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دور المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية
أ.عاللي مليكة

جامعة بسكرة -الجزائر
الملخص:

تعد المسؤولية االجتماعية بمثابة مبادرات اختيارية تقوم هاوا المؤاسوات وصور

ومرة مو

ومر

المالئمة االجتماعية الماجبة علياا عبر تجسيد دورصوا االجتمواعر والخالقور يور اما وة البي وة
المجتمع وجميع الطراف المتعاملة معاا وتأتر صوه الد اراوة رهوراو دور المسوؤولية االجتماعيوة

يوور تيسووي تيايسووية المؤاسووات االقت وواد ة م و خووالر التأ وويا اليووور ل ووا م و المسووؤولية
االجتماعية والتيايسوية وموا تورتبه هاوا مو م ومليات ميايسوة ميزة تيايسوية

وتمثلو

تتوائ

الد ارا ووة ي وور دوب ووات دور المس ووؤولية االجتماعي ووة ي وور تيس ووي تيايس ووية المؤاس ووات مو و خ ووالر
تيسي العالقة مع أ ويا

الم وال ،ودور تبيور المسوؤولية االجتماعيوة مو طورف المؤاسوة

يوور تيسووي اوومعتاا وتيقيووت م از ووا تيايسووية تمكياووا مو تيسووي تيايسوويتاا يوور السووم وت توودعي
صه اليتائ بأمثلة واقعية لمؤاسات عالمية رائدة ير المسؤولية االجتماعية

الكلمااات الماتاةيااة :المسووؤولية االجتماعيووة التيايسووية الميايسووة المي وزة التيايسووية المؤاسووات

االقت اد ة

Abstract
Social responsibility is an optional initiative of the institutions, a form of
social suitability, through the embodiment of its social and moral role in the
protection of the environment, the society and all parties involved. This study
highlights the role of social responsibility in improving the competitive of economic
institutions through the conceptualization of both Social responsibility, competitive
and associated terms , Competition, competitive advantage.., The results of the study
were to demonstrate the role of social responsibility in improving the competitive of
institutions by improving the relationship with stakeholders, the role of adoption
Social responsibility by the institution to improve its reputation and achieve
competitive advantages to improve its competitive in the market, and these results
were supported by realistic examples of leading institutions in social responsibility.
Keywords: Social responsibility, Competition, Competitive advantage, Competitive,
Economic institutions.

المقدمة:

لقد عرف ميويه المؤاوسة االقت اد ة خالر السيمات الخيرة تيومالت عميوقة واريووعة

على المستمى االقت اد

الت يملمجر واتى السياار واالجتماعر صوه التي ومالت قود طراو

جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
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مشو لة ت يوف عودد كوبير م المؤاوسات مع مييماا خووا ة يور الودور اليامووية كموا أي تأويوور
العملمو و ووة كو و وواي وايو و وويا علو و ووى تيوري و و وور التج و و ووارة العالمي و و ووة تسا و و وويا ارك و و ووة ر و

المو و و ومار

السلوع/الخ وودمات والمعلمم ووات بااتخ وودا الت ويملمج وويا اليودتث ووة لصع ووال واالت ووار ممووا واد م و
ا وودة الميايسووة ومووا ترتووع عياووا م و تاودت وودات ومخ وواطر ويووع
مخاطرة وعد التأكد وأ ب،

وراع البقواء أكثور

مستق ووبا المؤا ووسة يوور االووة

عومبة

لووها أدرك مس وويرو المؤا ووسات االقت وواد ة االيووا صووم أي بق وواء مؤا ووساتا ترتب ووه أكثو ور

يأكثور بمدى قاهلوويتاا وارعووتاا يور التعوواعا موع مييووه متواو بالمخواطرة وعود االاوتقرار ومو
المؤكوود أي الماي وولة الكثوور يعاليووة يوور لو صوور تعوزي ووز مكاتتاووا وتيسووي قوودرتاا التيايووسية يوور

جمي ووع المج وواالت د ال ج ووع أي ت و ووتعر المؤاو ووسة ب ووأي ت و وومي لا ووا قو وودرة تيايو ووسية ي وور مجو ووار

الت الي و ووف أو التس و ووميت أو ارتت و وواا الع وعلو ووى صو ووها الا و ووا

يو ووهي المشك و ووا الو ووه تماج و ووا

المؤاوسات االقوت اد ة تتمثوا ير البيوث ع السبوا التر تسمو ،لاوا هتي وسي تيايووسيتاا ولعوا
تبيوور معاووم المسووؤولية االجتماعيووة عوود داوودى تلو السبووا ال اوويما وأي التمج و اليووالر أ ووب،
تا ووت أكث وور بالجاتووع ارتسوواتر الخالقوور والمعوواتير السووامية للمؤاسووات هوودر االصتمووا هدرجووة
تيقيت الرباح
مشكلة البحث:

ير ظا توا عالمر عرض تعسو بكايوة يلياتو

ويسوعى للتيييور يور كوا ،ورء ايوث

تتيو وومر الا و وما وتتمو وومر الت يملمجيو ووا ويتضو وواعف المتيايسو وومي ويكثو وور اليو وودتث ع و و التيميو ووة
المس ووتدامة تمقع ووات المجتمع ووات وااتياجاتا ووا وتتع ووالى ال و ومات مو و اج ووا اق ووم ارتس وواي
والمماطيووة والتمكووي

ت ووب ،صيووا الياجووة لمزيوود م و الوومعر المجتمعوور بكايووة مسووتميات

لتواوور

المسووؤولية االجتماعيووة والتوور تعتبوور مو المميوومعات الاامووة التوور تموورح علووى السووااة العالميووة

عاموة والسووااة الميليووة خا وة لمووا تلعبو مو دور ال سووتااي بو يور دطووار مماجاووة التيوود ات
التر مر هاا أ مجتمع م جاة وبياء التيمية التر تتملع دلياا كا مجتمع م تااية أخرى
كمو ووا ات و و ويو وور يو وور ظو ووا اقت و وواد السو ووم أ و ووبي

المؤاس و وة االقت و وواد ة ممالبو ووة

باالاتجابة ليعس المتييرات التر تؤور على باقر المؤاسات ير الدور الخرى الكتسا

مرة

واومعة طيبووة ميليوا ودوليووا مو أجووا االاووتعادة مو صووه ال ومرة يوور تيسوي أدائاووا وتيايسويتاا

م جاة وعالقاتاا و،راكاتاا مع باقر المؤاسات الخرى الميليوة والدوليوة مو جاوة أخورى
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ول

تقيي المؤاسات ل عد عتمد على ربييتاا يقه كما ول تعود المؤاسوات تعتمود يور هيواء

امعتاا علوى مراكزصوا الماليوة يقوه هوا ظاورت معواصي ادتثوة تسواعد يور خلوت هي وة عموا قوادرة
على التعاما مع التممرات المتسارعة ير مختلف جماتع الييواة ولعوا مو اهورو صوه المعواصي
معام المسؤولية االجتماعية للمؤاسات بمختلف أتماعاا وأاجاماا لها تعتبر درااة المسوؤولية
االجتماعي ووة وعالقتا ووا هتيس ووي التيايس ووية مو و المماي وويع ارداري ووة المام ووة الت وور أو ووارت اصتم ووا

البااثي والداراي وقد تيمع

درااتاا وبقر البا

وبياءا على ما تقد مك

معتماا لدرااات أخرى ير صدا ارطار

ياغة د،كالية مميمع البيث بالتسا ر التالر:

هل للمسؤولية االجتماعية دور في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية؟

وتيدرا تي

صه ار،كالية الا لة العرعية التالية:

 ما لمق مد بالمسؤولية االجتماعية؟
 ما لمق مد بالتيايسية؟

 صا صياك عالقة هي تمبيت المسؤولية االجتماعية وتيسي تيايسية المؤاسات؟
ولصجابة على صه ار،كالية تيملت م الارضية الرئيسية التالية:
للمسؤولية االجتماعية دور في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية.
وتيدرا تي

صه العريية الارضيات الارعية التالية:

 تسا المسؤولية االجتماعية للمؤاسة تجا أ يا

الم لية ير تيسي تيايسيتاا؛

 تسا المسؤولية االجتماعية للمؤاسات ير تيسي امعتاا وبالتالر تيسي تيايسيتاا؛
 سا تبير المؤاسة للمسؤولية االجتماعية ير تيقيوت م از وا تيايسوية تمكياوا مو تيسوي

تيايسيتاا

الهدف من البحث:

تادف صه الدرااة دلى ما تلر:
 التعريف بمعام المسؤولية االجتماعية للمؤاسات االقت اد ة؛
 التعريف بم مل ،التيايسية وما ترتبه هاا م م مليات كالميايسة الميزة التيايسية؛
 التعرف على أصمية المسؤولية االجتماعية ير تيسي
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أسباب اختيار الموضوع:

دي مووا ديع وويا الخ ووتيار صووها الممي وومع باريوواية للرغ ووبة الشخو و ية وكمت و يمووا

دداريوة تسووييرية توودخا يوور

وومي التخ و

صووم مووا تتضوومي مو اووداوة ت ووسب

ووبية

ووعة الصمووية

باليس ووبة للمؤا ووسات ولمووا يمل و كووال م و ممي وومعر المس وؤولية االجتماعيووة و التيايسووية م و
اصتما باعتبوارصما باتا أمري اوتميي على جميوع المؤاوسات وأص وايولتي رريواء المجتمع
المنهجية العلمية في البحث:

اعتمدتا على الميا الم عر التيليلور يور د اراوتيا ايوث عورف صوها المويا بأتو المريقوة

الميومووة لد اراووة اليقووائت الراصيوة والمتعلقووة بووواصرة معييووة م و خووالر و ووعاا وتيليلاووا؛ وقوود ت و
القيووا بالمسوو ،المكتبوور واالطووالع علووى الدهيووات المرتبمووة بمميوومع الد اراووة و و االتتقووار دلووى
عملية تيليا المعلممات المتي ا علياا بيية التم ا والخروا هيتائ عامة

ومياول ووة لصلم ووا بييثي ووات ممي وومع البي ووث ومعالجو ووة ار،كاليو ووة الممرواو ووة ارتأتيو ووا أي
تستعورض ارطوار المعواصيمر للمسوؤولية االجتماعيوة؛ وو ارطوار المعواصيمر لتيايسوية المؤاسوة؛
كما ايتموور لصميووة المسوؤولية االجتماعيوة يور تيسوي تيايووسية المؤاووسة؛ وتسوتعرض أمثلوة
واقعيو ووة ع و و أصميو ووة المسو ووؤولية االجتماعيو ووة يو وور تيسو ووي تيايسو ووية المؤاسو ووات ،ويو وور الخيو وور

ايستعرض تتائ الدرااة

أوال:اإلطار المااهيمي للمسؤولية االجتماعية:

تعما مؤاسات العمار ير هي ة وااعة تؤور وتتأور هاوا ايوث تتشواب يياوا العالقوات موع
عيا ر المجتمع المختلعة كما أي المجتمعات اليم أ بي

تتملع دلى الي مر على المزيود

مو المسوواصمات االجتماعيووة التوور تقوودماا تلو المؤاسووات وم و صووها الميملووت أ ووب ،مميوومع
المسؤولية االجتماعية م المماييع المامة التور أووارت وال توزار تثيور جودال كبيو ار يور الواواط

العلميووة والكاد ميووة ايووث تشووعب

البيوومر يوور دطووار المسووؤولية االجتماعيووة وطرا و

وجاووات

تووور متعووددة؛ واوويياور ييم وا تلوور التموور دلووى جماتووع مختلعووة متعلقووة بالمسووؤولية االجتماعيووة
م  :تعريف تممر أصمية وأبعاد
 -1تعريف المسؤولية االجتماعية:

لقد تعددت التعاريف والمعاصي المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية واويتمر دلوى بعو

مياوا

ييما تلر:
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 -1-1التعاريف األكاديمية:

 ع وورف Peter Druckerالمس ووؤولية االجتماعي ووة بأتا ووا" :التو و از ميوم ووة العم ووار تج ووا
المجتم و و ووع ال و و ووه تعم و و ووا ييو و و و " لطاصر ميسو و و و مي و و وومر الي و و ووالبر و و و ووال ،ما و و وود ميسو و و و

العوامر  2008ص )49ولقوود ،ووكا صوها التعريووف ميملقووا لد اراووات الاقوة يتيو

البووا

وااووعا

لدرااة المميمع
ويعرياوواHolmesبأتاووا" :الت و از ميومووة العمووار تجووا المجتمعووات التوور تمووار أتشوومتاا
وأعمالاووا يياووا ع و طريووت المسوواصمة بمجممعووة م و التشوومة االجتماعيووة مثووا :مياربووة العقوور

تيسو و ووي خو و وودمات ال و و ووية مكاييو و ووة التلو و وومر خلو و ووت يو و وورص عمو و ووا واو و ووا مشو و ووكلة اراو و ووكاي
وغيرصا" لطاصر ميس مي ومر اليوالبر و وال ،ماود ميسو العوامر  2008ص )49ياوها
التعريو ووف تميو وو ،لي و وا أكثو وور مختلو ووف التشو وومة التو وور تقو ووم هاو ووا المؤاسو ووة لتيقيو ووت المسو ووؤولية
االجتماعية

 أماCarrollيأوي ،بأي" :معام المسؤولية االجتماعية شتما على أربع جماتوع أاااوية

مت املة تتمثا يور المسوؤولية االقت واد ة والمسوؤولية القاتمتيوة والمسوؤولية الخالقيوة والمسوؤولية
الخيرةلالتممعية)" لطاصر ميس مي مر اليالبر  2009ص)83
 -1-2تعاريف المنظمات والهيئات الدولية:

 عرياووا البي و الوودولر بأتاووا" :الت و از أ وويا

اليشوواطات التجاريووة بالمسوواصمة يوور التيميووة

المسوتدامة مو خووالر العموا مووع مومظعيا وعوائالتا والمجتمووع الميلور والمجتمووع ككوا لتيسووي

مس و و و و ووتمى معيش و و و و ووة الي و و و و ووا
السييباتر  2009ص)4

بأا و و و و وولم

خ و و و و وود التج و و و و ووارة والتيمي و و و و ووة ي و و و و وور يي وااد" ل و و و و ووال،

 ويعرياووا مجلووس العمووار العووالمر للتيميووة المسووتدامة بأتا ووا" :االلتو و از المسووتمر موو قبووا
مؤاسووات العمووار بالت وورف أخالقيووا والمسوواصمة يوور تيقيووت التيميووة االقت وواد ة والعمووا علووى

تيس ووي تمعيوووة الو ووروف المعيش ووية للق وومى العامل ووة وع ووائالتا ديو وواية دل ووى المجتم ووع الميلووور
والمجتمع ككا" ل ال ،السييباتر  2009ص)4

 وتعرياا اليرية التجارية العالمية بأتاا":جميع المياوالت التر تساص ير تممع المؤاسات
لتيقي ووت تيمي ووة بس ووبع اعتب ووارات أخالقي ووة واجتماعية" لم ووومعى  ،ووالهر ميم وود وع ووالء ميمو وود
،كر  2013ص)17
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 واسو ووع الميومو ووة الدوليو ووة للمعو وواتير":ISO2012المسو ووؤولية االجتماعيو ووة صو وور مسو ووؤولية
المؤاسات ع ق ارراتاا وأتشمتاا التر تؤور على المجتمع والبي وة مو خوالر التزاماوا بالشوعايية
والسلمك الخالقر اله

جع:

 أي تتست مع التيمية المستدامة ورياصية المجتمع؛
 أي ضع ير اعتبار تمقعات أ يا

الم لية؛

 أي ضع ير اعتبار القماتي المتعلقة ويتعت مع المعاتير العالمية للسلمك؛
 أي كمي مت اما مع المؤاسة تعساا "لمدا

ميمد أهم الي ر  2015ص )34-33

اتمالق ووا مو و التع وواريف الس ووابقة يالمس ووؤولية االجتماعي ووة تمت وود دل ووى اتج وواصي أا وودصما
داخلااي سووا يوور تمومير العوواملي وتيسووي تمعيووة العمووا واآلخوور خااارجي عمووا علووى معالجووة
المشووكالت التوور عوواتر مياووا المجتمووع المسوواصمة يوور خلووت قووي وأتموواط اجتماعيووة ا جاهيووة يوور

المجتمع م جاة وير تيقيت التيمية المستدامة م جاة أخرى
 -2تطور ماهوم المسؤولية االجتماعية:

دي تممر معاوم المسوؤولية االجتماعيوة ارجوع دلوى التييورات الماموة واريوايات التور أدت

دلى دووراء صوها المعاوم ويمكو تتبوع م اراوا تمومر معاوم المسوؤولية االجتماعيوة كموا تلور:لتج

عبمد تج  2006ص)202-201

أ -مرال ووة تعو ووي الرب وواح(:)1800-1920وي وور ص ووه المرال ووة كاتو و

المس ووؤولية الااا ووية

لألعمار صر تعوي الرباح التمج تيم الم لية الهاتية دال أي صوه الع ورة لو ت ومد طوميال
أمووا الومووات االقت وواد ة التوور ،ووادصا العووال مثووا :اتخعوواض الجوومر ظووروف العمووا الييوور

مالئمة تأويرات تقابات العمار

ليكمي صياك ميومر يخر للمسؤولية االجتماعية

 مرالووة ددارة الم ووا ةلم أواخوور العش ورييات اتووى هدا ووة السووتييات) :ويوور صووه المرالووةكات و

المسووؤولية الاااووية لألعمووار صوور تيقيووت ال ورب ،المالئ و الووه

وم و ووال ،الط و وراف الخو وورى مثو ووا المسو وواصمي

العو وواملي

يقووت الم وولية الهاتيووة

المسو ووتال ي

أ تماو وويع معاو ووم

المسووؤولية االجتماعيووة ليشووما أط اريووا أخوورى وأي تلبيووة ااجووات المجتمووع صووم معيووار ما و يوور

وجمد المؤاسة وتجاااا
ا -مرالة ددارة تمعية اليياة لمو أواخور السوتييات اتوى المقو
كاتو
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وصووها مووا يقووت الم وولية الهاتيووة للمؤاسووات وم ووال ،المسوواصمي والمجتمووع ككووا وأي "مووا صووم
جيد لر جيد للبلود" والمعيوى مو تسوميتاا مرالوة ددارة تمعيوة الييواة صوم تقود المزيود مو السولع

والخدمات بما تتيااع مع االرتقاء اليمعر اليا ا ير مسوتمى الييواة تيقيوت تتوائ مبا،ورة أو
غير مبا،رة تساص ير تيقيت اليمم االقت اد واتعكااات على جماتع متعددة ير المجتمع
 -3أهمية المسؤولية االجتماعية:

دي أصميووة المسووؤولية االجتماعيووة تواوور م و خووالر العمائوود التوور تعوومد هاووا علووى الط وراف

التالية:لطاصر ميس مي مر اليالبر
باليسبة للمؤاسة:

 -تساعد ير تيسي

ال ،ماد ميس العامر  2008ص )53_52

مرتاا لدى الزبائ والعاملي وأيراد المجتمع ب عة عامة؛

 تيسي مياخ العما السائد يياا وتشر روح التعاوي والترابه هي مختلف اليراد؛ -تجاوباا مع التييرات اليا لة ير ااجات المجتمع؛

 -تيس ووي الم ووردود الم وواد والداء المتم وومر والقب وومر االجتم وواعر والعالق ووة ار جاهيو وة م ووع

المجتمع

باليسبة للمجتمع:
 -ويادة الت ايا االجتماعر هي مختلوف ،ورائي موع خلوت ،وعمر عوالر باالتتمواء مو قبوا

اليراد و االاتياجات الخا ة والقليات؛

 -االا ووتقرار االجتم وواعر تتيج ووة لت وومير ت وومع مو و العدال ووة االجتماعي ووة وا وويادة مب وودأ ت ووايؤ

العرص؛

 تيسي تمعية اليياة ير المجتمع اماء م تااية البيية التيتية أو م اليااية الثقايية؛ -االاتقرار السياار والشعمر بالعدالة االجتماعية؛

 -ويو ووادة الت و ورابه االجتمو وواعر واودصو ووار المجتمو ووع بعضو ووا تراو وويع الشو ووعايية وال و وود يو وور

التعاما

باليسبة للدولة:
 -تخعيو ووف العبو وواء التو وور تتيملاو ووا الدولو ووة يو وور او ووبيا أداء ماماتاو ووا وخو وودماتاا ال و وويية

والتعليمية والثقايية واالجتماعية الخرى؛
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 -ددراك المؤاسوات بأصميووة المسوواصمة يوور تيموا الت وواليف االجتماعيووة المختلعووة مسوواعدة

الدولووة يوور تي وويا مسووتيقاتاا م و الض ورائع والراووم المسوواصمة يوور القضوواء علووى البمالووة
والتممر الت يملمجر وغيرصا م المجاالت التر تجد الدولة تعساا غير قادرة علياا جميعا
 -4أبعاد المسؤولية االجتماعية:

اوودد ل)Archie .B. Carroll,2014,PP499-500يووم بيمو و ال ارئوودة أربووع أبعوواد

للمسؤولية االجتماعية ير م عمية تبي يياا كيف مك أي تؤور كا بعد على المستعيدت يور
البي وة يالمسووؤولية عيوودCarrollصوور اا ووا مجموومع البعواد الربعووة وتتمثووا صووه البعوواد يوور:

لطاصر ميس مي مر اليالبر  2009ص)91- 87

.1المسووؤولية االقت وواد ة :أ العمووا بكعوواءة ويعاليووة لتيقيووت الربوواح التوور تعتبوور المسووؤولية

الولوى للمؤاسوات مو خووالر تقود اولع وخوودمات مملمبوة ومرغمبوة مو طورف الزبوائ

وترقيووة

الداء وتيسي ويعاا التيايسر وتعتبر القاعدة التر تستيد علياا باقر المسؤوليات

.2المس ووؤولية القاتمتي ووة :أ ااتو و ار القو وماتي وجعلا ووا قاع وودة العم ووا الااا ووية مث ووا قو وماتي

اما ووة العوواملي والمسووتال والميايسووة والتجووارة واما ووة البي ووة

ويوورى البووااثمي أي المسووؤولية

االقت اد ة والقاتمتية يروريتاي لتشكيا القاعدة الاااية لبروو الدور االجتمواعر الكبور يور
المستميي اآلخري
.3المسو ووؤولية الخالقيو ووة :وتمثو ووا االلت و و از بالسو وولمك الخالقو وور المسو ووتمعع للجماتو ووع القيمو ووة

والمعتقوودات يوور المجتمووع الووه تعمووا ييو وااللتو از بكووا مووا صووم

وويي ،وعوود اريورار بالع ووات

الخ وورى مو و أج ووا ي ووماي ا وويادة مع وواصي العدال ووة والي ازص ووة واالا ووتقامة وارخ ووالص ي وور العم ووا
والمجتمع
.4المس ووؤولية الخيو ورة :وتتمث ووا ي وور مس وواصمة المؤاس ووة ي وور هو ورام لالرتق وواء وتيس ووي تمعي ووة

الييواة ياوور تمثووا مبووادرات طمعيوة غيوور ملزمووة ايووث تت ورف مو خاللاووا المؤاسووة كموماط
ال ،ساص ير رياصية المجتمع وتمثا أامى أتماع المسؤولية االجتماعية
ثانيا:اإلطار المااهيمي للتنافسية:

مووع مملووع القووري المااوود والعشوري وجوودت المؤاسووة االقت وواد ة تعسوواا تماجو تيي ورات يوور

مييه تتس بالتعقيود تزاميو

ييو اورعة وكثايوة وخمومرة صوها التعقيود علوى مسوتقبلاا مموا جعلاوا

تتخه دجراءات تسم ،لاا بالتعاما والت يوف موع صوه التييورات وصوها الت يوف تورتا يعاليتو ليود
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كبير بقدرة المؤاسة على الميايسة التر ل تعوود تقت ور يقوه علوى الاوما الميليوة هوا تعودت
ل لتت على المستمى العالمر ولتيقيت صه اليا ة ستدعر دادار تييير وقواير ويلسوعر يور

المؤاسووة م و خووالر التيسووي المسووتمر والشوواما ممووا سووم ،لاووا م و تيسووي تيايسوويتاا؛ والتوور
ايتمر لماصيتاا وما ترتبه هاا م م مليات ميايسة ميزة تيايسية ييما تلر:
 -1ماهية التنافسية:

تتيجو ووة للتقلبو ووات ال بو وورى وللتي و ومالت الس و وريعة التو وور عرياو ووا ميو وويه المؤاسو ووة الم و وواابة

لواصرتر العملمة والشمملية وما رايقتاما م ممجة تيورر للتجوارة العالميوة أدت دلوى ت ازتود ،ودة

الميايسو ووة واتس و واع مجاالتاو ووا وتيملاو ووا دلو ووى تيو ووايس كمو ووا تيمل و و

قاعو وودة البقو وواء م و و  -البقو وواء

لأل وول -،دلووى  -البقوواء لألاوورع -هووا أ ووب ،البقوواء لألطوومر ستسع كسووا ايووث تسووعى كووا مؤاسووة
للبيث ع مماجاة صه التيد ات م خالر تيسي تيايسيتاا
 -1-1تعريف التنافسية وأنواعها:

ل و تتع وت البووااثمي علووى معاووم ميوودد ووايوو ،لم وومل ،التيايسووية يايوواك م و توورى أي
للتيايسو ووية معاو ووم وااو ووع جو ووع أي شو ووما مؤ ،و ورات كليو ووة عدتو وودة كمسو ووتميات المعيشو ووة واليمو ووم
االقت اد

ويرى يخروي معامما مختلعا تتركز علوى مؤ،ورات جزئيوة مثوا :الت واليف الجومدة

دلع ويعمد عد صها االتعا الختالف اليورة للتيايسية ير اد اتاا باليسوبة للمؤاسوة عياوا

للر ى المختلعة لمعام التيايسية:
ير القماع أو الدولة وايياور ير ماتلر التمر ُّ
 صياك م

عرف التيايسية على مستمى الدولة على أتاا « :الدرجة التور مكو ويقاوا يور

،روط ام ارة وعادلة دتتواا السولع والخودمات التور تماجو أ وا الاوما الدوليوة يور المقو

اله تيايظ يي على المداخيا اليقيقية لشعباا وتماع يياا على المدى المميا» و ل اسع

ميومة التعاوي االقت اد ""OCDEلكما رويت ويار مسدور  2002ص)106

م خالر التعريف تستيت أي تيايسية الدولة تعبر ع مدى تيقيت معدر مرتعع ومسوتمر

لمستمى دخا العرد م اليات الميلر ارجمالر لهل يالدور تتيايس ييما هيياا مثا ما تتيايس
المؤاسووات وتختلووف يوور قوودراتاا التيايسووية بوواختالف المعوواتير المعتموودة مثووا :البييووة التيتيووة

الممارد البشرية

الع

 صوها وصيوواك مو

عوورف التيايسوية علووى مسووتمى يوورع اليشواط لالقموواع) وييووور دلياووا مقارتووة

مع يرع تشاط مماوا رقلي أو هلد يخر على أي تتضم يرع اليشاط مؤاسات تيايسية جاميا
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أو دقليمي ووا أو دولي ووا ومو و أمثل ووة ص ووه التع وواريف« :تيايس ووية ي وورع اليش وواط لالقم وواع) ص وور :ق وودرة
مؤاسووات قموواع

ووياعر معووي يوور دولووة مووا علووى تيقيووت تجوواح مسووتمر يوور الاوما الدوليووة

دوي االعتمو و وواد علو و ووى الو و ووتيك واليما و و ووة اليكمميو و ووة وبالتو و ووالر تميو و ووز تل و و و الدولو و ووة يو و وور صو و ووه
ال ياعة» لكمار رويت ومسدور يار  2002ص)105

م و خووالر صووها التعريووف تسووتيت أي تيايسووية القموواع ليوورع اليشوواط) ت ورتبه بموودى قوودرة صووها

الخيوور علووى تيقيووت اليجوواح المسووتمر يوور الاوما الدوليووة وارتعوواع دتتاجيت و باليسووبة لقماعووات

البلد أو ارقلي الميايس
 كمووا أي صيوواك مو

عوورف التيايسووية علووى مسووتمى المؤاسووة بأتاووا « :قوودرتاا الدائمووة علووى

الميايسووة بامتالكاووا لمجممعووة مو القوودرات التوور تسووم ،لاووا اسووع اليالووة دمووا علووى الوودخمر أو

اليما ووة أو التموومر يوور المجووار التيايسور المت وومي مو مجممعووة القوومى التوور تيشووأ عو الميوويه

والتوور م و الميتمووا أي تماج و أصووداياا مشوواريعاا عملياتاووا»لE. COLLI ,1983,p15
)M. WISSLER,GNON
صووها ويوورى الووبع

أي القوودرة التيايسووية للمؤاسووة تتمقووف علووى ،ووقي أاااووي  :لأاموود اوويد

م معى  2001ص )366

 األول :قوودرة التميووز علووى الميايسووي يوور الجوومدة السووعر المق و

وكووها االهت ووار والقوودرة

على التييير السريع وصها التميز قد كمي ير كا صه العيا ر كما قد كمي ير داداصا؛

 الثاااني :القوودرة علووى خدمووة الزبووائ م و خووالر تيقيووت ريوواص وويووادة والئا و وال ،و أي

اليجاح ير الشت الثاتر تتمقف على اليجاح ير الشت الور

مما ابت تستيت أي تيايسية المؤاسة تعير قدرتاا علوى الميايسوة مو خوالر قودرتاا علوى

دتتوواا اوولع وخوودمات ات جوومدة عاليووة واووعر ميااووع ويوور المق و

الميااووع وصووها عيوور تلبيووة

ااجات المستال ي والزبائ بشكا أيضا م المؤاسات الخرى الميايسة
 -1-2مجاالت التنافس:

اتووى توتمك المؤاسووة مو ااووتالر ال وودارة يوور السووم الميليووة أو العالميووة الهوود لاووا مو
اللجمء دلى التيايس يم مجاالت عدتودة تت اموا وتتوداخا ييموا هيياوا مو هوي صوه المجواالت

تهكر:لاعيد س عامر  2001ص)366

 .1لتيووايس بالمق و  :ايووث جوور التيووايس هووي المؤاسووات علووى اخت ووار المق و

الع مليات خا ة تل المرتبمة بالدورة لدمداد تممي
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اهت ار وتقد ميتما جدتد أ تقلي

دورة اياة الميتما وعلوى صوها الاوا

أ وب ،المقو

مومردا

م ممارد المؤاسة وعامال ماما كما أت أخه بعدا ااتراتيجيا؛
 .2التيووايس بووالجمدة :تعوود الجوومدة أص و اووالح تيايسوور للمؤاسووة و،وورط أاااوور لقبوومر أ

ميت ووما بش ووكا ع ووا او وماء بالس ووم الميلي ووة أو العالمي ووة م وودر لتمي ووز المؤاس ووة وارتع وواع ق وودرتاا
التيايسية؛

 .3التيو ووايس بالت لعو ووة :وتعو وورف تيايسو ووية الت و وواليف بأتاو ووا« :قو وودرة المؤاسو ووة علو ووى تخعو ووي

الت و وواليف المادوي و ووة رتتاجا و ووا هيس و ووبة أق و ووا مو و و المؤاسو و وات الميايس و ووة الخ و وورى» ل

Sarge

)Calabre,1997,p30؛

 .4التيووايس الت يملوومجر :هاوودف هيوواء مركووز تيايسوور تتيووايس مؤاسووات القموواع المااوود اوومر

الي مر علوى أاودر ت يملمجيوا ارتتواا التور تسوم ،هتيسوي وتمومير الميتجوات القد موة أو طورح
ميتجووات جدتوودة الي وومر علووى م از ووا تيايسووية قائمووة علووى أاووا

الت لعووة القووا تقوود ميتجووات

متميوزة مو خوالر البيوومر واالهت وارات اليدتثوة والمعوارف العلميووة وبوراءات االختوراع ايوث تشووكا

صو و و ووه الخي و و و ورة بعو و و وودا تيايسو و و وويا واو و و وواج از ميو و و ووع دخو و و وومر المؤاسو و و ووات الجدتو و و وودة كقو و و وومة تيايسو و و ووية
ميتملة )(Bertrand Nezeys, 1994, p05
 .5التيايس بالاعار :عتبر السعر أص االح تيايسر للمؤاسة وم أااا السيااات التر

تلجووأ دلياووا للتيووايس وتعوورف التيايسووية السووعرية بأتاووا« :امووتالك المؤاسووة لميوزة تيايسووية يوور اريووة
اختيار الاعار المياابة ات ال عاءة مقارتة بميايسياا» لواتد هلقاا  2002ص)20
-2مصااااطلحات اات العالقااااة يالتنافسااااية :ت وورتبه معاوووم التيايسوووية بمعووواصي أخووورى ات
العالقة تهكر مياا:
-1-2المنافسة:

وايتمر ير ماتلر لبع

 صي وواك مو و

م تعاريعاا:

ع وورف الميايس ووة عل ووى أتا ووا« :اال ووة ال و وراع ه ووي الميتج ووي ال ووهت

ميتجوات متماولوة أو متقاربوة يور تعوس السوم » (, 1998,p3
ييسع صها التعريف ميايسة السم تتيدد على أاا

عري وومي

،) J. C.TARON DEAU

الثيائية ل ميتما ام )

 وتعرف الميايسة أ ضا على أتاا «:اليوا المثالر الميااوع لل وراع وروح المبوادرة ومومرد
التممر واليمم» )(A. Mohamed ,1997,p13
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ياتمالقا م التعاريف تستيت أي :الميايسة تت هي المؤاسوات المتماجودة يور السوم والتور
تلبر تعس ااجوات ورغبوات المسوتال ي و لو اسوع الثيائيوة لميتوما اوم ) مو أجوا يوماي
بقاء وااتمرار المؤاسات ير صه السم
- 2-2الميزة التنافسية:

تتيجة للتيد ات التر تماجااوا المؤاسوات يور ظوا ويوادة اودة الميايسوة واتسواع رقعتاوا

وتع وودد مجاالتا ووا أ ووبي

معوو و ص ووه المؤاس ووات تس ووعى للبي ووث عو و كيعي ووة هي وواء وتم وومير

كعاءاتاا المتميزة وبشكا مستمر والتور مو ،وأتاا أي تميياوا ميوزة تيايسوية باعتبارصوا الخا وية
التر تميز المؤاسة ع ميايسياا وتيقت لاا التعم والسبت التيايسر د تعرف بأتاا:

« مجممعة الماارات والت يملمجيات والممارد والقدرات التور تسوتميع المؤاسوة ااوتعمالاا
واالاتثمار يياا لتيقيت غاتتي :

 دتتاا الع وخدمات أيضا مما يقق الميايسمي؛

 تأكيوود االووة م و التميووز واالخووتالف ييمووا هووي المؤاسووة وميايسووياا»لأمووار عيووار ورجووع
ت يع  2002ص)13
دي تأكيد االة التميز تتملع تيدتود طبيعوة الميوزة التيايسوية التور تتميوز هاوا المؤاسوة عو
ميايسياا لي تتيجة ل تمي ،ليا ويعيتاا التيايسية ير السم وقدرتاا على اليعوا علياوا
لمدة أطمر وبهل يالميزة التيايسية تعرف أ ضا على أتاا« :مجممعة الخ وائ

الت وور تت ووف ها ووا الميت ووما أو العالم ووة والت وور تعموور للمؤاس ووة بعو و

أو ال وعات

التع ووم والس وومم مقارت ووة

بميايسياا»
)(j.jaques lambin,1993,p209
اتمالقا م التعاريف تستيت أي الميزة التيايسية تتمثا ير االختالف والتميز الوه تيعورد
ب المؤاسة ير ميتجاتاا ع بقية الميايسوي ويخلوت لاوا قيموة لودى الزبوائ والمسوتال ي

توؤور

هاا على المكا على المدى المميا مما يقوت لاوا السوبت والتعوم التيايسور وييسو مكاتتاوا
التيايسية
م و مجمووا مووا اووبت كوور تسووتيت أت و د ا كات و
اتس وويا

الميايسووة صوور الشووروط التوور تووت ويقاووا

وت ووديت وت ووداور الس وولع والخ وودمات ي وور ا ووم معيي ووة ي ووهي التيايس ووية ص وور الق وودرة عل ووى

ت ريف صه السلع والخدمات يور الاوما العالميوة وكوا مياموا شوكا عي و ار رئيسويا يور أ
دطووار تيليلوور رعووداد وتشووخي
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دور المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية

التيووايس اوويكمي تأويرصووا علووى صيكووا السووم وعلووى ،ووكا الميايسووة كمووا أي أ ي ومابه تيك و
الميايسة امف تؤور على تيايسية المؤاسة وبالتالر يالمؤاسوات التور تريود البقواء والريوادة يور
ميوويه تتميووز بووالتيمالت و،وودة الميايسووة ملووع مياووا امووتالك مجممعووة م و المي وزات التيايسووية
الضو وورورية التو وور تمكياو ووا م و و تيقيو ووت أصو ووداياا المتمثلو ووة يو وور تلبيو ووة ااجو ووات ورغبو ووات الزبو ووائ
والمستال ي والسار على دريائا بععالية وتجاعة تعكس تيايسيتاا ومدى قدرتاا على مقاوموة

الميايسة

ثالثا:أهمية المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسة

دي العالقووة هووي المسووؤولية االجتماعيووة والتيايسووية تيب و لاووا كثيوور م و المؤاسووات ال ارئوودة

عالميووا يوور أتشوومة المسووؤولية االجتماعيووة و لو يوور السوويمات الخيورة يقوود هوودأت تأخووه اصتمووا
اليكممووات والمؤاسووات االقت وواد ة الراوومية أ مووع ظاوومر بع و

المؤ،ورات التوور تشووير دلووى

وجمد صها اليمع م الترابه هي المسؤولية االجتماعية والتيايسية وأصماا موا أ،وارت دليو د اراوة
قامو و

ها ووا مؤاس ووة  Accountabilityعو ووا  2005مو و وج وومد عالق ووة ترابمي ووة ه ووي مؤ،ووور

التيايسو ووية للو وودور  GrowthCompetitivenessIndexودرجو ووة تشو وواط قمو وواع العمو ووار يو وور
مو

تلموو ،دلي و صووه المؤ ،ورات صووم أي صيوواك أو و ار لووبع
قضووا ا المجتمووع والبي ووة ايووث دي مووا ه
أتشمة المؤاسة ير خدمة المجتمع والبي ة على تيايسية المؤاسة تعساا ويور المقو تعسو قود
كمي صياك اتعكااات د جاهية أ ضا على تيايسية اقت اد الدولة ككا يور اوار توماير عودد مو

المؤاسات اليا،مة اجتماعيا لعبدو

عبد العزيز وب

ييى اسي  2012ص)5-4

السوؤار صيووا :كيووف تووؤور ااووتثمارات وأتشوومة المؤاسووة يوور أتشوومة تخوود قضووا ا اجتماعيووة
على تيايسيتاا؟
مك و ارجابووة علووى صووها الس وؤار م و خووالر الدوار التوور مك و أي تيققاووا المؤاسووة م و

خالر تبيياا للمسؤولية االجتماعية:

-1دور المسؤولية االجتماعية تجاه أصحاب المصالح في تحساين تنافساية المؤسساة:
تسووا المسووؤولية االجتماعيووة تجووا أ وويا

الم ووال ،يوور تيسووي تيايسووية المؤاسووة مو

خالر:لبابا عبد القادرومقد وصيبة  2011ص)15_11

 خلوت التوماوي يور العالقووة هوي المؤاسوة والعواملي يياووا :مو المعلوم أي الثقوة هووي اردارة

والع وواملي لا ووا عالق ووة مبا،و ورة هزي ووادة دتتاجي ووة العام ووا ي ووالممظف ال ووه
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وبهل يوهي التو از المودتري بواات ار اقوم العاموا دلوى

اتقدر مجامدات يهت ايتعاتى ير عمل

جاتووع اات و ار أخالقيووات اردارة كال وود والماتووة والعوودر والميوواء مووع العوواملي تووؤد دلووى وقووة
العوواملي يوور اردارة وصووها هوودور مووا سوواعد يوور تيعيووزص علووى العمووا وتشووجيعا علووى ارهووداع
واالهت ار؛ وبهل تقمر أي اات ار المسؤولية االجتماعية تجوا العواملي مو ،وأت أي شوكا ميوزة
تيايسووية للمؤاسووة بييووث ت ووب ،بمثابووة مركووز ااووتقما

لل عوواءات البش ورية يوور اووم العمووا

يالممرد البشر المؤصا صم ميزة تتيايس علياا المؤاسات وم در لتيسي تيايسيتاا

 تمويو ووت ال و وولة مو ووع الزبو وومي:تعتبو وور صو ووه الش و وريية م و و المجتمو ووع ات أصميو ووة كبي و ورة ل و ووا

المؤاسووات ومو و الداء االجتم وواعر الممجوو لا ووه الشو وريية تق وود الميتج ووات بأا ووعار وتمعي ووات
مياابة ارعالي لا بكا

د وأماتة وتقد ميتجات

در،ووادات وايووية بشووأي ااووتخدا الميووت

د قة لا ويميوة باريواية دلوى تقود

االلت و از بمعالجووة الي ورار التوور تيوودر مووا بعوود البيووع

وتممير مستمر للميتجوات ويوادة دلوى االلتو از الخالقور بعود خور قماعود العموا مثوا االات وار؛

ي ووه ا تب ووي للزب وومي ا وورص المؤاس ووة عل ووى المي وواء بك ووا التزاماتا ووا تجاصو و خا ووة ات الم ووابع
االجتموواعر يووهي صووها ايشووكا لد و اتمبوواع صيوور ا جوواهر ع و المؤاسووة وبالتووالر تووت تعضوويا
ميتجاتاامما تؤد هاا دلى التميز وتيقيت السبت التيايسر
 تيس و و جو وومدة ميتجو ووات المؤاسو ووة بعضو ووا االلت و و از االجتمو وواعر تجو ووا المو وومردت  :تتمقو ووع

الممردوي أي تيتر المؤاسات تملعواتا ومموالبا المشوروعة التور مكو تلخي واا باالاوتمرار
ير التمريد لمدة طميلوة وخا وة لوبع

أتوماع الموماد الوليوة الالوموة للعمليوات ارتتاجيوة أاوعار

عادلة ومقبملة للمماد المجازة للمؤاسات بارياية دلوى تسودتد االلت ازموات ال ود يور التعاموا

وتوودريع الموومردت علووى مختلووف طوور تموومير العمووا ممووا توويعكس د جابووا علووى جوومدة ميتجووات
المؤاسة وتيس أدائاا وتيسياا تيايسيا
 جه

المساصمي  :تعد ي وة المسواصمي ي وة ماموة مو أ ويا

الم وال ،المسوتعيدت مو

تشاط المؤاسة يعر معو المؤاسات عد خلت القيمة للمساص يور قائموة االصتماموات يعيودما
ع ر المستثمر ير ،راء أاا مؤاسة يهت تودر ممقعاوا الموالر مو ايوث المكسوع والخسوارة

وت مو و مس ووؤولية المؤاس ووة تجاصو و ي وور تيقي ووت أق ووى رب وو ،تعو ووي قيم ووة الس ووا وي ووادة اجو و
المبيعووات باريواية دلووى اما ووة أ وومر المؤاسووة وممجمداتاووا ممووا يس و اوومعتاا ويسوواعدصا
على جه
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دور المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية

 تمويت العالقة هي المؤاسة والمجتمع  :عتبر المجتمع باليسوبة للمؤاسوات عي و ار ماموا

د تتمل ووع دلو ووى تجسو وويد متاتو ووة العالقو ووات مع و و وتعزيزصوووا المو وور الو ووه تتملو ووع مياو ووا مضو وواععة
تشوواطاتاا تجاص و م و خووالر هووهر المزيوود م و الرياصيووة العامووة والتوور تشووما :المسوواصمة يوور دع و
البييووة التيتيووة دتشوواء الجسوومر واليوودائت المسوواصمة يوور اليوود م و مشووكلة البمالووة دع و بع و

التشمة مثا التد ة التريياية اات ار العادات والتقاليد دع مؤاسوات المجتموع المودتر تقود

العمي لهو االاتياجات الخا وة والعقوراء والميتواجي مو خوالر تقود الودع المواد لاو صوها
بارياية دلى الودع المتما وا للم اركوز العلميوة كم اركوز البيومر والمستشوعيات وصوها موا سواص
مرة المؤاسة لدى المجتمع وبالتالر تيسي مكاتتاا التيايسية

ير تيسي

 اما ووة البي ووة :دي المسووؤولية االجتماعيووة تض و أتومووة البي ووة المعرويووة اتيووا أ يووم

يلس ووعة المؤاس ووة وتقاريرص ووا البي ي ووة وص ووها لتجي ووع ق وومى الض وويه ودع وواة اما ووة البي ووة ولض ووماي
االاتم اررية يما كاي طريقة الاتمرارصا صم ير واقع المر ميزة لاا ووايلة لتيسي تيايسيتاا
يتبي وور المؤاس ووات للمس ووؤولية االجتماعي ووة س وواص ي وور تيس ووي العالق ووة م ووع أ وويا
الم ال ،وبالتالر تيسي مكاتتاا وامعتاا ير السم وتيسي تيايسيتاا
-2دور المسااؤولية االجتماعيااة للمؤسسااات فااي تحسااين تنافساايتها ماان خااالل تحسااين
سمعتها:

لقد تشأت العالقة هي السمعة والمسوؤولية االجتماعيوة بسوبع المؤاسوات االجتماعيوة

التوور عملو
عمل

علووى مراقبووة أعمووار المؤاسووات الضووارة بووالمجتمع والبي ووة والعمووا علووى تقوودصا كمووا

على دظاار المؤاسات التر تات بالمجتمع وعمل

ممووا اووها ب ووال ثير م و قووادة وأ وويا

على تشجيع الجمامر للتعاما معاا

المؤاسووات للمشوواركة االجتماعيووة وبوواتما تيوووروي دلووى

العملية االقت اد ة على أتاا تشاط اجتماعر ووطير وإتساتر هادف تيا ريا تلو المؤاسوات
لتيسي امعتا لدى الجماصير و لقد أوبت

الدرااات أي العالقة قمية ومبا،رة هي المسؤولية

االجتماعية للمؤاسات وامعة المؤاسة ايث ات عيدما تزداد المبادرة بالمسؤولية االجتماعيوة

للمؤاس ووات ي وواي قيم ووة ا وومعة المؤاس ووة ت ووزداد ص وور الخ وورى اي ووث تو و تم وومير مؤ ،وور جدتو وود
للمسؤولية االجتماعية تميو ،صوه العالقوة مو قبوا معاود التقيوي ومركوز كليوة هماوم لمماطيوة

المؤاسووات واوور وجوومد عالقووة وايووية وا جاهيووة ويؤكوود اتو عيوودما كوومي االلتو از بالمسووؤولية
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االجتماعيو ووة للمؤاسو ووات اكبو وور تتيس و و او وومعة المؤاسو ووة أكثو وور ل يو ووال ميمو وود واو وودو او ووميرة
أاال  2016ص ص )310 313
وتسوواص المماراووات المسووؤولة للمؤاسووات يوور تيسووي اوومعتاا وم و و و تيسووي تيايسوويتاا
كماتلر:

 دي تيسووي

وومرة واوومعة المؤاسووة وتقميووة العالقووات مووع الشووركاء تعوود م و أص و العمائوود

التوور تعوومد علووى المؤاسووات م و خووالر التزاماووا بالمس ووؤولية االجتماعيووة خا ووة واي السوومعة
اليسوية تعود مو أصو المومارد الييور ملمماوة التور ال مكو أي ت وا دلياوا المؤاسوة واي تعزوصوا

دال مو خووالر السوولمكيات الخالقيووة واالجتماعيووة ويوودع صووها ال و أر العدتوود م و البووااثي علووى
أراووا  M.Orlitzkyم و خووالر تميوويي لألصميووة ال بي ورة التوور تلعباووا المسووؤولية االجتماعيووة
للمؤاسووة كماوويه هووي السوومعة اليسووية والداء المووالر الجيوود للمؤاسووة م و خووالر مسوواعدتاا
على جه

أاسو العموار وال عواءات مموا تزيود مو الماقوة ارتتاجيوة ومموا تويعكس د جابوا علوى

الممقع التيايسر للمؤاسة وبالتالر تيسي تيايسيتاا مو خوالر ويوادة المبيعوات وتيسوي الداء

المالر لالاا ممااو ويخروي  2016ص)15

 سواص تبيور المسووؤولية االجتماعيوة يوور تعزيوز اوومعة المؤاسوة وعالمتاووا التجاريوة :ايووث
أي المماراووات التجاريووة المسووؤولة تووؤد دلووى تعزيووز مكاتووة الميووت وعالمت و التجاريووة وتيسووي
امعة المؤاسوات التور تماراواا وصوها عود مو معواتير تجاااوا وتميزصوا التيايسور لمقد وصيبوة
 2014ص)101؛ ا تس ووتعيد ص ووه المؤاس ووات المس ووؤولة اجتماعي ووا مو و تعزي ووز ا وومعتاا ل وودى
الجماوومر ومجتمووع العمووار التجاريووة يتعووزو بالتووالر قوودرتاا علووى جووه

أر

المووار والشووركاء

التجو وواريي وتجو وود مجو وواال وااو ووعا يو وور او ووم الميايسو ووة العالميو ووةلمؤتمر الم و و المتيو وودة للتجو ووارة
والتيميووة  2004ص )82يميقووا لد اراووة ااتق ووائية قام و
 73م و المؤاسووات التوور كات و

هاووا ددارة تقيووي االاووتدامة  SAMيوواي

مميووع التيليووا قال و

اي تعزيووز السوومعة كوواي ااوود العمائوود

الرئيسية لاللت از بالمسؤولية االجتماعيوة ومجممعوة BTالتور قامو
يالف الشووركات يوور الممل ووة المتيوودة وطوومرت قيووا
للمؤاسات تمثوا تيوم

بجموع البياتوات الشوارية مو

اظاوور أي أتشوومة المسووؤولية االجتماعيووة

 25مو االمومر التور توديع بالزبوائ والمسوتال ي للتعبيور عو ريواص

ع اداء الشركة وصوم ما يسو اومعتاا وبالتوالر تيسوي تيايسويتاا يور السوم ؛لخريمة الداء
االجتماعر )2008؛
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 جه

القدرات وال عاءات البشورية :يتبيور يلسوعة المسوؤولية االجتماعيوة سواعد المؤاسوات
اليوود العاملووة ال عووؤة واليعووا علياووا مو خووالر

علووى تيسووي اوومعتاا وبالتووالر القوودرة علووى جووه

وز لودى
التزاماتاا القاتمتية والخالقية تيسي ظروف العما وبالتالر خلت تمع مو الومالء وااللت ا
صوؤالء العمووار وريووع روااو المعيميووة وويووادة دتتوواجيتا وتيسووي جوومدة الميتجووات والووه

عوود مو

مؤ،رات تيس تيايسية المؤاسة؛لعبد الر او ممال لخضر واسي ،ييير  2011ص)242؛

 عتبوور تبيوور يلسووعة المسووؤولية االجتماعيووة ااووتثمار طميووا الجووا :بييووث كلمووا واد الوودور

االجتموواعر للمؤاسووة واد مو مسوواصمتاا يوور اووا المشووكالت االجتماعيووة وبالتووالر كسووع اوومعة
طيبو ووة تعزيو ووز مكاتتاو ووا وميزتاو ووا يو وور السو ووم وصو ووها مو ووا عو وود ااو ووتثما ار مسو ووتقبليا لاو ووا لتيسو ووي
تيايسيتاا لمقد وصيبة  2014ص)118؛

 أكو وود العدتو وود م و و البو ووااثي علو ووى أصميو ووة االاو ووتثمار ي و ور المجو وواالت المختلعو ووة للمسو ووؤولية

االجتماعيووة مثووا العمووار الخيريووة ايووث أ ووبي

تعوود داووتراتيجية كمتاووا تجلووع ميووايع كثي ورة

للمؤاس ووة كزي ووادة المبيع ووات أو تعزي ووز ال وومرة الهصيي ووة لاا يق وود أك وودت الد ارا ووات ب ووأي االهت ووار
وارهووداع لامووا دور كبيوور يوور تراوويع ال وومرة الهصييووة ول يامووا ال كعيوواي لضووماي اليجوواح يقوود
ظاوورت المسووؤولية االجتماعيووة لتيقيووت لو يباريوواية دلووى الداء المووالر اليضووا والزيووادة يوور
اج و المبيعووات يووهي لاووا أو و ار ا جاهيووا علووى ال وومرة الهصييووة وتيسووي اوومعة المؤاسووة وبالتووالر
القوودرة علووى ااووتقما

الموومظعي والمسووتال ي

تيسووي العائوود علووى االاووتثمار وتعزيووز وتيسووي

تيايسية المؤاسة ليال ،عبد القادر اليمر ويخروي  2014ص)6-5؛

 ويسا الت از المؤاسات بمسؤولتاا االجتماعية ير تيسي امعتاا هدرجة كبيرة
 والتر تبيى على أاا

المؤاسة وأ يا

ال عاءة ير الداء واليجاح ير تقد الخدمات والثقة المتبادلة هي

الم ال ،ومستمى الشعايية اله تتعاما ب صه المؤاسوات ومودى مراعاتاوا

لالعتب و و و و و و ووارات البي ي و و و و و و ووة واصتماما و و و و و و ووا باالا و و و و و و ووتثمار البش و و و و و و وور لتاار الميرب و و و و و و ووا وياا و و و و و و وومي

يؤاد ابتمبر 2008ص)6

-3دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق مزاياا تنافساية للمؤسساة تسااه فاي تحساين
تنافسيتها :سواعد تبيور المؤاسوات للمسوؤولية االجتماعيوة يور تيقيوت مجممعوة مو الم از وا
التيايسية تمكياا م تيسي تيايسيتاا وتهكر مياا:
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 تيسي ال عاءة التشييلية والت لعة الععالة :كثير م الشركات خا ة تل التر تعما يور
ياو وويا واليابو وواي وأمريكو ووا الالتيييو ووة تضو ووع ال عو وواءة التشو ووييلية كقيمو ووة مضو وواية لتشو وومة المسو ووؤولية
االجتماعيووة للمؤاسووات وقوود قالو

داوودى صووه الشووركات "أي المسووؤولية االجتماعيووة باليسووبة ليووا

تعيوور تووميير الماقووة واالاووتخدا المثووا للم ومارد المبيعيووة واليوود م و التووأويرات البي يووة الضووارة
والخميورة وباريواية لووهل يهتاوا تلعوع دور ا جوواهر يور كوا مووا تقوم بو مو أعموار لوهل تيو

مراع هيا ير المجتمعات التر تعما هاا وتمثا مق دا جا با للممظعي واالاتثمار السولي "
دي أتشمة المسؤولية االجتماعية كوهل تيوت توميير يور الت واليف علوى اوبيا المثوار :اتخعواض
معدر دوراي العمار واتخعاض أقساط التامي

والتعورض لقوا العقمبوات والي ارموات واتخعواض

تسووبة المقايوواة أمووا الميوواك (خريمووة الداء االجتموواعر :مجممعووة عمووا ،بكةلاوويع) لووألداء
االجتماعر اهريا)2008

يتبير المسؤولية االجتماعية ساص ير تخعي

ت اليف التشييا الداخلية تيقيت تيسويت

أيضو ووا للعمليو ووات تيقيو ووت الت يو ووف المسو ووتمر للمؤاسو ووات وبالتو ووالر تيقيو ووت أيضو ووا لألاو ووبقيات
التيايسووية وصووها مووا اووع

دلووى تيقيق و العدتوود م و المؤاسووات العالميووة م و خووالر تبيياووا لعلسووعة

المسؤولية االجتماعية كهاتراتيجية عموا تستر،ود هاوا وتيسو تيايسويتاا هاوا ليؤاد ميمود اسوي
اليمد

 2003ص)44؛

 تيقيت ميزة ارهداع واالهت ار :ايث مك للمؤاسة أي تجسد مسؤوليتاا االجتماعية يور

بعوودصا الووداخلر مو خووالر أتشوومة التوودريع والتموومير التوور أ ووب ،تيووور دلياووا علووى أتاووا أتشوومة
خالقووة للقيمووة وأتاووا ااووتثمار يوور ال وومر المعرييووة التوور أ ووبي

مو متملبووات الي وومر علووى

الميزة التيايسية ير ظا اقت اد المعرية د تسواعد صوه التشومة يور ويوادة ياعليوة أداء المومارد
البشو ورية وتم وومير ق وودراتا وما وواراتا وجعلاو و ق ووادري عل ووى اره ووداع واالهت ووار ب وومرة مس ووتدامة
ووعبة التقليوود مو طوورف الميايسووي

ايووث تمكو المؤاسووة مو التميووز المسووتمر صووها ويسوواعد

المبو وودأ الو ووه تقو ووم علي و و المسو ووؤولية االجتماعيو ووة يو وور د ،و وراك أ و وويا

الم و وولية الو ووداخليي

والخ ووارجيي ي وور اتخو وا القو و اررات وتجس وويد عالق ووات التع وواوي معاو و مو و خ ووالر تب ووادر الي ووار
والمعلممووات وطوورح المعووارف والتعوواوي يوور التيعيووز والمسوواعدة علووى ارهووداع واالهت ووار بمووا مكو

المؤاسة م دخمر أاما جدتودة بعضوا تيسو تيايسويتاا لالاا مماواو ويخوروي  2016ص

)17-16؛
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 ويو ووادة ارتتاجيو ووة والجو وومدة :دي الجاو وومد التو وور تبو ووهلاا المؤاسو ووات يو وور او ووبيا االيو وومالع
بالمسؤولية االجتماعيوة مو خوالر القومة العاملوة والعمليوات التور تقوم هاوا توؤد يور اليالوع دلوى
ويووادة ارتتاجيووة وتخعووي

معوودر وقوومع الخموواء وتعووزو ال عوواءة والععاليووة وتيقيووت الجوومدة ع و

طريو ووت تيسو ووي ظو ووروف العمو ووا وويو ووادة مشو وواركة المو وومظعي يو وور

و وويع الق و ورار وتعو وود الجو وومدة

وارتتاجية م الميزات التيايسوية الااموة التور تسواعد المؤاسوات يور تيسوي تيايسويتاا ل موؤتمر

الم المتيدة للتجارة والتيمية  2004ص)82؛

 دور داتراتيجية المسؤولية االجتماعية ير تيقيت ميزة تيايسية مستدامة :تورى الوبع

أي

المسووؤولية االجتماعيووة تعوود ،ووكال م و أ،ووكار االاووتثمار االاووتراتيجر يوور هيوواء واعووا اوومعة
المؤاسووة االاتجابةللضوويمط االجتماعيووة والبي يووة والمسوواصمة يوور هيوواء مي وزة تيايسووية مسووتدامة
ويق د هاا":الميزات الجدتدة التر تي وا علياوا مؤاسوة العموار مموا جعلاوا يور مركوز متقود

بااتمرار بالعالقة مع ميايسياا" أو الميايع أو العمائد التور تي وا علياوا المؤاسوة لبعود مودى
ممكو والتوور ال مكو تقليوودصا أو ااتيسوواخاا م و قبووا المؤاسووات الخوورى"؛ ايووث تلعووع الوودور
االجتمواعر الوودور الكبوور يوور هيوواء الميوزة التيايسووية المسووتدامة مو خووالر تيقيووت ريووا أ وويا
الم ووال ،الووداخليي والخووارجيي

ايووث أي ارتعووا علووى أتشوومة المسووؤولية االجتماعيووة الشوواملة

باتجا االاوتجابة لياجوات وتمقعوات أ ويا

الم وال ،توؤد دلوى تيقيوت والء والتو از أ ويا

الم ووال ،ال ووداخليي مو و جا ووة وكس ووع ري ووا أ وويا

الم ووال ،الخ ووارجيي مو و جا ووة أخ وورى

وتيقيووت اوومعة جيوودة وصووها مووا توويعكس د جابووا علووى ركيوور المي وزة التيايسووية الااايي لتيسووي
ارتتاجيو ووة ويو ووادة المبيعات) وصو ووها مو ووا عكس دور المسو ووؤولية االجتماعيو ووة يو وور تيسو ووي تيايسو ووية
المؤاسة لاياء عبد الراي اعيد وعبد الريا تا ر الباو  2010ص ص )217_215
رايعا:أمثلة واقعية عن أهمية تبني المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسات:

مك أي تبرو دور المسؤولية االجتماعية يور تيسوي التيايسوية بأمثلوة عو د اراوات و ،وركات

عالمية اقق

مكاتة تيايسية جيدة بعضا ممارااتاا المسؤولة كما تلر:

-ير هريماتيا خالر العترة 1999-1989ارتعع االدخار ير أاوا الشوركات التور تيودرا يور دطوار

المؤاسوات الملتزموة اجتماعيووا مو  200مليومي جييو داووترليير دلووى موا تزيوود عو  2هليوومي جييو
داووترليير واالصو مو

لو صووم معوودر اليمووم لاووه الاووا يقوود تضوواعع

قيمووة صووه الاووا علووى

موودى  3اوويمات يقووه هووي  1999-1996وتشووير د اراووات ادتثووة عوو جامعووة صاريووارد دل ووى أي
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الشركات التر تمبت معام المسؤولية االجتماعية تزيود معودر الربييوة يياوا دلوى  ٪18عو تلو
التوور لوويس لاووا ه ورام يوور المسووؤولية االجتماعيووة كمووا دي الشووركات الملتزمووة واد معوودر تممصووا
بمعدر أربعة أيعاف لعبد الر او ممال لخضر واسي ،ييير  2011ص)240؛
مو م از ووا المماراووات التجاريووة المسووؤولة تيقيووت اوومعة جيوودة للشووركة وبالتووالر تيسووي ويووعالشركة ير أاما ارقراض ايوث واد مجمومع ال ومر المعييوة باالاوتثمار المسوؤور اجتماعيوا

مو 40مليووار دوالر عووا 1984الووى أكثوور مو  2 34تريليوومي دوالر عووا  2001ويوور أوربووا اليربيووة
اقووت االاووتثمار المتسو بالمسووؤولية االجتماعيووة معوودالت تمووم هليو  100يوور المائووة يوور السوويمات
الخيرة لمؤتمر الم المتيدة للتجارة والتيمية  2004ص)13
 -قار مدترو ماكدونالاد التيعيوهتي ":دي جاومد الشوركة يور اوبيا تيسوي عالقتاوا موع المجتموع

مو خووالر هرتامجاووا المسمىلمسوواك روتالوود ماكدوتالوودو ) واتخراطاووا يوور تيميووة وتموومير يوورص

الممظعي اكسع الشركة امعة قمية جدا ااتماع
اتجلووم

يوور لووم

بأ ى ايث ري

ع ووا  1992ايووث تجوو

اي تيمياا م أعمار الشيع التر ادو

جميووع المموواع السووتي لماكدوتالوودو ول و ت ووع

مرت بر أعمار الشويع أي مسوما تمايوهصا بسومء" وتوأتر مؤاسوة ماكدوتالودو

يم قائمة مجلة يمرتش "لكثر الشركات تيال لصعجا " ير مجار المسوؤولية االجتماعيوةلير
االعما  )2004-2003- 2002لييليع كمتلروتاتسر لر  2011ص ص)26 56
تعتبوور "ديااال"  ،ووركة عالمي ووة تق ووم هتق وود ميتج ووات وخ وودمات ي وور أكث وور مو و 190هلد وتتض وومميتجاتا و ووا الرئيس و ووية ،ا ،و ووات اليس و ووا

والمابع و ووات والياا و ووبات اآللي و ووة الميممل و ووة والبرمجي و ووات

والمعدات المليقة وتركز الشركة على الدم ال اما لألداء البي ر الميسو والعمواء المؤاسور
ير ممارااتاا التجارية مثا تدوير المابعات والتبرعات الخيرية وقد أ،ارت ارا ائيات عا

2003الووى اوودور ارتعوواع يوور الملبووات هيسووبة ٪200يوور اليووم المااوود تتيجووة التخعيضووات التوور
قدمتاا الشركة مقاها التدوير االل تروتر لييليع كمتلر وتاتسر لر  2011ص)53
_شركة مايكروسوفت، :ركة ما كروامي

ااتل

صر م كبرى ،ركات البرمجيات ير العوال وقود

المرتبوة الولوى يور قائموة أيضوا ، 100وركة تموار أتشومة المسوؤولية االجتماعيوة يور

العو و ووال ال و و ووادرة م و و و معاو و وود " "Reputationوصو و ووم أاو و وود المؤاسو و ووات االاتشو و ووارية العالميو و ووة

والمتخ و

يوور ر وود داوواامات المؤاسووات والووه

قووم هت ووييف المؤاسووات علووى مسووتمى

العال م تااية داااماتاا ير المس ملية االجتماعية تي
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أفضل" تلتز ما كروامي
اليا

بالعما الدائ على الميواء بمسوؤولياتاا العاموة والتور تخود ااتياجوات

ير المجتمعات م جميع أتيواء العوال موع ت ازتود تموم الشوركة واوع

صوها

ما كرواومي

االلت از دلى ما صم أبعد م الميتجات والخدمات الخا ة هاوا مو خوالر العدتود مو المبوادرات

و التشو ووبي مو ووع الشو ووركاء بمو ووا يو وور ل و و اليكممو ووات والميومو ووات غيو وور الربييو ووة وغيرصو ووا م و و
الميومات لصيا اا
خاتمة

)2013

تتيجووة التموومر الت يملوومجر المسووتمر واتتقووار المجتمعووات دلووى ع وور المعريووة والتقييووات

اليدتثووة أ ووبي

هي ووة العمووار أكثوور تيايسووية وقوود كشووع

الد اراووات والبيوومر أي المسووؤولية

االجتماعي ووة تع وود مو و القض ووا ا الااا ووية الت وور تتمل ووع أي تعم ووى لا ووا أصمي ووة كبيو ورة مو و قب ووا

مؤاسات العمار وخا ة مع تزاتد مؤاسات القماع الخواص وكبور اجماوا واود واد أرباااوا

يقوود يوورض ل و دو اكر اجتماعيووا جدتوودا لاووه المؤاسووات تسوواص م و خالل و يوور تيقيووت أصووداياا
وتستجيع لمتملبات المجتمع يور تعوس المقو

يلو عود تقيوي المؤاسوات وتيايسويتاا تبيوى علوى

الرباح والاعار والبعاد التقليد ة ييسع يقد ظارت المسؤولية االجتماعيوة مو هوي المعواصي
اليدتثووة لتيقيووت ل ايووث تيقووت مكااووع مختلعووة ولووم علووى الموودى المميووا وقوود تم ووليا م و

خالر درااتيا صه دلى أي:

 معاووم المس ووؤولية االجتماعي ووة أ ووب ،مو و متملب ووات العم ووار الياجيووة ي وور ظ ووا ال وومعراالجتماعر
_للمسؤولية االجتماعية دور ير تيسي العالقة مع أ يا

الم ال ،وتيقيت رياص

_للمسؤولية االجتماعية دور ير تيسي امعة المؤاسة ير السم والمجتمع
_للمسؤولية االجتماعية دور ير تيقيت م از ا تيايسية للمؤاسة
واتمالقا م صه اليتوائ

مكو القومر أي المؤاسوات د ا موا تبيو

يوواي ل و اووييمر درجووة الريووا عيوود أ وويا

يلسوعة المسوؤولية االجتماعيوة

الم ووال ،ا وماء كوواتما داخليووي أو خووارجي م و

خالر تيسي العالقة معاو واالاوتماع لرائاو ووجاوات توورص وخدموة م واليا كما أي لو
ايعزو م امعتاا وعالمتاا التجارية وبالتالر تيقيت ميوزات تيايسوية تعوزو ريادتاوا يور السوم
وتيس و تيايسوويتاا وصم مووا تثبو و

دور المس ووؤولية االجتماعيووة ي وور تيسووي تيايسووية المؤاس ووات

االقت اد ة وبالتالر يالهود علوى المؤاسوات مو االصتموا بمعاوم المسوؤولية االجتماعيوة علميوا
العدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017

293

أ عاللر مليكة

وعمليا ير جميع الطر التر تعما هاا وتسعى دلوى تيقيقاوا مو خوالر الجموع هوي االصتماموات
االقت اد ة والقاتمتية والخالقية وارتساتية ير ااتراتيجياتاا ليت تمبيقاا بععالية
المراجع:

1
2
3

أامود اويد م ومعى التييور كمودخا لتعريوز القوودرة التيايسوية للميوموات العربيوة مركوز االاتشوارات والتموومير
اردار

القاصرة 2001

يم ووار عيو ووار ورج ووع ت يع االا و وتراتيجيات اليدتث ووة للتيييو وور كم وودخا لتعزيو ووز الق وودرة التيايسو ووية للمؤاسو ووات
الجزائريووة الملتقووى الوودولر الور اوومر تيايسووية المؤاسووات وتي ومالت الميوويه قس و علووم التسوويير جامعووة
ميمد خيضر بسكرة  30-29أكتمبر 2002
الاا ممااو ويخروي:داوتراتيجية المسوؤولية االجتماعيوة للمؤاسوة تجوا المومارد البشورية مودخا اودتث لزيوادة
االلت و و از ال و وومظيعر وتععي و ووا ارهو ووداع داخ و ووا المؤاس و ووة المؤتمر ال و وودولر الثالو ووث عش و وور ا و وومر:دور المس و ووؤولية
االجتماعي ووة للمؤاس ووات ال ووييرة والمتما وومة ي وور ت وودعي دا ووتراتيجية التيمي ووة المس ووتدامة-المق ووع والرصات ووات-

4
5
6
7
8

جامعة اسيبة ه همعلر الشلف تممر14و15تميمبر2016
بابووا عبوود القووادر ووصيبووة مقوود المسووؤولية االجتماعيووة مي وزة داووتراتيجية خالقووة للقيمووة ص 12ميشوومر علووى
الممقع:لhttp://iefpedia.com/arab/?p=19505 (14/12/2011
خريم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة الداء االجتماعر:مجممع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة عم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووا ،بكةلا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وويع) ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووألداء
االجتماعر ايريا 2008و اwww.seepnetwork.org.
اوتوود هلقاا و أووور السيااووة االقت وواد ة علووى أداء وكعوواءة السيااووات التيايسووية ارتتاجيووة والتسوويير العقالتوور
للم ومارد البش ورية كمؤ ،ورات لووألداء يوور المؤاسووة الجزائري ووة يوور أيووا االتضووما لالقت وواد العووالمر ورق ووة
مقدمة ير تم دراار ير جامعة ميمد خيضر بسكرة  19أكتمبر 2002
اعيد س عامر اردارة وتيد ات التييير مكتع االاتشارة والتممير اردار

القاصرة 2001

اووياء عبوود الووراي اووعيد وعبوود الريووا تا وور الباو الوودور االاووتراتيجر للمسووؤولية االجتماعيووة الشوواملة يوور

9
10
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تيقيو ووت المي و وزة التيايسو ووية المستدامة د اراو ووة االو ووة الشو ووركة العامو ووة ل و ووياعة الاو وومدة الجيمبية مجلو ووة اردارة
واالقت اد العدد الثالث والثماتمي كلية اردارة واالقت اد قس اردارة ال ياعية جامعة بيداد 2010

ووال ،السييباتر المسووؤولية االجتماعيووة ودورصووا يوور مشوواركة القموواع الخوواص يوور التيمية:االووة تمبيقيووة علووى
الممل و ووة العربيو ووة السو ووعمد ة المؤتمر الو وودولر او وومر القمو وواع الخو وواص يو وور التيميو ووة:تقيي وااتش و وراف 25-23
مار هيروت لبياي 2009
طو و وواصر ميس و و و مي و و وومر اليو و ووالبر و و و ووال ،ماو و وود ميس و و و العامر المسو و ووؤولية االجتماعيو و ووة وأخالقيو و ووات
العمار دار وائا لليشر ط 2الردي 2008
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دور المسؤولية االجتماعية في تحسين تنافسية المؤسسات االقتصادية

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ط و وواصر ميسو و و مي و وومر الي و ووالبر ددارة وإا و ووتراتيجية ميوم و ووات العم و ووار المتما و وومة وال و ووييرة دار وائ و ووا
لليشر ط 1الردي 2009
عب و وود الو و وور او مو و ومال لخضو و وور واس و ووي ،و و ووييير أوو و وور تبي و وور المسو و ووؤولية االجتماعي و ووة علو و ووى الداء المو و ووالر
الشو و و ووركات مداخلة يو و و ووم الملتقو و و ووى الو و و وودولر او و و وومر الداء المتميو و و ووز للميومو و و ووات واليكممو و و ووات تممر-22
23تميمبر جامعة ورقلة 2011
عبوودو

عبوود العزيووز وب و

ييووى اسووي أصمية المسووؤولية االجتماعيووة كووأداة لتيسووي تيايسووية المؤاس ووات-

المسؤولية االجتماعية للشركات اتجا معاتير العما الدولية -الملتقوى الودولر الثالوث اومر ميوموات العموار
والمسؤولية االجتماعية 15-14ييعر جامعة بشار 2012
يووال ،عبوود القووادر اليمر مموودوح الزيادات صاتووا عباتيووة ددارة ال وومرة الهصييووة للميومووات الردتيووة يوور دطووار
واق و ووع المس و ووؤولية االجتماعية "د ارا و ووة ميداتي و ووة يو و وور  ،و ووركات االت و وواالت الخلمي و ووة الردتية" مجل و ووة العلو و ووم
اردارية كلية االقت اد والعلم اردارية جامعة العلم التمبيقية جاتعر 2014
يو وؤاد ميم وود اس ووي اليم وود البعاد التس ووميقية للمس ووؤولية االجتماعي ووة للميوم ووات واتعكاا وواتاا عل ووى ري ووا
يلسعة ير ددارة العمار جامعة بيداد الع ار 2003

المستال أطرواة دكتم ار تخ

يو و ووال ميمو و وود واو و وودو او و ووميرة أاال :اوو و وور تمبيو و ووت مماراو و ووات المسو و ووؤولية االجتماعيو و ووة يو و وور تعزيو و ووز او و وومعة
المؤاسة"،ووركة االت وواالت الخلميووة العاملووة يوور الج ازئوور أتمم جا" ملعووات البيووار يوور االقت وواد والتسوويير
مجلة االغماط العدد الخامس:تمتيم2016
ييليع كمتلر تاتسر لر المسؤولية االجتماعية للشوركات ترجمة:عال اامود د والح الدار الدوليوة لالاوتثمارات
الثقايية ط 1القاصرة م ر 2001
كمووار روي ووت ومسوودور ي ووار

معاووم التيايس ووية الملتقووى ال وودولر الور اوومر تيايس ووية المؤاسووات وتيو ومالت

المييه قس علم التسيير جامعة ميمد خيضر بسكرة  29-30أكتمبر 2002
مو و وودا

ميمو و وود أهو و ووم الي ر المسو و ووؤولية االجتماعيو و ووة للشو و ووركات والميومات المجممعو و ووة العربيو و ووة للتو و وودريع

واليشر ط 1القاصرة م ر 2015
م وومعى ،ووالهر ميموود وعووالء ميموود ،ووكر دور المسووؤولية االجتماعيووة يوور ويووادة القوودرة التيايسية"د اراووة
ميداتية بالتمبيت على ،ركة ممباتلر السعمد ة لالت االت" المجلة العربية لوصدارة الميوموة العربيوة للتيميوة
اردارية جامعة الدور العربية القاصرة م ر 2013
مقوود وصيبووة تقيي موودى اا ووتجابة ميومووات العمووار يوور الج ازئ وور للمسووؤولية االجتماعية راووالة مقدمووة ليي ووا
،اادة الدكتم ار ير علم التسيير كلية العلم االقت اد ة والتجارية وعلم التسيير جامعة وصراي 2014
مووؤتمر المو المتيوودة للتجووارة والتيميووة كشووف البياتووات المتعلقووة هتووأوير الشووركات علووى المجتمووع :االتجاصووات
والقضا ا الراصية ميشمرات الم المتيدة تيميمرك 2004
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و و و ووركات العمو و و ووار دار الو و و ووم ار لليشو و و وور، تج و و و و عبو و و وومد تج أخالقيو و و ووات اردارة ومسو و و ووؤولية العمو و و ووار يو و و وور
2006  عماي الردي1والتمويع ط
التجوار الدوليووة" المركز

الموار يور م ور"بع

المسوؤولية االجتماعيوة لو أر:تاوار الميربوا ويااومي يؤاد

2008 ابتمبر138 الم ر للدرااات االقت اد ة ورقة عما رق
المس و ووؤولية االجتماعي و ووة لش و ووركات الت يملمجي و ووا ي و وور ا و وويا العملم و ووة تقال عو و و ممق و ووع مدوت و ووة: صي و ووا اا
2013/12/03 اليسي
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