تسمى يف بداية التابعة ؽبا لضماف خدمات ذات نوعية، وزيادة اإلنتاجية وربسُت األدا
( مت تغَت إظبها إُف اؼبديرية العملية لبلتصاالت وىي اآلف تابعة إُف اؼبديرية العامة 2010بالوحدة العملية إُف غاية )

 باعبزائر العاصمة.

 أىدافها: 1.5.1

 تركيب وتوسيع الشبكة اؽباتفية للثابت عرب كامل تراب الوالية. - 

 %(. 85صيل الديوف االستحقاقات اؽباتفية إُف )رفع نسبة رب -

 القياـ باغبمبلت اإلعبلنية واالشهارية لزيادة عدد اؼبشًتكُت يف خدمات اؽبات  واإلنًتنت. - 

 .ة اليومية لشبكة األلياؼ البصريةإصبلح األعطاؿ اليت سبس خطوط اؼبشًتكُت فضبل عن اؼبتابع - 

 تزويد اؼبؤسسات العمومية والشركات باػبدمات االتصاالت والتجهيزات اليت تستتخدـ يف نقل اؼبعطيات - 

 تزويد اؼبديرية العامة باإلحصائيات األسبوعية والشهرية والسنوية وباؼبعطيات واؼبعلومات اليت تتعلق -

 باؼبشاريع اؼبستقبلية. 

 دماتها: خ 2.5.1 

 .خدمة اؽبات  الثابت -

 ."ADSLدمات اإلنًتنت ذات التدفق العاِف التدفق "خ -
                                                           

 .2021أفريل ، ية اعبلفةاؼبديرية العملية التصاالت اعبزائر بوال معلومات من 1
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 خدمات االتصاالت وتشكيل شبكات احمللية )اإلنًتانت(. - 

 ".liaison specialisteخدمة اػبطوط اػباصة " - 

 خدمات ما بعد البيع للزبائن اليت تتعطل أجهزىم مثل: اؼبودـ ....  - 

 خدمة البطاقات اؼبسبقة الدفع جبميع أنواعها.  -

 الفاتورة اؼبفصلة .... يزة النداء الثآف، اػبدمات واؼبزايا اجملانية اليت يستفيد منها كل زبوف أو مشًتؾ مثل: م -

 " واؼبتخادع اؽباتفية وغَتىا ...KMSالتعاقد مع األكشاؾ اؼبتعددة اػبدمات " -

 1. مؤسسة سونلغاز2

طنية، وذلك ألهنا سبلك العديد من االمتيازات تعترب مؤسسة سونلغاز من بُت أىم اؼبؤسسات االقتصادية الو 
اليت جعلتها تتفوؽ بشكل كبَت يف ىذا اجملاؿ، حيث ربتكر إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها يف اعبزائر، وكذلك نقل 

٪ منذ يـو تأسيسها 50وتوزيع الغاز الطبيعي كما أهنا سانبت يف رفع مستوى توزيع الكهرباء يف الببلد بأقل من 
كما تعد مؤسسة سونلغاز اكرب مرفق كهربائي على صعيد العاَف العريب ككل، كما أهنا ربتل اؼبرتبة   1969عاـ 

 ارقما صعبا يف السوؽ االقتصادية إذ بل  ؾبمل أعماؽب سبثل الرابعة بعد الشركات السعودية واؼبصرية والكويتية، فهي
بالنسبة لقطاع الكهرباء،  1999مليوف دوالر أمريكي( يف سنة  600بليوف دينار جزائري )حواِف  43أكثر من 

مليوف  97 ما يعادؿأعماؽبا فيو أكثر من سبعة ببليُت دينار جزائري  رقم أما بالنسبة لقطاع الغاز فقد وصل 
ذلك بدعم من الدولة اليت و الغاز بأسعار منتخفضة زيادة على كل ىذا فإهنا تتميز ببيع الكهرباء و  ،دوالر أمريكي

قد وصلت اليد العاملة يف رغم فتح رأس ماؿ الشركة على شكل أسهم فو ، إُف حد اآلف الوحيد ستثمراؼبتبقى 
عة آالؼ رئيس فريق من بينهم حواِف ثبلثة آالؼ  موظ  وسبعامل أل   21مؤسسة سونلغاز إُف أكثر من 

 .أل  عامل 11و

 :نشأتها.1.2

فرنسا تدعى إف نشأة مؤسسة سونلغاز تعود إُف العهد االستعماري، حيث كانت شركة احتكارية تابعة ل 
وبعد استقبلؿ اعبزائر بقيت كما ىي إُف ، 05/06/1947كاف ذلك يف:  (E G A) زمؤسسة الكهرباء والغا

                                                           
1
�https://www.spe.dz/index.php/ar/  le: 30/05/2021. 
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فرنسي، وبصدور األمر حيث مشلها قرار التأميم نظرا للتخراب الذي خلفو االستعمار ال 28/06/1969غاية 
مع و  (I.C.E.P) يسمى بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز وظهر ما اعبزائر مت حل مؤسسة كهرباء وغاز 69-59

ذباري وفقا و تغَت طابع اؼبؤسسة إُف شركة ذات طابع صناعي  ،ـ1991بالضبط يف سنة و مطلع التسعينات 
  .إلصبلحات اقتصادية اؼبستهدفة آنذاؾ

 : 1المراحل التي مرت بها ىذه المؤسسة. أىم 2.2

  يف ىذه اؼبرحلة سارت مؤسسة سونلغاز على نفس الوتَتة اليت  :(1969 –1962)مرحلة ما بعد االستقبلؿ
  .كانت تسَت عليها مؤسسة الكهرباء والغاز الفرنسية

  بعد حل مؤسسة كهرباء وغاز اعبزائر مت إنشاء الشركة الوطنية  :(1990 –1969 )مرحلة التسيَت االشًتاكي
احملرؾ للتحوؿ الذي عرفتو أنشأت ؾبموعة من الشركات الوطنية لتكوف دبثابة ويف ىذه اؼبرحلة َ  ،رباء والغازللكه
سبت إعادة اؽبيكلة لشركة سونلغاز أدت إُف ربويل ستة وحدات إُف مؤسسات  1983ويف سنة  ،الببلد
 :بذاهتا لكنها تابعة لسونلغاز ىي قائمة عمومية

   كهريKAHRIF أشغاؿ الكهرباء الريفية. 

  كهريبKAHRAKIB  زبتص باألشغاؿ الكهربائية.  

  كاناغازKANAGAZ إقباز قنوات نقل وتوزيع الغاز. 

  إينارغاINERGA بناء اؽبياكل اإلدارية لسونلغاز. 

   أتركيبETRKIB تركيب اؼبعدات يف ـبتل  احملطات. 

  أ ـ سAMC (مؤسسة صناعة عدادات وأجهزة القياس واؼبراقبة  )تطبق بالعلمة. 

 يف ىذه اؼبرحلة برز نظاـ قانوٓف جديد يتماشى مع معطيات احمليط حيث ربولت شركة  :مرحلة التسعينات
اؼبؤرخ  475-91وجب اؼبرسـو التنفيذي وىذا دب ،الكهرباء والغاز إُف ىيئة عمومية ذات طابع صناعي وذباري

 .األمر الذي ظبح للمؤسسة بالتحرر شيئا فشيئا من تدخل الدولة 14/12/1991يف 

                                                           
1
�https://www.sonelgaz.dz/fr le:31/05/2021 

https://www.sonelgaz.dz/fr
https://www.sonelgaz.dz/fr
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حيث تغَت دبوجبو النظاـ القانوٓف للشركة  2002-06-01اؼبؤرخ  195-02وبعد ظهور اؼبرسـو الرئاسي 
واإلنتاج والتحرر يف العمل فمؤسسة سونلغاز أصبحت شركة ذات أسهم أألمر ألذي أعطاىا دفعا كبَتا للتنظيم و 

 .يع الغاز عرب كامل الًتاب الوطٍتتتكفل بتوفَت الطاقة الكهربائية وتوز 

 :مهام وأىداف مؤسسة سونلغاز. 3.2

  .ىناؾ مهاـ تسيَتية وأخرى تقنية :المهام. 1.3.2

 :  المهام التقنية أ/

 واؼبالية اؼبطابقة ؽبدفها تصاديةإقباز الدراسات التقنية والتكنولوجية واالق. 

 ة الكهربائية والغازية يف الببلدربديد سياستها لبيع وترويج الطاق. 

 ية كل ما يتصل هبدفها الًتقية واالىتماـ بكل الوسائل اعبديدة الستغبلؿ الطاقة الغازية والكهربائية وتنم
 .لتوزيعلنقل ، وا: البحوث واالستكشافات التكنولوجية يف ؾباؿ اإلنتاج ، ااالجتماعي مثل

 :المهام التسييريةب/ 

 النقل ،التوزيع وذبارة الطاقة الكهربائية داخل اعبزائر وكبو اػبارجإنتاج ،.  

 ل احتياجات السوؽ الوطٍت وتوزيعونقل الغاز ألج. 

 ت داخل اعبزائر وكبو اػبارجاؼبسانبة يف ذبارة الغاز بواسطة قنوا. 

  اؼبوجودة يف اعبزائر ويف اػبارج االقتصاديةخلق فروع  و أخذ مسانبات يف الشركات. 

 :األىداف 2.3.2

 تبار عوامل األمن مهما كاف السعرضماف توزيع عمومي للغاز بأخذ بعُت االع. 

 ضماف إنتاج وتوزيعا لكهرباء ذات اعبودة.  

 سنويزبطيط برنامج اؼبؤسسة ال. 
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 والصيانة الكهرومنزلية والغازية القياـ بعمليات البيع والًتكيب. 

 ؿباولة تقليص الديوف. 

 ؼبتمثل يف توفَت اػبدمة العموميةربقيق اؽبدؼ العاـ ا. 

   1:بالجلفةلتوزيع اتعريف مديرية . 4.2

اؼبوجود مقرىا  S.D.C إف مديرية اعبلفة ىي مديرية جهوية تابعة للمديرية العامة سونلغاز توزيع الوسط 
وأصبح يعمل على تغطية   1977عاـ  استقلتكانت سونلغاز اعبلفة سابقا تابعة ؼبركز اؼبدية ، مث ،  حاليا بالبليدة

ألمر ا ظهر تنظيم جديد أعطى حرية أكثر للمركز ليتحوؿ إُف مديرية، 2004كل قطاع الوالية ، ويف جويلية سنة 
اعبلفة أصبحت تقـو بتسيَت الكثَت من بألخَتة موقعا اسًتاتيجيا ىاما ومن مث فإف مديرية التوزيع االذي منح ؽبذه 

 ؾباِف الكهرباء و الغاز.الزبائن يف 

 : مديرية التوزيع مهام 1.4.2

 .إيصاؿ الكهرباء والغاز للزبائن اعبدد 

 . تسيَت منشآت توزيع الطاقة الكهربائية 

  للمؤسسة .تطبيق السياسة التجارية  

  الطاقة الكهربائية و الغازية .استمرارية  توزيع 

 2. مؤسسة نفطال3

تارىبيا ، دينار جزائري 40.000.000.000( برأس ماؿ قدره SPAاؿ ىي شركة مسانبة )نفط
توزيع احملروقات من مهاـ مؤسسة سونطراؾ اُف اف اصدر و اعبزائر كاف نشاط التتخزين  استقبلؿوبالضبط بعد 
 اؼبنتجاتتوزيع و الوطنية لتكرير  اؼبؤسسةالذي اقتضى إنشاء و  1980افريل  06يف  80/101مرسـو رقم 

                                                           
 .2021معلومات من مديرية التوزيع بوالية اعبلفة، أفريل  1

2
�https://www.naftal.dz/fr/� le: 31/05/2021. 

https://www.naftal.dz/fr/
https://www.naftal.dz/fr/
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 اؼبنتجاتتكرير وتوزيع و واىتمت بصناعة  1982نشاطها يف الفاتح جانفي  اؼبؤسسة بدأت   (ERDP) البًتولية
 :اُف مؤسستُت 1987اوت  25يف  87/789 رقم  اؼبرسـوقسمت فيما بعد وفق و ، عدلت البًتولية

  – (NAFTEC)البًتوؿ نفطاؾ رتصفية وتكريمؤسسة ـبتصة يف   1-

  نفطاؿ عبلمةومشتقاهتا على مستوى الًتاب الوطٍت ربت  البًتولية اؼبنتجاتوتسويق  مؤسسة ـبتصة يف توزيع -2
(Naftal)  البًتولية، يتكوف  اؼبنتجات توزيعو الوطنية لتسويق  اؼبؤسسةالدوِف باسم و وعرفت على الصعيد الوطٍت
 :من (NAFTAL) نفطاؿ ؼبؤسسة األجنيبمصطلح 

(Naft)- ويعٍت النفط مصطلح عريب. 

  (AL)- اختصار لكلمة اعبزائر (Algeria)  

ي للمؤسسة يف يقع مقرىا الرئيس، (spa) مسانبةأصبحت مؤسسة نفطاؿ مؤسسة  1998افريل  18بداية من 
خطوط سبثل فروع مؤسسة نفطاؿ وىي فرع الوقود، فرع الغاز  طبسالشراقة اعبزائر العاصمة ورمزىا يتكوف من 

 .وأخَتا فرع الشراكة والنشاطات الدولية والعجبلت، فرع الزيوت، فرع الزفت اؼبميع

 تتدخل أساسا يفو عرب كامل الًتاب الوطٍت  هتامشتقاو البًتولية  اؼبوادتوزيع و تسويق  والدور الرئيسي لشركة نفطاؿ ى
  :التاليةاجملاالت 

 اػباصة واؼبواد العجبلتوالزفت،  ، الزيوتاؼبميعالبًتوؿ  توزيع، زبزين وتسويق الوقود، غاز. 
  وإُف الزبائن عرب وسائل  الرئيسية اؼبراكزإُف  ومشتقاهتا من مراكز التكرير والتصنيع البًتولية اؼبوادنقل

 .، الباخرات كذا عربات السكة اغبديديةيف االنابيب، الشاحنات واؼبتمثلة اؼبتاحةالنقل 
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 : مجتمع وعينة الدراسةثانيا

 مجتمع الدراسة:  -1
 مؤسسة) اعبلفة دبدينة التالية اؼبؤسسات يف العاملُت واؼبسؤولُتجبميع االطارات العاملُت سبثل ؾبتمع الدراسة 

 إطار. 150والبال  عددىم  2020/2021للموسم  ،(اعبزائر اتصاالت مؤسسة نفطاؿ، مؤسسة سونلغاز،
 حيث تنقسم اُف جزئُت: عينة الدراسة: -2
 اؼبؤسساتإطار من العاملُت يف  30: مت إختيار عينة عشوائية استطبلعية تقدر بػ العينة االستطالعية - أ

، حيث مت تطبيق (اعبزائر اتصاالت مؤسسة نفطاؿ، مؤسسة سونلغاز، مؤسسة) اعبلفة دبدينة التالية
األداة اؼبستتخدمة الدراسة على العينة االستطبلعية وذلك من أجل التحقق من صبلحية األداة 
لتطبيقها على أفراد العينة الكلية وذلك من خبلؿ حساب صدؽ وثبات األداة بالطرؽ االحصائية 

 اؼبناسبة.
 دبدينة التالية اؼبؤسسات يف العاملُت منعلى اإلطارات إستمارة  120مت توزيع  :العينة األصلية - ب

ومت االعتماد يف طريقة اختيار  ،(اعبزائر اتصاالت مؤسسة نفطاؿ، مؤسسة سونلغاز، مؤسسة) اعبلفة
 اغبجم االنسب لعينة الدراسة على معادلة ستيفن ثامبسوف وىي موضحة كما يلي:

 معادلة ستيفن ثامبسون: -
 

   
   (   )

(   )  (     )   (   )
 

 
 حيث أف: -
- Nىو حجم اجملتمع : 
- Z 1.96وىي تساوي  0.95: ىي الدرجة اؼبعيارية اؼبقابلة ؼبستوى الداللة. 
- D 0.05: ىي نسبة اػبطأ وىي تساوي. 
- P 0.50: ىو نسبة توفر اػباصية واحملايدة وىي تساوي. 
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 وبعد تطبيق اؼبعادلة السابقة حسابيا قبد مايلي:
 
 

  
        (      )

(     )  (           )      (      )
     

 
من ؾبتمع الدراسة،  %72استمارة صاغبة لبلستعماؿ واؼبعاعبة، وىو ما يبثل  108ولقد مت اسًتجاع  -

 وكانت التفاصيل كما يلي:

 واالستمارات الموزعة مؤسسات محل الدراسة (1-3الجدول )
 المؤسسة            

 االستمارات 

 

 سونلغاز

 

 نفطال

 

 اتصاالت الجزائر

 

 المجموع

 120 32 45 43 اؼبوزعة

 108 28 41 39 اؼبسًتجعة

 .بناء على احصائيات اؼبؤسسات الطالبمن إعداد  :المصدر

ا، أـ ر دراستها، سواء أكانت ىذه اؼبفردات بشوباعتبار أف ؾبتمع الدراسة ىو: "صبيع مفردات الظاىرة اؼبراد 
، كوهنم العنصر اؼبعٍت واؼبسؤولُت اإلطاراتجتمع الدراسة اؼبعٍت بالبحث ىم ؾبموع مف ،1"أنشطة، أـ غَت ذلك

بالدرجة األوُف دبوضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات، وكوف صبيع االطارات مؤىلة لتقلد مناصب القيادة يف 
 عرب صبيع اؼبؤسسات ؿبل الدراسة اؼبيدانية.ؾبلس االدارة 

                                                           
 .4ص ،2008 مصر، اؼبنهل، دار االجتماعية، والعلوم التربية في العلمي البحث منهجيةمصطفى دعمس،  1
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 االطار المنهجي للدراسة ومصادر البيانات: المطلب الثاني
هبب أوال ربديد اؼبنهج اؼبتبع فإنو من أجل الوصوؿ إُف أىداؼ البحث واختبار فرضياتو و  اؼبطلبيتنػاوؿ ىػذا 

 ،الضرورية للدراسة اؼبيدانية وطرؽ وأدوات صبعهااؼبناسب لئلجابة عن التساؤالت ومن مث ربديد مصادر البيانات 
 .ونقـو بعد ذلك بًتميزىا وتنظيمها ليتسٌت لنا بعد ذلك اجراء االختبارات عليها

 أوال: منهج الدراسة

إُف ؾبموعة اغبقائق يف أي  وبأنو: "الوسيلة اليت يبكن عن طريقها الوصوؿ إُف اغبقيقة أيبكن تعري  اؼبنهج عموما 
ما يطلق  اق  أخرى وتعميمها للوصوؿ هبا إُفحيتها يف مو بل  وؿباولة اختبارىا للتأكد من صواقموق  من اؼب

 1."النظرية، وىي ىدؼ كل حبث علمي اصطبلحعليو 

الربنامج الذي وبدد  واؼبعآف، وى والتصورات أ و"الطريقة اؼبنظمة يف التعامل مع اغبقائق واؼبفاىيم أ كما يعرؼ بأنو
، وى وإُف اغبقيقة، أالسبيل للوصوؿ  خطة منظمة لعدة عمليات  والطريق اؼبؤدي إُف الكش  عن اغبقيقة يف العلـو

  2".الربىنة عليها وحسية بغية الوصوؿ إُف الكش  عن اغبقيقة أ وذىنية أ

، وفحص عبلقاهتالدراسة متغَتات ىذا اؼبوضوع والبحث يف  األفضلاؼبنهج الوصفي باعتباره اؼبنهج  تخدامنااست
نفيها؛ حيث أف اؼبنهج الوصفي يتلتخص يف: "متابعة  وعلمية إما من إثباهتا أ نا وفق خطواتفرضياهتا، دبا يبكن

 خبلؿ وكمية يف فًتة زمنية معينة، أ وحدث ما معتمدا على معلومات نوعية أ وىدؼ أ وظاىرة أ ومبلحظة
بغَتىا من الظواىر للوصوؿ لنتائج تساعد  وعبلقاهتافًتات زمنية ـبتلفة بغرض التعرؼ على شىت جوانب الظاىرة 

 3."مستقببليف فهم الواقع الراىن ليتم تطويره 

اؼبنهج الوصفي يتبع يف خطواتو بعض الوسائل والطرؽ اؼبتختلفة للبحث بغية ربقيق أىدافو، ومن أجل ربقيق  ألفو 
الضرورية، مث طرحو على مؤسسات أداة ىامة عبمع البيانات  باعتباره استبيافإعداد أىداؼ ىذه الدراسة فقد مت 

 العينة مرورا اُف ربليل البيانات احملصل عليها من خبلؿ عرض ؾبتمع الدراسة وربليل مكوناتو.

 

                                                           
 .4ص ،مرجع سابقمصطفى دعمس،  1
 .13ص ،2008مصر، ، دار اؼبنهل، واألساليب: التقنيات االجتماعيةمناىج البحث في العلوم علي معمر عبد اؼبؤمن،  2
 .35، ص2008، األوُف، الدار اؼبصرية اللبنانية، مصر، الطبعة مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البيئة الرقميةمتوِف النقيب،  3
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 الدراسة نموذجثانيا: بناء 

يتصور من خبللو طريقة  ببناء مبوذج الطالبربليلها قاـ و بعد االطبلع على الدراسات السابقة حوؿ اؼبوضوع 
االدراؾ للمسؤولية االجتماعية من طرؼ االطارات ؿبل اؼبؤسسات اؼبدروسة، من خبلؿ أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية 

 اآليتوالشكل اليت وضعها الباحث كاروؿ، وفقا للمتغَتات الشتخصية والوظيفية عبميع أفراد عينة الدراسة اؼببحوثة، 
 :يوضح أمبوذج الدراسة بشكل تفصيلي

 نموذج الدراسةبناء  (1-3)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بناء على الدراسات السابقة الطالب: من إعداد المصدر

 المعالجة اإلحصائية وبناء وتطوير أداة الدراسة طرق :المبحث الثاني
تفسَتىا مت اإلعتماد على اغبزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية ىداؼ الدراسة وربليل البيانات و بغرض ربقيق أ

Statistical Package for Social Sciences SPSS  مت  ،إدخاؽباو فبعد ترميز البيانات  ،26اإلصدار
 .اإلعتماد على ؾبموعة من األساليب اإلحصائية اؼبناسبة ألىداؼ الدراسة

 منظمات األعمال إدراك
 مسؤولية االجتماعيةلل

 البعد االقتصادي

 قانونيالبعد ال

 خالقيالبعد األ

المتغيرات  لخيريالبعد ا
 الشخصية والوظيفية
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 الدراسة المفاىيم االحصائية المستخدمة في: المطلب األول
 ،العديد من اؼبفاىيم اؼبرتبطة باإلحصاء الوصفي واالستدالِف الطالباستتخدـ  ربليل بيانات الدراسةمن أجل 

تتناسب مع أسئلة البحث والفرضيات اؼبقًتحة، كما مت إستتخداـ بعض االختبارات لفحص دقة أداة الدراسة، 
 ويبكننا تلتخيص ؾبمل األساليب واألدوات كالتاِف:

 أدوات إحصائية تتعلق ببناء أداة الدراسة :أوال

وذلك بغية تقدير ثبات الدراسة، حيث يؤخذ ىذا  :Cronbach's alpha (a) معامل ألفا كرونباخ-1
 الواحد، وكلما اقًتب الواحد الصحيح فهذا يعٍت ثباتا أكرب للدراسة.و العامل قيما تًتاوح بُت الصفر 

 :اآليتقاعدة عامة للتعامل مع ىذا اؼبعامل مفادىا  حيث يعرؼ يف ؾباؿ منهجية البحث العلمي

 (؛ فهذا يعٍت أف الدراسة تتمتع بثبات ضعي ، األمر  الذي 0,6) إذا كاف معامل ألفا كرونباخ أقل من
 .يلـز إعادة النظر يف أداة الدراسة

 ( ؛ فهذا يعٍت أف الدراسة تتمتع بثبات مقبوؿ0,7-0,6إذا كاف معامل ألفا كرونباخ يًتاوح بُت). 

 ( ؛ ىذا 0,8-0,7إذا كاف معامل ألفا كرونباخ يًتاوح بُت)بثبات جيد يعٍت أف الدراسة تتمتع. 

 ( ؛ فهذا يعٍت أف الدراسة تتمتع بثبات فبتاز.0,8إذا كاف معامل ألفا كرونباخ أكرب من) 

الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو، وذلك لتقدير و كل فقرة   إرتباط بُت درجة معامل االرتباط لبيرسون:-2
توافق مع االختبارات اؼبعلمية، ويستتخدـ لدراسة خاصية ثبات مقياس يالذي و االتساؽ الداخلي ألداة الدراسة، 

 .شدة العبلقة بُت اؼبتغَتاتو ليكرت، وكذا لتحديد نوع 

 أدوات إحصائية تتعلق باختبار الفرضيات :ثانيا

 ربليلها.و الوظيفية ألفراد عينة الدراسة و للتعرؼ على الصفات الشتخصية  النسب المئوية:و التكرارات  -1

كل  والبفاض استجابات أفراد الدراسة كب ووذلك ؼبعرفة مدى ارتفاع أ (:Meanالمتوسط الحسابي) -2
 .فقرات االستبياف

 .بعدكل  ووذلك ؼبعرفة اذباىات أفراد الدراسة كب (:Mean Weight) المرجحالمتوسط الحسابي  -3
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مدى اكبراؼ استجابات أفراد ذلك بغية التعرؼ على و : (Standard déviationاالنحراف المعياري ) -4
الصفر بعد، ويوضح أيضا التشتت يف استجابات أفراد الدراسة، فكلما اقًتبت قيمتو من  وكل فقرة أ والدراسة كب

تساوي الواحد فهذا يعٍت تشتت  وأما يف حاؿ كانت قيمتو أكرب من أ عدـ تشتتها،فهذا يعٍت تركز اإلجابات و 
الفقرات لصاٌف األقل تشتتا عند تساوي  ويفيد أيضا يف ترتيب العبارات أاإلجابات وعدـ تركزىا، كما أنو 
 اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح بينهما.

  إلختبار معنوية متوسط اإلجابات لكل ؿبور. :لعينة واحدة tاختبار -5

اإلجابات حملور اؼبسؤولية اإلجتماعية اليت يبكن أف تعزى  فروؽإلختبار  : One Way Anova إختبار -6
 .والوظيفية إُف  ألحد اؼبتغَتات الشتخصية

 .اختبار لتحديد إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وىو Smirnov –Kolmogorov اختبار -7

 طرق قياس االتجاىاتالمطلب الثاني: 
وفق مقياس ليكرت  اؼبصممةو كما ذكرنا سابقا فقد استتخدمنا يف االستبياف األسئلة اؼبغلقة و تحديد األوزاف اؼبعطاة ل

موافق اػبماسي الذي يعد األنسب بالنسبة ؽبكذا دراسات، وقد كانت اػبيارات اؼبتاحة أماـ كل عبارة كما يلي )
ألفراد عينية البحث على ضرورة (، وقد أكدنا غير موافق تماما، غير موافق،  ما لحد موافق، موافق، تماما

اختيار إجابة واحدة فقط أماـ كل فقرة، ومن أجل ربديد االذباه أعطينا الحتماالت اإلجابة اػبمسة السابقة أوزانا 
 :اآليتموضح يف اعبدوؿ  وؿبددة كما ى

 األوزان المعطاة لخيارات اإلجابة المتاحة في االستبيان (2-3) الجدول
 الوزن خيارات اإلجابة
 5 موافق سباما
 4 موافق

 3 موافق غبد ما
 2 غَت موافق
 1 غَت موافق سباما

 اؼبقاييس االحصائية اؼبعتمدة.باإلعتماد على  الطالبمن إعداد  :المصدر



 واألدوات الطريقة                                                                                 الثالث الفصل
 

026 
 

الدنيا( مت و وانطبلقا من األوزاف اؼبوضحة يف اعبدوؿ أعبله وغبساب طوؿ خبليا ليكرت اػبماسي )اغبدود العليا 
(، مث بعد 0.8=5\4( مث تقسيمو على عدد فئات اؼبقياس للحصوؿ على طوؿ اػبلية )4=1-5)حساب اؼبدى 

الواحد الصحيح، واستمرت اإلضافة إُف غاية الوصوؿ إُف  وىو ذلك مت إضافة ىذا العدد إُف اقل قيمة يف اؼبقياس 
 :اآليتموضح يف اعبدوؿ  والناتج كما ى تأعلى قيمة يف اؼبقياس وىي العدد طبسة وكان

 االتجاه الموافق لهاو المتوسطات المرجحة  (3-3) الجدول
 االتجاه المتوسط المرجح 
 غير موافق تماما (1.79 -1) 1
 غير موافق (2.59 -1.8) 2
 ما لحد موافق (2.6-3.39) 3
 موافق (4.1 -3.4) 4
 موافق تماما (5 -4.2) 5

 .450ص:  ،واالستدالِفالوصفي  مقدمة يف اإلحصاء عز عبد الفتاح، :المصدر
 

كل فقرة من فقرات الدراسة  واالذباه العاـ كب داعبدوؿ، يبكننا أف نستنتج بأف ربدي ىذا  من خبلؿ
 يكوف وفقا لآللية التالية:

 تأكيد ما جاء  و، فهذا يعٍت إف االذباه العاـ كب(5-4.2)إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للعبارة يًتاوح بُت
 ."موافق تماما"وفيها يتجو كب

 تأكيد  و(، فهذا يعٍت أف االذباه العاـ كب4.19 -3.4)إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للعبارة يًتاوح ما بُت
 ".موافق"وما جاء فيها يتجو كب

 تأكيد  و، فهذا يعٍت أف االذباه العاـ كب(2.59 -1.8)إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للعبارة يًتاوح ما بُت
 ". ما لحد موافق "وفيو يتجو كبما جاء 

  تأكيد  و، فهذا يعٍت أف االذباه العاـ كب(3.39 -2,6)إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للعبارة يًتاوح ما بُت
 ."غير موافق"وما جاء فيو يتجو كب

 تأكيد ما  و، فهذا يعٍت أف االذباه العاـ كب(1-1.79)إذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للعبارة يًتاوح ما بُت
 ." غير موافق تماما" جاء فيو يتجو كبو

البعد  عبارة و المتغير عبارة عن مجموعة من األبعاد، بعد ) وأما بالنسبة لتقدير مستوى كل متغَت أ
، فإننا كبتاج إُف مقياس خاص وبدد درجة مستوى كل متغَت، ويف ىذا الصدد تؤكد مجموعة من الفقرات( عن
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: مرتفع، متوسط، اؼبقياس الثبلثي الذي يضم ثبلث مستويات للتصني  وىي العديد من الدراسات على
 منخفض.

، مث تقسيمو على عدد فئات (4=1-5، )ولتحديد القيم اؼبوافقة ؽبا يتم اللجوء إُف حساب اؼبدى
، مث بعد ذلك مت إضافة ىذا العدد إُف أقل قيمة يف اؼبقياس (1.33=3\4)اؼبقياس للحصوؿ على طوؿ اػبلية، 

الناتج   تالواحد الصحيح، واستمرت اإلضافة حىت الوصوؿ إُف أعلى قيمة يف اؼبقياس وىي العدد طبسة وكان وىو 
 موضح يف اعبدوؿ األيت: وكما ى

 المستويات الموافقة لهاو المتغيرات و المتوسطات المرجحة لألبعاد  (4-3) الجدول
 المستوى المتوسط المرجح

 منخفض (2.33 -1)
 متوسط (2.34-3.67)
 مرتفع (5 -3.68)

 .اؼبعتمدة االحصائية اؼبقاييس على باإلعتماد الطالب إعدادمن  :المصدر
 : كااليتاؼبتغَتات يف ىذه الدراسة والذي سيكوف  و من خبلؿ اعبدوؿ يبكننا أف نستنتج مستوى األبعاد 

 فهذا يعٍت أف مستواه العاـ يبيل  (،5-3.68) اؼبتغَت يًتاوح ما بُت  وإذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للبعد أ
 .مرتفعاألف يكوف 

 فهذا يعٍت أف مستواه العاـ (3.67-2.34)اؼبتغَت يًتاوح ما بُت  وإذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للبعد أ ،
 .متوسطايبيل ألف يكوف 

 فهذا يعٍت أف مستواه العاـ يبيل (2.33-1)اؼبتغَت يًتاوح ما بُت  وإذا كاف اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح للبعد أ ،
 .منخفضاألف يكوف 

 الدراسة أداة وتطوير بناء: المطلب الثالث
االستبانة لتجميع البيانات من  الطالببناء على طبيعة البيانات اؼبراد صبعها واؼبنهج اؼبتختار ؽبذه الدراسة استتخدـ 

وفيما  ،وقد مت تطويرىا على مراحل عدة وذلك للتأكد من قدرىا وصبلحيتها لتحقيق أغراض البحث ،اؼببحوثُت
 :يلي توضيح ألىم اػبطوات اؼبتبعة
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 أداة الدراسة بناء أوال:

الوقت و على اؼبنهج اؼبتبع يف البحث، و ، وانطبلقا من الدراسات السابقة طبيعة البيانات اليت يراد صبعهانظرا ل
لتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة وىي أكثر من  )االستبياف( أداة مت استتخداـاإلمكانيات اؼبادية اؼبتاحة، و اؼبسموح بو، 
، وذلك لعدـ توفر اؼبعلومات األساسية اؼبرتبطة باؼبوضوع إضافة إُف صعوبة اغبصوؿ استتخداما باقي األدوات

 السابقة على تلك الدراسات معتمدين اسة قمنا بتصميم استبانةت الدر تساؤالو عليها، وبغية اإلجابة على إشكالية 
أف تكوف شاملة ؼبتختل   وحيث كاف اؽبدؼ األساسي منها ى ،اؼبسؤولية االجتماعيةإدراؾ  موضوع اليت تناولتو 

 أركاف البحث النظري لتعطي صورة واقعية عن اؼبمارسات اؼبرتبطة دبوضوع الدراسة.

 تصميم االستبانة ثانيا:

اعتمدنا يف الدراسة اؼبيدانية على استمارة استبياف هبا ؾبموعة من األسئلة وذلك بغرض صبع البيانات البلزمة وىذا 
حيث مت تطوير  ،اؼبسؤولية االجتماعية لدى إطارات اؼبؤسسة إدراؾ اؼبساعدة يف تقييمو الختبار فرضيات البحث 

 االستبانةا على ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود منها، حيث تضمنت االستبانة دبراحل عدة حىت نتأكد من صبلحيتها وقدرهت
 ما يلي:

 :الذي يتم توضيحو يف مقدمة االستبياف.و  موضوع االستبيان 

 :اؼبوضح كذلك من خبلؿ اؼبقدمة اؼبدرجة فيو.و  غرض االستبيان 

 :شرح طريقة اإلجابة ( وذلك من خبلؿ وضع العبلمةx.؛ يف اػبانة اؼبناسبة لئلجابة) 

  قسمنا االستبياف إُف جزأين كالتاِف: االستبيان:مكونات 

 :العامةالبيانات  الجزء األول: 

اؼبؤىل  ،،العمر، النوعلعينة مثل: لالوظيفية و يهدؼ ىذا القسم إُف التعرؼ على بعض اػبصائص الشتخصية 
 .مؤسسة العمل ،سنوات االقدمية ،العلمي
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 :محاور االستبيان الجزء الثاني 

اؼبسؤولية االجتماعية لدى إطارات إدراؾ وتضمن ىذا اعبزء ـبتل  احملاور اليت تضم صبلة من العبارات اليت تقيس 
حيث على كل مستجوب اختيار اػبانة اليت تعرب عن وجهة نظره حوؿ كل عامل من العوامل اؼبذكورة،  ،اؼبؤسسة
اؼبوضوع، قررنا اعتماد االستمارة اليت صممت على  الدراسات السابقة اليت تناولتو على اػبلفية النظرية  وبناء

إضافة إُف البيانات  بوبت يف احملاور التاليةو ( عبارة وزعت 30)ضم االستبياف  ،(Lekert) طريقة ليكرت
 :الشتخصية

 .فقرات 08 وقد خصصنا لو  البعد االقتصادي: األولالمحور  -

 .فقرات 08 وقد خصصنا لو  البعد القانوني: الثانيالمحور  -

 .فقرات 07 وقد خصصنا لو  البعد االخالقي :الثالثالمحور  -

 .فقرات 07 وقد خصصنا لو  البعد الخيري: الرابعالمحور  -

مت االعتماد على االداة لقياس إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية لدى افراد العينة، واليت كانت حصيلة مزعج بعض 
 (2006 ىات ، ؾبيد ؿبمد) األدوات لنحصل على أداة تناسب موضوع الدراسة على غرار األداة اليت إستعملها 

 . (2019 ،ؿبمد شقرآف) وكذلك 

إجراء التعديبلت البلزمة عليها، وبعد التأكد من مدى و عرض االستبانة على ؾبموعة من احملكمُت  ذلك مت بعد
 صدقها وثباهتا، أصبحت االستبانة جاىزة للتطبيق اؼبيدآف، وذلك وفق اػبطوات التالية:

 ة الدراسة على قمنا بعرض مبوذج االستبانة النهائي على األستاذ اؼبشرؼ، والذي أعطى موافقتو على تطبيق أدا
 أفراد عينة الدراسة.

  واسًتجاع بعض االستمارات يف نفس اليـوأفراد العينة ؿبل الدراسةمت توزيع االستمارات على عدد من ،. 

  تم َف ي إال أنو (؛%90)استمارة أي بنسبة (؛120)من أصل  (؛108)بل  إصباِف االستمارات اؼبسًتجعة
 (.spss)يف برنامج  ى االستماراتؿبتو  تفري  استمارات لعدـ صبلحيتها للتحليل ليتم أياستبعاد 
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 وينقسم إُف: :إختبارات الصالحيةثانيا: 

 صدق أداة الدراسة -1

يقصد بو أف أداة الدراسة )االستبانة( صاغبة لقياس ما أعدت ألجلو، كما يعرؼ صدؽ أداة الدراسة على انو: 
كل عنصر من العناصر اليت هبب أف تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا "مشوؿ االستمارة على  

 من ناحية أخرى، حبيث تكوف مفهومة لكل فرد من أفراد العينة اؼبعنية بالدراسة.

 :)وللتأكد من صدؽ أداة الدراسة مت عرض االستبياف على  الصدق الظاىري )صدق المحكمين
قد أخذنا بعُت االعتبار كل اؼببلحظات اليت قدمها السادة احملكمُت و ؾبموعة من احملكمُت ذوي اػبربة، 

توصياهتم، ليتخرج االستبياف يف صورتو النهائية و حيث قمنا دبا يلـز من تعديبلت يف ضوء مقًتحاهتم 
 اليت مت تطبيقها على عينة الدراسة.و  اص باالستبانةيف ؼبلحق اػباؼبوضحة و 

 (سبيرمان)وللقياـ هبذا االختبار قمنا حبساب معامل االرتباط  :(الصدق الذاتي )االتساق الداخلي 
لنتائج الدرجة الكلية عبميع فقرات كل ؿبور وقد ربصلنا على او بُت درجة كل فقرة من فقرات كل ؿبور 

 : أسفلواؼببينة يف اعبداوؿ 
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 محور مع الدرجة الكلية لهذا المحوركل يوضح مدى االتساق الداخلي بين فقرات   (5-3) الجدول
 البعد القانوني:  الثانيالمحور  البعد االقتصادي:  األولالمحور 

 مستوى المعنوية معامل االرتباط رقم العبارة مستوى المعنوية معامل االرتباط رقم العبارة
01 0.624 0.000 09 0.673 0.000 
02 0.673 0.000 10 0.696 0.000 
03 0.716 0.000 11 0.681 0.000 
04 0.760 0.000 12 0.603 0.000 
05 0.622 0.000 13 0.643 0.000 
06 0.603 0.000 14 0.656 0.000 
07 0.575 0.000 15 0.560 0.000 
08 0.600 0.000 16 0.624 0.000 

 البعد الخيري:  الرابعالمحور  األخالقيالبعد :  الثالثالمحور 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
17 0.608 0.000 24 0.742 0.000 
18 0.594 0.000 25 0.759 0.000 
19 0.652 0.000 26 0.823 0.000 
20 0.633 0.000 27 0.779 0.000 
21 0.742 0.000 28 0.725 0.000 
22 0.741 0.000 29 0.824 0.000 
23 0.721 0.000 30 0.778 0.000 

 (α≤0.05) دالة إحصائيا عند مستوى معنوية

 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:

فقرات موجبة ال لكلالدرجة الكلية و ؛ أف معامبلت االرتباط بُت درجة كل فقرة (5-3) كما يتضح من اعبدوؿ
يف حدىا األعلى أماـ الفقرة رقم  (؛0.824(؛ وبُت )15يف حدىا األدْف أماـ الفقرة ) (؛0.560وتراوحت بُت )

إُف  (؛  حبيث تعترب صادقةα≤0.05الفقرات كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي ) كلأف  و  (24)
 لقياسو.ؼبا وضعت  حد يبكن االعتماد عليها
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 يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة (6-3) الجدول
 المسؤولية االجتماعية

 مستوى المعنوية معامل االرتباط محاور االستبيان
 0.000 0.784 البعد االقتصادي
 0.000 0.816 البعد القانوٓف
 0.000 0.754 البعد األخبلقي
 0.000 0.719 البعد اػبَتي

 (α≤0.05) عند مستوى معنويةدالة إحصائيا 

 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:

معامبلت االرتباط بُت كل ؿبور واؼبعدؿ الكلي لفقرات  أفمن خبلؿ اعبدوؿ أعبله  (6-3) يتضح من اعبدوؿ
 ،ؿباور االستبياف صادقة ومتسقةتعترب وبالتاِف  (.α≤0.05االستبياف دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي )

  ؼبا وضعت لقياسو.

إف ثبات أداة البحث )االستبانة(؛ الذي يعٍت: التأكد من أف اإلجابة ستكوف واحدة إذا  ثبات أداة الدراسة: -2
ثبات معامل ) ناولقياس مدى ثبات أداة البحث )االستبانة(؛ استتخدم، تكرر تطبيقها على األشتخاص ذاهتم

 .(؛ الذي يعترب أفضل الطرؽ للداللة على تقدير الثباتcronbach's alpha ألفاكرونباخ

حيث قمنا باحتسابو ألداة الدراسة ككل ولكل متغَت على حدى، ومن مث احتسابو لكل  حساب معامل الثبات:
 بعد من أبعاد الدراسة، وىذا ما نربزه يف اعبدوؿ التاِف:

 الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخلمحاور  معامالت الثبات (7-3) الجدول
 ثبات المحور عدد العبارات أبعاد ومحاور الدراسة
 0.848 08 البعد االقتصادي
 0.797 08 البعد القانوٓف
 0.876 07 البعد األخبلقي
 0.900 07 البعد اػبَتي

 0.921 30 معامل الثبات العام
 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:



 واألدوات الطريقة                                                                                 الثالث الفصل
 

033 
 

(؛ وىي 0.921معامل الثبات العاـ بالدراسة ككل قد بلغت قيمتو )أف أعبله  (7-3)ؿ يتضح من خبلؿ اعبدو 
ومنو نستنتج أف أداة الدراسة اليت أعددناىا ؼبعاعبة اؼبشكلة اؼبطروحة  ،جدا تدؿ على أف الدراسة تتمتع بثبات جيد

 ىي صادقة وثابتة يف صبيع فقراهتا وىي جاىزة للتطبيق على عينة الدراسة. 

 :االختبار اعادة بطريقة الدراسة ثبات قياســـ 3
األفراد يف نفس الظروؼ، واف ىذا اف يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس إف ثبات االختبار يعٍت 

 ىذه الطريقة يتّم تطبيق يف، التطبيق األوؿ والتطبيق الثآف يقاس إحصائيًا حبساب )معامل االرتباط( بُت درجات
االختبار على أفراد اجملموعة نفسها وربت نفس الظروؼ، مرتُت متبلحقتُت بينهما فًتٌة زمنيٌة مناسبٌة، حبيث ال 

وال تكوف قصَتًة جدًا حبيث ، لو واستعداداتو وتؤثر على درجاتوقدرات الفرد وتتغَت ميو  وفتنمتكوف طويلًة جدًا 
تتأثر النتائج بعامل التذكر وذبعل الفرد يقّدـ نفس إجابات اؼبرة األوُف، وعند االنتهاء من إجراء االختبارين 

  ا.ُيستتخرج معامل االرتباط بُت نتائجهم

اليت كاف عددىا يف إختبارنا ىذا و اؼببحوثُت تقتضي طريقة إعادة االختبار إجراء االختبار على ؾبموعة معينة من 
مت  أسبوعُت، مثقدرت بواستتخراج نتائجها، مث إعادة نفس االختبار على نفس اجملموعة بعد فًتة زمنية،  فردا 30

بُت االختبارين، ويسمى معامل االرتباط هبذه  بَتسوف رتباطنتائجها يف اؼبرة الثانية، وإهباد معامل اال إستتخراج
 وكاف االختبار على ابعاد الدراسة كالتاِف ،كما يسمى أيضاً دبعامل االستقرارالطريقة، دبعامل الثبات،  

 :أوال: البعد االقتصادي

 مصفوفة قياس ثبات نتائج البعد االقتصادي (8-3)الجدول 
 2االقتصاديالبعد  1البعد االقتصادي 

 1البعد االقتصادي
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
 
30 

0.846 ** 
.0000 
30 

 2البعد االقتصادي
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

0.846 ** 
.0000 
30 

1 
 
30 
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نفس  لدىالقياسُت اؼبتعلقُت بالبعد االقتصادي  يتبُت لنا أف معامل اإلرتباط بُت (8-3) من خبلؿ ىذا اعبدوؿ
 القياسُت لنفس البعد ىذا ما يدؿ على أفو  ،(0.000sigدبستوى معنوية )  0.846يبل   العينة من اؼببحوثُت

عليو االختبار يتمتع و  ،احملورما يدؿ على ثبات دراسة ىذا و ىو  عاِف جداعبلقة إرتباطية قوية دبستوى معنوية  ماؽب
 .بثبات جيد

 :البعد القانوني: ثانيا

 مصفوفة قياس ثبات نتائج البعد القانوني (9-3)الجدول 
 2البعد القانوني 1البعد القانوني 

 1البعد القانوني
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
 
30 

0.758 ** 
.0000 
30 

 2البعد القانوني
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

0.758 ** 
.0000 
30 

1 
 
30 

 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:

نفس  لدىالقياسُت اؼبتعلقُت بالبعد القانوٓف  يتبُت لنا أف معامل اإلرتباط بُت (9-3) من خبلؿ ىذا اعبدوؿ
 القياسُت لنفس البعد ىذا ما يدؿ على أفو  ،( 0.000sigدبستوى معنوية )  0.758يبل   العينة من اؼببحوثُت

عليو االختبار يتمتع و  ،ما يدؿ على ثبات دراسة ىذا البعدو ىو  عاِف جداعبلقة إرتباطية قوية دبستوى معنوية  ماؽب
 .بثبات جيد

 البعد األخالقي : ثالثا

 األخالقيمصفوفة قياس ثبات نتائج البعد  (10-3)الجدول 
 2االخالقيالبعد  1الخالقيالبعد ا 

 1الخالقيالبعد ا
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
 
30 

0.798 ** 
.0000 
30 

 2الخالقيالبعد ا
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

0.798 ** 
.0000 
30 

1 
 
30 
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نفس  لدىالقياسُت اؼبتعلقُت بالبعد االخبلقي  يتبُت لنا أف معامل اإلرتباط بُت (10-3) من خبلؿ ىذا اعبدوؿ
 القياسُت لنفس البعد ىذا ما يدؿ على أفو  ،( 0.000sigدبستوى معنوية )  0.798يبل   العينة من اؼببحوثُت

عليو االختبار يتمتع و  ،ما يدؿ على ثبات دراسة ىذا البعدو ىو  جداعاِف عبلقة إرتباطية قوية دبستوى معنوية  ماؽب
 .بثبات جيد

 البعد الخيري : رابعا

 مصفوفة قياس ثبات نتائج البعد الخيري (11-3)الجدول 
 2البعد الخيري 1البعد الخيري 

 1البعد الخيري
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
 
30 

0.806 ** 
.0000 
30 

 2الخيريالبعد 
Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
N 

0.806 ** 
.0000 
30 

1 
 
30 

 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:

نفس  لدىالقياسُت اؼبتعلقُت بالبعد اػبَتي  يتبُت لنا أف معامل اإلرتباط بُت (11-3) من خبلؿ ىذا اعبدوؿ
 القياسُت لنفس البعد ىذا ما يدؿ على أفو  ،( 0.000sigدبستوى معنوية )  0.806يبل   العينة من اؼببحوثُت

عليو االختبار يتمتع و  ،ما يدؿ على ثبات دراسة ىذا البعدو ىو  عاِف جداعبلقة إرتباطية قوية دبستوى معنوية  ماؽب
 .بثبات جيد

 المسؤولية االجتماعية :خامسا

 نتائج دراسة ثبات متغير المسؤولية االجتماعيىةمصفوفة قياس ثبات  (12-3)الجدول 
 2المسؤولية االجتماعية  1المسؤولية االجتماعية 

المسؤولية االجتماعية 
1 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

1 
 
30 

0.944 ** 
.0000 
30 

المسؤولية االجتماعية 
2 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

0.944 ** 
.0000 
30 

1 
 
30 
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القياسُت اؼبتعلقُت باؼبتغَت اؼبسؤولية االجتماعية  يتبُت لنا أف معامل اإلرتباط بُت (12-3) من خبلؿ ىذا اعبدوؿ
القياسُت  على أفىذا ما يدؿ و  ،( 0.000sigدبستوى معنوية )  0.944يبل   نفس العينة من اؼببحوثُت لدى

عليو و  ،ما يدؿ على ثبات دراسة ىذا اؼبتغَتو ىو  عاِف جداعبلقة إرتباطية قوية دبستوى معنوية  ماؽب لنفس اؼبتغَت
نستنتج أف أداة الدراسة اليت أعددناىا ؼبعاعبة اؼبشكلة اؼبطروحة ىي صادقة وبالتاِف  ،االختبار يتمتع بثبات جيد

 ىزة للتطبيق على عينة الدراسة. وثابتة يف صبيع فقراهتا وىي جا

 

أو  اؼبعمليةبالطرؽ  االختباراتلكي نستطيع أف نتعامل مع بيانات الدراسة وإجراء  :اختبار اعتدالية التوزيعـــ 3
  الدراسة، حيث سيتم استتخداـ اختبار ؼبتغَتاتإجراء اختبارات التوزيع الطبيعي  الجيب أو علمية، البلمالطرؽ 

SMIRNOV-KOLMOGOROV يلي: إعتدالية التوزيع كما نمن أجل التحقق م 

 سيميرنوف-إختبار إعتدالية التوزيع كولمجروف (13-3)الجدول 
 Tests de normalité سيمَتنوؼ-كوجملروؼ  إختبار إعتدالية التوزيع

 احملاور قيمة االختبار درجة اغبرية الداللة االحصائية
 االقتصاديالبعد  162, 108 214,
 البعد القانوٓف 147, 108 137,
 البعد االخبلقي 187, 108 125,
 البعد اػبَتي 130, 108 103,
 اؼبسؤولية االجتماعية 096, 108 121,

 26اإلصدار SPSSباإلعتماد على ـبرجات  الطالبمن إعداد  المصدر:

( بأف بيانات الدراسة تقًتب من التوزيع الطبيعي بالنسبة ؼبتغَتات الدراسة صبيعها، 13-3يبلحظ من اعبدوؿ )
(، وبناء على ىذه النتيجة 0.05أعلى من ) (،سيمَتنوؼ -كوجملروؼ)حيث كانت الداللة االحصائية يف اختبار 

 طبيعي. الدراسة توزيعإف ف
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 خالصة الفصل:
كما مت استعراض  ؿبل الدراسة اليت سبثل اجملتمع اؼبستقاة منو العينة، اتالتعري  باؼبؤسس مت من خبلؿ ىذا الفصل

يف دراستو أال وىي االستبانة، وذلك من خبلؿ توضيح كيفية بنائها واختبار  الطالباالداة الرئيسة اليت استتخدمها 
مت من خبلؿ ىذا الفصل ايضا تقدٔف صبلة مدى اتساقها وثبات ؿباورىا، لتقـو بقياس األبعاد بصفة دقيقة، وقد 

 اسئلتو.و الختبار فرضيات البحث واالجابة عن اشکاليتو  الطالبمن االدوات االحصائية اليت سيستعملها 

قـو بتتخصيص الفصل الرابع لتحليل ومناقشة النتائج اؼبتحصل عليها وؿباولة الوصوؿ إُف فهم أعمق نوس
إذباه اؼبسؤولية  ؿبل الدراسة لتحسُت أدائها اتلئلشكالية واقًتاح توصيات واستنتاجات من شأهنا إفادة اؼبؤسس

االقتصادية بصفة عبميع اؼبؤسسات  كذؿو  ربقيق االدراؾ اؼبطلوب عند إطاراهتا دبتختل  وظائفهم،االجتماعية و 
.عامة



 

 
 

 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
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 :الفصل تمهيد
 طرؽاؼبستعملة يف الدراسة، مع التاستعراض أىم الوسائل واألدوات اإلحصائية يف الفصل السابق  متبعد أف 

لفهم طبيعة اجملتمع والعينة اؼبأخوذة منو، سنقـو من خبلؿ ىذا الفصل بعرض  وذلك ؿبل الدراسة اتلمؤسسل
واإلجابة عن أسئلة الدراسة، الفرضيات  اختبارنتائج التحليل االحصائي واالختبارات اؼبتختلفة، وعرض نتائج 

 .وذلك على ضوء الدراسات السابقة ونتائجها أيضا، من خبلؿ إجراء مقارنة بينها وبُت دراستنا

عرؼ على اجملتمع اؼبدروس، كما تعترب اػبصائص الشتخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة مهمة جدا ليس فقط للت
متغَتات الدراسة حسب  وعرفة اذباىات وآراء اؼبستجوبُت كبفيما ىبص اختبار فرضيات الفروقات وم كذلكبل  

خصائصهم الوظيفية والشتخصية، كما سيأيت ذكره يف اؼببحث األوؿ من ىذا الفصل، وكما سبق وأف أشرنا إليو أف 
 مت مرعاةاإلحصاء االستدالِف، لذا فقد اختبار الفرضيات يتطلب كبل الشقُت اإلحصائيُت أي اإلحصاء الوصفي و 

تقسيم الفرضيات على كبل النوعُت بالًتتيب بدء بأدوات اإلحصاء الوصفي، وقد مت تقسيم الفصل إُف مبحثُت  
 كالتاِف:

 : ربليل فقرات االستبياف واختبار الفرضياتالمبحث األول

 : مناقشة نتائج الدراسةالمبحث الثاني

 

  



 ومناقشتها النتائج                                                                                  الرابع الفصل
 

041 
 

 تحليل فقرات االستبيان واختبار الفرضيات :المبحث األول
ذا اؼببحث سوؼ نقـو بتحليل البيانات اؼبتحصل عليها من الدراسة اؼبيدانية باستتخداـ برنامج اغبـز يف ى

منو، واختبار فرضيات البحث، حيث سنبدأ  26االصدار  SPSSللعـو االجتماعية اؼبسمى اختصار  االحصائية
بتحليل اؼبعلومات الشتخصية والوظيفية، مث ننتقل اُف احملور الثآف اؼبتعلق دبحاور االستبانة واالبعاد اليت استعملت 

االحصاء و لقياس اؼبتغَتات وفقراهتا، وذلك بتبُت الفرضيات اليت سيتم اختبارىا بأساليب االحصاء الوصفي 
 االستدالِف.

 االستبيانالتحليل الوصفي لنتائج المطلب األول: 
الوظيفية  و هبدؼ اإلؼباـ جبميع جوانب موضوع الدراسة سنقـو بعرض تفصيلي ألىم اػبصائص الشتخصية         
وبعد ، سنوات األقدمية، اؼبؤىل العلمي، العمر، النوع :أبعاد سبثلت يف أربعة، من خبلؿ اؼبؤسسة ؿبل الدراسةيف 

 :تفري  االستمارات ربصلنا على النتائج التالية

 النوعتوزيع عينة الدراسة حسب أوال: 

 :النوعيلتخص اعبدوؿ والشكل التاليُت النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب  

 النوعتوزيع عينة الدراسة حسب  (1-4)الجدول
 النسب المئوية التكرار النوع
 %70.4 76 ذكر
 %29.6 32 أنثى
 %100 108 اجملموع

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 .اؼبئويةللنسب  اؼبثلثيةالدائرة  يوضح ِفوالشكل التا
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 النوعتوزيع عينة الدراسة حسب  (1-4)الشكل 

 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

أف عينة الدراسة تتشكل من الذكور بنسبة بلغت  ،(1-4)الشكل و  ،(1-4) من خبلؿ اعبدوؿيتضح 
، وىي نسبة متوقعة كوف أغلب أفراد (%29.6)يف حُت كانت نسبة اإلناث يف عينة الدراسة  ،(70.4%)

 العينة كانوا من الذكور.

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمرثانيا

 النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب العمر. يلتخص اعبدوؿ والشكل التاليُت 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر (2-4) الجدول
 النسبة المئوية التكرار العمر
 %18.5 20 سنة 30أقل من 

 %36.1 39 سنة 39إُف  30من 
 %38 41 سنة 49إُف  40من 
 %7.4 8 سنة 50من  أكثر

 %100 108 اجملموع
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 .اؼبئويةللنسب  عمدة البيانيةاأل يوضح ِفوالشكل التا

70.4 

29.6 

 ذكر

 أنثى
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر (2-4)الشكل 

 
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

؛ أف الفئة العمرية الغالبة على أفراد عينة الدراسة ىي  الفئة (2-4)الشكل و ؛ (2-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
بنسبة مئوية  سنة(؛ 39-30)؛ تليها الفئة العمرية بُت (%38.0)بنسبة مئوية بلغت  سنة(؛ 49-40)بُت 
أكثر  الفئة العمريةو  ؛(%18.5)بنسبة مئوية بلغت  سنة( 30أقل من)فئة بُت ال؛ ومن شبة (%36.1)بلغت 

، وىذا ما يفسر سعي اؼبؤسسات ؿبل الدراسة لتوظي  الطاقات الشابة (%7.4)بنسبة تأيت أخرا سنة   50من 
 حسب ما أطلعنا عليو بعض اإلطارات.

 المؤىل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  :ثالثا

 .العلميالمؤىل الشكل التاليُت النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب و يلتخص ىذا اعبدوؿ 

 المؤىل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  (3-4)الجدول
 النسبة التكرار المؤىل العلمي
 %9.3 10 ثانوي فأقل

 %22.2 24 تقٍت /تقٍت سامي
 %56.5 61 جامعي
 %12 13 دراسات عليا
 %100 108 اجملموع

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
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 .اؼبئويةللنسب  عمدة البيانيةاأل يوضح ِفالتاوالشكل 

 المؤىل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  (3-4)الشكل 

 
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 والغالب على أفراد عينة الدراسة ى المؤىل العلميأف  (3-4)والشكل  (3-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
بنسبة مستوى تقٍت/تقٍت سامي  ذو، يليها (%56.5)يف عينة الدراسة إُف  توحيث بلغت نسب المؤىل جامعي

، (%9.3) مستوى ثانوي فأقل بنسبةمث  ،(%12.00)بنسبة ليأيت أصحاب الدراسات العليا  ،(22.2%)
والذي ساىم يف استحداث آفاؽ جديدة  LMDاُف توجو الدولة كبو نظاـ  الطالبذلك حسب رأي  ويرجع

يف مباشرة بقطاع االتصاالت والطاقة وغَتىا وبذلك السعي كبو التوظي   عبلقةزبصصات ؽبا  توفَت للطلبة وكذلك
مستوى تقٍت سامي للمرتبة الثانية فَتجع ذلك لكوف طبيعة اؼبؤسسات  القطاع االقتصادي، أما خبصوص احتبلؿ

ر مؤىلة يف اجملاؿ التقٍت والذي يتطلب أفراد ذوي تكوينا تقنيا ميدانيا وىذا ما توفره أغلب كوادالتقنية واليت تقتضي  
اؼبعاىد اؼبتتخصصة ومراكز التكوين اؼبتتخصصة، بل وحىت تلك اليت تربطها عقود استفادة مع اؼبؤسسات االقتصادية 

 َت كفاءات أكثر فعالية.عرب الوطن وحىت تلك اؼبعاىد ذات البعد الدوِف واليت يعوؿ عليها يف توف
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 سنوات األقدمية: توزيع عينة الدراسة حسب رابعا

 :االقدميةيلتخص اعبدوؿ والشكل التاليُت النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب 

 الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب  (4-4)الجدول
 النسب المئوية التكرار سنوات االقدمية

 %24.1 26 سنوات 05أقل من 
 %34.3 37 سنوات 10إُف  05من 
 %32.4 35 سنة16إُف  11من 
 %9.3 10 سنة 17من  أكثر

 %100 108 اجملموع
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 .اؼبئويةللنسب  اؼبثلثيةالدائرة  يوضح ِفوالشكل التا

 سنوات االقدميةتوزيع عينة الدراسة حسب  (4-4)الشكل 

 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

اليت ؽبا  ؛ أف الفئة الغالبة على أفراد عينة الدراسة ىي  الفئة(4-4)الشكل و ؛ (4-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
 - 05اقل من )بُت  اليت ؽبا خربة؛ تليها الفئة (%34.2)بنسبة مئوية بلغت  (؛سنوات 10-05)بُت  خربة
بنسبة مئوية  (سنة 05أقل من )بُت   اليت ؽبا خربة فئةال؛ ومن شبة (%32.4)بنسبة مئوية بلغت  (؛سنوات10

24.1 

34.3 
32.4 

9.3 
 سنوات 05أقل من 

 سنوات 10إلى  05من 

 سنة16إلى  11من 

 سنة 17أكثر من 



 ومناقشتها النتائج                                                                                  الرابع الفصل
 

045 
 

، ويرجع (%9.3) مئوية مقدرة بػ بنسبة (سنة 17أكثر من )بُت  أخَتا الفئة اليت ؽبا خربةو  ؛(%24.1)بلغت 
باألفراد الذين تتوفر لديهم خربة معتربة، حيث تسعى للحفاظ على ذلك اُف أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ربتفظ 

 الكفاءات ربسُت األجور واالمتيازات وكذلك توظي  اػبرجُت اعبدد لنقل اػبربة عرب األجياؿ.

 المؤسسة: توزيع عينة الدراسة حسب خامسا

 :اؼبؤسسةسة حسب يلتخص اعبدوؿ والشكل التاليُت النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدرا 

 المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب  (5-4)الجدول
 النسب المئوية التكرار المؤسسة
 %36.1 39 سونلغاز
 %38 41 نفطاؿ

 %25.9 28 اتصاالت اعبزائر
 %100 108 اجملموع

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 .اؼبئويةللنسب  اؼبثلثيةالدائرة  يوضح ِفوالشكل التا

 المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب  (5-4)الشكل 

 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

36.1 

38 

25.9 

 سونلغاز

 نفطال

 اتصاالت الجزائر



 ومناقشتها النتائج                                                                                  الرابع الفصل
 

046 
 

اليت تشتغل أفراد عينة الدراسة ىي  اؼبستجوبة من؛ أف الفئة (5-4)الشكل و ؛ (5-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
بنسبة مئوية  (؛سونلغاز)اليت تشتغل يف مؤسسة  ؛ تليها الفئة(%38)بنسبة مئوية بلغت  (؛نفطال)يف مؤسسة 
 ،(%25.9)بنسبة مئوية بلغت  (اتصاالت الجزائر)تشتغل يف مؤسسة  اليت؛ ومن شبة الفئة (%36.1)بلغت 

ويرجع نقص اطارات مؤسسة اتصاالت اعبزائر اُف كوف اهنا كانت مؤسسة واحدة مع بريد اعبزائر واليت مت فصلها 
لتصبح مؤسسة اتصاالت اعبزائر مؤسسة مستقلة عن بريد اعبزائر وبالتاِف مت توزيع االطارات بُت اؼبؤسستُت حسب 

 ر مقارنة دبؤسسيت نفطاؿ وسونلغاز، كذلك يرىاالحتياج وىذا ما يفسر نقص اطارات مؤسسة اتصاالت اعبزائ
ويتطلب إطارات أكثر نظرا لتشعب  واسًتاتيجي اُف كوف ؾباؿ عمل مؤسسيت نفطاؿ وسونلغاز حساس الطالب

 التقنية واالدارية. اجملاالت االدارية عرب اؼبؤسستُت بُت اؼبهاـ

 ية االجتماعيةالتعرف على مصطلح المسؤول طريقة: توزيع عينة الدراسة حسب سادسا

التعرؼ على  طريقةيلتخص اعبدوؿ والشكل التاليُت النتائج اؼبتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب  
 :مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية

 طريقة التعرف على المسؤولية االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب  (6-4) الجدول
 النسبة المئوية التكرار التعرف طريقة
 17.6% 19 العملمؤسسة 

 14.8% 16 شبكة االنًتنت
 4.6% 5 اجملبلت واعبرائد
 32.4% 35 وسائل االعبلـ
 27.8% 30 اعبامعات واؼبعاىد
 %2.8 3 ملتقيات خارج اؼبؤسسة

 %100 108 اجملموع
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 .اؼبئويةللنسب  البيانيةعمدة األ يوضح ِفوالشكل التا
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 طريقة التعرف على المسؤولية االجتماعيةتوزيع عينة الدراسة حسب  (6-4)الشكل 

 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

على مصطلح اؼبسؤولية  تتعرف؛ أف أفراد عينة الدراسة (6-4)الشكل و ؛ (6-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
(، مث تليها %27.8(، تليها اعبامعات واؼبعاىد بنسبة )%32.4من خبلؿ وسائل االعبلـ بنسبة ) االجتماعية

(، مث تليها اجملبلت واعبرائد بنسبة %14.8(، مث تليها شبكة االنًتنت بنسبة )%17.6مؤسسة العمل بنسبة )
، يبلحظ من خبلؿ ىذه اؼبعطيات أف وسائل (%2.8) ( مث تليها ملتقيات خارج اؼبؤسسة بنسبة4.6%)

االعبلـ السمعية والبصرية كاف ؽبا دور بارز يف تعرؼ االطارات على مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية وىذا ما يؤكد 
على ضرورة استغبلؿ ؾباؿ السمعي البصري لًتسيخ تلك اؼبفاىيم الضرورية يف ؾباؿ األعماؿ، وال ىبفى كذلك 

  اعبامعات واؼبعاىد يف توضيح وترسيخ مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية وبالتاِف االدراؾ الناتج عن الدور البارز ؼبتختل
يف معرفة مفهـو اؼبسؤولية  الطالبذلك لدى االطارات بصفة خاصة واؼبوظفُت بصفة عامة، االف الفرؽ حسب 

عات كوهنا تقدـ تكوينا أكاديبا االجتماعية عند االطارات سيكوف بالضرورة أكثر زبصصا وتفصيبل عن طريق اعبام
مؤسسا وفق أساليب علمية معتمدة رظبيا، مقارنة بوسائل االعبلـ السمعية والبصرية العامة منها واػباصة كوهنا 

 ليست ملزمة بتقدٔف اؼبعلومة بشكلها الرظبي االكاديبي.
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 عرض وتحليل نتائج اختبار الفرضية األولى: المطلب الثاني
 One، وقد مت استعماؿ اختبار العينة البسيطةالرئيسية األوُفاختبار الفرضية ا اؼبطلب اُف هندؼ من خبلؿ ىذ
Simple T.Test:وذبد االشارة ىنا اُف انو مت ربويل الفرضيات اػباصة بالتوافر اُف فرضيات إحصائية كاآليت ، 

االجتماعية لدى اإلطارات في عينة يتوافر االدراك بأىمية المسؤولية ال : الفرضية الرئيسية األولىتحليل  -
 .المؤسسات االقتصادية بمدينة الجلفة

 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0 :اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية اؼبسؤولية بأنبية االدراؾ يتوافر ال 
 (.α ≥0.05(  عند مستوى الداللة

H1اعبلفة عند  دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية اؼبسؤولية بأنبية االدراؾ : يتوافر
 (. (α ≤0.05مستوى الداللة 

لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات  اؼبعنوية ألنبية اؼبسؤولية االجتماعية وللقياـ هبذا االختبار نستتخدـ إختبار
 االقتصادية  وىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِف:

 المسؤولية االجتماعيةإختبار المعنوية لمحور ألىمية  (7-4)الجدول 
Test value =3  

 
 

وى تمس فرق اإلنحراف %95مجال الثقة في حدود 
 الداللة
sig 

 t درجة الحرية

 الحد األدنى الحد األعلى

المسؤولية  3.017 107 0.000 0.34511 0.2667 0.4235
 االجتماعية

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

=  (tأف قيمة و  0.05أف مستوى الداللة أقل من يتضح لنا  (7-4)اعبدوؿ من خبلؿ النتائج اؼببينة يف 
اليت تدؿ على أف أراء افراد العينة متمركزة يف خانة  ،اؼبوجبة tودبراعاة إشارة  ،(107( عند درجة اغبرية )3.017
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ت االقتصادية ؿبل الدراسة، لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسا اؼبسؤولية االجتماعيةدراؾ ألنبية اإلاؼبوافقة على توافر 
  :واليت تنص على H1ونقبل الفرضية البديلة  H0و يتم رفض الفرضية العدمية علي وبناء

مؤسسات االقتصادية محل الدراسة لدى اإلطارات في عينة ال المسؤولية االجتماعيةاالدراك بأىمية "يتوافر 
 ."((α ≤0.05 الداللة مستوى عند بمدينة الجلفة

إُف القراءة اإلهبابية لنتائج االستبياف الذي يدعم حرص اإلطارات يف اؼبؤسسات االقتصادية  ويبكن تفسَت ذلك
 .ميدانيا الطالبىذا ما ؼبسو و  بصفة عامة،ؿبل الدراسة للمسؤولية االجتماعية 

 :يلي للعينة البسيطة كما (t) باختبار باالستعانةوذلك اختبار الفرضيات الفرعية،  نكمل ومنو 

يتوافر االدراك بأىمية البعد االقتصادي لدى اإلطارات في عينة ال األولى: الفرضية الفرعية تحليل  -1
  .بمدينة الجلفة  المؤسسات االقتصادية محل الدراسة

 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح

H0 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االقتصادي البعد بأنبية االدراؾ يتوافر ال 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

H1 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االقتصادي البعد بأنبية االدراؾ يتوافر 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

ت يف عينة اؼبؤسسات للقياـ هبذا االختبار نستتخدـ إختبار اؼبعنوية ألنبية البعد االقتصادي لدى اإلطاراو 
  :ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِفو االقتصادية  

 أىمية البعد االقتصاديإختبار المعنوية لمحور  (8-4)الجدول 
Test value =3  

 
 

وى تمس اإلنحراففرق  %95مجال الثقة في حدود 
 الداللة
sig 

 t درجة الحرية

 الحد األدنى الحد األعلى

البعد  3.557 107 0.000 0.40509 0.3139 0.4962
 االقتصادي

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر



 ومناقشتها النتائج                                                                                  الرابع الفصل
 

051 
 

=  (tأف قيمة و  0.05أقل من مستوى الداللة أف يتضح لنا  (8-4)اعبدوؿ يف من خبلؿ النتائج اؼببينة 
اليت تدؿ على أف أراء افراد العينة متمركزة يف خانة  ،اؼبوجبة tودبراعاة إشارة  ،(107( عند درجة اغبرية )3.557

ت االقتصادية ؿبل الدراسة، لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسا االقتصاديدراؾ ألنبية البعد اإلاؼبوافقة على توافر 
  :واليت تنص على H1 ونقبل الفرضية البديلة H0و يتم رفض الفرضية العدمية علي وبناء

مؤسسات االقتصادية محل الدراسة االدراك بأىمية البعد االقتصادي لدى اإلطارات في عينة ال"يتوافر 
 ."((α ≤0.05 الداللة مستوى عند بمدينة الجلفة

إُف القراءة اإلهبابية لنتائج االستبياف الذي يدعم حرص اإلطارات يف اؼبؤسسات االقتصادية  ويبكن تفسَت ذلك
 .ميدانيا الطالبىذا ما ؼبسو و  ،ؿبل الدراسة للمسؤولية االجتماعية من خبلؿ البعد االقتصادي

يتوافر االدراك بأىمية البعد القانوني لدى اإلطارات في عينة الثانية: ال  الفرضية الفرعيةتحليل  -2
 الجلفة. بمدينة المؤسسات االقتصادية محل الدراسة  

 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح

H0 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى القانوٓف البعد بأنبية االدراؾ يتوافر ال 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

H1 :مستوى عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى القانوٓف البعد بأنبية االدراؾ يتوافر 
 (.(α ≤0.05 الداللة

ت يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية  للقياـ هبذا االختبار نستتخدـ إختبار اؼبعنوية ألنبية البعد القانوٓف لدى اإلطاراو 
  :ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِفو 

 البعد االخالقيأىمية إختبار المعنوية لمحور  (9-4)الجدول 
Test value =3  

 
 

وى تمس فرؽ اإلكبراؼ %95ؾباؿ الثقة يف حدود 
 الداللة
sig 

 t درجة اغبرية

 اغبد األدْف اغبد األعلى

 البعد القانوني 3.070 107 0.00 0.38542 0.2998 0.47

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
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=  (tوأف قيمة  0.05مستوى الداللة أقل من يتضح لنا أف  (9-4)من خبلؿ النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ 
اليت تدؿ على أف أراء افراد العينة متمركزة يف خانة  ،اؼبوجبة tودبراعاة إشارة  ،(107( عند درجة اغبرية )3.070

وبناء  ، لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة القانونيدراؾ ألنبية البعد اإلاؼبوافقة على توافر 
 واليت تنص على:  H1 ونقبل الفرضية البديلة H0عليو يتم رفض الفرضية العدمية 

لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية محل الدراسة بمدينة  البعد القانوني االدراك بأىمية"يتوافر 
 ".((α ≤0.05 الداللة مستوى الجلفة عند

وذلك يعود إُف القراءة اإلهبابية لنتائج االستبياف الذي يدعم حرص اإلطارات يف اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل 
 .ميدانيا الطالبىذا ما ؼبسو و  ،لقانوٓفالدراسة للمسؤولية االجتماعية من خبلؿ البعد ا

يتوافر االدراك بأىمية البعد االخالقي لدى اإلطارات في عينة الثالثة: ال الفرضية الفرعية تحليل  -3
 .بمدينة الجلفةالمؤسسات االقتصادية محل الدراسة  

 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح

H0 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى خبلقياأل البعد بأنبية االدراؾ يتوافر ال 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

H1 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى خبلقياأل البعد بأنبية االدراؾ يتوافر 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

للقياـ هبذا االختبار نستتخدـ إختبار اؼبعنوية ألنبية البعد االخبلقي لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية  و 
  :ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِفو 

 االخالقيأىمية البعد إختبار المعنوية لمحور  (10-4)الجدول 
Test value =3  

 
 

وى تمس فرق اإلنحراف %95مجال الثقة في حدود 
 الداللة
sig 

 t درجة الحرية

 الحد األدنى الحد األعلى

 البعد االخالقي 2.877 107 0.000 0.38 0.26 0.49

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
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=  (tوأف قيمة  0.05مستوى الداللة أقل من ح لنا أف يتض (10-4)اعبدوؿ من خبلؿ النتائج اؼببينة يف 
اليت تدؿ على أف أراء افراد العينة متمركزة يف خانة  ،اؼبوجبة tودبراعاة إشارة  ،(107( عند درجة اغبرية )2.877

وبناء لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة،  االخالقي دراؾ ألنبية البعداإلاؼبوافقة على توافر 
 واليت تنص على:  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0عليو يتم رفض الفرضية العدمية 

لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية محل الدراسة بمدينة  خالقي"يتوافر االدراك بأىمية البعد األ
 ".((α ≤0.05 الداللة مستوى الجلفة عند

سسات االقتصادية ؿبل وذلك يعود إُف القراءة اإلهبابية لنتائج االستبياف الذي يدعم حرص اإلطارات يف اؼبؤ 
 .ميدانيا الطالبىذا ما ؼبسو و  ،الدراسة للمسؤولية االجتماعية من خبلؿ البعد االخبلقي

يتوافر االدراك بأىمية البعد الخيري لدى اإلطارات في عينة الرابعة: ال الفرضية الفرعية تحليل  -4
 بمدينة الجلفة.المؤسسات االقتصادية محل الدراسة  

 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح

H0 :عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى َتياػب البعد بأنبية االدراؾ يتوافر ال 
 (.(α ≤0.05 الداللة مستوى

H1 :مستوى عند اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى َتياػب البعد بأنبية االدراؾ يتوافر 
 (.(α ≤0.05 الداللة

ت يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية  للقياـ هبذا االختبار نستتخدـ إختبار اؼبعنوية ألنبية البعد اػبَتي لدى اإلطاراو 
  :ىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِفو 

 الخيريأىمية البعد إختبار المعنوية لمحور  (11-4)الجدول 
Test value =3  

 
 

وى تمس اإلنحراففرق  %95مجال الثقة في حدود 
 الداللة
sig 

 t درجة الحرية

 الحد األدنى الحد األعلى

 البعد الخيري 2.877 107 0.000 0.38 0.26 0.49

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  المصدر:
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وأف قيمة             0.05من يتضح لنا أف مستوى الداللة أقل  (11-4)اعبدوؿ من خبلؿ النتائج اؼببينة يف 
t)  =2.877( عند درجة اغبرية )ودبراعاة إشارة  ،(107t اليت تدؿ على أف أراء افراد العينة متمركزة يف  ،اؼبوجبة

 ،لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة الخيريخانة اؼبوافقة على توافر إدراؾ ألنبية البعد 
 واليت تنص على:  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0الفرضية العدمية  وبناء عليو يتم رفض

لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية محل الدراسة بمدينة  خيري"يتوافر االدراك بأىمية البعد ال
 ".((α ≤0.05 الداللة مستوى الجلفة عند

اإلطارات يف اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل  وذلك يعود إُف القراءة اإلهبابية لنتائج االستبياف الذي يدعم حرص
 .ميدانيا الطالبىذا ما ؼبسو و  ،الدراسة للمسؤولية االجتماعية من خبلؿ البعد اػبَتي

 حليل نتائج اختبار الفرضية الثانيةعرض وت: المطلب الثالث
مستوى إدراؾ  ، من خبلؿ ؿباولة تشتخيص ووص  توصلت إليها الدراسة اؼبيدانيةبعرض النتائج اليت ىناسنقـو 

  :وذلك من خبلؿ حساب كل من ،تفسَتىاو وربليلها  ،متغَتات الدراسة

 بعد. وكل فقرة أ ووذلك ؼبعرفة اذباىات أفراد الدراسة كب :المرجحالمتوسط الحسابي  -

بعد،  وكل فقرة أ وذلك بغية التعرؼ على مدى اكبراؼ استجابات أفراد الدراسة كبو : االنحراف المعياري -
ويوضح أيضا التشتت يف استجابات أفراد الدراسة، فكلما اقًتبت قيمتو من الصفر فهذا يعٍت تركز اإلجابات 

تساوي الواحد فهذا يعٍت تشتت اإلجابات وعدـ تركزىا، كما  وأما يف حاؿ كانت قيمتو أكرب من أ عدـ تشتتها،و 
، ي اؼبتوسط اغبسايب اؼبرجح بينهماتشتتا عند تساو  الفقرات لصاٌف األقل وأنو يفيد أيضا يف ترتيب العبارات أ

اُف فرضيات   ربويل الفرضيات اػباصة باؼبستوىوذبد االشارة ىنا اُف انو مت، لثانيةباختبار الفرضية الرئيسية ا وذلك
 إحصائية كاآليت:

االجتماعية لدى اإلطارات يوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للمسؤولية  ال: الرئيسية الثانيةالفرضية تحليل -
 في عينة المؤسسات االقتصادية بمدينة الجلفة.
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 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجد : ال 
  .اعبلفة دبدينة

H1االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االجتماعية للمسؤولية اإلدراؾ من مرتفع مستوى : يوجد 
 .اعبلفة دبدينة

 :يلي كما ومنو اختبار الفرضيات الفرعية،

يوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للبعد االقتصادي للمسؤولية ال الفرضية الفرعية األولى: تحليل  -1
 .االقتصادية بمدينة الجلفةاالجتماعية لدى اإلطارات في عينة المؤسسات 

 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االقتصادي للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجد : ال 
 .اعبلفة

H1دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى االقتصادي للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى : يوجد 
 .اعبلفة

االكبرافات اؼبعيارية، وذلك ؼبعرفة و سنقـو حبساب اؼبتوسطات اغبسابية،  دراستهاو ىذه الفرضية  ومن أجل ربليل
 اعبدوؿ التاِف يوضح ذلك.و  ،البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعيةدرجة أنبية 
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 لبعد االقتصاديلاالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة المتوسطات الحسابية و  (12-4)الجدول
 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور البعد االقتصادي

 الفقرة 
يف رأيك هبب على اؼبؤسسة توفَت منتجاهتا  

 بالسعر اؼبناسب.
 موافق تماما 529500, 4,6667

تقدٔف من وجهة نظرؾ يتوجب على اؼبؤسسة 
 منتجاهتا بكفاءة.

 موافق تماما 632220, 4,4537

أعتقد أنو هبب على اؼبؤسسة تطبيق مواصفات 
 اعبودة الشاملة يف  منتجاهتا.

 موافق تماما 672610, 4,4259

حسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة التكفل 
 بانشغاالت الزبائن يف الوقت اؼبناسب.

 موافق 727730, 4,2222

على اؼبؤسسة استتخداـ حسب اعتقادؾ فإنو 
التكنولوجيا للحفاظ على البيئة من التلوث،  

 كتدوير اؼبنتجات مثبل.

 موافق تماما 726780, 4,2963

حسب منظورؾ فإنو يتوجب على اؼبؤسسة 
االىتماـ بتحسُت مستوى اؼبوظفُت من أجل الرفع 

 من األداء الوظيفي.

 موافق تماما 700780, 4,4352

ربرص اؼبؤسسة على  حسب رأيك فإنو هبب أف
 توضيح أي تغَّتات يف أسعار  منتجاهتا  اؼبقدمة.

 موافق تماما 723920, 4,4074

يف نظرؾ أنو على اؼبؤسسة االىتماـ بربامج البحث 
 والتطوير ؼبنتجاهتا وربسُت النوعية. 

 موافق تماما 748830, 4,3333

 مرتفع 477860, 4,4051 المجموع العام
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

، باكبراؼ (4.4051)بل   البعد االقتصادي حملور، أف اؼبتوسط العاـ اؼبرجح (12-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
اتفاؽ  الشيء الذي يدؿ على وجود تباين يف إجابات أفراد العينة عدـ ، فبا يشَت إُف (0.47786)معياري  قدره

باؼبؤسسة  للبعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعيةإدراكهم  على آراء واذباىات أفراد العينة إُف أف مستوى
وبناء عليو ، يدركوف جيدا أنبية البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعيةأهنم مرتفع أي  وىاالقتصادية ؿبل الدراسة 
 واليت تنص على: H1ونقبل الفرضية البديلة  H0يتم رفض الفرضية العدمية 
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 بمدينة االقتصادية المؤسسات عينة في اإلطارات لدى االقتصادي للبعد اإلدراك من مرتفع مستوى يوجد"
 ."الجلفة

للمسؤولية االجتماعية  القانونييوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للبعد ال الثانية: الفرضية الفرعية تحليل  -2
 .بمدينة الجلفةلدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية 

 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0 :دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى القانوٓف للبعد اإلدراؾ مرتفع من مستوى يوجد ال 
  .اعبلفة

H1اعبلفة. دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى القانوٓف للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى : يوجد  

االكبرافات اؼبعيارية، وذلك ؼبعرفة و سنقـو حبساب اؼبتوسطات اغبسابية،  دراستهاو ىذه الفرضية  ومن أجل ربليل
 اعبدوؿ التاِف يوضح ذلك.و  ،للمسؤولية االجتماعية القانوني البعددرجة أنبية 
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 لبعد القانونيلاالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة و المتوسطات الحسابية  (13-4)الجدول
 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور البعد القانوني

 الفقرة
برأيك أنو على اؼبؤسسة العمل ضمن 
التعليمات اليت سطرهتا ضمن القانوف 

 الداخلي.

 موافق تماما 739700, 4,4352

حسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة احًتاـ  
 قوانُت العمل وسبلمة اؼبوظفُت.

 موافق تماما 689820, 4,3611

يف نظرؾ هبب على اؼبؤسسة احًتاـ اؼبواثيق 
 اؼبعاىدات الوطنية.و 

 موافق تماما 669770, 4,3333

من وجهة نظرؾ فإنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة 
الداعم غبماية مع اؽبيئات ذات التوجو 

 للبيئة.

 موافق تماما 761830, 4,2870

حسب رأيك فإف اؼبؤسسة ملزمة بتجنب 
 إغباؽ الضرر يف حق العمبلء.

 موافق تماما 694890, 4,3889

من وجهة نظرؾ أف اؼبؤسسة ملزمة باحًتاـ 
 الشروط اؼبربمة مع ـبتل  العمبلء.

 موافق تماما 679710, 4,3796

اؼبؤسسة ربمل يف تقديرؾ فإنو على 
مسؤولياهتا نتيجة األخطاء يف  منتجاهتا  

 اؼبقدمة.

 موافق تماما 712050, 4,4167

حبسب اعتقادؾ هبب على اؼبؤسسة 
 االقتصاد يف استعماؿ مصادر الطاقة.

 موافق تماما 633660, 4,4815

 مرتفع 448950, 4,3854 المجموع العام
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

، باكبراؼ (4.3854)بل   القانونيالبعد  حملور، أف اؼبتوسط العاـ اؼبرجح (13-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
اتفاؽ  الشيء الذي يدؿ على وجود تباين يف إجابات أفراد العينة عدـ ، فبا يشَت إُف (0.44895)معياري  قدره

باؼبؤسسة  للبعد القانوني للمسؤولية االجتماعيةإدراكهم  على آراء واذباىات أفراد العينة إُف أف مستوى
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وبناء عليو ، للمسؤولية االجتماعية القانونييدركوف جيدا أنبية البعد أهنم أي  مرتفع وىاالقتصادية ؿبل الدراسة 
 واليت تنص على: H1ونقبل الفرضية البديلة  H0يتم رفض الفرضية العدمية 

 بمدينة االقتصادية المؤسسات عينة في اإلطارات لدى القانوني للبعد اإلدراك من مرتفع مستوى يوجد"
  ".الجلفة

للمسؤولية  االخالقييوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للبعد ال الثالثة: الفرضية الفرعية تحليل  -3
 .بمدينة الجلفةاالجتماعية لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية 

 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى خبلقياأل للبعد اإلدراؾ مرتفع من مستوى يوجد : ال 
 .اعبلفة

H1دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى خبلقياأل للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى : يوجد 
 .اعبلفة

االكبرافات اؼبعيارية، وذلك ؼبعرفة و سنقـو حبساب اؼبتوسطات اغبسابية،  دراستهاو ىذه الفرضية  ومن أجل ربليل
 اعبدوؿ التاِف يوضح ذلك.و  ،للمسؤولية االجتماعية االخالقيالبعد درجة أنبية 
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 االخالقيللبعد االنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة و المتوسطات الحسابية  (14-4)الجدول
 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور البعد االخالقي

 الفقرة 
من وجهة نظرؾ إنو على اؼبؤسسة مراعاة 

 القيم األخبلقية للمجتمع.
 موافق تماما 749290, 4,4074

أنو على اؼبؤسسة أف تعمل على يف رأيك 
 تكافؤ الفرص يف توظي  العماؿ.

 موافق تماما 631470, 4,4444

تعتقد أنو اؼبؤسسة ملزمة باحًتاـ مبادئ 
 اؼبنافسة الشريفة.

 موافق تماما 784660, 4,3981

حبسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف 
اغبمبلت التحسيسية والتوعوية لفائدة 

 اجملتمع.

 موافق تماما 764560, 4,4352

أعتقد أنو على اؼبؤسسة احًتاـ معتقدات 
 اجملتمع الذي تنشط فيو.

 موافق تماما 854200, 4,4074

حسب منظورؾ هبب على اؼبؤسسة تكّيي  
 أىدافها مع أىداؼ اجملتمع.

 موافق تماما 863270, 4,2407

يف تقديرؾ أنو على اؼبؤسسة التفاعل 
التعويضات و بإهبابية مع حوادث العمل 

 الناذبة عنها.

 موافق تماما 889340, 4,3519

 مرتفع 602190, 4,3836 المجموع العام
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

، باكبراؼ (4.3836)بل   االخالقيالبعد  حملور، أف اؼبتوسط العاـ اؼبرجح (14-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
اتفاؽ  الشيء الذي يدؿ على وجود تباين يف إجابات أفراد العينة عدـ ، فبا يشَت إُف (0.60219)معياري  قدره

باؼبؤسسة  للبعد االخالقي للمسؤولية االجتماعيةإدراكهم  على آراء واذباىات أفراد العينة إُف أف مستوى
وبناء ، للمسؤولية االجتماعية االخالقييدركوف جيدا أنبية البعد  أهنم أي    مرتفع وىاالقتصادية ؿبل الدراسة 

 واليت تنص على: H1ونقبل الفرضية البديلة  H0عليو يتم رفض الفرضية العدمية 
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 بمدينة االقتصادية المؤسسات عينة في اإلطارات لدى خالقياأل للبعد اإلدراك من مرتفع مستوى يوجد"
 ".الجلفة

للمسؤولية  الخيرييوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للبعد ال الرابعة: الفرضية الفرعية نتائج تحليل  -4
   .بمدينة الجلفةاالجتماعية لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية 

 تصبح ىذه الفرضية إحصائيا كالتاِف:

H0دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى َتياػب للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى يوجد : ال 
 .اعبلفة

H1اعبلفة دبدينة االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى َتياػب للبعد اإلدراؾ من مرتفع مستوى : يوجد.  

االكبرافات اؼبعيارية، وذلك ؼبعرفة و سنقـو حبساب اؼبتوسطات اغبسابية،  دراستهاو ىذه الفرضية  ومن أجل ربليل
 اعبدوؿ التاِف يوضح ذلك.و  ،للمسؤولية االجتماعية الخيريالبعد درجة أنبية 
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 لبعد الخيريلاالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة و المتوسطات الحسابية  (15-4)الجدول
 االتجاه العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور البعد الخيري

 الفقرة
من وجهة نظرؾ هبب زبصيص جزء من 

اؼبشاريع و أرباح اؼبؤسسة لدعم اؽبيئات 
 اػبَتية.

 موافق تماما 844170, 4,2500

حسب رأيك يستوجب على اؼبؤسسة 
 .اؼبسانبة يف برامج دعم احملتاجُت والفقراء

 موافق تماما 736890, 4,2870

حسب منظورؾ أنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة 
يف إقباز اؼبشاريع األساسية للمجتمع  

 اؼبستشفيات.و كاؼبدارس 

 موافق 830940, 4,1019

يف نظرؾ هبب على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف 
خلق فرص لتوظي  ذوي االحتياجات 

 اػباصة.

 موافق 784660, 4,1019

تعتقد أنو على اؼبؤسسة تقدٔف اؼبساعدة يف 
حاالت حدوث الكوارث كالزالزؿ 

 اغبرائق.و الفيضانات و 

 موافق تماما 754530, 4,3056

يف رأيك أنو على اؼبؤسسة القياـ برعاية 
أنشطة وبرامج تعليمية وثقافية، صحية 

 ورياضية.

 موافق 828440, 4,1204

يف اعتقادؾ أنو على اؼبؤسسة القياـ بزيارات 
دورية لدعم وتفقد دور األيتاـ والعجزة 

 ذوي االحتياجات اػباصة.و 

 موافق تماما 746750, 4,2778

 مرتفع 624790, 4,2063 المجموع العام
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

، باكبراؼ (4.2063)بل   الخيريالبعد  حملور، أف اؼبتوسط العاـ اؼبرجح (15-4)يتضح من خبلؿ اعبدوؿ 
اتفاؽ  الشيء الذي يدؿ على وجود تباين يف إجابات أفراد العينة عدـ ، فبا يشَت إُف (0.62479)معياري  قدره

باؼبؤسسة  للبعد الخيري للمسؤولية االجتماعيةإدراكهم  على آراء واذباىات أفراد العينة إُف أف مستوى
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وبناء عليو ، للمسؤولية االجتماعية الخيرييدركوف جيدا أنبية البعد  أهنم أي    مرتفع وىاالقتصادية ؿبل الدراسة 
 واليت تنص على: H1ونقبل الفرضية البديلة  H0يتم رفض الفرضية العدمية 

 بمدينة االقتصادية المؤسسات عينة في اإلطارات لدى خيريال للبعد اإلدراك من مرتفع مستوى يوجد"
 ."الجلفة

يوجد مستوى ال  :تنص الفرضية الرئيسية الثانية على أنو: الثانية النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية تحليل -5
 .مرتفع من اإلدراك للمسؤولية االجتماعية لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية بمدينة الجلفة

 كالتاِف:تصبح ىذه الفرضية إحصائيا  

H0 ال يوجد مستوى مرتفع من اإلدراؾ للمسؤولية االجتماعية لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية :
 دبدينة اعبلفة.

H1 يوجد مستوى مرتفع من اإلدراؾ للمسؤولية االجتماعية لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية :
 دبدينة اعبلفة.

لـمستوى االدراك االنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة و المتوسطات الحسابية  (16-4) الجدول
 للمسؤولية االجتماعية

 االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المسؤولية االجتماعية محاور 
 مرتفع 477860, 4,4051 البعد االقتصادي 1
 مرتفع 448950, 4,3854 البعد القانوني 2
 مرتفع 602190, 4,3836 األخالقيالبعد  3
 مرتفع 624790, 4,2063 البعد الخيري 4

 مرتفع 0.41094 4.3451 الدراسة ككل
 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

اؼبؤسسات قبد اؼبتوسط اغبسايب للدرجة الكلية إلجابات إطارات  :أعبله (16-4) من خبلؿ اعبدوؿ
وباكبراؼ معياري بل   4.3451بل   اؼبسؤولية االجتماعيةعبارات استبياف  علىاالقتصادية ؿبل الدراسة 

االقتصادية ؿبل  تإدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية إلطارات اؼبؤسسا كما يشَت اعبدوؿ إُف أف مستوى  0.41094
 .اؼبرتفعجاءت باؼبستوى سة الدرا
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 ونقبل الفرضية H0العدمية  الرئيسية اختبار الفرضيات األربعة السابقة وبناء عليو يتم رفض الفرضية من خالل
 واليت تنص على:  H1البديلة  الرئيسية

"يوجد مستوى مرتفع من اإلدراك للمسؤولية االجتماعية لدى اإلطارات في عينة المؤسسات االقتصادية 
 ".الداللة مستوى بمدينة الجلفة عند

 الثالثة الرئيسية ليل نتائج اختبار الفرضيةعرض وتح: المطلب الرابع
 تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد العلى أنو " الثالثة الرئيسية تنص الفرضية
 األقدمية، سنوات العلمي، اؼبؤىل العمر، ،النوع) حيث من الدراسة عينة ألفراد والوظيفية الشتخصية للتخصائص
  .الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى( العمل مؤسسة

قصد اختبار مدى صحة الفرضيات اليت تدرس الفروؽ ذات الداللة االحصائية واليت تعزى للمتغَتات الشتخصية 
الفرضية وتنقسم ANOVA� One Wayتحليل التباين األحادي والوظيفية فإنو يتم إستتخداـ إختبار 
 يلي: األساسية اُف ؾبموعة فرضيات فرعية كما

 النوعتحليل الفرضية الفرعية األولى حسب متغير .1
تنص الفرضية الفرعية االوُف على أنو: ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للجنس 

 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبحاعبلفة، لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة دبدينة 
H0:  ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للجنس لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات

 (.α≤ 0.05عند مستوى معنوية )االقتصادية ؿبل الدراسة 
H1:  توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للجنس لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات

  (.α≤ 0.05عند مستوى معنوية )االقتصادية ؿبل الدراسة 

 النوعتباين الفروقات للمسؤولية االجتماعية حسب  راختبا (17-4) الجدول
متوسط  sig Fمستوى الداللة 

 المربعات
 المسؤولية مجموع المربعات درجة الحرية

 االجتماعية
 بُت اجملموعات 0.102 1 0.102 0.601 0.440

 خارج اجملموعات 17.967 106 0.170

 اجملموع 18.069 107 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
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واليت ىي أكرب من مستوى  0.440اؼبساوية لػ:   Sigوبالرجوع إُف قيمة (17-4)يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ 
ال توجد فروؽ يف الفرضية البديلة ، ومنو نقوؿ أنو  نرفضالفرضية الصفرية و  بالتاِف نقبل( و α= 0.05اؼبعنوية )

، اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسةإدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للجنس لدى اإلطارات يف عينة 
توجد بينهم فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية، ويرجع  ف كل من الذكور واالناث يف العينة العلى أوىذا يدؿ 

 .%70.4ذلك اُف أف معظم أفراد العينة يف اؼبؤسسات الثبلثة من فئة الذكور بنسبة 
 حسب متغير العمرالفرضية الفرعية الثانية  تحليل .2

لدى  للعمرال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى "تنص الفرضية الفرعية االوُف على أنو: 
 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح"، لاإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة دبدينة اعبلفة

H0:  ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للعمر لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات
 (.α≤ 0.05عند مستوى معنوية )االقتصادية ؿبل الدراسة 

H1 توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للعمر لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات:
  (.α≤ 0.05عند مستوى معنوية )االقتصادية ؿبل الدراسة 

 حسب العمرالفروقات المسؤولية االجتماعية  ( إختبار تباين18-4)الجدول 
متوسط  sig Fمستوى الداللة 

 المربعات
 المسؤولية مجموع المربعات درجة الحرية

 االجتماعية
 بُت اجملموعات 4.107 3 1.369 10.197 0.000

 خارج اجملموعات 13.962 104 0.134

 اجملموع 18.069 107 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  المصدر:

من مستوى  اليت ىي أصغرو  0.000 :اؼبساوية لػ  Sigبالرجوع إُف قيمةو  (18-4)يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ 
توجد فروؽ يف إدراؾ منو نقوؿ أنو و  ،نقبل الفرضية البديلةو بالتاِف نرفض الفرضية الصفرية و ( α= 0.05)اؼبعنوية 

وىذا ، اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للعمر لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
وذلك من أجل ربديد أي فئة عمرية اليت كانت السبب يف  Post Hocيتوجب علينا إجراء اختبار بعدي 

والذي يعٍت  LSDوجود الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للعينة ؿبل الدراسة، ويتم ربديدا استعماؿ اختبار 
 اقل فرؽ معنوي، وذلك للتعرؼ اين تكمن معنوية الفروؽ.
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 لمسؤولية االجتماعية حسب العمر( إختبار المقارنة البعدية ل19-4)ل الجدو 

(I) العمر (J) فرق األوساط  العمر (I-J) مستوى الداللة خطأ معياري 
Sig 

 سنة 30 من أقل
 249, 10077, 11694, سنة 39 اُف 30 من

30428,- سنة 49 اُف 40 من
*
 ,09994 ,003 

 316, 15328, 15435, فأكثر سنة 50

 سنة 39 الى 30 من
 249, 10077, 11694,- سنة 30 من أقل

42122,- سنة 49 اُف 40 من
*
 ,08196 ,000 

 793, 14221, 03742, فأكثر سنة 50

 سنة 49 الى 40 من
30428, سنة 30 من أقل

*
 ,09994 ,003 

42122, سنة 39 اُف 30 من
*
 ,08196 ,000 

45864, فأكثر سنة 50
*
 ,14162 ,002 

 فأكثر سنة 50
 316, 15328, 15435,- سنة 30 من أقل

 793, 14221, 03742,- سنة 39 اُف 30 من

45864,- سنة 49 اُف 40 من
*
 ,14162 ,002 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

للفئة العمرية )من ( يبلحظ أهنا كانت معنوية أكثر بالنسبة (sigوبالرجوع اُف قيمة  (19-4)من خبلؿ اعبدوؿ 
فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للعمر لدى سنة( وىذا ما يفسر وجود ال 49اُف  40

تنميت اُف الفئة ، ويرجع ذلك اُف كوف معظم افراد العينة اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
واعبيل القدٔف يف ـبتل  اؼبؤسسات عينة الدراسة، بإعتبار  رية الثالثة، وىي فئة عمرية ـبضرمة بُت اعبيل اعبديدالعم

تفاوت الرؤية ؼبوضوع اؼبسؤولية االجتماعية عند ىذه الفئة ربديدا لعوامل كثَتة، مثل مزجها بُت اػبربة اؼبهنية 
ومها ؼبصطلح اؼبسؤولية االجتماعية، فنجد تلك النزعة األكاديبية والتعليم اعبامعي وىو ما يولد ىذه الفروؽ يف مفه

تارة عند أفراد ىذه الفئة وتلك النزعة نسبة ػبربهتم يف ؾباؿ اؼبؤسسات االقتصادية تارة أخرى، ىذا إذا أخذنا يف 
 اغبسباف القصور األكاديبي عند أغلب اؼبؤسسات االقتصادية.

 

 

 

 
 



 ومناقشتها النتائج                                                                                  الرابع الفصل
 

066 
 

 حسب متغير المؤىل العلميالفرضية الفرعية الثالثة  تحليل. 3
للمؤىل تنص الفرضية الفرعية االوُف على أنو: ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى 

 لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة دبدينة اعبلفة.  العلمي
 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح
H0 ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للمؤىل العلمي لدى اإلطارات يف عينة :

  .اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
H1:  توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للمؤىل العلمي لدى اإلطارات يف عينة

  .الدراسةاؼبؤسسات االقتصادية ؿبل 
 

 لمؤىل العلميوقات المسؤولية االجتماعية  حسب ا( إختبار تباين الفر 20-4)الجدول 
متوسط  sig Fمستوى الداللة 

 المربعات
 المسؤولية مجموع المربعات درجة الحرية

 االجتماعية
 بُت اجملموعات 1.823 3 0.608 3.889 0.011

 خارج اجملموعات 16.246 104 0.156

 اجملموع 18.069 107 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  المصدر:

واليت ىي أصغر من مستوى  0.011اؼبساوية لػ:   Sigوبالرجوع إُف قيمة (20-4) يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ
أنو توجد ، ومنو نقوؿ H1 ونقبل الفرضية البديلة H0 ( وبالتاِف نرفض الفرضية الصفريةα= 0.05اؼبعنوية )

لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات  ة االجتماعية للمنظمات تعزى للمؤىل العلميفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولي
وذلك من أجل ربديد أي فئة  Post Hocاالقتصادية ؿبل الدراسة، وىذا يتوجب علينا إجراء اختبار بعدي 

تماعية للعينة ؿبل الدراسة، ويتم ربديدا اليت كانت السبب يف وجود الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االج للمؤىل
 والذي يعٍت اقل فرؽ معنوي، وذلك للتعرؼ اين تكمن معنوية الفروؽ. LSDاستعماؿ اختبار 
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 حسب المؤىللمسؤولية االجتماعية ( إختبار المقارنة البعدية ل21-4)الجدول 
(I) العمر (J) فرق األوساط  العمر (I-J) مستوى الداللة خطأ معياري Sig 

 055, 14876, 28858, سامي تقٍت /تقٍت فأقل ثانوي

 844, 13484, 02667,- جامعي

 877, 16625, 02582,- عليا دراسات

 055, 14876, 28858,- فأقل ثانوي سامي تقني /تقني

31525,- جامعي
*
 ,09524 ,001 

31440,- عليا دراسات
*
 ,13611 ,023 

 844, 13484, 02667, فأقل ثانوي جامعي

31525, سامي تقٍت /تقٍت
*
 ,09524 ,001 

 994, 12074, 00084, عليا دراسات

 877, 16625, 02582, فأقل ثانوي عليا دراسات

31440, سامي تقٍت /تقٍت
*
 ,13611 ,023 

 994, 12074, 00084,- جامعي

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

لفئة اؼبؤىل ( يبلحظ أهنا كانت معنوية أكثر بالنسبة (sigوبالرجوع اُف قيمة  (21-4)من خبلؿ اعبدوؿ 
ة االجتماعية للمنظمات تعزى للمؤىل ( وىذا ما يفسر وجود الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤوليسامي تقني /تقني) العلمي
لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة، ويرجع ذلك اُف كوف معظم افراد العينة تنميت  العلمي
 ا االختبلؼ يف االدراؾ كوف االطارتفئة اؼبؤىل العلمي الثانية واليت تتمثل يف فئة التقنيُت، حيث يفسر ىذاُف 
طبيعة تقينة حبتة بعيدة عن االسلوب االكاديبي الذي يتميز  م يف اؼبعاىد واؼبراكز اؼبهنية ذوونظرا لتكوينه يُتالتقني

، وبالتاِف ادراؾ اؼبسؤولية االجتماعية لصاحب التكوين دبعاعبة موضوع اؼبسؤولية االجتماعية من صبيع النواحي
 التقٍت أضع  نسبيا مقارنة بصاحب التكوين االكاديبي اعبامعي.
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 متغير سنوات األقدميةحسب الفرضية الفرعية الرابعة  تحليل .4
لسنوات تنص الفرضية الفرعية االوُف على أنو: ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى 

 لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة دبدينة اعبلفة.  األقدمية
 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح
H0 إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى سنوات األقدمية لدى اإلطارات يف عينة : ال توجد فروؽ يف

  .اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
H1:  توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى سنوات األقدمية لدى اإلطارات يف عينة

 .اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة

 األقدمية سنوات( إختبار تباين الفروقات المسؤولية االجتماعية حسب 22-4)الجدول 
متوسط  sig Fمستوى الداللة 

 المربعات
 المسؤولية مجموع المربعات درجة الحرية

 االجتماعية
 بُت اجملموعات 0.336 3 0.112 0.657 0.581

 خارج اجملموعات 17.733 104 0.171

 اجملموع 18.069 107 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  المصدر:

من مستوى  اليت ىي أكربو  0.581اؼبساوية لػ:   Sigوبالرجوع إُف قيمة (22-4)يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ 
ال توجد ، ومنو نقوؿ أنو H1الفرضية البديلة  ونرفض H0الفرضية الصفرية  بالتاِف نقبل( و α= 0.05اؼبعنوية )
لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات  اعية للمنظمات تعزى لسنوات األقدميةإدراؾ اؼبسؤولية االجتميف فروؽ 

القديبة  االطارات اؼبدروسة سواء اؼبؤسسات عينة ، وىذا يدؿ على أف صبيع االطارات يفاالقتصادية ؿبل الدراسة
 واعبديدة ليس عندىم اختبلؼ يف ادراؾ اؼبسؤولية االجتماعية.

 حسب متغير مؤسسة العملالفرضية الفرعية الخامسة  تحليل. 5
ؼبؤسسة تنص الفرضية الفرعية االوُف على أنو: ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى 

 لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة دبدينة اعبلفة.  العمل
 :كالتاِف إحصائيا الفرضية ىذه تصبح
H0 : ال توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى مؤسسة العمل لدى اإلطارات يف عينة

  .اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
H1 : توجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى مؤسسة العمل لدى اإلطارات يف عينة

 .اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة
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 مؤسسة العمل( إختبار تباين الفروقات المسؤولية االجتماعية حسب 23-4)الجدول 
مستوى الداللة 

sig 
F  متوسط

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المسؤولية
 االجتماعية

 بُت اجملموعات 4.027 3 2.013 15.055 0.000

 خارج اجملموعات 14.042 105 0.134
 اجملموع 18.069 107 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  المصدر:

واليت ىي أصغر من مستوى  0.000اؼبساوية لػ:   Sigوبالرجوع إُف قيمة (23-4) يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ
، ومنو نقوؿ أنو توجد H1 ونقبل الفرضية البديلة H0 ( وبالتاِف نرفض الفرضية الصفريةα= 0.05اؼبعنوية )
لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات  ؼبؤسسة العملة االجتماعية للمنظمات تعزى يف إدراؾ اؼبسؤوليفروؽ 

وذلك من أجل ربديد أي فئة  Post Hocاالقتصادية ؿبل الدراسة، وىذا يتوجب علينا إجراء اختبار بعدي 
للعينة ؿبل الدراسة،  اليت كانت السبب يف وجود الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية حسب مؤسسة العمل

ك للتعرؼ اين تكمن معنوية الفروؽ، او والذي يعٍت اقل فرؽ معنوي، وذل LSDويتم ربديدا استعماؿ اختبار 
دبعٌت آخر أي من الفروؽ الضمنية الذي ىو أكثر تأثَتا والذي أدى اُف تباين واختبلؼ اجابات العينة ؿبل 

خاصة واف ىذا العنصر من الفروقات )مؤسسة العمل( يتأثر  الدراسة وىذا االختبار يسهل بالكش  عن ذلك، 
 كثَتا نظرا الختبلؼ بيئة اؼبؤسسات الثبلثة واليت ىي ؿبل الدراسة اغبالية، وىذا ما سيتحدد يف اعبدوؿ اؼبواِف.

 مؤسسة العمل حسبلمسؤولية االجتماعية ( إختبار المقارنة البعدية ل24-4)الجدول 

(I) العمر (J) فرق األوساط  العمر (I-J) خطأ معياري 
 مستوى الداللة

Sig 
17886, نفطاؿ سونلغاز

*
 ,08180 ,031 

49579, اعبزائر اتصاالت
*
 ,09058 ,000 

17886,- سونلغاز نفطال
*
 ,08180 ,031 

31694, اعبزائر اتصاالت
*
 ,08966 ,001 

49579,- سونلغاز الجزائر اتصاالت
*
 ,09058 ,000 

31694,- نفطاؿ
*
 ,08966 ,001 

 26اإلصدار SPSSعلى ـبرجات  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر
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مؤسسة ) فئة إطارات حظ أهنا كانت معنوية أكثر عند( يبل(sigوبالرجوع اُف قيمة  (24-4)من خبلؿ اعبدوؿ 
 ؼبؤسسة العملة االجتماعية للمنظمات تعزى ( وىذا ما يفسر وجود الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولياتصاالت الجزائر

وبالرغم من أف عينة إطارات مؤسسة اتصاالت لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة، 
إال أهنا كانت السبب يف إحداث الفروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية، ويبكن  %25.9اعبزائر سبثل أقلية بنسبة 

اؼبؤسسة خدمية بنسبة كبَتة مقارنة دبؤسسة نفطاؿ وسونلغاز اليت تتميز بكوهنا ـبتلطة بُت لكوف تفسَت ذلك 
اػبدمية واالنتاجية، وبالتاِف البعد االقتصادي والقانوٓف أقل وضوحا لدى إطارات مؤسسة اتصاالت اعبزائر مقارنة 

 .باطارات اؼبؤسسة األخرى

كذلك بأف الدورات التكوينية لدى مؤسسة نفطاؿ مثبل فعالة يف توضيح مفهـو اؼبسؤولية   الطالبويرى  
 االجتماعية وىذا ما تعكسو تصرفات اؼبؤسسة ميدانيا.

 الشتخصية للتخصائص تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد الاُف أنو  تم التوصل
 االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى( األقدمية سنوات ،النوع)  حيث من الدراسة عينة ألفراد والوظيفية
 للتخصائص تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ وجد التوصل اُف متوكذلك ، الدراسة ؿبل

 يف اإلطارات لدى( العمل مؤسسة العلمي، اؼبؤىل العمر، ) حيث من الدراسة عينة ألفراد والوظيفية الشتخصية
 .الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة
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 : مناقشة نتائج الدراسةالمبحث الثاني
دؼ إُف عرض أىم النتائج اؼبتوصل إليها، كما سنقـو دبناقشتها على ضوء ما طرحتو هنمن خبلؿ ىذا اؼببحث 

الدراسات السابقة اؼبشار إليها يف فصل الدراسات التطبيقية، وذلك وفق متغَتات الدراسة، حيث أف الدراسات 
 واألبعاد اؼبعاعبة ولكن زبتل  حسب عدد اؼبتغَتات اؼبتناولة اؼبسؤولية االجتماعية للمنظماتالسابقة تشمل 

 وطريقة إجراء التحليل وىذا ما ستناولو كاآليت:

 بتوافر ومستوى االدراك للمسؤولية االجتماعية : مناقشة النتائج المتعلقة المطلب األول
 مناقشة النتائج اؼبتعلقة بتوافر االدراؾ ألنبية للمسؤولية االجتماعيةالفرع األول: 

البعد االقتصادي، البعد بأبعادىا:  اؼبسؤولية االجتماعية أنبيةبدراؾ اال توافرعلى  اغبالية أظهرت نتائج الدراسة
، نفطاؿ، مؤسسة اتصاالت اعبزائر) الدراسةؿبل  مؤسسةـبتل  يف القانوٓف، البعد االخبلقي، البعد اػبَتي، 

  .ـبتل  االطاراتي أفراد عينة الدراسة من ، وذلك وفق رأسونلغاز(

ؼبسؤولية االجتماعية بأنبية ا ىذه النتيجة اُف كوف إطارات اؼبؤسسات ؿبل الدراسة سبتلك إدراؾ الطالب ويفسر
واليت تندرج ضمن ثقافة تنظيمية عريقة مستمدة من خربة اطاراهتا اليت اكتسبوىا عرب سنوات العمل باؼبؤسسة، 

 الفرد بُت الوصل نبزة ىي فالثقافة جتماعية،اال اؼبشاركة ؾباؿ يف دورا الثقافة تلعبويتم نقلها للموظفُت اعبدد،  و 
يف ترسيخ ، اضافة اُف التكوين االكاديبي اعبامعي ألغلب أفراد العينة الذي يساىم بشكل كبَت والواقع االجتماعي

 مفهـو وانبية اؼبسؤولية االجتماعية لدى أفراد العينة.

 العابدي وعلي ؿبمود ؿبمد) دراسة دراسةمع  متوافقة النتائج اؼبتعلقة بتوافر االدراؾ للمسؤولية االجتماعية وتأيت
وجود ادراؾ من قبل مدراء االنتاج والعمليات يف الشركة اؼببحوثة خبصوص يسجل حيث  (2020 الكيكي، وغاّف

 مسَتي لدى إدراؾ يوجدحيث  (2019 درباؿ، ظبية)  دراسة، واتفقت كذلك مع مبادئ اؼبسؤولية االجتماعية
حيث  (2008 اغبمدي، فؤاد) دراسة، وتتفق كذلك مع االجتماعية اؼبسؤولية ؼبفهـو الدراسة عينة اؼبؤسسات

 دراسة، وتتفق كذلك مع االجتماعية اؼبسؤولية ؼبفهـو الدراسة عينة اؼبؤسسات مدراء لدى إدراؾ توصلت اُف توفر
 اؼبسؤولية ؼبفهـو الدراسة عينة اؼبنظمات مدراء لدى إدراؾ يوجدحيث توصلت بأنو  (2006 اؼبنصوري، فاطمة) 

 , Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled Aljaaidi) دراسة، وتتفق كذلك مع االجتماعية

 ، كذلك تتفق مع دراسةللشركات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾعينة الدراسة لديهم  اؼبديرين أفحيث  (2017
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  (PHAM Duc Hieu, 2011)  كبَتة بنسبة ووعي تصور ؽبم اؼبديرين من كبَتة نسبة أفحيث توصلت اُف 
 .للشركات االجتماعية اؼبسؤولية ذباه إهبايب موق  يوجد حيث

االدراؾ للمسؤولية  او ضع  ما خبصوص الدراسات اليت ال تتفق مع الدراسة اغبالية من حيث عدـ وجودأ
 االقتصادية اؼبؤسسةحيث توصلت اُف أف عينة الدراسة يف  (2021 نقموش، عادؿ) دراسةاالجتماعية فنجد 

حيث توصلت اُف  (2020 بلعريب، ؿبمد) دراسة، وقبد كذلك االجتماعية اؼبسؤولية دبفهـو واعية غَت اعبزائرية
 الشركات مسَتياؼبتمثل يف  الدراسة ؾبتمع أفراد أغلب لدى االجتماعية اؼبسؤولية مصطلح عن خلفية وجود عدـ

 فجواتحيث توصلت اُف  (M. Suto and H. Takehara , 2018)  دراسة، كذلك غرداية بوالية الناشطة
 يف اؼبمارسة للشركات االجتماعية اؼبسؤولية وانشطة للشركات االجتماعية باؼبسؤولية اؼبديرين وعي بُت قائمة
 ,Kenneth M Amaeshi, Bongo C Adi, Chris Ogbechie) دراسة، كذلك قبد يف الياباف

Olufemi O Amao, 2006)  يف الدراسة عينة اؼبؤسسات لدى وفبارستها االجتماعية اؼبسؤولية فهم افحيث 
وبالتاِف ىناؾ قصور وضع  يف االدراؾ للمسؤولية االجتماعية اصباال،  اػبَتية األعماؿ من شكبل يعتربىا نيجَتيا

 ىناؾحيث  (Bala Ramasamy and Hung Woan Ting, 2004)  دراسةوكذلك اغباؿ بالنسبة 
 .وسنغافورة ماليزيا يف احمللية اؼبنظمات يف اؼبوظفُت فئة لدى للشركات االجتماعية باؼبسؤولية االدراؾ ضع 

 مناقشة النتائج اؼبتعلقة دبستوى االدراؾ للمسؤولية االجتماعية: الثانيالفرع 

 للمنظمات االجتماعية للمسؤولية االقتصادية اؼبؤسسات إطارات إدراؾ مستوىخبصوص أظهرت نتائج الدراسة 
، كاف مرتفعا على مستوى كل األبعاد (اػبَتي البعد االخبلقي، البعد القانوٓف، البعد االقتصادي، البعد)  بأبعادىا

وكذلك بالنسبة للمسؤولية االجتماعية بصفة عامة، وذلك وفقا للمقياس الذي مت وضعو واؼبرتبط بالتوجو العاـ، 
 كانت االجابات حسب مقياس االستبانة تًتاوح بُت موافق وموافق سباما.حيث  

ذلك اُف الوضوح يف فقرات االستبياف واليت أدت الدور الذي وضعت من أجلو االستبانة، وكذلك  الطالب وويعز 
اء على اُف ذلك االدراؾ والفهم العميق دبتختل  جوانب اؼبسؤولية االجتماعية وأبعادىا حسب ما مت اعتماده بن

 واػبَتية(. ،ىـر كاروؿ والذي يشمل األبعاد )االقتصادية، والقانونية، واالخبلقية
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يبلحظ بأف ىذه النتائج تتوافق مع النموذج اؽبرمي لًتتيب أبعاد اؼبسؤولية ( أسفلو، 7-4من خبلؿ الشكل )
وىذا ما يدعم بقوة الدراسة اغبالية كوهنا تتطابق مع مبوذج دراسة كاروؿ الذي  ، الطالباالجتماعية الذي وضعو 

كوف ىذا  يف ىـر كاروؿ يف القاعدة دبستوى أولوية كبَت، حيث تأيت اؼبسؤولية االقتصادية 1991وضعو سنة 
حيث يبثل وىذا ما توصلت اليو الدراسة اغبالية  البعد مطوب من طرؼ اجملتمع وأصحاب اؼبصاٌف بصفة عامة

بناء على إجابات إطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة،  وذلك  أوُفيف اؼبرتبة ولوية ي أالبعد االقتصاد
ية واليت نتائج الدراسة اغبالية يف اؼبرتبة الثانية وىذا ما توصلت اليو كذلك قبد يف ىـر كاروؿ اف للبعد القانوٓف اولو 

وحيث نشَت بأف اؼبسؤولية القانونية أمر مطلوب أكثر بصفة  اؼبرتبة الثانية، لمسؤولية القانونية يفاولوية ل سجلت
 ضمن ىـر كاروؿ اؼبسؤولية االخبلقية ضمن اؼبرتبة الثالثة بعد ذلك بأف لنجد تنظيمية كالقوانُت حكومية مثبل،

اؼبسؤولية اػبَتية على رأس اؽبـر واليت تعترب تتوهبا وظبوا بأف والذي تتطابق معو نتائج الدراسة اغبالية، لنجد أخَتا 
 للمسؤولية االجتماعية كوهنا مرغوبة وسبثل قناعة راستخة لدى اؼبنظمة غَت مفروضة وتأيت بشكل طوعي.

 مقارنة بين نموذج كارول ألبعاد المسؤولية االجتماعية ونموذج نتائج الدراسة الحالية (7-4)الشكل 
 

  

 

  

 

 

 

 ( و نتائج الدراسة اغبالية2-1الشكل )على  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

 للمنظمات االجتماعية للمسؤولية االقتصادية اؼبؤسسات إطارات إدراؾ ستوىدب اؼبتعلقة الدراسة اغبالية نتائج وتأيت
 من عالية استجابة نسبة يوجدحيث  (2020 الكيكي، وغاّف العابدي وعلي ؿبمود ؿبمد) دراسةمتوافقة مع 

 الخيرية المسؤولية
 )مرغوبة(

 األخالقية المسؤولية
 )متوقعة(

 
 القانونية المسؤولية

 )مطلوبة(
 

 االقتصادية المسؤولية
 )مطلوبة(

 

 نموذج الدراسة الحالية حسب آراء العينة 1991 نموذج دراسة كارول

 الخيرية المسؤولية
 (4.41))مرغوبة(

 األخالقية المسؤولية
 (4.39))متوقعة(

 
 القانونية المسؤولية
 (4.38))مطلوبة(

 
 االقتصادية المسؤولية
 (4.21))مطلوبة(
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 ؼببادئ اؼببحوثُت إدراؾ مستوى اف يعٍت وىذا عاـ، بشكل البحث متغَتات فقرات حوؿ اؼببحوثُت االفراد جانب
 دراسةكاف عاليا، وقبد كذلك  الشركة يف التجهيز سلسلة الدراة االجتماعية اؼبسؤولية

 للمسؤولية مرتفع إدرؾ حيث توصلت اُف وجود (2016 شريط، األمُت وحسُت فواز وواضح عنًتة بوتيارة) 
 ىات ، ؾبيد ؿبمد)  دراسة، كذلك قبد اؼبسيلة والية يف الببلط مصانع وإداري مسؤوِفلدى  االجتماعية
تدرؾ اؼبسؤولية االجتماعية دبستوى مرتفع،  والعليا الوسطى االدارات من أفردأف اليت توصلت اُف  (2006

 (Nahg Alawi & Abdullah Masood & Khaled  Aljaaidi, 2017)   دراسةواتفقت كذلك مع 
 دراسةفق كذلك مع وتت، للشركات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ من عالية درجة لديهم اؼبديرين أفاليت توصلت اُف 

 (PHAM Duc Hieu, 2011)  كبَتة بنسبة ووعي تصور ؽبم اؼبديرين من كبَتة نسبة أفاليت توصلت اُف 
 .للشركات االجتماعية اؼبسؤولية ذباه إهبايب موق  يوجد حيث

خبصوص مستوى ادراؾ اؼبسؤولية  اغبالية الدراسة مع أو زبتل  عموما تتفق ال اليت الدراسات خبصوص أما
 على متوسطا كاف االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾحيث وجد أف  (2014 فبلؽ، ؿبمد) دراسةاالجتماعية فنجد 

حيث  (Öznur Bozkurt, 2019)  دراسةمع ، كذلك اغباؿ الدراسة ؿبل اؼبؤسسات مدراء لدى
 Bala Ramasamy) دراسة، وقبد كذلك منتخفضة كانت االجتماعية اؼبسؤولية اذباه اؼببحوثُت اذباىات

and Hung Woan Ting, 2004) االجتماعية باؼبسؤولية االدراؾ من منتخفض مستوى سجل حيث 
 .وسنغافورة ماليزيا يف احمللية اؼبنظمات يف اؼبوظفُت فئة لدى للشركات

االجتماعية لدى أفراد عينة بالفروقات في االدراك للمسؤولية : مناقشة النتائج المتعلقة ثانيالمطلب ال
 الدراسة

 الشتخصية للتخصائص تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ توجد ال أنوأظهرت نتائج الدراسة  
 االقتصادية اؼبؤسسات عينة يف اإلطارات لدى( األقدمية سنوات ،النوع)  حيث من الدراسة عينة ألفراد والوظيفية
 للتخصائص تعزى للمنظمات االجتماعية اؼبسؤولية إدراؾ يف فروؽ وجد اُف التوصل مت وكذلك الدراسة، ؿبل

 يف اإلطارات لدى( العمل مؤسسة العلمي، اؼبؤىل العمر،)  حيث من الدراسة عينة ألفراد والوظيفية الشتخصية
 .الدراسة ؿبل االقتصادية اؼبؤسسات عينة
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من حيث وجود فروؽ للتخصائص الوظيفية تعزى  (2019 درباؿ، ظبية) وتأيت ىذه النتائج متفقة مع دراسة 
للمؤىل العلمي، وال تتوافق مع ذات الدراسة من حيث عدـ وجود فروقات للتخصائص الوظيفية تعزى للتخربة 

  دراسةكما أف الدراسة اغبالية ال تتفق مع اؼبهنية وسنوات األقدمية اليت اليوجد هبا فروقات يف الدراسة اغبالية،  
(Muhammad Adnan, Abdurrahman Al-Aali, 2013)  فروقات يوجد أنوحيث توصلت الدراسة 
( وىذا ال يتفق مع الدراسة اؼبهنية اػبربة ،النوع)  والوظيفية الشتخصية للتخصائص تعزى اؼببحوثُت اجابات بُت

 ،النوع)  والوظيفية الشتخصية للتخصائص تعزى اؼببحوثُتاغبالية واليت توصلت اُف عدـ وجود فروؽ يف اجابات 
 .(اؼبهنية اػبربة

يفسر ىذا االختبلؼ اُف نوع العينة حسب كل دراسة وكذلك يرجع ذلك اُف بيئة العمل كوف النسبة الغالبة يف 
فالعينة زبتل  خصائصها حسب بيئة عملها وبالتاِف اختبلؼ  %38الدراسة اغبالية من فئة الشباب واليت بلغت 

ىذا االختبلؼ يف نتائج الدراسات حبسب خصائص افراد العينات الوظيفية اؼبنظمات لذلك يتم تسجيل 
 والشتخصية.
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 خالصة الفصل:
مدى إدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية االجتماعية من وجهة قمنا يف ىذا الفصل بإجراء دراسة سبحورت حوؿ 

ات اقتصادية عمومية مؤسس ثبلث ، وقد مت إجراء الدراسة اؼبيدانية يفنظر إطارات اؼبؤسسات االقتصادية
حيث مت إعداد االستبانة بناء على أبعاد اؼبتغَتات  ،، مؤسسة سونلغاز، مؤسسة نفطاؿ(اتصاالت اعبزائروىي)

واليت مت قياسها بفقرات مأخوذة من الدراسات السابقة ؼبوضوع الدراسة، ومت اثراؤىا وتنقيحها من طرؼ اساتذة 
 .ويف علم النفس االختصاص ؿبكمُت يف

قمنا بتفري  البيانات واجراء التحليبلت البلزمة من اجل اختبار فرضيات البحث،  SPSSوباستعماؿ برنامج اؿ 
إدراؾ لدى عينة اإلطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة بأنبية اؼبسؤولية  وجود :وقد مت التوصل إُف

الدراؾ لدى عينة اإلطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة يوجد مستوى مرتفع من اأنو ، كما مت االجتماعية
 .باؼبسؤولية االجتماعية

قمنا دبناقشة نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري ؼبتغَتات البحث، حيث تشاهبت  كما
ويرجع ىذا إُف وجود أساس نظري قوي تناوؿ  ختبارات،لدراسات السابقة يف أغلب االالنتائج التطبيقية مع ا

نا القوؿ أف اإلطار بكل أبعاده ومعايَته، ويبكن بالتحليل والتفسَت كل اؼبتغَتات اؼبدروسة وعبلقتها باألداء اؼبؤسسي
يوافقو. لدراستنا يدعم األساس النظري والتطبيقي 



 

 

 

 

 اخلامتــة
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 :خاتمة
مدى إدراؾ منظمات األعماؿ  عنلة البحث دبحاو وذلك بغية اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للدراسة، 

وربديدا دبدينة اعبلفة، اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية  للمسؤولية االجتماعية من خبلؿ دراسة لعينة من إطارات
ؼبفهـو اؼبسؤولية  ةالنظري األدبياتقمنا بداية بدراسة اعبانب النظري من أجل ضبط اغبيثيات النظرية فتطرقنا إُف 

يت ؽبا عبلقة دبوضوع دراستنا ، مث تعرضنا إُف دراسة مسحية للدراسات السابقة الألعماؿومنظمات ا االجتماعية
مدى اإلدراؾ ن من معرفة ، ولئلجابة على إشكالية الدراسة كاف البد من إجراء دراسة ميدانية للتمكاغبالية
نة من إطارات اؼبؤسسات من خبلؿ استطبلع آراء عي لمسؤولية االجتماعية يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائريةل

االجابة على جوىر االشكالية الرئيسية ، يف خضم ىذا، وقد مت االعتماد على االستبياف للوصوؿ إُف ؿبل الدراسة
مت التوصل إُف ما حيث ربليل االستبياف ومناقشة الفرضيات وتفسَت النتائج، واألسئلة الفرعية، حيث زبلل ذلك 

يلي:

 نتائج الدراسة:

 االطار النظري أوال: نتائج

 من خبل التطرؽ للجانب النظري مت استتخبلص ؾبموعة من النتائج كما يلي:

أف موضوع اؼبسؤولية االجتماعية َف يظهر بشكلو اغباِف مباشرة، بل كاف نتاج لًتاكمات وتطورات للفكر  -1
 البشري واؼبدارس عرب التاريخ، وتطورات بيئة منظمات األعماؿ؛

األسبقية يف معاعبة مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية، من خبلؿ النصوص الثابتة من القرآف  إف للدين االسبلمي -2
والسنة الصحيحة، من خبلؿ تنظيم العبلقة بُت الفرد واؼبؤسسة واجملتمع، بإعتبار الدين االسبلمي نظاـ شامل 

 للحياة االنسانية يف اؼبعامبلت كما يف العبادات؛

دبفاىيم أخرى مثل: التنمية اؼبستدامة، حوكمة الشركات،  للمنظماتجتماعية إرتباط مفهـو اؼبسؤولية اال -3
أخبلقيات األعماؿ، التسويق اإلجتماعي، كوف ىذه اؼبصطلحات تصب يف خانة واحدة وىي تغيَت إىتماـ 
ة منظمات األعماؿ بالًتكيز على الربح اؼبادي فقط بل هبب أف يتعدى إىتمامها اُف مرعاة اعبوانب االخبلقي

 االقتصادية؛ لؤلنشطةواػبَتية واالجتماعية والبيئية عند فبارستها 
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يعترب إدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية االجتماعية عنصرا جوىريا يف قباح تبٍت وتطبيق برامج اؼبسؤولية  -4
ولية االجتماعية االجتماعية كونو يرسخ تلك األنبية لدى أفراد اؼبنظمة وهبسد القناعة اغبقيقة بضرورة إدراج اؼبسؤ 

 ضمن اسًتاتيجية اؼبنظمة وكثقافة تنظيمية لدى أفراد اؼبنظمة؛

للمسؤولية االجتماعية دور ىاـ يف زيادة أرباح اؼبنظمة على اؼبدى الطويل إذا ما كاف لربامج اؼبسؤولية  -5
 االجتماعية األثر اغبقيقي واالهبايب على اجملتمع؛

للشراكة الفعالة واالهبابية بُت اؼبنظمة واجملتمع وذلك بضماف اغبقوؽ بُت اؼبسؤولية االجتماعية ذبسيدا  -6
 الطرفُت وبالتاِف الرقي باؼبنظمة لتصبح تتمتع باؼبواطنة، وتضمن االستدامة على اؼبدى الطويل؛

 ثانيا: نتائج االطار التطبيقي

 لتالية:على ضوء ربليبلت الدراسة اؼبيدانية ونتائجها، مت اػبروج باالستنتاجات ا

 يوجد إدراؾ لدى عينة اإلطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة بأنبية اؼبسؤولية االجتماعية؛ -1

يوجد مستوى مرتفع من االدراؾ لدى عينة اإلطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة باؼبسؤولية  -2
 ؛وأبعادىا االجتماعية

للمنظمات تعزى للتخصائص الشتخصية والوظيفية من حيث  وجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعيةت -3
 ؛دبدينة اعبلفة ؿبل الدراسة ( لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصادية، مؤسسة العملالعلمي ؤىل)العمر، اؼب

وجد فروؽ يف إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات تعزى للتخصائص الشتخصية والوظيفية من حيث ال ت-4
 ؛دبدينة اعبلفة ؿبل الدراسة ( لدى اإلطارات يف عينة اؼبؤسسات االقتصاديةاألقدميةت سنوا، النوع)

%مػن  56حيث أظهر اؼبسح أف أكثػر مػن  والتقنية أغلب أفراد ؾبتمع الدراسة من ذوي الشهادات اعبامعية-5
ويرجع ذلك لطبيعة اؼبؤسسات ، من ضبلة الشهادات التقنية %22و اعبامعيةالشػهادات  من ضبلةالعينػة ىػم أفػراد 

 ؛اؿ التقٍت وتتطلب كفاءات جامعيةؿبل الدراسة كوهنا مؤسسات تعمل يف اجمل

باؼبسؤولية االجتماعية لدى إطارات اؼبؤسسات االقتصادية ؿبل الدراسة، وقد يرجع  االدراؾأظهر اؼبسح تنامي -6
 واليت تزامنت مع توقيت إجراء الدراسة؛ 19-ذلك اُف ـبلفات جائحة كوفيد
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من عينة الدراسة سبتلك خربة عمل باؼبؤسسات االقتصادية تفوؽ عشرة  %60تظهر الدراسة أف حواِف  -7
دراؾ اؼبرتفع باؼبسؤولية االجتماعية نتيجة الًتاكمات اؼبكتسبة من العمل اؼبيدآف سنوات، وىذا ما يفسر اال

 والنقائص اؼبسجلة يف برامج اؼبسؤولية االجتماعية لدى اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية بصفة عامة؛

عبامعة وباقي عن طريق ا ةمن عينة الدراسة تعرفت على اؼبسؤولية االجتماعي %30تظهر الدراسة أف حواِف  -8
 النسب عن طريق باقي الوسائل اؼبتختلفة، خاصة وأف نسبة معتربة من االطارات خرهبي اعبامعات؛

تظهر الدراسة تصدر البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية مقارنة باالبعاد األخرى، ويرجع ذلك اُف طبيعة  -9
 اؼبؤسسات ونزعة اطاراهتا واليت تعمل يف اجملاؿ االقتصادي؛

تظهر نتائج الدراسة أف حصة االسد يف طريقة تعرؼ إطارات اؼبؤسسة على مصطلح اؼبسؤولية االجتماعية   -10
كاف من خبلؿ وسائل االعبلـ واؼبعاىد واعبامعات بينما كاف دور اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ضعيفا يف توعية 

 االطارات دبصطلح اؼبسؤولية االجتماعية.

 الدارسة مقترحاتثالثا: 

 ضوء نتائج الدراسة النظرية والدراسة اؼبيدانية مت تقدٔف التوصيات التالية: على

تعزيز أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية السائدة لدى أفراد عينة الدراسة واالستفادة منها يف اؼبمارسات الفعلية  .1
 قية األبعاد.للمسؤولية االجتماعية عرب اؼبؤسسات االقتصادية، واستدراؾ النقائص اؼبسجلة على مستوى ب

استغبلؿ وسائل االعبلـ لبث اؼبفاىيم الصحيحة عن اؼبسؤولية االجتماعية كوهنا مصدر ىاـ لئلدراؾ لدى  .2
 ؛إطارات اؼبؤسسات االقتصادية

 حث وتشجيع اؼبؤسسات االقتصادية على إدراؾ أنبية اؼبسؤولية االجتماعية يف حوكمة اؼبؤسسة؛ .3
اؼبسؤولية  عزيزوضع خطة إسًتاتيجية من شأهنا تباالقتصادية والقطاع اغبكومي  ربط العبلقة بُت اؼبؤسسات .4

 االجتماعية وربديد مبط أداءىا؛
 إستغبلؿ القنوات الرظبية لتصحيح اؼبفاىيم حوؿ موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات؛ .5
اؼبتعلقة باؼبسؤولية االجتماعية ف اؼبسائل أالعمل بش اتاؼبؤسبرات والندوات ووسائل اإلعبلـ وورش إستغبلؿ .6

 ؛على اؼبشاركة الفعالة واػباصة دبا يف ذلك تشجيع ـبتل  القطاعات اغبكومية
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خاصة يف ؾباؿ تعزيز االدراؾ الصحيح  إجراء اؼبزيد من البحوث والدراسات اػباصة باؼبسؤولية االجتماعية .7
 ؛باؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات

 اعبامعات واؼبؤسسات االقتصادية يف ؾباؿ اؼبسؤولية االجتماعية للمنظمات؛تعزيز العبلقة الفعالة بُت  .8
االىتماـ اعبدي بدراسة موضوع اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية والتشديد على ضرورة تبنيها  .9

 أيضا من طرؼ اؼبؤسسات العمومية؛
 ؛سسات واألفراد على حد سواءللمؤ  االجتماعي لئلقبازتقدٔف التحفيزات اؼبتختلفة وتقدٔف مكافآت  .10
اىتماـ اؼبؤسسات باختيار اؼبسَتين على أساس متوازف من الكفاءة واؼبسؤولية واألخبلؽ، دبا يضمن أف  .11

وضمن  ،يكونوا مصدرا قويا لتعزيز ظبعة ومكانة اؼبؤسسة وعملها وفق النموذج االقتصادي/ االجتماعي
 سؤولية االجتماعية؛يف ؾباؿ اؼب اؼبوظفُتذلك يكوف االىتماـ بتكوين 

بادرة والقياـ مسانبة التشريعات يف دعم اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسة دوف اغبد من قدراهتا على اؼب .12
 باألعماؿ اؼبتختلفة؛

إستغبلؿ اؼبؤسسات ؿبل الدراسة لبلدراؾ اؼبرتفع لدى إطارهتا خبصوص اؼبسؤولية االجتماعية وتعزيزىا  .13
 وذبسيدىا ميدانيا.ضمن خططها االسًتاتيجية، 

 الدارسة رابعا: آفاق

من خبلؿ ىذه الدراسة اغبالية بشقيها النظري والتطبيقي، تبُت أف موضوع إدراؾ منظمات األعماؿ للمسؤولية 
االجتماعية، موضوع متشعب ويصعب حصر صبيع اعبوانب اؼبتعلقة بو، خاصة مع اؼبستجدات اؼبتسارعة والبيئة 

مفتوح لطرحو من جديد ودبتختل  الصي  واؼبتغَتات، وفق آفاؽ جديدة قد نستطيع  غَت اؼبستقرة، يبقى الباب
 طرحها كما يلي:

 أثر إدراؾ اؼبسؤولية االجتماعية يف ربقيق االستدامة لربامج اؼبسؤولية االجتماعية يف منظمات االعماؿ؛ -1

 ؛االعماؿنظمات ؼب ة يف ربقيق اسًتاتيجية التميزمسانبة اؼبسؤولية االجتماعي -2

 دور اعبامعة اعبزائرية يف ترسيخ مبادئ وفبارسات اؼبسؤولية االجتماعية يف اؼبؤسسات اعبزائرية؛ -3

 .األعماؿ ؼبنظمات االجتماعية باؼبسؤولية االلتزاـ ربقيق يفدور القيادات  -4

 



 قائمة المراجع                                                                                                   
 

082 
 

 قائمة المراجع
 القرآن الكريم -
 السنة النبوية -

 أوال: المراجع باللغة العربية

 الكتب:

   النشرو  للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة ،األوُف الطبعة ،وتطبيقات منهاج ،مفاىيم :اإلسبلـ يف التنمية العسل، إبراىيم .1
 .1996 بَتوت ،التوزيعو 
 .1975 القاىرة، التعاوف، مكتبة اؼبتخازف، وادارة تنظيم اؽبييت، الرحيم عبد ابراىيم .2
 مصر، اسيوط، جامعة ،"مسانبة شركات مصر يف العاملة للبنوؾ االجتماعية اؼبسؤولية" ،القاضي ابراىيم عدِف، سامي اضبد .3

2010. 
 .1996 اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف اؼبؤسسة، اقتصاد عرباجي، إظباعيل .4
 .  1992 عماف، األوُف، الطبعة األعماؿ، منظمات نظريات الدىاف، أميمة .5
 .2006 اعبزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الرشاد مكتبة اؼبنظمات، ربليل عبلؿ، بورحلة .6
 .2014 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر اغبامد دار ،التسويق يف معاصرة قضايا ،البكري ياسر تامر .7
 .2014العراؽ، بغداد، جامعة واالقتصاد، االدارة كلية االنساف، وحقوؽ التنظيمي السلوؾ علي، ؿبمد جواد .8
 اؼبركز ،أؼبانيا ،التطبيقية واؼبمارسات النظرية اؼبقاربات بُت للشركات االجتماعية اؼبسؤولية ،مسالتو سفياف ،مشري حسناء .9

 .2019 ،األوُف الطبعة ،االسًتاتيجية للدراسات العريب الديبقراطي
 األردف، عماف، والتوزيع، لنشر العلمية اليازوري دار للتصميم، مدخل: اؼبنظمة نظرية ؿبسن، طاىر الغاليب ،نعمة اػبفاجي .10

2009. 
 اؼبعرفة، كنوز دار األوُف، الطبعة ،(الياء إُف األل  من) للمؤسسات اجملتمعية اؼبسؤولية اؼبعايطة، روال اغبموري، صاٌف .11

 .2015 األردف،
 .2010 األردف، عماف، للنشر، وائل دار واألعماؿ، اإلدارة الغاليب، طاىر العامري، صاٌف .12
 .2015 عماف، للنشر، وائل دار األعماؿ، وأخبلقيات االجتماعية اؼبسؤولية الغاليب، طاىر العامري، صاٌف .13
 الكتب دار االجتماعية، الذات ومفهـو االجتماعية اؼبسؤولية تفعيل يف االجتماعي الذكاء قوة ،عادؿ نورجاف طارؽ، صفاء .14

 .2013 األوؿ، الطبعة العراؽ، القومية، والوثائق
 .1982 اعبزائر، اعبامعية، للمطبوعات الوطٍت الديواف اؼبؤسسة، اقتصاد عبود، صمويل .15
 .2009 األردف، ،والتوزيع للنشر وائل دار والصغَتة، اؼبتوسطة األعماؿ منظمات وإسًتاتيجية إدارة ،الغاليب ؿبسن طاىر .16



 قائمة المراجع                                                                                                   
 

083 
 

 رؤية االنساء وبناء اجملتمعية اؼبسؤولية حوؿ العلمي اؼبؤسبر اجملتمع، واستقرار بناء يف ودورىا االجتماعية اؼبسؤولية عامر، عادؿ .17
 .2019 مصر، مستقبلية،

 ،األوُف الطبعة والتوزيع، للنشر اليازوري دار ،األردف اؼبستدامة، التنميةو كب للشركات االجتماعية اؼبسؤولية العصيمي، عايد .18
2015. 

 .1998  اعبزائر، العامة، احملمدية دار اؼبؤسسة، تسيَتو   اقتصاد ،حبيب بن الرزاؽ عبد .19
 .2003 اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،"األعماؿ إدارةو  تنظيم أساسيات" قح ،و أب السبلـ وعبد حنفي الغفار عبد .20
 العربية اؼبملكة للنشر، العبيكاف االجتماعي، البحث يف الباحث دليل الرحيم، عبد صاٌف آماؿ مسلم، أضبد عدناف .21

 .2011 األوُف، الطبعة السعودية،
 للنشر اغبامد دار األوُف، الطبعة واالسًتاتيجيات، الوظيفة البيئة،: األعماؿ ؼبنظمات اغبديثة االدارة وآخروف، حسُت علي .22

 .1999 عماف، والتوزيع،
 .2001 عماف، والتوزيع، للنشر زىراف دار كمي، نظري مدخل: االدارية القرارات نظريات الساعد، رشاد حسُت، علي .23
 .2020 العراؽ، بغداد، الكوت، جامعة التنظيمي، السلوؾ اؼبوسوي، سعد علي .24
 والطباعة، والتوزيع للنشر اؼبسَتة دار األوُف، الطبعة"،2 اإلدارة مبادئ :األعماؿ منظمات وظائ " آخروف،و  عباس علي .25

 .2001 عماف،
 .2008 مصر، اؼبنهل، دار واألساليب، التقنيات: االجتماعية العلـو يف البحث مناىج اؼبؤمن، عبد معمر علي .26
 .1993 ،4ط اعبزائر، اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف اؼبؤسسة، اقتصاد صتخري، عمر .27
 .2016 عماف، والتوزيع، للنشر وائل دار األوُف، الطبعة ،"اؼبعاصرة واإلدارة األعماؿ بيئة" عقيلي، وصفي عمر .28
 الثقافية، لبلستثمارات الدولية الدار ،"للشركات االجتماعية اؼبسؤولية" إصبلح، أضبد عبل ترصبة ِف، نانسي كوتلر، فيليب .29

 .2011 القاىرة،
 .2007 األوُف، الطبعة مصر، للنشر، الكتب عاَف الًتبوية، البحوث يف شائعة أخطاء كوجك، حسُت كوثر .30
 .1994 مصر، اإلسكندرية، اعبامعية، اؼبطبوعات دار اإلداري، القانوف غبلو، راغب ماجد .31
 األوُف، الطبعة مصر، اللبنانية، اؼبصرية الدار الرقمية، البيئة يف البحوث وإعداد اؼبعلومات عن البحث مهارات النقيب، متوِف .32

2008. 
 .عماف والتوزيع، للنشر زىراف دار الثالثة، الطبعة وفبارسات، مفاىيم: العامة العبلقات جودة، اضبد جودة ؿبفوظ .33
 .عماف والتوزيع، للنشر وائل دار الثالثة، الطبعة ،" والوظائ  اؼبفاىيم :األعماؿ منظمات" آخروف،و  جودة ؿبفوظ .34
 .2003 عماف، والتوزيع، للنشر قنديل دار االوُف، الطبعة االعماؿ، ادارة يف اغباسوب الصَتيف، ؿبمد .35
 .2007األوُف، الطبعة الوفاء، دار مصر، لئلدارة، االجتماعية اؼبسؤولية الصَتيف، ؿبمد .36
 .2016 األردف، عماف، والتوزيع، للنشر الثقافة دار األعماؿ، وأخبلقيات للشركات االجتماعية اؼبسؤولية الطائي، ؿبمد .37
 .2019 األردف، عماف، اليازوري، دار األعماؿ، ؼبنظمات االجتماعية اؼبسؤولية فبلؽ، ؿبمد .38



 قائمة المراجع                                                                                                   
 

084 
 

 .2005 االردف، للنشر، وائل دار االعماؿ، منظمات يف التنظيمي السلوؾ العمياف، سلماف ؿبمود .39
 للتدريب العربية اجملموعة ،ISO 26000 القياسية اؼبواصفة واؼبنظمات للشركات االجتماعية اؼبسؤولية ،النصرو أب مدحت .40

 .2015 مصر، ،والنشر
 .2008 مصر، اؼبنهل، دار االجتماعية، والعلـو الًتبية يف العلمي البحث منهجية دعمس، مصطفى .41
 .2014 مصر، اعبامعية، اؼبعرفة دار التنمية، وآفاؽ الشراكة بُت االجتماعية اؼبسؤولية عباس، ؿبمد مناؿ .42
 الكتاب عاَف دار األوُف، الطبعة عاـ، مئة خبلؿ التنظيمي الفكر تطور يف دراسة: اؼبنظمات تنظيم الساَف، سعيد مؤيد .43

 .2002 العراؽ، اغبديث،
 .2000 األردف، والنشر، للطباعة وائل دار والتنظيم، اؽبيكل: اؼبنظمة نظرية الساَف، سعيد مؤيد .44
 .2003 مصر، االسكندرية، اعبامعية، الدار والعوؼبة، االسًتاتيجي التتخطيط العارؼ، نادية .45
 .1998 اعبزائر، ،العامة احملمدية دار ،الثانية الطبعة مؤسسة، اقتصاد عدوف، دادي ناصر .46
 جامعة ،(دراساتو  حبوث) اإلدارية للتنمية العربية اؼبنظمة منشورات متغَت، عاَف يف اإلدارة علم أخبلقيات قبم، عبود قبم .47

 .2006 العربية، الدوؿ
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 المالحق

 أداة الدراسة: -1

 

 جامعة غرداية

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 علوم التسيير :قسم

 تخصص: إدارة وتسيير منظمات األعمال

 

 ... ربية طيبة وبعد،.السبلـ عليكم، السيد )ة( الفاضل )ة(

أضع بُت أيديكم استمارة االستبياف أدناه، قصد استكماؿ الدراسة اؼبيدانية، واليت تندرج ضمن متطلبات نيل درجة الدكتوراه 
استطبلع آرائكم حوؿ موضوع اؼبسؤولية االجتماعية يف علـو التسيَت، حيث هندؼ من خبلؿ ىذا االستبياف اُف 

 للمؤسسات، وذلك بغض النظر عن أف مؤسستكم تطبقها أـ ال، واليت تروف أهنا سبثل أولوية لدى مؤسستكم.

( يف اػبانة اليت تعكس آرائكم، حيث xراجُت منكم التفضل باإلجابة على صبيع فقرات االستبياف وذلك بوضع عبلمة )
 .تستعمل ألغراض البحث العلمي فقط جابتكم ستكوف موضع ثقة، وأهنانعلمكم بأف إ

 .التقديرو شاكرين تعاونكم مع فائق االحًتاـ 

 

 اؼبًتشح: فتحي بسطامي

Bastami.Fathi@gmail.com 

 

االقتصادية، اليت و القانونية و األخبلقية و اؼببادرات اػبَتية و : ىي ؾبموعة من اؼبمارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 .لمجتمعتقـو هبا اؼبؤسسات ضمن البيئة اليت تنشط فيها، للمسانبة يف التنمية اؼبستدامة ل

mailto:Bastami.Fathi@gmail.com
mailto:Bastami.Fathi@gmail.com
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 البيانات العامة  :الجزء األول

 ( يف اػبانة اؼبناسبةxضع عبلمة )

 أنثى      ذكر                                          النوع

 العمر
 سنة 39اُف  30سنة                  من  30أقل من         

 سنة فأكثر 50سنة              49اُف  40من                        

 المؤىل العلمي
 ثانوي فأقل                        تقٍت/ تقٍت سامي                       

 جامعي                            دراسات عليا                       

 سنوات األقدمية
 سنة 10اُف  5سنوات                من  5أقل من                        

 سنة فأكثر 17سنة              16اُف  11من                        

 مؤسسة العمل
 مؤسسة سونلغاز                  مؤسسة نفطاؿ                       

 مؤسسة اتصاالت اعبزائر                       

 

 محور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات :الجزء الثاني

واحدة  ( يف اػبانة اؼبناسبة مع العلم أف كل سؤاؿ يقبل إجابةxيرجى منكم التكـر وقراءة العبارات اآلتية بدقة، مع وضع عبلمة )
 .فقط

موافق  عبارات االستبيان �
 تماما

 موافق موافق
 ما لحد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

� 0
 يف رأيك هبب على اؼبؤسسة توفَت منتجاهتا  بالسعر اؼبناسب. 01

�  �  �  �  �  

� 0
  �  �  �  �  � من وجهة نظرؾ يتوجب على اؼبؤسسة تقدٔف منتجاهتا بكفاءة. 02

� 0
03 

مواصفات اعبودة الشاملة يف  أعتقد أنو هبب على اؼبؤسسة تطبيق 
 .منتجاهتا

�  �  �  �  �  
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� 0
04 

حسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة التكفل بانشغاالت الزبائن يف الوقت 
 اؼبناسب.

�  �  �  �  �  

� 0
05 

حسب اعتقادؾ فإنو على اؼبؤسسة استتخداـ التكنولوجيا للحفاظ على 
 البيئة من التلوث، كتدوير اؼبنتجات مثبل.

�  �  �  �  �  

� 0
06 

يتوجب على اؼبؤسسة االىتماـ بتحسُت مستوى حسب منظورؾ فإنو 
 اؼبوظفُت من أجل الرفع من األداء الوظيفي.

�  �  �  �  �  

07 
حسب رأيك فإنو هبب أف ربرص اؼبؤسسة على توضيح أي تغَّتات يف 

 أسعار  منتجاهتا  اؼبقدمة.
�  �  �  �  �  

يف نظرؾ أنو على اؼبؤسسة االىتماـ بربامج البحث والتطوير ؼبنتجاهتا  08
 وربسُت النوعية. 

�  �  �  �  �  

موافق  عبارات االستبيان �
 تماما

 موافق
 موافق

 ما لحد
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

� 0
09 

برأيك أنو على اؼبؤسسة العمل ضمن التعليمات اليت سطرهتا ضمن 
 القانوف الداخلي.

�  �  �  �  �  

� 0
10 

حسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة احًتاـ قوانُت العمل وسبلمة  
 اؼبوظفُت.

�  �  �  �  �  

� 1
 اؼبعاىدات الوطنية.و يف نظرؾ هبب على اؼبؤسسة احًتاـ اؼبواثيق  11

�  �  �  �  �  

� 1
12 

من وجهة نظرؾ فإنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة مع اؽبيئات ذات التوجو 
 الداعم غبماية للبيئة.

�  �  �  �  �  

� 1
13 

اؼبؤسسة ملزمة بتجنب إغباؽ الضرر يف حق حسب رأيك فإف 
 العمبلء.

�  �  �  �  �  

� 1
14 

من وجهة نظرؾ أف اؼبؤسسة ملزمة باحًتاـ الشروط اؼبربمة مع ـبتل  
 العمبلء.

�  �  �  �  �  
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� 1
15 

يف تقديرؾ فإنو على اؼبؤسسة ربمل مسؤولياهتا نتيجة األخطاء يف  
 منتجاهتا  اؼبقدمة.

�  �  �  �  �  

� 1
16 

االقتصاد يف استعماؿ مصادر  حبسب اعتقادؾ هبب على اؼبؤسسة
 الطاقة.

�  �  �  �  �  

� 1
17 

  �  �  �  �  � من وجهة نظرؾ إنو على اؼبؤسسة مراعاة القيم األخبلقية للمجتمع.

� 1
18 

يف رأيك أنو على اؼبؤسسة أف تعمل على تكافؤ الفرص يف توظي  
 العماؿ.

�  �  �  �  �  

� 1
  �  �  �  �  � تعتقد أنو اؼبؤسسة ملزمة باحًتاـ مبادئ اؼبنافسة الشريفة. 19

� 1
20 

حبسب رأيك فإنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف اغبمبلت التحسيسية 
 والتوعوية لفائدة اجملتمع.

�  �  �  �  �  

� 1
21 

  �  �  �  �  � أعتقد أنو على اؼبؤسسة احًتاـ معتقدات اجملتمع الذي تنشط فيو.

� 2
22 

حسب منظورؾ هبب على اؼبؤسسة تكّيي  أىدافها مع أىداؼ 
 اجملتمع.

�  �  �  �  �  

� 2
23 

يف تقديرؾ أنو على اؼبؤسسة التفاعل بإهبابية مع حوادث العمل 
 التعويضات الناذبة عنها.و 

�  �  �  �  �  

موافق  عبارات االستبيان �
 تماما

 موافق موافق
 ما لحد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

� 2
24 

من وجهة نظرؾ هبب زبصيص جزء من أرباح اؼبؤسسة لدعم اؽبيئات 
 اؼبشاريع اػبَتية.و 

�  �  �  �  �  

� 2
25 

حسب رأيك يستوجب على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف برامج دعم احملتاجُت 
 .والفقراء

�  �  �  �  �  
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 ( في الخانة المناسبة.x؟ ضع عالمة )ح المسؤولية االجتماعية للمؤسساتكيف تعّرفت على مصطل

 

 اعبرائدو عرب اجملبلت   عن طريق األنًتنت          عن طريق اؼبؤسسة                    

 ملتقيات خارج اؼبؤسسة  عن طريق اعبامعة           عرب وسائل اإلعبلـ                     

 

 

 .انتهى، شكرا جزيال على تعاونكم

**** 

  

� 2
26 

حسب منظورؾ أنو على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف إقباز اؼبشاريع األساسية 
 اؼبستشفيات.و للمجتمع كاؼبدارس 

�  �  �  �  �  

� 2
27 

يف نظرؾ هبب على اؼبؤسسة اؼبسانبة يف خلق فرص لتوظي  ذوي 
 االحتياجات اػباصة.

�  �  �  �  �  

� 2
28 

تعتقد أنو على اؼبؤسسة تقدٔف اؼبساعدة يف حاالت حدوث الكوارث  
 اغبرائق.و الفيضانات و كالزالزؿ 

�  �  �  �  �  

� 2
29 

يف رأيك أنو على اؼبؤسسة القياـ برعاية أنشطة وبرامج تعليمية وثقافية، 
 صحية ورياضية.

�  �  �  �  �  

� 2
30 

يف اعتقادؾ أنو على اؼبؤسسة القياـ بزيارات دورية لدعم وتفقد دور األيتاـ 
 ذوي االحتياجات اػباصة.و والعجزة 

�  �  �  �  �  
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 :قائمة المحكمين لالستبيان -2

 جامعة التدريس الرتبة العلمية اسم المحكم
 جامعة اؼبلك فيصل "السعودية" أستاذ التعليم العاِف حَتش عيسىأ.د/ 
 جامعة غرداية أستاذ ؿباضر "أ" شرقي مهديد/ 
 جامعة غرداية أستاذ التعليم العاِف لعمور رميلةأ.د/ 
 جامعة األغواط أستاذ ؿباضر "أ" خنيش يوس د/ 
 جامعة ورقلة أستاذ ؿباضر "أ" بكاي اظباعيلد/ 
 جامعة غرداية "أ" ؿباضر أستاذ زوزي ؿبمدد/ 
 جامعة اعبلفة "أ" ؿباضر أستاذ مرباح أضبد تقي الديند/ 
 

 :الصدق البنائي -3

Corrélations 

 X1 x11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

Rho de 

Spearman 

X1 Coefficient de 

corrélation 
1,000 ,624

**
 ,673

**
 ,716

**
 ,760

**
 ,622

**
 ,603

**
 ,575

**
 ,600

**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

x11 Coefficient de 

corrélation 
,624

**
 1,000 ,433

**
 ,433

**
 ,386

**
 ,348

**
 ,295

**
 ,376

**
 ,171 

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,076 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X12 Coefficient de 

corrélation 
,673

**
 ,433

**
 1,000 ,504

**
 ,414

**
 ,258

**
 ,464

**
 ,249

**
 ,313

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,007 ,000 ,009 ,001 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X13 Coefficient de 

corrélation 
,716

**
 ,433

**
 ,504

**
 1,000 ,670

**
 ,388

**
 ,300

**
 ,251

**
 ,284

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,002 ,009 ,003 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X14 Coefficient de 

corrélation 
,760

**
 ,386

**
 ,414

**
 ,670

**
 1,000 ,491

**
 ,290

**
 ,255

**
 ,387

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,002 ,008 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
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X15 Coefficient de 

corrélation 
,622

**
 ,348

**
 ,258

**
 ,388

**
 ,491

**
 1,000 ,416

**
 ,351

**
 ,209

*
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,030 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X16 Coefficient de 

corrélation 
,603

**
 ,295

**
 ,464

**
 ,300

**
 ,290

**
 ,416

**
 1,000 ,237

*
 ,361

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,002 ,000 ,002 ,002 ,000 . ,014 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X17 Coefficient de 

corrélation 
,575

**
 ,376

**
 ,249

**
 ,251

**
 ,255

**
 ,351

**
 ,237

*
 1,000 ,469

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,009 ,009 ,008 ,000 ,014 . ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X18 Coefficient de 

corrélation 
,600

**
 ,171 ,313

**
 ,284

**
 ,387

**
 ,209

*
 ,361

**
 ,469

**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,076 ,001 ,003 ,000 ,030 ,000 ,000 . 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 X2 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 

Rho de 

Spearman 

X2 Coefficient de 

corrélation 
1,000 ,673

**
 ,696

**
 ,681

**
 ,603

**
 ,643

**
 ,656

**
 ,560

**
 ,624

**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X21 Coefficient de 

corrélation 
,673

**
 1,000 ,530

**
 ,465

**
 ,177 ,337

**
 ,439

**
 ,326

**
 ,322

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 ,067 ,000 ,000 ,001 ,001 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X22 Coefficient de 

corrélation 
,696

**
 ,530

**
 1,000 ,472

**
 ,310

**
 ,355

**
 ,377

**
 ,301

**
 ,401

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X23 Coefficient de 

corrélation 
,681

**
 ,465

**
 ,472

**
 1,000 ,439

**
 ,417

**
 ,285

**
 ,235

*
 ,214

*
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,003 ,014 ,026 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X24 Coefficient de 

corrélation 
,603

**
 ,177 ,310

**
 ,439

**
 1,000 ,410

**
 ,215

*
 ,107 ,335

**
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Sig. (bilatéral) ,000 ,067 ,001 ,000 . ,000 ,025 ,271 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X25 Coefficient de 

corrélation 
,643

**
 ,337

**
 ,355

**
 ,417

**
 ,410

**
 1,000 ,333

**
 ,251

**
 ,305

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,009 ,001 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X26 Coefficient de 

corrélation 
,656

**
 ,439

**
 ,377

**
 ,285

**
 ,215

*
 ,333

**
 1,000 ,382

**
 ,446

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,003 ,025 ,000 . ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X27 Coefficient de 

corrélation 
,560

**
 ,326

**
 ,301

**
 ,235

*
 ,107 ,251

**
 ,382

**
 1,000 ,434

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,001 ,002 ,014 ,271 ,009 ,000 . ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

X28 Coefficient de 

corrélation 
,624

**
 ,322

**
 ,401

**
 ,214

*
 ,335

**
 ,305

**
 ,446

**
 ,434

**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,001 ,000 ,026 ,000 ,001 ,000 ,000 . 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 X3 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 

Rho de 

Spearman 

X3 Coefficient de 

corrélation 
1,000 ,608

**
 ,594

**
 ,652

**
 ,633

**
 ,742

**
 ,741

**
 ,721

**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X31 Coefficient de 

corrélation 
,608

**
 1,000 ,415

**
 ,387

**
 ,455

**
 ,479

**
 ,214

*
 ,307

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,026 ,001 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X32 Coefficient de 

corrélation 
,594

**
 ,415

**
 1,000 ,281

**
 ,356

**
 ,311

**
 ,379

**
 ,340

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,003 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X33 Coefficient de 

corrélation 
,652

**
 ,387

**
 ,281

**
 1,000 ,315

**
 ,435

**
 ,421

**
 ,471

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,003 . ,001 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 
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X34 Coefficient de 

corrélation 
,633

**
 ,455

**
 ,356

**
 ,315

**
 1,000 ,426

**
 ,411

**
 ,312

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,001 . ,000 ,000 ,001 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X35 Coefficient de 

corrélation 
,742

**
 ,479

**
 ,311

**
 ,435

**
 ,426

**
 1,000 ,514

**
 ,466

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X36 Coefficient de 

corrélation 
,741

**
 ,214

*
 ,379

**
 ,421

**
 ,411

**
 ,514

**
 1,000 ,549

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X37 Coefficient de 

corrélation 
,721

**
 ,307

**
 ,340

**
 ,471

**
 ,312

**
 ,466

**
 ,549

**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 X4 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 

Rho de 

Spearman 

X4 Coefficient de 

corrélation 
1,000 ,724

**
 ,759

**
 ,823

**
 ,779

**
 ,725

**
 ,824

**
 ,778

**
 

Sig. (bilatéral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X41 Coefficient de 

corrélation 
,724

**
 1,000 ,652

**
 ,631

**
 ,421

**
 ,422

**
 ,424

**
 ,426

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X42 Coefficient de 

corrélation 
,759

**
 ,652

**
 1,000 ,587

**
 ,563

**
 ,314

**
 ,599

**
 ,464

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X43 Coefficient de 

corrélation 
,823

**
 ,631

**
 ,587

**
 1,000 ,594

**
 ,489

**
 ,547

**
 ,578

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X44 Coefficient de 

corrélation 
,779

**
 ,421

**
 ,563

**
 ,594

**
 1,000 ,634

**
 ,666

**
 ,477

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
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N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X45 Coefficient de 

corrélation 
,725

**
 ,422

**
 ,314

**
 ,489

**
 ,634

**
 1,000 ,617

**
 ,610

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X46 Coefficient de 

corrélation 
,824

**
 ,424

**
 ,599

**
 ,547

**
 ,666

**
 ,617

**
 1,000 ,680

**
 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

X47 Coefficient de 

corrélation 
,778

**
 ,426

**
 ,464

**
 ,578

**
 ,477

**
 ,610

**
 ,680

**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 X X1 X2 X3 X4 

X Corrélation de Pearson 1 ,784
**
 ,816

**
 ,754

**
 ,719

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 

X1 Corrélation de Pearson ,784
**
 1 ,788

**
 ,425

**
 ,322

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,001 

N 108 108 108 108 108 

X2 Corrélation de Pearson ,816
**
 ,788

**
 1 ,446

**
 ,396

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 108 108 108 108 108 

X3 Corrélation de Pearson ,754
**
 ,425

**
 ,446

**
 1 ,374

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 108 108 108 108 108 

X4 Corrélation de Pearson ,719
**
 ,322

**
 ,396

**
 ,374

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000 ,000  

N 108 108 108 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

   

   

   



 المالحق                                                                                                         
 

213 
 

 :ثبات أداة الدراسة -4

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

  /SCALE('االقتصادي البعذ') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Echelle: االقتصادي البعد 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 108 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,848 8 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 

  /SCALE('القانوني البعذ') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
Echelle: القانوني البعد 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 108 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 
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Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,797 8 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 

  /SCALE('االخالقي البعذ') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
Echelle: االخالقي البعد 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 108 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,876 7 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 

  /SCALE('الخيري البعذ') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
Echelle: الخيري البعد 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 108 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 



 المالحق                                                                                                         
 

215 
 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,900 7 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 

X28 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 

  /SCALE('االجتماعية المسؤولية') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 
Echelle: االجتماعية المسؤولية 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 108 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,921 30 

 

 :ألفراد عينة الدراسةالخصائص الشخصية  -5

 
Fréquences 
 

 

 النوع

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 70,4 70,4 70,4 76 ذكر 

 100,0 29,6 29,6 32 أنثى

Total 108 100,0 100,0  
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 Fréquence العمر

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 18,5 18,5 18,5 20 سنة 30 من أقل 

 54,6 36,1 36,1 39 سنة 39 الى 30 من

 92,6 38,0 38,0 41 سنة 49 الى 40 من

 100,0 7,4 7,4 8 فأكثر سنة 50

Total 108 100,0 100,0  

 

 العلمي المؤهل

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 9,3 9,3 9,3 10 فأقل ثانوي 

 31,5 22,2 22,2 24 سامً تقنً /تقنً

 88,0 56,5 56,5 61 جامعً

 100,0 12,0 12,0 13 علٌا دراسات

Total 108 100,0 100,0  

 

 األقدمية سنوات

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 24,1 24,1 24,1 26 سنوات 5 من أقل 

 58,3 34,3 34,3 37 سنوات 10 الى 5 من

 90,7 32,4 32,4 35 سنة 16 الى 11 من

 100,0 9,3 9,3 10 فأكثر سنة 17

Total 108 100,0 100,0  

 

 المؤسسة

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 36,1 36,1 36,1 39 سونلغاز 

 74,1 38,0 38,0 41 نفطال

 100,0 25,9 25,9 28 الجزائر اتصاالت

Total 108 100,0 100,0  
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 :اختبار المعنوية -6

Test T 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

X 3,017 107 ,000 ,34511 ,2667 ,4235 

 
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

X1 3,557 107 ,000 ,40509 ,3139 ,4962 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

X2 3,070 107 ,000 ,38542 ,2998 ,4711 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

X3 2,877 107 ,000 ,38360 ,2687 ,4985 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

X4 2,066 107 ,000 ,20635 ,0872 ,3255 
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 :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -7

Descriptives 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

x11 108 3,00 5,00 4,6667 ,52950 

X12 108 2,00 5,00 4,4537 ,63222 

X13 108 2,00 5,00 4,4259 ,67261 

X14 108 2,00 5,00 4,2222 ,72773 

X15 108 2,00 5,00 4,2963 ,72678 

X16 108 1,00 5,00 4,4352 ,70078 

X17 108 2,00 5,00 4,4074 ,72392 

X18 108 1,00 5,00 4,3333 ,74883 

X1 108 2,50 5,00 4,4051 ,47786 

N valide (liste) 108     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X21 108 2,00 5,00 4,4352 ,73970 

X22 108 2,00 5,00 4,3611 ,68982 

X23 108 2,00 5,00 4,3333 ,66977 

X24 108 2,00 5,00 4,2870 ,76183 

X25 108 2,00 5,00 4,3889 ,69489 

X26 108 2,00 5,00 4,3796 ,67971 

X27 108 2,00 5,00 4,4167 ,71205 

X28 108 2,00 5,00 4,4815 ,63366 

X2 108 3,13 5,00 4,3854 ,44895 

N valide (liste) 108     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X31 108 2,00 5,00 4,4074 ,74929 

X32 108 1,00 5,00 4,4444 ,63147 

X33 108 1,00 5,00 4,3981 ,78466 

X34 108 1,00 5,00 4,4352 ,76456 

X35 108 1,00 5,00 4,4074 ,85420 

X36 108 1,00 5,00 4,2407 ,86327 

X37 108 1,00 5,00 4,3519 ,88934 

X3 108 1,71 5,00 4,3836 ,60219 

N valide (liste) 108     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X41 108 2,00 5,00 4,2500 ,84417 

X42 108 2,00 5,00 4,2870 ,73689 

X43 108 2,00 5,00 4,1019 ,83094 

X44 108 2,00 5,00 4,1019 ,78466 

X45 108 2,00 5,00 4,3056 ,75453 

X46 108 2,00 5,00 4,1204 ,82844 

X47 108 2,00 5,00 4,2778 ,74675 

X4 108 2,00 5,00 4,2063 ,62479 

N valide (liste) 108     

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

X1 108 2,50 5,00 4,4051 ,47786 

X2 108 3,13 5,00 4,3854 ,44895 

X3 108 1,71 5,00 4,3836 ,60219 

X4 108 2,00 5,00 4,2063 ,62479 

X 108 2,86 5,00 4,3451 ,41094 

N valide (liste) 108     

 

 :إختبار الفروقات -8
 النوع

 

ANOVA 

X   

 

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes ,102 1 ,102 ,601 ,440 

Intragroupes 17,967 106 ,170   

Total 18,069 107    
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 العمر
 

ANOVA 

X   

 

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes 4,107 3 1,369 10,197 ,000 

Intragroupes 13,962 104 ,134   

Total 18,069 107    

 

 

 المؤىل العلمي
ANOVA 

X   

 

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes 1,823 3 ,608 3,889 ,011 

Intragroupes 16,246 104 ,156   

Total 18,069 107    

 

 سنوات األقدمية
ANOVA 

X   

 

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes ,336 3 ,112 ,657 ,581 

Intragroupes 17,733 104 ,171   

Total 18,069 107    

 

 مؤسسة العمل
ANOVA 

X   

 مؤسسة�العمل

Somme 

des carrés ddl 

Carré 

moyen F Sig. 

Intergroupes 4,027 2 2,013 15,055 ,000 

Intragroupes 14,042 105 ,134   

Total 18,069 107    
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:ات المقارنة البعديةإختبار  -9  

 

Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:  المسؤولٌة االجتماعٌة   

LSD   

(I) العمر (J) متوسط الفروق  العمر (I-J) خطأ معٌاري 

مستوى  

 Sig الداللة

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 3168, 0829,- 249, 10077, 11694, سنة 39 الى 30 من سنة 30 من أقل

30428,- سنة 49 الى 40 من
*
 ,09994 ,003 -,5025 -,1061 

 4583, 1496,- 316, 15328, 15435, فأكثر سنة 50

 0829, 3168,- 249, 10077, 11694,- سنة 30 من أقل سنة 39 الى 30 من

42122,- سنة 49 الى 40 من
*
 ,08196 ,000 -,5837 -,2587 

 3194, 2446,- 793, 14221, 03742, فأكثر سنة 50

30428, سنة 30 من أقل سنة 49 الى 40 من
*
 ,09994 ,003 ,1061 ,5025 

42122, سنة 39 الى 30 من
*
 ,08196 ,000 ,2587 ,5837 

45864, فأكثر سنة 50
*
 ,14162 ,002 ,1778 ,7395 

 1496, 4583,- 316, 15328, 15435,- سنة 30 من أقل فأكثر سنة 50

 2446, 3194,- 793, 14221, 03742,- سنة 39 الى 30 من

45864,- سنة 49 الى 40 من
*
 ,14162 ,002 -,7395 -,1778 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:  المسؤولٌة االجتماعٌة   

LSD   

(I) العلمً المؤهل (J) العلمً المؤهل 

Différence 

moyenne (I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 5836, 0064,- 055, 14876, 28858, سامً تقنً /تقنً فأقل ثانوي

 2407, 2941,- 844, 13484, 02667,- جامعً

 3039, 3555,- 877, 16625, 02582,- علٌا دراسات

 0064, 5836,- 055, 14876, 28858,- فأقل ثانوي سامً تقنً /تقنً

31525,- جامعً
*
 ,09524 ,001 -,5041 -,1264 

31440,- علٌا دراسات
*
 ,13611 ,023 -,5843 -,0445 

 2941, 2407,- 844, 13484, 02667, فأقل ثانوي جامعً

31525, سامً تقنً /تقنً
*
 ,09524 ,001 ,1264 ,5041 

 2403, 2386,- 994, 12074, 00084, علٌا دراسات

 3555, 3039,- 877, 16625, 02582, فأقل ثانوي علٌا دراسات

31440, سامً تقنً /تقنً
*
 ,13611 ,023 ,0445 ,5843 

 2386, 2403,- 994, 12074, 00084,- جامعً

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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 المقارنة البعدية لفروق مؤسسة العمل-11
Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:   المسؤولٌة االجتماعٌة   

LSD   

(I) المؤسسة (J) المؤسسة 

Différence 

moyenne (I-J) Erreur standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

17886, نفطال سونلغاز
*
 ,08180 ,031 ,0167 ,3410 

49579, الجزائر اتصاالت
*
 ,09058 ,000 ,3162 ,6754 

17886,- سونلغاز نفطال
*
 ,08180 ,031 -,3410 -,0167 

31694, الجزائر اتصاالت
*
 ,08966 ,001 ,1392 ,4947 

49579,- سونلغاز الجزائر اتصاالت
*
 ,09058 ,000 -,6754 -,3162 

31694,- نفطال
*
 ,08966 ,001 -,4947 -,1392 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 

 إختبار إعتدالية التوزيع-11

 

Tests de normalité 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistiques ddl Sig. 

 214, 108 162, بعد اقتصادي

 131, 108 147, بعد قانونً

 125, 108 187, بعد أخالقً

 103, 108 130, بعد خٌري

 121, 108 096, مسؤولٌة اجتماعٌة
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 الميدانية نتائج الدراسةنموذج الدراسة بعد  -12
 

 

 

  

 منظمات األعمالاك در إ
  لمسؤولية االجتماعيةل

 4.35مستوى مرتفع  

البعد مستوى 
مرتفع  االقتصادي

4.41  

قانوني البعد المستوى 
 4.39مرتفع 

 

البعد مستوى 
 مرتفع خالقياأل

4.38 

لخيري البعد امستوى 
 4.21مرتفع

 

 توجد فروق تعزى ال-

 (للجنس، سنوات األقدمية)

 توجد فروق تعزى-

 (العمل للعمر، المؤىل، مؤسسة)


