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 المهظفين االقترادييناالقترادية من وجهة نعر  لدى المنعمات المدؤولية االجتماعية

 دراسة تطبيقية

 حيدر عباس كريم

 جامعة القادسية

 ممخص البحث

بالسدؤولية  االلتدام مػضػع مغ جعمت الذجيجة السشافدة ان حكيكية السعاصخة الجراسات معطع اضيخت"
السشطسات  عمى بان سابق وقت اؼ مغ ووعيا كااادر  اكثخ السجتسعات اصبحت اذ ,ضخوريا االجتساعية

السفخوض  االدنى الحج عغ يديج وبسا وتػقعاتيع متصمباتيع وتحقيق بالتداماتيا تجاه افخاد السجتسع االيفاء
االكثخ  السػضػع تعج والتي , الرالحة لمسػاششة مثاال   نفديا السشطسات تسظ تقجم ان شخط عسى قانػنا  
 الحاسع في العامل سسعتيا ان مغ ادراكا   اكثخ السشطسات وباتت اليػم االعسال مشطسات يػاجو الحؼ اىسية
 ويسكغ إيجاد". "وعالسيا   محميا   مصمبا   السشطسات لتمظ االندانية وفي اصبحت وقت في ونجاحيا بقائيا

، عمى الخغع مغ شعغ البيئة مػازنة بيغ التشسية االقترادية، بالسعشى السادؼ، ورفالية السجتسع وسالمة
ية االجتساعية الحفاظ العجيج مغ التقاريخ خالل العقج األول مغ القخن الػاحج والعذخيغ بيحا. تعشي السدؤول

عمى التػازن بيغ االثشيغ. فيي ال تشصػؼ عمى مؤسدات األعسال وحدب، بل عمى كل مغ تؤّثخ أعسالو 
عمى البيئة. إنو مفيػم ييجف إلى ضسان تأميغ رعايٍة صحية لألشخاص الحيغ يعيذػن في السشاشق 

لي، إلخ. يسكغ أن تكػن ىحه السدؤولية الخيفية وإزالة جسيع العكبات الستسّثمة في السدافة والػضع السا
سمبية، عشج تجّشب االنخخاط في أعسال ضاّرة اجتساعي ا، أو يسكغ أن تكػن إيجابية، مغ خالل انخخاشيا 
بأنذصة تدعى إلى تحقيق األىجاف االجتساعية مباشخة . ال بج مغ تػارث السدؤولية االجتساعية بيغ 

ما تقجم  وتأسيدا  عمى ،عاتيا عمى األجيال التي ستأتي مغ بعجهاألجيال ألن أفعال جيٍل واحج تشعكذ تب
سػف يتشاول البحث أربعة مباحث ، السبحث األول يتزسغ مشيجية البحث ، أما السبحث الثاني فديتشاول 

عمى الجانب العسمي  ، في حيغ سيخكد السبحث الثالث السدؤولية االجتساعية اشارا  نطخيا  يخز 
 والتػصيات التي تػصل إلييا البحث. االستشتاجاتأىع  والسبحث الخابع يتزسغ

 االقتصادية ، المنظمات ،المسؤولية االجتماعية  :الكلمات المفتاحية 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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Social Responsibility in Organizations ... An Applied Study 

Haider Abbas Karim 

Al-Qadisiyah University 

 

Abstract 

Most contemporary studies have shown that intense competition has made the 

issue of commitment to social responsibility necessary, as societies have become 

more aware and aware than ever before that organizations must fulfill their 

obligations towards members of society and achieve their requirements and 

expectations in excess of the minimum legally imposed on the condition that 

these organizations provide Psychologically, an example of good citizenship, 

which is the most important issue facing business organizations today, and 

organizations are more aware that their reputation is the decisive factor in their 

survival and success at a time when humanity for these organizations has 

become a local and global demand. 

A balance can be found between economic development, in the physical sense, 

the well-being of society and the safety of the environment, although this is 

challenged by many reports during the first decade of the twenty-first century. 

Social responsibility means maintaining a balance between the two. It involves 

not just businesses, but everyone whose actions affect the environment. It is a 

concept that aims to ensure health care for people living in rural areas and 

remove all obstacles of distance, financial situation, etc. This responsibility can 

be negative, when avoiding engaging in socially harmful actions, or it can be 

positive. 

Based on the foregoing, the research will address four topics, the first topic 

includes the research methodology, the second topic will deal with a theoretical 

framework related to social responsibility, while the third topic will focus on the 

practical side, and the fourth topic includes the most important conclusions and 

recommendations reached by the research. 

Keywords: social responsibility, organizations, economics 
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 المبحث األول : منهجية البحث 

 اواًل: مذكمة البحث : 

إن السشطسات والسؤسدات الحجيثة لع تعج تعتسج عمى ما تستمكو مغ أصػل مادية ورؤوس أمػال "      
 نقجية في عرخ تتسيد فيو السشطسات باألصػل السعخفية غيخ السمسػسة التي تسثل السػرد األمغ ليحا

العرخ، وسعت السشزسات جاىجة إلى التعػيس عغ األصػل السادية بأصػل أكثخ قيسة تزسغ ليا 
التفػق وتحقيق السيدة التشافدية السدتجامة، لحلظ نجج أن مشطسات اليػم تستمظ قيسة سػقية تتجاوز أضعاف 

تفاظ بالسػارد مخات قيستيا الجفتخية ، مغ ىشا عمى السشطسات السعاصخة أن تعسل وبذكل مدتسخ لالح
البذخية التي تستمظ ناصية العمع والسعخفة والتي تسثل مرجر االبتكار لمشتاجات الفكخية والسشتجات مغ 

 .   "خالل السدؤولية االجتساعية

تدعى السشطسات السعاصخة إلى استجامة السيدة التشافدية مغ خالل ما تسمكو مغ قجرات محػرية الستجامة "
ىحه السيدة، وضخورة دعع وتعديد السػارد البذخية و العسل عمى صيانتيا وتصػيخىا مغ خالل تصػيخ 

مغ أجل ذلظ تصمبت مسارسات إدارتيا وتسكيشيا مغ تػضيف ىحه السػارد باتجاه إستخاتيجية السشطسة، 
ولعل ما يعدز ىحا التػجو ىػ شبيعة  الحاجة اعتساد ىحه السشطسات السدؤولية االجتساعية لجييا ،

السشطسات مغ حيث التعخيف كيانات اجتساعية تدعى لتحقيق أىجاف ذات عائجات اقترادية، وإن شخعية 
ومغ ىحا السفيػم تبخز  .ل مدتسخوجػد السشطسات يشبع مغ قجرتيا عمى تمبية احتياجات مجتسعاتيا بذس

 ما واقع المدؤولية االجتماعية لممنعمات ؟ : "مذكمة البحث بالدؤال التالي

 ثانيًا: أهمية البحث :

 ليا والتي الحجيثة السػاضيع مغ مػضػع في تبحث كػنيا الى اىسيتيا ان ىحه الجراسة تكتدب"       
كريغة ججيجة لعالقة مشطسات األعسال ببيئتيا الجاخمية   .الحالي عرخنا في السشطسات بتصػيخ  عالقة

والخارجية، بحيث أصبح مكياس كفاءتيا وجػدتيا يقاس بقجرتيا عمى االستجابة لستصمبات بيئتيا الخارجية 
بسفيػميا الػاسع والسخكب، وبقجرتيا عمى مشح السديج مغ االىتسام بالسػرد البذخؼ وتشسيتو معخفيًّا ومياريًّا 

 "قجراتو في إدارة العالقات الستجاخمة لمسشطسة بسحيصيا االجتساعيلتعديد 
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ا لمكيادات اإلدارية، يتصمب مشيا "      إن إدارة السدؤولية االجتساعية لمسشطسات سػف تذكل تحجي ا ججيج 
وضيفة أساسية مغ وضائف السشطسة إلى  -ابتجاء  –اتخاذ قخارات متقجمة تجعل مغ السدؤولية االجتساعية 

ب وضائف التدػيق واإلنتاج والتػضيف والتسػيل واإلدارة، وتجديج تمظ السدؤولية في الخصط جان
االستخاتيجية واليياكل التشطيسية وفي كل العمسيات اإلدارية، كخصػة أساسية نحػ إشباع احتياجات 

 ."السجتسعات انصالقا مغ شبيعة نذاط كل مشطسة وبغس الشطخ عسا إذا كانت خاصة أو عامة

 ثالثا : أهداف البحث :

 باإلضافةالتعخف عمى السدؤولية االجتساعية واىسيتيا وابعادىا ومجاالت نصاقيا  إلى البحث ىحا يدعى
 .  "الى التعخف عمى معاييخ ومبادغ السدؤولية االجتساعية واستخاتيجياتيا

 : الحدود الزمانية و المكانية : رابعاً  
 م. 2020-2019: لمعام  الحدود الزمانية 
 جامعة القادسية / كمية االدارة واالقتراد. الحدود المكانية : 
 ان البحث محجد عمسيا  بسا جاء بأىجافو .  الحدود العممية : 

 

 

 

 المبحث الثاني : االطار النعري 

 المدؤولية االجتماعية نذأة 

األكبخ واألكثخ وضػحا لسجتسعات  السدؤولية االجتساعية بسشطػرىا العام والخاص تع التحجؼان "    
األعسال واألسػاق العالسية و الشسصية وارتباشيا وتفاعميا مع البيئة السحيصة بيا واالفخاد فمشطخية الحجيثة 
لسجيخؼ األعسال تختكد عمى أن وضائف السشرات تستج لي ارجاء السجتسع وال تقترخ عمى حجود الدمعة 

الجتساعية بارتكازىا عمى اعتبارات اخالقية لسشطسات األعسال تجاه أو الخجمة السقجمة وأن السدؤولية ا
لتصػرات األجتساعية بػسائل االسجتسع وعمى السجػ البعيج ىي عبارة عغ مػاكبة التغيخات الصارئة لمبيئة و 
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( الى ضيػر أكثخ مغ مخة لشذػء فكخة السدؤولية 85: 2011عمسية وفشية متخابصة حيث بيغ )الخحاشة ،
 .  "عيةاالجتسا

 المرحمة األولى :

انتخنت مع قيام الثػرة الرشاعية و أيران رجل الرشاعة واألعسال بامتالكيع ىجفا  واحجا واساسيا " 
لمجسيع و ىػ زيادة االرباح )تعطيسيا ( غيخ أن الدبب الخئيذ والعائق أماميع في تحقيق ىحا اليجف ىػ 

وقج وضح أدم سسث في مؤلفو )ثخوة األمع( الى أن القانػن الحؼ حجع مغ العسميات التي يقػمػن بيا 
 "رجال األعسال يدعػن الى تحقيق مشفعتيع الحاتية وتعطيع الخيح الحؼ يحرمػن عميو" 

 المرحمة الثانية : 

نتيجة شبيعية لسػجة االنتقادات التي واجيتيا  1920ضيخت ىحه السخحمة خالل األعػام التي تمت عام "
جافيا السعتسجة و السختكدة عمى تعطيع األرباح وقج نذظ مجسػعة مغ التيارات مشطسات األعسال بدبب اى

األخخػ ذات مصالب مختمفة مثل الدالمة وتحجيج ساعة العسل لمسحافطة عمى حقػق العامميغ ذات الرمة 
بالسشطسة، وعميو فان ىشاك أىجاف أخخػ غيخ تحقيق الخبح الحؼ تدعى اليو السشطسات وىػ تحقيق ىحه 

 "( الى Kapper's( رئيذ مجمذ ادارة شخكة )Electher Byronالب السحكػرة وبيحا الرجد بيغ )السص
أن "مشطسات األعسال ال يسكشيا أن تدتسخ مغ دون تحقيق الخبح ولكغ ال يجػز الشطخ إلى األرباح بانيا 
كل شيء وفي نياية اعسال السشطسة فعمييا أن تعسل بالػقت ذاتو عمى تمبية حاجات السجتسع و عشج تمظ 

 واستحقق عمييغ ". ستكػن السشطسة بسثابة العشرخ السداعج في انجاز و تعمع ما ىػ مصمػب وبجقة

 المرحمة الثالثة : 

وما تالىا مغ أحجاث تسثمت بسجسػعة مغ التجارب السختمفة التي  1960بجأت ىحه السخشة في عام "
مخت بيا السجتسعات مشيا كثخة الستغيخات في استخجام التكشػلػجيا و التمػث البيئي الشاتج مغ أعسال البذخ 

صبح مغ الزخورؼ االنتقال مغ مخحمة الى اخخػ ذات قابمية سػاء بذكل مقرػد او غيخ مقرػد ال أ
الحتػاء البيئة ومتغيخاتيا الكبيخة حيث أصبح العشػان الججيج ليحه السخشة )حجة القخد التػعية وما تقجمو مغ 

)الخحاشة  "سمع وخجمات مختمفة تتشاسب مع الخقي الشػعي السراحب لسدتػػ الحياة الحؼ يعيذيا األفخاد
2011 :85- 60) 
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 ثانيا : اهمية المدؤولية االجتماعية : 

يسكغ فخز عجة اوجو ايجابية لمسدؤولية االجتساعية تتجدج أىسيتيا مغ خالل السخدود الستحقق الجيات "
)الغالبي  "الثالث الخئيدة التي ستجشي ثسارىا عغ ىحا االلتدام ونعشي بيا السجتسع والجولة والسشطسة

،2015 :52: ) 

 ممنعمة. بالندبة ل1

مشافع عجيجة تتسثل بالسخدود السادؼ واالداء الستصػر و القػل األجتساعي والعالقة االيجابية مع  ىشاك
( أمثمة أخخػ عمى السشافع الستحققة مغ كػن  Wheelen  &hungerالسجتسع وغيخىا ، وقج أورد ) 

 (: 96: 2009السشطسة مدؤولة اجتساعيا و ىي كاالتي الغالي ، 

 االىتسامات البيئية قج تسكغ مغ رفع اسعار مشتجاتيا أو خجماتيا وتحقيق الػالء لعالمتيا .1

 وتثبيت عالقتيا بالسػر ديغ و لػز عيغ دون الحاجة الى ادامة. ثقة السجتسع بالسشطسة تداعجىا عمى 2 
 صخف السديج مغ الػقت والسال.

 سية مغ الخارج بديػلةبإمكان السشطسة السدؤولة اجتساعية جمب األيجؼ العم -3

 السشطسات السدؤولة اجتساعيا عادة ما يكػن مخحبا بيا في البمجان األجشبية -4

 بامكان السشطسات السدؤولة اجتساعية تػضيف شيختيا لجػ السػضفيغ العسخ معيغ لغخض اسشادىا في -5
 األوقات الرعبة 

االجتساعية  االستثسارات في السشطسة السدؤولة. القجرة عمى جحب امػال السدتثسخيغ الحيغ يشطخون إلى 6
 غػبة عمى األمغ البعيجعة الصيبة عمى أنيا استثسارات مخ وذات الدس

 بالندبة لممجتمع -2

رشيجو )حيث أن السجتسع ىػ الخابح األكبخ مغ التدام السشطسات بتحسل مدؤوليتيا االجتساعية مغ خالل 
 ( :95: 2015جالب ،



                                                                                                              
 

 24                          كريم حيدر عباس

 

 
 

 

 2021لسنة   1العدد  واالجتماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية 

 تساعي بيغ مختمف شخائح السجتسع مع خمق شعػر عمى باالنتساء مغ قبل األفخادزيادة التكافل االج -1
 ىع القميات و السخأة و الذباب و غيخ ذوؼ اإلحتياجات الخاصة السعػقيغ وقمبي التأىيل وا

 االستقخار األجتساعي نتيجة تػفخ نػع مغ العجالة االجتساعية وسيادة مبجأ تكافؤ الفخص الحؼ ىػ -2
 لية االجتساعية السشطسات األعسالجػىخ السدؤو 

 تحديغ نػعية الحياة في السجتسع سػاء مغ ناحية البشية التحتية او الشاحية الثقافية -3

 ػعي بأىسية االنجماج التام بيغ مشطسات السجتسع السختمفة ومختمف الفئات ذات السرمحةازدياد ال -4

والسجسػعات  بالػعي االجتساعي عمى مدتػػ األفخاد. تحديغ التشسية الدياسية انصالقا مغ زيادة تقف 5
 والسشطسات وىحا يديع باالستقخار الدياسي و الذعػر بالعجالة االجتساعية 

التعامل  والذفافية والرجق في بالعسل. تكػن السدؤولية االجتساعية مختبصة بسفاليع اساسية تقي الدخية 6
 زدىار السجتسع عمى مختمف السدتػياتفان ىحه الجػانب تديج مغ التخابط االجتساعي وا

 بالندبة لمدولة :

في أحج السدتفيجيغ الخئيديغ مغ ادراك مشطسات األعسال الجورىا االجتساعي حيث أن ىحا سيؤدؼ الى "
تخفيف األعباء التي تتحسميا الجولة في سبيل أداء ميستيا وخجماتيا الرحية و التعميسية والثقافية 

 (.74،  2013. ، الديادؼ )  "واالجتساعية األخخػ 

 ثالثا : اهداف المدؤولية االجتماعية 

 تتسثل اىجاف السدؤولية االجتساعية بذكل عام في الشقاط االتية

زيادة رضا  -2. اثبات القجرة عمي تقجيع السشتج أو الخجمة عشي الجوام بسا يتفق ومتصمبات العسالء 1
 الشطامالعسالء والعامميغ عغ شخيق التشقي الفعل 

 األخخيغ. . تحديغ القجرات واألداء العام لمعسل لتمبية حاجيات ومتػقعات عسالئيا واصحاب السرالح3

 وضع وتقييع فعالية التجابيخ الستخحة مغ قبل السؤسدة مغ أجل التعخيف بالدياسة واألىجاف البيشية -4
 والسجتسعية واالمتثال ليا . 
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العسل  غ أن يتعخض ليا األفخاد فيسا يخز الدالمة والرحة أؼالحج والتقميل مغ السخاشخ التي يسك-5
 والسجتسع عمى حج سػاء مسا يخفس عجد الجعاوػ القزائية

 اشيار لمفئات السدتفيجة أن سياسات السؤسدة تتػافق مغ الحقػق األساسية لمعسل و السجتسع  -6

 اعجة السؤسدة لجسع مختمفالسداعجة في تصػيخ حػار أكثخ فعالية مع األشخاف السدتفيجة بسد -7
 احتياجاتيع وتصمعاتيع لتحديغ ادرة وتحقيق التػازن بيغ األداء االجتساعي واالقترادؼ والبيئي 

 (12: 2015التقجم نحػ التسيد ويشا وتشطيع وتشكية السيدة التشافدية )صالح،  -8

 :رابعا : فهائد المدؤولية االجتماعية 

 لقػات السدؤولية االجتساعية كسا ياتي :ويسكغ تفريل بعس الشقاط األساسية 

 : الدسعة ىي السفتاح الشجاح السشطسات وتاتي عمى رأس قائسة ايجاد سمعة جيدة لممنعمة" .1
 السػجػدات غيخ السمسػسة مغ خالليا يسكغ لمسشطسة أن تحجد نصاق التػازن و اعصاء األولػية

 "حيػؼ لمحفاظ عمى الدسعةوتحقيق تصمعات عجد مغ مختمف الجيات السعشية ، و ىخ امخ 
 : السدتيمظ اليػم ال يدعى فقط لي الجػدة العمية زيادة ارباح المنعمة وزيادة والء المدتهمكين"  .2

 وسالمة السشتج ولكغ يتسشى أن يكػن أمغ مع العمع بان البزاعة السذتخات انتجت بصخيقة
 "ا  مدؤولة اجتساعي

 : حتى وقت قخيب السشطسات تعتقج أن السدتثسخيغ لجييع القيل سههلة الهصهل الى راس المال" .3
ضػح و شات التجارية ، ومع ذلظ فانو يربح اكثخ يعلممشية االأو عجم السرمحة في الجػانب غيخ 

فعجد قميل مغ السدتثسخيغ  السيشيكل يػم أن ىشاك عالقة ايجابية بيغ السػاششة الرالحة واألداء 
 "سشطسات التي تؤدؼ انذصتيا التجارية وفقا لسدؤوليتيايسكشو تجاىل الصخق داخل ال

 : أصحاب السرمحة لجييع القجرة عمى تحدين االحتفاظ بالعاممين وتحفيزهم ورفع معنهياتهم" .4
مكافاة أو معاقبة السشطسات ، واحج مغ أصحاب السرمحة الخئيدييغ ىػ السػضف الحؼ يدتخجم 

الت الذخكة ، فان السػضفيغ الخاضيغ عغ التدام ىحه الدياسات ىػ ايزا اداة رئيدة في تشق ي
الذخكة تجاه السجتسع مغ السحتسل أن يكػنػا اكثخ ايجابية ووالء وانتاجية مغ أولئظ الحيغ يعسمػن 

 ( Lubajevic et al , 2012: 556). . "اقل لجػ صاحب عسل لجيو مدؤولية اجتساعية
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 خامدا : ابعاد المدؤولية االجتماعية : 

العجيج مغ الكتب والباحثيغ إلى محاولة تحجيج أبعج السدؤولية االجتساعية مغ وجيات نطخ مختمفة سعى "
( الحيغ اشارة  Pride  &Ferrellت متبايشة، نحكخ مشيع عمى سبيل السثال كل مغ ) اووضعػا ليا مدسي

 : "يميإلى أربعة أبعاد لمسدؤولية االجتساعية تسثمت فيسا 

 ويتخبع ىحا الشػع مغ السدؤولية اعمى اليخم أؼ أن تكػن السشطسة صمجة":  اإلندانيةالمدؤولية . 1
وتعسل عمى اإلسيام في تشسية وتصػيخ السجتسع وتحديغ نػعية الحية واالعتقاد بتذابظ األعسال والسجتسع 

دة معجالت بصخيقة عرخية ومغ األمثمة عمى ذات التبخعات الخيخية لمجيات التي تقػم بتشفيح بخامج زيا
اسعة كثخ اثارة لمججل فحجوده و اإللسام بالقخاءة والكتابة )محػ األمية و ىحا الشػع مغ السدؤولية ىػ األ

 . "واثاره متشػعة

 لاعسوأن تمتدم باأل بسعشى أن تكػن السشطسة مبشية عمى أسذ أخالقية،:  المدؤولية األخالقية" -2
كيع واألخالق اصبحت ىي القػة الجافعة وراء انذاء العجيج الرحيحة وأن تستشع عغ إيحاء اآلخخيغ ألن ال

 . "مغ القػانيغ والمػائح

 : أؼ التدام السشطسة بصاعة القخانيغ، واكتداب ثقة األخخيغ مغ خالل التداميا المدؤولية القانهنية" -3
عمى حساية البيئة  لقانػن وتختكد ىحه السدؤوليةاب السخمةل الذخعية و عجم الكيام باألعسال ابتشفيح األعس

ق اذات نص فيألن القػانيغ لجييا بعس أوجو القرػر ة والعجالة وقػانيغ حساية السدتيمظ والدالمة ميشي
وفي أشار  ، االخالقيمحجود ال يسكغ أن تغصي كل شارغ مسكغ وانسا تػفخ الحج األدنى مغ الدمػك 

دون التسييد حدب الجشذ أو الجيغ أو  يسكغ االشارة الى تػفيخ فخص العسل برػرة متكافئة لجسيع ذلظ
 (28-2015)دمحم،  "القػمية و غيخىا

 ومججية اقترادؼ، وأن تحاول جاىجة تػفيخ األمغ نافعةان تكػن السشطسة :  المدؤولية االقترادية" -4
لالخخيغ وتػفيخ فخص العسل و األجخ العل تجخل تحديشات عمى السشتجات اضافة الى تػليج راس السال 

تدامغ مع كدب الخبع ألصحاب العسل أو الب االمػرثسار في الالزم لشسػ االقترادؼ كل ىحه االست
 (. Wisser،  33:  2006)  "السداىسيغ كخجمة لمقخصة االستثسارية
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 سادسا: مجاالت ونطاق المدؤولية االجتماعية :

 ىشالظ مجاالت عجيجة يسكغ تصبيق السدؤولية االجتساعية عمييا كسا يأتي : 

 مجال الدهق : -1

يذسل ىحا السجال العجيج مغ نذاشات السؤولية االجتساعية والتي ليا صمة مبذخة بالسشتجات والعسالء "
والخبخاء والعالقات العامة مع أصحاب السرمحة في سػق الخارجية )عسالء ،مػرديغ ومشافديغ ،مسػليغ( 

ت التي تتالءم مع السقجرة االستيالكية اجايتتزسغ ىحه األنذصة الكيام البحػث التدػيكية لتحجيج األحت، 
العسالء واعالميع بخرائز الدمعة أو الخجمة وبصخيقة استخجاميا، وبحجود السخاشخ ومجة صالحية 

 ."االستخجام وعمى ضػء ما تقجم يسكغ تحجيج أىع األنذصة خاصة بسجال السشتػج الخجمة عمى الشحػ 

ت السدتيمكيغ، تعبئة السشتج بذكل االتدػيكية لتحجيج احتياجالكيام بالبحػث ":  المنتجاتتحديد وترميم 
 . "يؤدؼ إلى التقميل مغ احتساالت التعخض ألؼ إصابة عشج االستخجام

عمى عبػة السشتػج لمتعخف بحجود ومخاشخ االستخجام وتاريخ  بياناتوضع ": تحقيق رضا المدتهمكين
عجم الرالحية، الكيام ببخامج إعالمية تعخف السدتييغ بخرائز السشتػج وشخق ومجاالت استخجاميا 

غيخىا مغ األنذصة األخخػ مثل االلتدام بسعاييخ السدؤولية و تػفيخ مخاكد خجمة الريانة وإصالح السشتػج 
وتديع السؤسدات والذخكات الخاصة في تفعيل السدؤولية االجتساعية مغ خالل ، ت االجتساعية لمذخكا

. الجانب البيئيالجانب ت.  عجة مجاالت و جػانب أىسيا  أ. الجانب الثقافي ب. الجانب االجتساعي
 "االقترادؼ ج. الجانب القانػني

 مجال المهارد البذرية -2

مياراتيع واتباع سياسة لمتخقية وتحقيق رضاىع الػضيفي و اتباع إعجاد بخامج تجريب لكل العامميغ لديادة " 
األخخػ  السؤسداتنطام أجػد وحػافد يحقق ليع مدتػػ معير عتاب يتفق مع السدتػيات السػجػدة في 

لجسيع األفخاد  متكافئةفي القصاع، كسا يتزسغ ىحا السجل أنذصة مداىسة السؤسدة في تػفيخ فخص عسل 
ػرات التقشية إلى التظ و االىتسام بالشاحية الشػعية لمسػارد البذخية لحلظ تحطی دون تفخقة أدت التص

باىتسام خاص مغ قبل  االبتكاراعتبارات التجريب و التكيف مع شخق اإلنتاج الستغيخة والسقجرة عمى 
طع التػضيف وشؤون العامميغ، وتش في سياساتالسؤسدات، كسا تيتع التذخيعات بحساية السػارد البذخية 
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ىحه األمػر مغ حيث الذكل والسزسػن، كع تدتجيب السؤسدة ليحا السجال لسا نو مغ نتائج  معالجة
اقترادية إيجابية تحقق سالمة العيغ في الشػاحي السيشة يؤدؼ إلى زيادة كفاءتيع اإلنتاجية، وفيسا يتي 

 : "أنذصة خاصة بسجال السػارد البذخية

ألفخاد السجتسع، قبػل تػضيف الصالب أثشاء العصمة  كافئةمتتػفيخ فخص عسل ":  التهظيف سياسات
 ."الريفية، قبػل تػضيف األفخاد السعػقيغ

مشح العامميغ أجػرا وعدبات تحقق ليع مدتػػ معيذيا مشاسبة، إتباع سياسة ":  تحقيق الرضا الهظيفي
لمتخقي، إعجاد بخامج تجريب لديادة ميارة  متداوية  االتخقي تعتخف بقجرات كل العامميغ وتحقق فخص

العامميغ، السحافطة عمى االستقخار العسمة بريانة السدتسخة لسعجات وججولة اإلنتاج بحيث يسكغ الحج مغ 
 ."البصالة تييئة ضخوف العسل تترف باألمغ

 البيئية :ت امجال المهارد الطبيعية و المداهم -3

بدبب تػسع استغالل السػارد الصبيعية لمسؤسدة دؤولية االجتساعية ىحا السجال يعج مغ أىع مجاالت الس" 
والتقجم التقشي وما نتج عشيا مغ زيادة السخمفات الرشاعية وتػسع استخجام األسسجة الكيسيائية والسبيجات 
الدراعية مسا أدػ إلى مذاكل بيئية كبيخة عمى جسيع السدتػيات فزال عغ تأثيخ ىحا السجال عمى نػعية 

مغ  %20لذ البمجية ااة فإن أثخه يعج عشي ما تتحو ميدانية الجولة مغ نفقات، إذ تخرز السجالحي
في الجول الرشاعية ، يتزسغ ىحا السجال األنذصة التي  خاصةمغ السخمفات الرمبة  لمتخمزميدانيتيا 

 : "يميتؤدؼ إلى تحقيق أو مشع التجىػر البيئي وذلظ مغ خالل ما 

السداىسة في  االقتراد في استخجام السػاد الخام، االقتراد في استخجام مػارد الصاقة":  المهارد الطبيعية
   "اكتذاف مرادر ججيجة لمسػاد الخام والصاقة

 تمػث األرض و اليػاء والسياه وأحجاث الزػضاء، ترسيع مدبباتتجشب ":  البيئيةالمداهمات 
تذغيميا بصخيقة تؤدؼ إلى تقميل السخمفات، التخمز مغ السمفات بصخيقة تقل تخفيس  وعسمياتالسشتجات 

 ."التمػث
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 . مجال المجتمع :4

ويذسل عالقة السشطسة مع السجتسع مثل السعمػمات ذات الرمة باألعسال الخيخية والتبخعات وأنذصة "
 ية واالستثسارات في البشية التحتيةالخعاية والعسل او السشح الجراسية لمصالب والعمػم و السذاريع البحث

 ."لمسجتسع ورفالية السػاششيغ

 غيرها من المجاالت : -5

وتسثل انذصة تخز السدؤولية االجتساعية ليذ ليا مكان في السجاالت الدابقة مثل االلتدام بسعاييخ "
والخؤية و الكيع  أخالقيات وسمػكيات واستخاتيجية السدؤولية االجتساعيةبالسدؤولية االجتساعية الخاصة 

 (16: 2014.)مذتغ، "و غيخىا مغ األنذصة غيخ السرشفة السؤسدية

 ثامنا: مبادئ المدؤولية االجتماعية : 

 (55،  2011: ) عخيػة ، تختكد السدؤولية االجتساعية لمسؤسدة عمى األتي "

يجعػ إلى أن : (  Environmental Restorationالمبدأ األول : الحماية وإعادة اإلصالح البيني )"
إصالح البيئة والتخويج لتشسية السدتجامة فيسا يتعمق بالسشتجات والعسميات  واعادةتقػم السؤسدة عمى حساية 

  "لظ في العسميات اليػميةوادماج ذوالخجمات واألنذصة األخخؼ 

 فاتالسػاص بسػجبو السؤسدة عمى تصػيخ وأنفاذ تعسل:  (Ethics) واالخالقياتالمبدأ الثاني : القيم "
 . "والسسارسات األخالقية الستعمقة بالتعامل مع أصحاب الحق و السرمحة

پدتػجب إبجاء الخغبة الحكيكية في الكذف  :(Accountabilityالمبدأ الثالث : المدائمة والمحاسبة )"
 ."عغ السعمػمات واألنذصة بصخيق وفتخات زمشية ألصحاب الذان التخاذ القخارات

العسل عمى السػازنة في األىجاف  :(Empowermentت )اطتقهية وتعزيز الدمالمبدأ الرابع "
االستخاتيجية واإلدارة اليػمية بيغ مرالح السدتخجميغ و العسالء والسدتثسخيغ والسدوديغ و السجتسع 

 ."الستاثخة و غيخىع مغ أصحاب الذأن
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تعسل :  (Financial Performance and Resultsالمبدأ الخامس: األداء المالي والنتائج )"
السؤسدة عمى تعػيس السداىسيغ پخ اس السال بسعجل عائج تشافدي بيشسا تحافع في ذات الػقت عمى 
 السستمكات واألصػل و استجامة ىحه العائجات و أن تكػن سياسات السؤسدة ىادفة إلى تعديد الشسػ عمى

 ."السجػ الصػيل

 
 ت

 
 الفقرة

اتفق 
 تماماً 

غير  اتفق
 متأكد

ال اتفق  اتفقال 
 تماماً 

الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 % ت % ت % ت % ت % ت
تتسيد الكمية  بالرجق في تعامالتيا االقترادية   .1

 مع االخخيغ                                                            
7 35 12 60 - - 1 5 - - 4.25 2.390 

تقػم الكمية بتقجيع خجماتيا باسعار في تشاول   .2
 الصمبة 

6 30 6 30 4 20 4 20 - - 3.7 1.283 

تعتبخ الكمية الخجمات السجتسعية التي تقجميا   .3
ىجفا  لتحقيق السدؤولية االجتساعية  وليذ 

 لتحقيق السخدودات االقترادية فقط 

5 25 9 45 3 15 3 15 - - 3.8 1.486 

تخكد الكمية عمى ىجف تحقق االرباح بصخيقة   .4
 شفافة 

10 5 9 45 - - 1 5 - - 4.22 2.367 

تستمظ الكمية القجرات والسيارات البذخية التي   .5
تسكشيا مغ الشيػض بالجور والسدؤولية 

 االجتساعية تجاه الصمبة 

4 20 9 45 3 15 3 15 1 5 3.6 1.356 

الكمية تحقق ربح اقترادؼ دون السداس   .6
 بسدتػيات اجػر السػضفيغ 

7 35 8 40 4 20 1 5 - - 4.05 1.581 

تحتخم الكمية قػانيغ الخاصة بالحساية مغ   .7
 االخصار السيشية كاالمخاض

6 30 9 45 3 25 2 10 - - 3.95 1.851 

تمتدم الكمية بالقػانيغ التي تػفخ الخعاية الرحية   .8
 لمسػضفيغ 

4 20 9 45 4 20 3 15 - - 3.7 1.638 

تمتدم الكمية بتػفيخ الخجمات االجتساعية كالشقل   .9
 وتدييالت الدكغ لتحافع عمى حقػق مػضفييا 

6 30 8 40 5 25 1 5 - - 3.95 1.516 

تعتخف الكمية باىسية الشقابات العمسية السختمفة   .10
 وتحتخم دورىا 

4 20 12 60 2 10 2 10 - - 3.9 1.909 

 وقيع اىجاف مع واىجافيا الكمية رسالة تتػافق  .11
 السحمي السجتسع

4 20 10 50 4 20 2 10 - - 3.8 1.676 
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 تسييد ودون  بعجالة لجييا السػضف الكمية تعامل  .12
 )الحػافد ،التخقيات، االجػر(

5 25 8 40 5 25 2 10 - - 3.6 1.182 

 احتخام وكحلظ االندان حقػق  لسخاعاة الكمية تدعى  .13
 السجتسع وتقاليج عادات

7 35 8 40 4 20 1 5 - - 4.05 1.581 

 واضح العسل باخالقيات خاص دليل   الكمية تستمظ  .14
 سيع السػضفيغلج ومعمغ

6 30 9 45 3 25 2 10 - - 3.95 1.851 

 غيخ الدمػك اتجاه صارمة عقػبات الكمية تتخح  .15
 والخشػة االختالس الفداد االدارؼ  مثل القانػني
 وغيخىا 

4 20 9 45 4 20 3 15 - - 3.7 1.188 

تقجم الكمية مداعجات لمسػضف لجييا لحل   .16
 مذكالت مثل الدواج ،الحج، العسخة

6 30 8 40 5 25 1 5 - - 3.95 1.516 

تػفخ الكمية فخص عسل لحوؼ االحتياجات   .17
 الخاصة

10 5 9 45 - - 1 5 - - 4.4 2.267 

ت وخجمات لمسؤسدات   .18 تقجم الكمية  تدييال 
مخاكد رعاية  الصفػلة والسعاقيغ  و تخاعي  الخيخية

الفقخاء والذيجاء والجخحى وغيخىع مغ الفئات 
 السذابية اعفاءات ،تخفيس ، تقديط

4 20 9 45 3 15 3 15 1 5 3.6 1.356 

نذصة السؤسدة ا أن تختبط : ( Workplace Standardsت مهقع العمل ) امهاصف: المبدأ الدادس "
السػارد البذخية لتخقية و تصػيخ القػػ العاممة عمي السدتػيات الذخرية والسيشية بحديغ أن  بادارة

عادلة في العسل  ا يدتػجب احتخام حقػقيع في مسارسةالعامميغ يسثمػن شخكاء قيسيغ في العسل بس
  "واألجػر التشافدية و السشافع وبيئة عسل آمشة وصجيقة وخالية مغ السزايقات

بالعجالة و األمانة مع شخكاء العسل وتعسل عمى تخقية و متابعة :  ابع : العالقات التعاونيةالمبدأ الد"
  "السدؤولية االجتساعية ليؤالء الذخكاء

تحجد  (Quality Products and Servicesذات الجهدة و الخدمات ) المنتجاتالمبدأ الثامن : "
مكيغ األخخيغ وتعسل عمى تقجيع أعمى مدتػػ السؤسدة وتدتجيب الحتياجات وحقػق الدبائغ و السدتي

  "بخضاء وسامة الدبائغ الذجيجالسشتجات و قيسة لمخجمات بسا في ذلظ االلتدام 

تعسل السؤسدة عمى تعسيق ( community Involvementالمبدأ التاسع واالرتباط المجتمعي )"
ىحا السجتسع،  واحتياجاتلحداسية تجاه ثقافة اعالقات مفتػحة مع السجتسع الحؼ تتعامل معو تتسيد ب
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تمعب السؤسدة في ىحا الخرػص دورا يتدع باإليجابية والتعاون و السذاركة حيشسا يكػن مسكشا في جعل 
 "السجتسع السكان األفزل لمحية ومسارسة األعسال

 المبحث الثالث : الجانب العممي
 تحميل اجابات العينة نحه المدؤولية االجتماعية  

 (1الججول )
تػزيع اجابات افخاد العيشة نحػ السدؤولية االجتساعية بػساشة الػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ 

 والشدبة السئػية
( ضسغ ارتفاع في الػسط الحدابي ببعس  السدؤولية االجتساعية( نالحع ان )1مغ خالل الججول )"

( وانحخاف معيارؼ 4.25( والتي حرمت عمى اعمى وسط حدابي اذ بمغ )1الفقخات والتي مشيا الفقخة )
، بيشسا حرمت  خخيغتتسيد الكمية  بالرجق في تعامالتيا االقترادية مع اال( مسا يجل عمى ان 2.390)

 الكمية( مسا يجل عمى ان 2.367( وبانحخاف معيارؼ )4.22) ( في الختبة الثانية بػسط حدابي4الفقخة )
عذخ والتي كانت  الدابعة، وىكحا الى ان نرل الى السختبة عمى ىجف تحقق االرباح بصخيقة شفافة  تخكد

تتخح الكمية  عمى انسا يجل م( 1.188( وانحخاف معيارؼ )3.7( بػسط حدابي )15نريب الفقخة )
، واخيخا  عقػبات صارمة اتجاه الدمػك غيخ القانػني مثل الفداد االدارؼ االختالس والخشػة وغيخىا 

( وبانحخاف معيارؼ 3.6عذخ عمى ادنى وسط حدابي بػاقع ) الثامشة( في السختبة 12حرمت الفقخة )
 .  "تخقيات، الحػافداالجػر ،الفي تعامل الكمية السػضف لجييا بعجالة ودون تسييد ( مسا يجل عمى 1.182)

 االستنتاجات والتهصيات الرابع : المبحث 
 أواًل : االستنتاجات 

 -تػصل الباحث مغ خالل البحث الحالي لالستشتاجات االتية :
 " أصبح االىتسام بالسدؤولية االجتساعية مصمبا  أساسيا  لتحديغ الحياة االجتساعية واالقترادية

السؤسدات بتػفيخ البيئة السشاسبة لمسػضفيغ العامميغ بيا  لألفخاد والسجتسع، مغ خالل التدام
لتحديغ أداء الذخكة وأداء اإلنتاج، وعجم تبجيج السػارد، والكيام بعسميات التػضيف والتجريب ورفع 

 "القجرات البذخية
 يسثل التدام الذخكات بسدؤوليتيا تجاه السجتسع عشرخ جحب أمام الكفاءات الستسيدة. 
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 "ع قجرتيا عمى االبتكار واإلبجاع. وبشاء عالقات قػية مع الحكػمات، مسا يداعج كحلظ تدتصيع رف
في حل السذاكل أو الخالفات القانػنية التي قج تتعخض ليا الذخكات في أثشاء مسارستيا لشذاشيا 

 "في السجتسع
 " ؼ إلى تػجيو األمػال الشقجية والسػارد إلى األنذـصة التي تؤدالسدؤولية االجتساعية في تداىع

حفد إيجاد الػضائف وتػليج الجخل في السجتسع السحمي، مثل التجريب بغـخض اإلعجاد لمتػضيف، 
وتػفيخ الدكغ بتكمفة معقػلة، وتصػيخ وتػسيع مؤسدات األعسال التجارية الرغيخة، واإلنعاش 
االقترادؼ، واالستثسار في تعميع الذباب أو تعديد الطخوف الرحية لمذـباب في السجـتسع 

 . "السحمي
 ثانيًا : التهصيات 

 -مغ خالل استشتاجات البحث يػصي الباحث ما يمي :
 "حيث يتع مغ خاللو تػضيح مجػ  الػاسع بذكمو السدؤولية االجتساعية  مفيػم ادراج عمى العسل

تػضح الحقػق االساسية التي يستاز بيا العاممػن اىتسام الذخكات بالعامميغ لجييا بػضع تعميسات 
 . "مع االلتدام بيحا السفيػم مغ قبل الذخكات تفاديا  الؼ معػقات او مذاكل مدتقبمية

 " بالسدؤولية  السشطسيتكػن مياميا االلتدام  ليكميتياانذاء قدع خاص في كل مشطسة ضسغ
انذصتيا ضسغ السػازنة العامة  االجتساعية وذلظ مغ خالل تخريز ميدانية مدتقمة لتجعيع

الدشػية واالقتشاع بان تبشييا لمسدؤولية االجتساعية ليذ بتكاليف زائجة وانسا استثسار يداعج في 
 . "خمق ميدة تشافدية

  . اجخاء العجيج مغ الجراسات واالبحاث في مجال السدؤولية االجتساعية باستخجام ابعادىا الستعجدة  
 المرادر 

( ، التدػيق والسدؤوليات االجتساعية ، دار وائل لمشذخ والتػزيع ، 2008البكخؼ ، شاعخ ياسخ ، )  .1
 عسان، األردن 

 (: السؤسدة بيغ تحقيق التشافدية ومحجدات السدؤولية االجتساعية 2012جالب، عبج الغفػر ، رشيج) .2
ة األولى مكتبة السجتسع العخبي (، السدؤولية االجتساعية ، الصبع2011الخحاحمة ، عبج الخزاق سالع ) .3

 ، األردن
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(، دور السدؤولية االجتساعية في تعديد العالقة بيغ التػجو 2013الدبادؼ الرباح حديغ ششاوة ) .4
الخيادؼ واالداء الجامعي الستسيد دراسة تحميمية آلراء الكيادات الجامعية في عيشة مغ كميات جامعات 

 االدارة واألقتراد في جامعة القادسية الفخات االوسط ، رسالة ماجدتيخ ، كمية
(، مداىسة السدؤولية االجتساعية في تجعيع السيدة التشافدية ورسالة 2015صالح ، صمحي ، )  .5

 ماجدتيخ ،جامعة دمحم خزيخ بدكخة ، الجدائخ
(، متصمبات ادارة السعخفة ودورىا في تحقيق السيدة التشافدية في جامعات 2015عبج الغفػر ، صالح ) .6

 ع غدة الخسالة ماجدتيخ االكاديسية االدارة والدياسة لمجراسات العميا ، فمدصيغ قصا
( ، اساسيات األداء وبصاقة التقييع الستػازن ، 2009الغالبي ،شاىخ محدغ، وادريذ ، وائل دمحم ،) .7

 الصبعة األولى ، دار وائل لمتذخ، عسان، األردن
، االدارة االستخاتيجية السفاليع والعسميات ،  (2011الغالبي شاىخ محدغ، وادريذ ، وائل دمحم :) .8

 الصبعة األولى ، دار وائل لمشذخ ، عسان، األردن
(، دور السدؤولية االجتساعية في تحقيق السيدة التشافدية دراسة حالة مؤسدة 2016لػشغ ، ابتدام ) .9

 األسسشت بعيغ التػتة ، رسالة ماجدتيخ جامعة دمحم خزيخ بدكخة الجدائخ
(، دور السدؤولية االجتساعية في تحديغ اداء السشطسة دراسة حال مؤسدة 2016 )مشذغ ، دمحم .10

 نفصال ، رسالة ماجدتيخ بجامعة دمحم خزيخ بدكخة و الجدائخ
(، التفكيخ األخالقي و عالقو بالسدؤولية االجتساعية وبعس 2009ميدػن ، دمحم عبج القادر ) .11

 الشفذ والجامعة اإلسالمية ، غدة،التغييخات ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية عمع 
(، اخالقيات االدارة ومدؤولية األعسال في شخكات األعسال ، الصبعة 2006نجع ، نجع عبػد، ) .12

 األولى ، دار الػراق لمشذخ ، عسان، 
13. Carroll, A. B. (1978): Setting operational goals for corporate social 

responsibility. Long Range Planning, 11(2), 35-38. 
14. Carroll, Archie B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility 

Toward the moral management of organizational stakeholders , Business 
Horizons , July . 
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