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امللخص
هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على أمهية االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية لدد طبييهاع دن طرف
لقد خلصت الدراسة اىل هنعك فرلق ذات داللة احصعئية بني رؤسعء. اسملوسؤعت الصنععية مبدينة الواد
كاع حظي اليعد.اسملوسؤعت فياع يتعلق بنظرهتم ألمهية اسملؤوللية االتتاععية حؤب اسملوهل العلاي
االقتصعدي بتبييق ععيل دن طرف اسملوسؤعت دهعرنة ابليعد الييئي لهو دعيرتتم حهيهة ان اسملؤوللية
االتتاععية دن لتاة نظرهم هي عال طبوعي لخريي ابلدرتة االلىل لأداة طؤويهية ميكن دن خالهلع
.حتؤني صورة اسملوسؤة يف الؤوق
. دنبهة الواد، ابععد اسملؤوللية االتتاععية،التناية اسملؤتدادة،العال التبوعي،اسملؤوللية االتتاععية:الكلمات املفتاحية
Abstract
This study aimed to identify the importance of social responsibility and the extent of its
application by the industrial enterprises in El-Oued city.
The study concluded that there are statistically significant differences between the
chairmen of enterprises regarding their point of view of the importance of social
responsibility due to the scientific qualification. The economic dimension is highly
applied by these enterprises compared to the environmental dimension. This translates to
the fact that social responsibility in their view is mainly a voluntary and charitable work
and an important marketing tool to improve the image of the enterprise in the market.
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املقدمة
عرفت الؤنوات الهليلة اسملعضية اجتعه ععسملي حنو طعزيز اسملؤوللية االتتاععية لحمعللة جتذيرهع يف اسملعتهدات
لاسملاعرسعت االتتاععية،لذلك نتيجة طزايد الضغوط احلكودية لالشعيية لالتبورات التكنولوتية اسملتؤعرعة اليت
كعن هلع اثر على نشعط اسملوسؤة لطنعفؤيتاع.
ف اع طغري بيئة العال أصيح لزادع على هذه اسملوسؤعت أن طؤعى اىل بنعء عالقعت اسرتاطيجية عايهة دع
شركعء العال لاجملتاععت احمللية حىت طتاكن دن اسملنعفؤة لاليهعء يف الؤوق ،االدر الذي يهتضي دناع التوفيق
بني أهدافاع االقتصعدية لاسملتبليعت الييئية لاالتتاععية يف آن لاحد
لبذلك حتول دفاوم اسملؤوللية االتتاععية دن كونه ديعدرات طبوعية طهوم هبع اسملوسؤة ألهداف إنؤعنية ال
دينية إىل دؤعمهة دنظاة لدكالة للجاود احلكودية يف حمعربة اسملشعكل االقتصعدية لاالتتاععية اليت طععين
دناع اجمل تاععت .لهذا التوول يف دفاوم اسملؤوللية االتتاععية حمح بتغيري دؤعمهة اسملوسؤعت دن كواهع
أنشبة خريية إىل ديعدرات إمنعئية حمكاة التنظيم هتدف إىل إقعدة دشعريع ديتكرة طؤعهم يف طعايق ثهعفة
العال االتتاععي اإلمنعئي دن تاة لحتهق االستدادة االتتاععية لالييئية دن تاة اثنية مبع يؤاح ابلتصدي
للتودايت اسملؤتهيلية.
مشكلة الدراسة:طتاثل دشكلة الدراسة حول اليوث يف دعرفة هل اسملؤوللية االتتاععية اليت طتينعهع
اسملوسؤعت الصنععية حمل الدراسة هي عال طبوعي لخريي طهوم به اسملوسؤة بدافع ديين أل طؤويهي ؟ أم هي
أداة لتوهيق أهدافاع اسملتعلهة ابالستغالل األدثل للاوارد،دراععة النظم الييئية،محعية العاعلة،طدعيم االنتعج

اسملؤتدام.....لغريهع دن االهداف اليت طؤعى دن خالهلع اىل حتهيق التناية اسملؤتدادة.
للالتعبة عن اإلشكعلية اسملبرلحة ،قانع بصيعغة األسئلة الفرعية التعلية:
.1هل طوتد فرلق ذات داللة إحصعئية يف ممعرسة اسملؤوللية االتتاععية طعز للاوهل العلاي؟
.2دعهي لتاة نظر رؤسعء اسملوسؤعت ألمهية االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية؟
.3دع دد طبييق اسملؤوللية االتتاععية بيعدهع االقتصعدي ،االتتاععي ،الييئي دن طرف اسملوسؤعت حمل
الدراسة؟
أمهية الدراسة:
طربز أمهية هذا اسملوضوع يف كونه دن التوتاعت احلديثة لإلدارة اسملععصرة لاليت طهدم للاوسؤة ثهعفة تديدة
الددعتاع ضان سيعسعهتع لاسرتاطيجيعهتع مبع يعود علياع ابلفعئدة على اسملد البويل دن خالل حتؤني أدائاع
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الييئي لاالتتاععي ابلشكل الذي يؤع عد يف حل دشعكل اجملتاع لطعزيز رفعهيتة دن تاة ل حتهيق اقتصعد
ععسملي دؤتدام دن تاة اثنية.
أهداف الدراسة:هتدف هذه الدراسة اىل الوصول اىل:

 التعرف على دفاوم اسملؤوللية االتتاععية لأبععدهع
 طوضيح العالقة بني اسملؤوللية االتتاععية لالعال التبوعي

 طييعن أثر اسملوهل العلاي لعينة الدراسة على فام لطبييق اسملؤوللية االتتاععية.
 التعرف على دد طبييق اسملؤوللية االتتاععية يف الشركعت الصنععية لاي دن االبععد اكثر طبييهع
دن طرفاع.
حدود الدراسة:طتودد حدلد هذه الدراسة كاع يلي:
احلدلد اسملوضوعية:طتنعلل الدراسة أمهية اسملؤوللية االتتاععية للشركعت دن لتاة نظر رؤسعء اسملوسؤعت
لعالقتاع ابلعال التبوعي دن تاة لأببععد التناية اسملؤتدادة دن تاة اثنية.
احلدلد اسملكعنية:متت هذه الدراسة على جماوعة دن الشركعت الصنععية مبدينة الواد .
احلدلد الزدنية:أتريت الدراسة خالل سنة2018
حماور الدراسة :قؤانع الدراسة اىل ثالث حمعلر رئيؤية كعلتعيل:
ألال:الدراسعت الؤعبهة

اثنيع:االطعر النظري للدراسة
اثلثع:الدراسة اسمليدانية :لعينة دن اسملوسؤعت الصنععية مبنبهة الواد
أوال:الدراسات السابقة
/1دراسة(عطياين وآخرون:)2016،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل يف اطار وظيفة العمليات
وأثرها يف أداء االعمال:دراسة ديدانية على الشركعت الصنععية اسملدرتة يف سوق عاعن اسملعلية

هدفت هذه الدراسة اىل حتديد دد االلتزام ابسملؤولليعت االتتاععية لأخالقيعت العال يف اطعر لظيفة
االنتعج لالعاليعت لقيعس أتثري ذلك يف أداء االعاعل يف الشركعت الصنععية اسملدرتة يف سوق عاعن

اسملعيل،لبينت نتعئج الدراسة لتود درتة التزام ععلية ابسملؤوللية االتتاععية لأخالقيعت العال يف طبوير
اسملنتجعت اجلديدة،طصايم العاليعت لالبعقة االنتعتية،لاختيعر دوقع اسملشرلع،لالرتطيب الداخلي سملواقع االنتعج
لالعاليعت،ادارة سالسل التوريد،ادارة الصيعنة،لطصايم العال،لكذلك بينت النتعئج لتود أثر ذي داللة
احصعئية ألنشبة االنتعج لالعاليعت على أداء االعاعل.
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 /2دراسة (حممد فالق :)2014 ،مسامهة املسؤولية اإلجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يف
منظمات األعمال
هدفت هذه الدراسة إىل حمعللة التعرف على دد دؤعمهة اسملؤوللية اإلتتاععية يف حتهيق اسمليزة التنعفؤية
اسملؤتدادة يف اسملوسؤعت اإلقتصعدية اجلزائرية احلعصلة على اإليزل 9000
أتريت الدراسة على عدد دن اسملوسؤعت اإلقتصعدية دن الهبعع احلكودي لاخلعص احلعصلة على شاعدة
اإليزل  9000لاسملنتشرة يف ( )15لالية تزائرية لقد استخدم اليعحث اسملناج الوصفي التوليلي دن أتل
لصف لاقع اسملؤوللية اإلتتاععية لالتعرف على دؤتو اسمليزة التنعفؤية،لطوصل يف االخري اىل عدم لتود
فرلق ذات داللة إحصعئية يف ممعرسة اسملؤوللية اإلتتاععية طعز خلصعئص دديري اسملوسؤعت حمل الدراسة
دن حيث (العار ،اسملؤتو التعلياي،سنوات اخلربة ،لاسملؤتو الوظيفي)كاع طوصل اىل لتود طيعين لفرلق
لصعحل اسملوسؤعت اإلقتصعدية الصنععية على حؤعب اسملوسؤعت اخلددية يف ممعرستاع ألنشبة اسملؤوللية
اإلتتاععية.
 /3دراسة (حممد عاطف حممد ايسني :)2008 ،واقع تبين منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية
اإلجتماعية :دراسة طبييهية آلراء عينة دن دديري الوظعئف الرئيؤية يف شركعت صنععة األدلية اليشرية

األردنية
هدفت الدراسة إىل الكشف عن لاقع طيين دنظاعت األعاعل الدلائية الصنععية للاؤوللية اإلتتاععية دن
لتاة نظر دديري الوظعئف الرئيؤية يف شركعت صنععة األدلية األردنية جتعه كل دن (اسملعلكون ،الععدلون،
اجملتاع احمللي ،الييئة ،اسملؤتالكون ،احلكودة ،اسملنعفؤون ،لمجعععت الضغط) ،حيث سعى اليعحث إىل
التوهق دن لتود عالقة بني طيين اسملؤوللية اإلتتاععية لمنط التيين اسملتيع يف هذه الشركعت ابإلضعفة إىل
التوهق دن لتود أتثري للاتغريات اسملنظاية على منط التيين اسملتيع يف شركعت عينة الدراسة األردنية.
طكونت عينة الدراسة دن ( )214دفرده يعالون يف شركعت طصنيع األدلية ،لمت إستخدام جماوعة دن
األسعليب اإلحصعئية ،لطوصل اليعحث إىل عدة نتعئج كعن أمهاع فياع يلي:
 طتجه الشركعت عينة الدراسة أبدائاع حنو الناط اإلقتصعدي لتيين اسملؤوللية اإلتتاععية؛كاع ان هنعك أتثريذل داللة إحصعئية لعار الشركة على الناط الييئي للاؤوللية.
 ألضوت نتعئج التوليل عدم لتود طكعدل بني أمنعط التيين(اإلقتصعدي ،اإلتتاععي ،الييئي) للاؤولليةاإلتتاععية حيث أنه يوتد إهتاعم أكرب ابلناط اإلقتصعدي على األمنعط االخر ؛
/4دراسة)The impact of corporate social :)AL-Dmour and Askar,2011
responsability on companies perceived performance:comparative study
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هدفت هذه الد راسة اىل التعرف على أثر اسملؤوللية االتتاععية للشركعت على األداء اسملدرك هلذه الشركعت
لقد مت طبييق الدراسة على عينتني دن اسملوسؤعت األلىل حملية لاألخر أتنيية لذلك هبدف اتراء دهعرنة
بينااع فكعنت النتعئج طنفيذ اسملؤوللية االتتاععية دن طرف الشركعت احمللية لكذا األتنيية اال ان هنعك
اختالفعت يف ممعرسة اليعد الييئي للاؤوللية لصعحل الشركعت األتنيية .
 /5دراسة ( )Bert Venvan de and Johan Graafland, 2010بعنوان
Strategic and Moral Motivation for Corporate Social Responsibility

طنعللت هذه الدراسة العالقة بني نظرة اإلدارة للاؤوللية اإلتتاععية للشركعت لاجلاود الفعلية هلذه
اسملؤوللية ،فشالت عينة الدراسة ( )111شركة هولندية دن اإلقتصعدايت احلديثة للتصنيع.
سعى اليعحثعن سملنعقشة :هل أن الدافع األخالقي (اجلوهري) لالذي يوكد أبن اسملؤوللية اإلتتاععية للشركعت
لاتب أخالقي دن الشركة حنو اجملتاع هو أقو دن الدافع اإلسرتاطيجي (خعرتي) الذي يوكد أبن اسملؤوللية
اإلتتاععية للشركعت طؤام يف النجعح اسملعيل للشركة على اسملد البويل.
لقد قعم اليعحثعن بهيعس الرؤية اإلسرتاطيجية للادراء بشأن اسملؤوللية اإلتتاععية،فوتد أن هنعك عالقة ضعيفة
بني النظرة اإلسرتاطيجية للاؤوللية اإلتتاععية للشركة لاجلاود الفعلية اسمليذللة ألتلاع،لذلك فإن نتعئج
الدراسة أظارت:
 اٍن النظرة اإلسرتاطيجية اإلجيعبية بشأن اسملؤوللية اإلتتاععية للشركعت ليس دافع كعيف للنجعح اسملعيل علىاسملد البويل ،كاع ان نظرة ادارة الشركعت اجتعه أصوعب اسملصلوة ال طعكس األداء الفعلي يف الشركة .
 هنعك عالقة قوية بني أداء اسملؤوللية اإلتتاععية للشركعت لالنظرة األخالقية هلذه اسملؤوللية.تعقيب عام على الدراسات السابقة:

دن خالل اليوث لاالطالع على الدراسعت الؤعبهة،فهد مت دالحظة ان التاييز بني اسملؤوللية االتتاععية
كعال طبوعي،لبني اسملؤوللية كاصدر لتعزيز االستدادة مل يتم الرتكيز علياع لطنعلهلع ابلدراسة،هلذا فيعد
استعراض الدراسعت الؤعبهة طيني لنع دع يلي:
ان هذه الدراسة طتفق دع العديد دن الدراسعت الؤعبهة يف اطعرهع النظري الععم لبعض نتعئجاع دثل
دراسة(حماد ععطف ايسني )2008،اليت طوصلت ان اسملوسؤعت الصنععية هتتم اكثر ابليعد االقتصعدي
للاؤوللية االتتاععية دهعرنة ابألبععد االخر ،لهو دعمت اثيعطه يف دراستنع.
لقد اختلفت هذه الدراسة عن دراسة (حماد فالق)2014:يف ان هنعك فرلق ذات داللة احصعئية يف لتاة
نظر رؤسعء اسملوسؤعت اىل أمهية اسملؤوللية االتتاععية طعز اىل اسملوهل العلاي.
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كاع اختلفت عن دراسة ( )Bert Venvan de and Johan Graafland, 2010اليت طوصلت اىل
اسملؤوللية االتتاععية يف الشركعت اهلولندية ينظر الياع كواتب أخالقي دن الشركة حنو اجملتاع،أدع دراستنع
فهد طوصلت اىل ان الوازع الديين هو الدافع األقو الذي يدفع اسملوسؤعت اىل االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية
لذلك يرتع اىل خصوصية جمتاع الدراسة الذي يودن ابلعال التبوعي لاخلريي طبييهع لتععليم ديننع احلنيف
هبدف نيل الثواب يف الدنيع لاآلخرة.

اثنيا :االطار النظري للدراسة:
طضان االطعر النظري للدراسة التبرق اىل اسملفعهيم لالنهعط اليت دن شأاهع إعبعء صورة لاضوة على دفاوم
اسملؤوللية االتتاععية لابععدهع للاقع طبييهاع دن طرف اسملوسؤعت حمل الدراسة
 /1املسؤولية االجتماعية:املفهوم واألبعاد
ظارت فكرة اسملؤوللية االتتاععية للاوسؤعت بعد احلرب الععسملية الثعنية عنددع مت طرحاع دن طرف "ديلتون
فريددعن" يف كتعبه احلرية لالرأحمعلية سنة1962م،حيث أشعر اىل أن اسملؤوللية االتتاععية الوحيدة
للاوسؤعت هي حتهيق اكرب قدر ممكن دن األرابح.لكن فياع بعد ظارت طيعرات دععرضة لفكر ديلتون
فريددعن لاليت طر أبن اسملوسؤعت لتدت خلددة اجملتاععت لدن لاتياع احملعفظة على الييئة اليت طعال هبع
لأن طتصرف كاواطن صعحل له حهوق لعليه لاتيعت،
لدن هنع در دفاوم اسملؤوللية االتتاععية بعدة دراحل اىل ان طيلور اسملصبلح اجلديد لبرز يف ألسعط
األكعدديني يف الثاعنينعت دن الهرن اسملعضي.
1.1دفاوم اسملؤوللية االتتاععية:يشري دصبلح اسملؤوللية يف دفاوده الواسع اىل حتال اسملوسؤعت لقيعداع
بواتيعهتع اجتعه األطراف الذين طتععدل دعام.لقد طعددت التععريف إال أاهع اطفهت دن حيث دضاون هذا
اسملفاوم.
 طعريف جملس األعاعل الععسملي للتناية اسملؤتدادة(:)2004اسملؤوللية االتتاععية هي االلتزام اسملؤتار
دن قيل شركعت األعاعل ابلتصرف أخالقيع لاسملؤعمهة يف حتهيق التناية االقتصعدية لالعال على
حتؤني نوعية الظرلف اسملعيشية للهو الععدلة لععئالهتم،لاجملتاع احمللي لاجملتاع ككل(.أبو
النصر)33-32 :2015،
 طعريف الينك الدليل(:) 2005اسملؤوللية االتتاععية هي إلتزام أصوعب النشعطعت ابالساعم يف
التناية اسملؤتدادة دن خالل العال دع دوظفيام لععئالهتم لاجملتاع احمللي لاجملتاع ككل لتوؤني
د ؤتو دعيشة النعس أبسلوب خيدم التجعرة لالتناية يف آن لاحد لطكون ددجمة يف األنشبة
اسملؤتارة للاوسؤة(كعيف.)83 :2017،
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ليف ضوء التعريفعت الؤعبهة ميكن طعريف اسملؤوللية االتتاععية أباهع حتلي اسملوسؤة برلح اسملواطنة عرب اساعداع
يف العديد دن األنشبة اليت دن شأاهع حتؤني نوعية حيعة أسر الععدلني لاجملتاع احمللي لالييئة لذلك دن خالل
طؤبري جماوعة دن الربادج لاالععانت اليت طهدم دن طرف اسملوسؤة لطتاعشى دع احتيعتعت لدشكالت
اجملتاع.
.2.1أبععد اسملؤوللية االتتاععية  :طتضان اسملؤوللية االتتاععية يف حمتواهع ثالث أبععد رئيؤية
لهي(:احلاوري،اسملععيبة)102-85 :2015،
 البعد االقتصادي:يشري اليعد االقتصعدي اىل االلتزام مباعرسعت اخالقية داخل اسملوسؤعت دثل
احلوكاة اسملوسؤية،دنع الرشوة لالفؤعد،لمحعية حهوق اسملؤتالك.فعسملوسؤة لتدت دن أتل طليية
احتيعتعت اجملتاع لطهدمي الؤلع لاخلددعت بكفعءة لفععلية لابلؤعر اسملنعسب دلن دغعالة أل احتكعر

أل إهدار سملوارد اجملتاع دع دراععة اجلودة الشعدلة يف الؤلع اسملهددة،لدن هنع نكون قد حههنع اليعد
االقتصعدي للاؤوللية االتتاععية.
 البعد االجتماعي :يشري اليعد االتتاععي اىل دؤعمهة اسملوسؤة يف حتهيق رفعهية اجملتاع الذي طعال
فيه ،لحتؤني رععية شولن الععدلني فياع مبع ينعكس اجيعاب على زايدة انتعتيتام،لطناية قدراهتم
الفنية،لطوفري األدن اسملاين لالوظيفي،لالرععية الصوية.كاع يشال اليعد االتتاععي االهتاعم
ابلهضعاي اجملتاعية ذات الصلة إبجتعهني رئيؤيني :
العاعل لحميط العال:ابعتيعر أن اسملوظفني دصدر للايزة التنعفؤية،لهلذا فعسملوسؤة حبعتة اىل كؤب دعااملذلك عرب االستثاعر يف نوعية احليعة العالية عن طريق طنظيم دكعن العال لطناية اسملوارد اليشرية لحتهيق احلد
األدثل دن عالقعت العال داخل اسملوسؤة.فنوعية العال لكفعءة اسملوارد اليشرية طوثر بشكل كيري تدا يف
االنتعتية لالرحبية.
 اجملتاع احمللي:فعلى اسملوسؤة أن طكون على دعرفة للعي اتدني ابجملتاع احمللي لابحتيعتعطه لأن طصامبراجماع دن خالل التشعلر دع اجملتاععت احمللية للوصول على نتعئج أفضل ،لهذا دن شأنه أن خيلق بيئة
اتتاععية أفضل طعود ابلنفع اسمليعشر على اسملنظاة يف األتل البويل.
 البعد البيئي :يتاثل اليعد الييئي للاؤوللية االتتاععية يف لاتب اسملوسؤة يف طغبية اآلاثر الييئية
اسملرتطية على عاليعت لدنتجعت اسملوسؤة لالعال على الهضعء على االنيععاثت لالنفعايت لالتهليل دن
استخدام اسملواد الكياعلية اخلبرة دع ضرلرة احلرص على االستخدام الفععل للبعقة لاالستععنة
مبصعدر الوقود اليديلة.
لدن أتل حتهيق اليعد الييئي للاؤوللية االتتاععية يف اسملوسؤة البد دن لتود نظعم لإلدارة الييئية الذي
يضيط عال اسملوسؤة ليعال على حتؤني أدائاع الييئي .ليهوم هذا النظعم بـ:
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 طيين دواصفعت أداء بيئية،لقواعد لدهعييس دعيعرية للعاليعت لاالدارة.
 طؤايل التبور التكنولوتي الييئي،لعالية حتويله لطنعقله.
 طعزيز الوعي الييئي.
 فتح قنوات احلوار دع األطراف اسملعنية لالتواصل دعااة حول الهضعاي الييئية.
لجتدر االشعرة يف االخري اىل ان حمتو اسملؤوللية االتتاععية تعلت اليعحث carrollيشري اىل توهرهع يف
اربعة ابععد رئيؤية هي اليعد االقتصعدي-اليعد األخالقي –اليعد الهعنوين-اليعد اخلريي .
 /2دور املسؤولية االجتماعية يف دعم العمل التطوعي
ابلرغم ان اسملؤوللية االتتاععية يف الكثري دن الدلل الغربية يبغى علياع فكرة االلزام الهعنوين إال انه يف
جمتاععطنع العربية اليت طنتشر فياع ثهعفة التضعدن لالتكعفل االتتاععي،جند أن دفاوم اسملؤوللية االتتاععية
أيخذ البعبع التبوعي لاخلريي .للعل التهدم احلضعري لالعلاي الذي لصلت اليه احلضعرة االسالدية يف
الهرلن اسملعضية كعن يعتاد بشكل أسعسي على عال األفراد.هلذا فتناية شعور االحؤعس ابسملؤوللية
االتتاععية لد الفرد هو دن صايم الرتبية االسالدية،لذلك يعترب الفرد اسملؤلم دؤولل أدعم هللا سيوعنه
لطععىل مث أدعم نفؤه لجمتاعه.
 .1.2دفاوم العال التبوعي(:الغعددي،الؤعودية،ص  )05ان العال االتتاععي التبوعي دن اسمليعدئ لالهيم
اليت يهوم علياع بنعء اجملتاععت االسالدية،لاليت دعع إلياع هللا عز لتل يف قوله طععىل":إن الصفع لاسملرلة دن
شععئر هللا فان حج الييت أل اعتار فال تنعح عليه أن يبوف هباع لدن طبوع خريا فإن هللا شعكرا
عليم"(سورة اليهرة:آية.)158
فعلعال التبوعي لاسمليعدرة ابالعاعل الصعحلة لنفع اآلخرين عرف قيل االسالم لهو دن صفعت العرب
الؤعبهني،لتعء فياع بعد االسالم فعظم العال التبوعي لحث عليه لتعله قياة طربوية.
لاآلن أصيح العال التبوعي دن حمعت اجملتاععت احلديثة لاسملتبورة لحتول اىل ديزة طنعفؤية طؤعى دنظاعت
األعاعل اىل اكتؤعهبع حتت دؤاى اسملؤوللية االتتاععية .
التبوع لغة :فعل دن البععة،لهو دعطربع به االنؤعن دن ذات نفؤه ممع يلزده فرضه(ابن دنظور،لؤعن
العرب،ص.)9626
أدع اصبالحع:هو اسملشعركة اسمليعشرة ابجلاد لالوقت لاسملعل دن أتل اسملؤععدة على رفع اسملععانة لازالة الضرر
البعرئ أل اسملؤتدمي على اآلخرين.
لابلتعيل فاو ال ييتغي دنه أي دردلد دعدي بل ألتل اعتيعرات أخالقية أل اتتاععية أل انؤعنية .
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كاع يهصد ابلعال التبوعي:قيعم فرد أل دنظاة جباد انؤعين يف خددة اآلخرين هبدف دؤععدهتم،دلن
دهعبل لدلن انتظعر رد هلذا اجلايل(أبو النصر،2015،ص.)81
فاؤعمهة دنظاعت األعاعل يف العال التبوعي اجملتاعي ليس اهلدف دنه حتهيق دهعبل دعدي أل ربح خعص
بل لتوال تزء دن دؤولليعهتع االتتاععية اليت حتعلل دن خالهلع اسملؤعمهة يف طليية االحتيعتعت االتتاععية
اسمللوة أل خددة قضية دن الهضعاي اليت يععين دناع اجملتاع.
لجتدر االشعرة يف هذا اجملعل أن التزام اسملوسؤة مبؤولليعهتع االتتاععية ابعتيعره عال طبوعي أيخذ عدة
اشكعل:
 ميكن أن يكون العال التبوعي يف شكل تاد دؤتهل بذاطه :كأن يهوم دوظفوا شركة
طعال يف جمعل التكنولوتيع اسملرطفعة بتعليم الشيعب يف اسملدارس اسملتوسبة داعرات احلعسب
اآليل.
 ميكن أن يكون العال التبوعي يف اطعر شراكة بني اسملوسؤة دع دنظاة غري هعدفة للربح
دثل عال دوظفي شركة shellدع دوسؤة ذي ألشني كونؤري فعنؤي يف دشرلع لتنظيف
الشواطئ.
 ميكن أن يتم طنظيم لاختيعر األنشبة التبوعية اخلعصة هبم ليتلهون الدعم دن دوسؤعهتم
دن خالل بعض الوسعئل دثل الوقت اسملدفوع األتر .
فكل هذه االشكعل دن االعاعل التبوعية اليت طضبلع هبع اسملوسؤة هلع دلر يف طناية لطبوير اجملتاععت احمللية
لنشر لطرسيخ ثهعفة العال التبوعي لاخلريي .
فعاللتزام اسملؤولل دن تعنب اسملوسؤة اجتعه اجملتاععت اليت طنشط فياع يعد دظار دن دظعهر طهدم األدم
لارطفعع يف درتة الوعي لاطؤعع الثهعفة.
.2.2عالقة اسملؤوللية االتتاععية ابلعال التبوعي :طعرب اسملؤوللية االتتاععية يف الدلل العربية عن طلك
اسمليعدرات البوعية اليت طهوم هبع اسملوسؤة دلن الزام قعنوين ،لطشال هذه األنشبة طهدمي اساعدعت خريية
لإنؤعنية لدعم اسملنظاعت اخلريية.لكن اسملؤوللية االتتاععية للشركعت ال طهتصر فهط على التربععت لاألعاعل
اخلريية،بل متتد لتشال جمعالت للعال لديعدئ جيب االلتزام هبع لطنعكس آاثرهع االجيعبية على اجملتاععت
لجتنياع حدلث أزدعت بيئية لاقتصعدية لاتتاععية.أدع يف الدلل اسملتهددة،فعسملؤوللية االتتاععية ذات طعبع
إلزادي مبوتب الهوانني لالتشريععت اليت فرضت على الشركعت التهيد بؤلوكيعت لممعرسعت ذات دؤوللية
اجتعه اجملتاع لالييئة لذلك هبدف لضع الشركعت يف منوذج "الشركة اسملواطنة".للعل الؤيب يف ذلك يرتع اىل
أن العال التبوعي يف الدلل اسملتهددة ميثل منبع للؤلوك االتتاععي الععم،لثهعفة يتم العال على نشرهع
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لطرسيخاع لد أفراد طلك اجملتاععت لتكون لديام مبرلر الوقت االحؤعس أباهم عنصر فععل يف حتهيق اهضة
ألطعاهم .
 /3دور املسؤولية االجتماعية يف جتسيد ابعاد التنمية املستدامة:
طعترب التناية اسملؤتدادة دن اسملفعهيم احلديثة اليت فرضت نفؤاع بهوة يف حميط العالقعت االقتصعدية الدللية
حبيث جياع هذا اسملفاوم بني حتهيق رفعهية الفرد لاحلفعظ على سالدة الييئة لعدم استنزاف اسملوارد.
1.3دفاوم التناية اسملؤتدادة :ظار طعيري التناية اسملؤتدادة بعد انعهعد دومتر استوكاومل سنة 1972م حيث
يعد هذا اسملومتر نهبة حتول يف دؤعر التناية دن طناية اقتصعدية دينية على فكرة زايدة استغالل اسملوارد
االقتصعدية للوفعء ابحتيعتعت االنؤعن اسملتعددة اىل طناية دتواصلة طفي ابحتيعتعت االتيعل احلعضرة دلن
التفريط يف حق االتيعل الهعددة ابلتاتع بثاعر التناية لالتهدم .لفياع يلي سنتبرق ليعض التعريفعت :
 التناية اسملؤتدادة هي "الؤعي الدائم لتهدير نوعية احليعة االنؤعنية دع األخذ ابالعتيعر قدرات
لادكعنيعت النظعم البييعي الذي حيتضن احليعة"(حماد البعهر،2013،ص.)51
 طعرف جلنة برلنتالند التناية اسملؤتدادة أباهع ":عدم استارارية االمنعط االستاالكية الؤعئدة يف دلل
الشاعل ال اجلنوب،لطعويضاع أبمنعط استاالكية لانتعتية دؤتدادة،دع حتاية الربط بني التناية
الييئية لاالقتصعدية لاالتتاععية،حيث الميكن الوصول اىل أي إرطيعدية(اسرتاطيجية) أل سيعسة
دؤتدادة بدلن ددج هذه اسملكوانت دعع"(غريب.)2014:135،
 كاع عرفت التناية اسملؤتدادة يف دومتر االدم اسملتودة للييئة لالتناية الذي انعهد يف ري لدي تعنريل
سنة 1992أباهع":ضرلرة اجنعز احلق يف التناية،حبيث طتوهق على حنو دتؤعل احلعتعت التناوية
لالييئية ألتيعل احلعضر لاسملؤتهيل"(أبو زنط،غنيم.)23 :2009،
لابلتعيل فعلتناية اسملؤتدادة هي حمصلة طفععل ل طداخل بني اجلوانب االقتصعدية لالييئية لاالتتاععية لاليت
طشكل يف جماوعاع االبععد الثالث للتناية اسملؤتدادة :
أ.البعد االقتصادي:يؤتند هذا اليعد على ديدأ طعظيم الرفعه االقتصعدي ألطول فرتة ممكنة طزادنع دع ادارة
اسملوارد البييعية ببريهة عهالنية .لطشال االبععد االقتصعدية للتناية اسملؤتدادة دعيلي(:كعيف)91 :2014،
 استعاعل االدلات االقتصعدية للوفعظ على الييئة (الرسم،التدعياعت،سوق حهوق
التلويث)
 لضع دوارد لديكعنيزدعت دعلية للوفعظ على الييئة كتهدمي قرلض ديؤرة للاوسؤعت اليت
طريد إددعج اجلعنب الييئي يف سيعستاع.
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 طغيري امنعط االنتعج لاالستاالك لتعلاع أكثر استدادة (التكنولوتيعت النظيفة،االستاالك
األخضر)...
 االستثاعرات اسملؤوللة اتتاععيع اليت أتخذ يف عني االعتيعر التأثريات الييئية لاالتتاععية
للاشعريع اسملزدع طشييدهع.
 اسملؤعلاة يف طوزيع اسملوارد بني مجيع األفراد داخل اجملتاع.
ب.البعد البيئي :يرطكز اليعد الييئي للتناية اسملؤتدادة على دععجلة عالقة التناية ابلييئة دن خالل لضع
احلدلد أدعم االستاالك لالناو الؤكعين لأمنعط االنتعج الؤيئة،لاستنزاف اسمليعه لقبع الغعابت لاجنراف الرتبة
أضعفة اىل محعية اسملنعخ دن التلوث لاالحتيعس احلراري عرب استخدام البعقعت اسملتجددة ،لاجلوء اىل
التكنولوتيعت النظيفة(الفراتي.)171 :2015،
ج.البعد االجتماعي:يركز اليعد االتتاععي للتناية اسملؤتدادة على االنؤعن ابعتيعره توهر التناية لهدفاع
األسعسي،لعليه ياتم هذا اليعد ب(:دصبفى كعيف)44 :2017،

 االنصعف بني األفراد لاالدم لاالتيعل اىل تعنب طهليص الفجوة بني الشاعل
لاجلنوب.





التععلن الدليل على دكعفوة الفهر لاجملععة.
حتهيق التوازن بني الناو االقتصعدي لالناو الدميغرايف.
طهدمي لحتؤني دؤتو اخلددعت االتتاععية الرئيؤية اىل كل احملتعتني هلع.
االستخدام الكعدل للاوارد اليشرية،مبعىن إععدة طوتيه اسملوارد أل اععدة ختصيصاع

لضاعن الوفعء ألال ابالحتيعتعت االسعسية دثل التعليم،الرععية الصوية،لاسمليعه،ألن هذه
التناية هتدف اىل حتؤني الرفعه االتتاععي لاالستثاعر يف رأس اسملعل اليشري.
لابلتعيل فتوهيق االبععد االسعسية للتناية اسملؤتدادة سينتج عنه دنظودة دتكعدلة للتناية يودي طبييهاع
اىل(:الفراتي)171-170 :2015،
 حتهيق نوعية حيعة أفضل للؤكعن .
 طعزيز لعي الؤكعن ابسملشكالت الييئية الهعئاة لطناية احؤعسام ابسملؤوللية اجتعهاع
 حتهيق االستثاعر العهالين للاوارد دن خالل التععدل دع اسملوارد على أاهع حمدلدة،لذلك
حتول دلن استنزافاع أل طددريهع لطعال على استخداداع لطوظيفاع بشكل عهالين.
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 ربط التكنولوتيع احلديثة أبهداف اجملتاع دن خالل طوظيف التكنولوتيع احلديثة مبع خيدم
أهدافه
 حتهيق منو اقتصعدي طهين حيعفظ على اسملوارد البييعية لالييئية .
.2 .3طييعة العالقة بني اسملؤوللية االتتاععية ل التناية اسملؤتدادة:لهد حظيت العالقة بني التناية اسملؤتدادة
لاسملؤوللية االتتاععية للشركعت ابالهتاعم يف الفرتة االخرية،لأصيوت الشركعت هتتم مبؤولليتاع عن أثر
نشعطعهتع االقتصعدية دن اتل جمتاع أفضل،لهذا يوضح العالقة الوطيدة بني اسملفاودني،حيث طؤعى
الشركعت اىل اسملؤعمهة يف حتهيق أهداف التناية اسملؤتدادة دن خالل أدائاع سملؤولليتاع
االتتاععية(العصياي.)63 :2015،
ليربز التزام دنظاعت االعاعل مبؤولليعهتع االتتاععية اجتعه دوظفياع لزابئناع لاجملتاع لالييئة دن خالل :
 اطيعع أنظاة أتور ععدلة .

 طوفري ظرلف عال دنعسية دع االهتاعم أبنظاة الصوة لالؤالدة يف دكعن العال .
 الرتكيز على طناية ل طدريب اسملورد اليشري يف دكعن العال.
 ااتحة فرص دتؤعلية لإلفراد الععدلني بشأن طعيني اسملعوقني لطدرييام لدنوام فرص التهدم يف
اسملنظاة.

 طبييق اسملواصفة الهيعسية  ISO900اخلعصة ابجلودة اليت طعد كأداة حتهق اسملوسؤة دن خالهلع
النجعح يف االتل البويل،لذلك عرب ارضعء العايل لحتهيق اسملنعفع جلايع أعضعء اسملنظاة لاجملتاع.


طبييق اسرتاطيجية التوؤني اسملؤتار داخل اسملنظاة .

 العال على طرسيخ ثهعفة اجلودة لالتزام الععدلني أخالقيع إبنتعج دنتجعت ذات تودة ععلية لآدنة.
 نشر ثهعفة احلفعظ على الييئة لد اسملوظفني لأفراد اجملتاع بشكل ععم دع لضع نظعم للتخلص دن
النفعايت أبسلوب علاي لتهليل اثرهع على الييئة.
 اقتنعء طكنولوتيع صديهة للييئة .

 التخفيض دن استاالك دصعدر البعقة االحفورية لاستيداهلع بشكل طدرجيي مبصعدر البعقعت
اسملتجددة.

 الهيعم حباالت طشجري لطنظيف للشواطئ .
 العال على طبييق نظعم لإلدارة الييئية دع الؤعي للوصول على اسملواصفة الهيعسية الععسملية
ISO14000
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هلذا فإن اسملؤوللية االتتاععية لالتناية اسملؤتدادة هلاع أهداف دشرتكة ليصيعن يف نفس اجملر ،فعسملنظاعت يف
سعياع لإللتزام مبؤولليعهتع االتتاععية اجتعه االطراف ذلي اسملصلوة طكون قد حههت بذلك أهداف التناية
اسملؤتدادة،يف اسملهعبل جند ان حتهيق التناية اسملؤتدادة يتبلب دن دنظاعت االعاعل ان طضع اسرتاطيجية
لاضوة -طتاعشي دع اخلبة الوطنية الععدة -لتؤخري تزء دن دواردهع لتجؤيد دؤولليتاع االقتصعدية
لاالتتاععية لالييئية.

اثلثا:الدراسة امليدانية
/1منهجية البحث:بنعءا على طييعة الدراسة لاألهداف اليت طؤعى اىل حتهيهاع مت استخدام اسملناج الوصفي
التوليلي لالذي يعتاد على دراسة الظعهرة كاع هي يف الواقع لياتم بوصفاع لصفع دقيهع مث يعرب عناع بشكل
كيفي لكاي،لدن مث يهوم بتوليلاع لربباع لطفؤريهع.
/2جمتمع وعينة الدراسة :يتكون جمتاع الدراسة دن مجيع الشركعت الصنععية الععدلة يف ددينة الواد ،لقد مت
اختيعر عينة عشوائية دكونة دن  50دوسؤ ة طعال يف قبعع الصنعععت اخلفيفة،اين مت طوزيع االستيعنة على

ددراء هذه اسملوسؤعت مت اسرتداد 46استيعنة،لكعن طوزيع عينة الدراسة حؤب اجلدلل التعيل:
جدول رقم( )01خصائص عينة الدراسة تبعا ملتغري املؤهل العلمي
العدد

النؤية

دلن تعدعي

20

%43,47

تعدعي

26

%56,53

المؤشرات
المؤهل العلمي

يتضح دن خالل اجلدلل أعاله ان عينة الدراسة اسملتاثلة يف ددراء اسملوسؤعت الصنععية أغليام دن ذلي
اسملوهل العلاي اجلعدعي لذلك بنؤية %56,53لهي طتوزع بني ليؤعنس لدعسرت لدكتوراه.لهو دع قد يكون له
أتثري على لعيام أبمهية اسملؤوللية االتتاععية.
/3نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول:هل ختتلف أمهية اسملؤوللية االتتاععية دن لتاة نظر ددراء اسملوسؤعت ابختالف اسملوهل

العلاي؟
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لهد مت اإلتعبة على هذا الؤوال ابستخدام اختيعر ،T-testeفكعنت النتعئج كاع هي ديينة يف اجلدلل
التعيل:
جدول رقم()2يوضح قيمة وداللة الفروق يف وجهة نظر مدراء املؤسسات الصناعية ابختالف املؤهل العلمي
املؤشرات
املتغري
أمهية املسؤولية

االجتماعية من

دون جامعي

قيمة T

جامعي

العينة

اسملتوسط
احلؤعيب

االحنراف
اسملعيعري

العينة

اسملتوسط
احلؤعيب

االحنراف
اسملعيعري

20

15,80

1,60

26

17,19

1,54

-2.95

مستوى
الداللة

0,01

وجهة نظر رؤساء
املؤسسات

إبختالف املؤهل
العلمي

يتضح دن خالل اجلدلل رقم( )2أن قياة  T=-2,95لهي قياة دالة عند  0.01لدنه نؤتبيع الهول أن
الفرضية األلىل حتههت مبعىن أنه طوتد فرلق دالة احصعئيع دن لتاة نظر رؤسعء اسملوسؤعت ألمهية اسملؤوللية
االتتاععية طيعع سملتغري اسملوهل العلاي،لهذا االختالف راتع لصعحل الفئة اجلعدعية،لذلك يفؤر لعدة أسيعب:
 لتود دؤتو ععيل دن الوعي لد الفئة اجلعدعية أبمهية اسملؤوللية االتتاععية .
 اعتيعر طيين الؤلوك االتتاععي تزء ال يتجزأ دن لاتيعت اسملوسؤة اجتعه اجملتاع .
 اميعن اسملدراء ذلي التعليم اجلعدعي ان االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية هو استثاعر طويل اسملد يعود
ابسملنفعة على اسملوسؤة
 ان قيعم اسملوسؤة مبؤولليعهتع االتتاععية قد يؤعهم يف حتؤني دوقفاع التنعفؤي يف الؤوق ليكؤياع
ديزة طنعفؤية متكناع دن اكتؤعب حصة سوقية أكرب.
 ان الهيعم اسملوسؤة ابلعديد دن األنشبة االتتاععية دن شأنه ان حيؤن عالقتاع ابجملتاع ليؤعهم يف
بنعء حمعة طيية للاوسؤة .
السؤال الثاين :دعهي لتاة نظر رؤسعء اسملوسؤعت يف أمهية االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية؟
اجلدول رقم( )3يوضح وجهة نظر رؤساء املؤسسات يف أمهية االلتزام ابملسؤولية االجتماعية
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املتوسط االحنراف

الرقم الفقرة

احلسايب

الوزن

درجة املوافقة

املعياري

النسيب

1

طعد اسملؤوللية االتتاععية استثاعر انتح يعود
ابلفعئدة على اسملوسؤة

1.93

0.126

32.6

دنخفضة

2

يعد االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية ضرلرة
دلوة،إذ اليتم حتهيق جنعح اسملوسؤة دلن طينياع.

1.91

0.097

17.4

دنخفضة

3

طوثر األنشبة اجملتاعيةاليت طهوم هبع اسملوسؤة
إجيعاب على الععئد على االستثاعر

2.37

0.109

52.2

دتوسبة

4

حتؤن األنشبة االتتاععية اليت طهوم هبع
اسملوسؤة دوقفاع التنعفؤي يف الؤوق.

2.74

0.072

76.1

درطفعة

5

األنشبة االتتاععية اليت طهوم هبع اسملوسؤة
طعال على حتؤني العالقة دع اجلاعت احلكودية
لاجملتاع احمللي

2.91

0.042

91.3

درطفعة

6

الدافع أل الوازع الديين هو الؤيب الرئيس لهيعم 2.87

0.050

87

درطفعة

7

عدم قيعم اسملوسؤة مبؤولليعهتع االتتاععية يادد 2.04

0.132

41.3

متوسطة

اسملوسؤة بتوال اسملؤوللية االتتاععية
بهعءهع لمنوهع لطبورهع.

أشعرت نتعئج الدراسة اىل أن لتاة نظر رؤسعء اسملوسؤعت ألمهية االلتزام ابسملؤوللية االتتاععية كعنت درطفعة
على الفهرات( )6-5-4حيث بلغت قياة اسملتوسط احلؤعيب إلستجعابت اسمليووثني على هذه الفهرات
(،)2.04-2.91-2.74بيناع كعنت درتة األمهية دن لتاة نظرهم دتوسبة على الفهرات ()7-3حيث
طرالحت قيم اسملتوسبعت الستجعابت اسمليووثني على هذه الفهرات (،)2.04-2.37بيناع كعنت دنخفضة
على بهية الفهرات.
لميكن طفؤري هذه النتعئج أبن اسمليووثني لديام لعي كعيف أبمهية اسملؤوللية االتتاععية لبضرلرة ان طتصرف
اسملوسؤة كاواطن صعحل له حهوق لعليه لاتيعت لهذا دن شأنه ان حيهق هلم-حؤب رأيام -الفوائد التعلية:
 حتؤني العالقة دع احلكودعت لاالعالم لالزابئن لاجملتاع بشكل ععم.
 األنشبة االتتاععية لاسملؤععدات اليت طهدداع اسملوسؤة لطعود ابلنفع على اجملتاع هي نوع دن
الصدقة اليت يوتر علياع الفرد لينعل هبع الثواب يف الدنيع لاآلخرة.
 ان األنشبة االتتاععية اليت طهوم هبع اسملوسؤة طعال على حتؤني دوقفاع التنعفؤي يف الؤوق.
السؤال الثالث :دع دد طبييق اسملؤوللية االتتاععية يف بعدهع االقتصعدي،االتتاععي،لالييئي؟
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لإلتعبة عن هذا الؤوال قانع بصيعغة اجلدلل التعيل:

اجلدول رقم( )4يوضح مدى تطبيق املسؤولية االجتماعية يف بعدها االقتصادي،االجتماعي،البيئي
دد

طبييق

طبيق
العدد

النؤية

ال طبيق
العدد

النسبة

اسملؤوللية
اليعد
اليعد االقتصعدي
للاؤوللية االتتاععية

46

%100

0

%0

اليعد االتتاععي
للاؤوللية االتتاععية

44

%95.65

2

%4.35

اليعد الييئي للاؤوللية 15
االتتاععية

%32.60

31

%67.4

يتضح دن خالل اجلدلل( )4أن عدد اسملوسؤعت اليت طبيق اسملؤوللية االتتاععية بيعدهع االقتصعدي بلغ
46ددير دوسؤة بنؤية طهدر ب %100لهذا راتع اىل ان اسملؤوللية االقتصعدية متثل الهععدة اليت طؤتند
علياع ابقي اسملؤولليعت لابلتعيل اذا مل طلتزم هبع فلن يتؤىن هلع االستارار يف الؤوق،لرمبع التوقف لاخلرلج دن
اسملنعفؤة لابلتعيل ال لتود لالبععد األخر للاؤوللية لهو أكده ارشي كعرلل يف احبعثه يف جمعل اسملؤوللية
االتتاععية لهو دع أطلق عليه هرم اسملؤوللية االتتاععية.
بيناع اليعد االتتاععي للاؤوللية االتتاععية دبيق بنؤية  %95.65لهذا راتع اىل اهتاعم اسملوسؤة
مبوظفياع دن تاة لاسملؤعمهة يف حتؤني نوعية حيعة افراد اجملتاع دن تاة أخر .يف حني حظي اليعد الييئي
للاؤوللية االتتاععية أبقل نؤية لهي  %32.60ليفؤر ذلك أبن اسملوسؤعت الصنععية حمل الدراسة ال
طراعي اجلوانب الييئية يف عالاع لهذا راتع لعدة أسيعب نوتزهع فياع يلي :
 عدم صرادة التشريععت لالهوانني اخلعصة حباعية الييئة.
 قلة الوعي بني اسملوسؤعت أبمهية احلفعظ على الييئة .
 عدم لتود دواقع خعصة لتصريف نفعايت اسملصعنع لعدم االهتاعم إبععدة رسكلتاع .
 كذلك فتيين برادج لدواصفعت أداء بيئية قد ان يكلف اسملوسؤة دصعريف إضعفية.
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اخلامتة
ليف االخري ميكن الهول ان اسملؤوللية االتتاععية أصيوت يف عصران احلعيل فلؤفة عال لطوته اسرتاطيجي
طتيعه اسملوسؤعت هبدف حتؤني دكعنتاع يف الؤوق لاكتؤعب ديزة طنعفؤية هذا دن تاة لدن تاة اثنية فاي
طؤعهم بشكل ديعشر يف حتهيق اهداف التناية اسملؤتدادة عرب استغالهلع االدثل للاوارد اسملعدية لاليشرية
لاحلفعظ على الييئة لخفض استاالك البعقة لطيين دواصفعت أداء بيئية.
ليف ضوء النتعئج اليت طوصلت الياع الدراسة نهرتح جماوعة دن التوصيعت :
 أن التزام اسملوسؤة مبؤولليعهتع االتتاععية أببععدهع االقتصعدية لاالتتاععية لالييئية سيؤعهم حتاع يفاالرطهعء ابجملتاع لضاعن منو دؤتدام لالقتصعد لهذا اليتأيت دلن طكعطف اجلاود بني كل األطراف
دن:دوسؤعت اقتصعدية،جمتاع ددين،اعالم،االسرة،دوسؤعت طربوية،لهذا هبدف نشر لطرسيخ الهيم
الداعاة للاؤوللية االتتاععية .
 ان اسملؤوللية االتتاععية هي نشعط اتتاععي له ععئد استثاعري ال يهتصر فهط على اسمليعدراتالتبوعية،امنع ميتد ليشال برادج اسرتاطيجية هعدفة ذات ابععد اقتصعدية –اتتاععية-بيئية هلذا على
اسملوسؤة ان طويل اهتاعدع اكرب لليعد الييئي للاؤوللية االتتاععية دن خالل طبوير لطعايم طهنيعت
صديهة للييئة .
 طفعيل دلر دوسؤعت اجملت اع اسملدين للعال على بث الوعي لد أفراد اجملتاع بشكل ععم لالشركعتبشكل خعص أبمهية اسملؤوللية االتتاععية.
 يتعني على اسملوسؤعت الصنععية االضبالع مبيعدرات لتشجيع اسملزيد دن اسملؤوللية جتعه الييئة. طبييق لطشجيع اسملاعرسعت اخلضراء ممع يؤععد على طهليل النفعايت لحتفيز اسملاعرسعت اسملؤتدادةداخل اسملوسؤة .
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