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 العاملة في  الشركات الصناعیةلمسؤولیة االجتماعیة فيا تبني
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  المستخلص
  

 الم سؤولیة االجتماعی ة ألبع ادال شركات ال صناعیة م دى تبن ي  قی اس إلىیھدف ھذا البحث 
ب  التطبیق عل  ى ال  شركات وذل  ك ، ) واالقت  صادیةالخیری  ةاألخالقی  ة والقانونی  ة والبیئی  ة، (مجتمع  ة 
ِوزعتیم استمارة استقصاء ولھذا الھدف تم تصم.  في حلب العاملةالصناعیة  شركة) ١٢٠( على ُ

. ًتقریب ا% ٨٨اس تمارة بن سبة ) ١٠٤ (تاس تردو، ّ بطریق ة العین ة المی سرةافي حلب ت م اختیارھ 
، Cronbach's Alphaمعامل  إیجادوتم  ،لغرض تحلیل البیانات (SPSS.18.0) استخدم برنامجو
، وتحلی ل اإلح صاءات الوص فیة، وبع ض توزیع مفردات العینة م ن حی ث الع دد والن سبة المئوی ةو

 ھن اك أن إل ىت م التوص ل و .T – Test، وك ذلك تحلی ل One –Way ANOVAُالتب این األح ادي 
ح سب ب وذل ك ، بین الشركات الصناعیة في ممارستھا ألبعاد الم سؤولیة االجتماعی ة مجتمع ةًاتباین

ال شركات  ب ین تب این واض حك ھن ان ھ ل یس أّ الإ. ح سب عم ر ال شركةبمر  وكذلك األ،طبیعة عملھا
 .ح  سب درج  ة ت  صنیفھاب وذل  ك ،ال  صناعیة ف  ي ممارس  تھا ألبع  اد الم  سؤولیة االجتماعی  ة مجتمع  ة

 ف ي  المدروس ة وب ین ال شركات الرائ دة والمتمی زةال توج د تباین ات ب ین ال شركاتأن ھ ًیضا أوتبین 
  .ممارستھا للمسؤولیات االجتماعیة

  
   :یةّالكلمات المفتاح

  .األخالقیةالمسؤولیة االجتماعیة للشركات، المسؤولیات                      
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Abstract 
 

This research aims to measure adoption of dimensions of Corporate Social 
Responsibility CSR (ethical, legal, environmental, economic, and Discretionary), applied 
on the working industrial companies in Aleppo. To these aims, a survey has been 
conducted, designed and distributed to (120) companies, they were selected by soft sample 
type and by using (SPSS.18.0) to find coefficient of Cronbach's Alpha, Frequencies, 
percentage, and One-Way ANOVA, as well as T - Test. The results of data collection 
consisted of 104 companies have shown that there are differences between industrial 
companies in exercise CSR, according to Industry, as well as according to company's age. 
However, there are no differences between industrial companies in exercise CSR, according 
to degree classification. Also, there are no discrepancies between companies that studied 
and leading companies in practice CSR. 
 
Key words:  
                    Corporate Social Responsibility, Ethical responsibilities. 

  
  مقدمةال

 العلمیة واألكادیمیة حول الدور االجتماعي الذي یمكن األوساط  كبیر فيللقد أثیر جد
وفي ھذا السیاق ظھرت  فیھا، تعمل التي  في ظل تأثیر البیئةاألعمالمنظمات  تؤدیھأن 

 Corporate Socialن حول مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات امتمایزت نظر اوجھت
Responsibility Concept.  

 األرباح، زیادة ن ھدف الشركات في المقام األولأحیث تمثلت وجھة النظر األولى ب
  .أفراد المجتمع ًإیجابیا على األمر ینعكس ومما ال شك فیھ أن ھذا

الذي  General Motors المقولة الشھیرة لمدیر شركةعاله یتكامل مع أإن المنطق 
 ولكن ،ھو بالتأكید صالح ألمیركا General Motorsن كل ما ھو جید وصالح لشركة یرى أ

ّ اال ،General Motorsلیس كل ما ھو جید وصالح للوالیات المتحدة ھو جید وصالح لشركة 
 ولكن ، لمصالح الشركةاألولویة إعطاءطار إًن ال تفھم سطحیا في أ ھذه المقولة یجب أن

 نظر األخرى أنبینما ترى وجھة ال. مكانات الشركة المحدودةإیجب أن تؤخذ في اطار 
 وعلیھ سیتناول الباحث في ً.اجتماعیا ًدورا تؤدي اجتماعیة عبارة عن كیانات ھي الشركات

 :اآلتیةدراستھ المحاور 
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   منھجیة البحث-المحور االول
  مشكلة البحث
م   دركات ال   شركات وتحلی   ل البح   ث ف   ي دراس   ة المع   ضلة الفكری   ة ف   ي ھ   ذا تتمث   ل 

م ا  عل ىاالجابة تتمحور مشكلة البحث حول بذلك  و.اعیةعیة لبرامج المسؤولیة االجتمالصنا
  :یأتي

 وم ا م ستوى  ال شركات ال صناعیة عین ة البح ث ب رامج الم سؤولیة االجتماعی ةتتبن ىھل  -
 ذلك التبني؟

غذائی ة، النسیجیة، ال ( علىھل ھناك اختالفات ذات داللة معنویة بین الشركات الصناعیة -
  ھم ألبعاد المسؤولیة االجتماعیة؟كمن حیث إدرا) كیمیائیةالھندسیة، ال

الدرج ة ( وف ق ت صنیفھاھل ھناك اختالفات ذات دالل ة معنوی ة ب ین ال شركات ال صناعیة  -
م  ن حی  ث ) الرابع  ةالدرج  ة الثالث  ة، الدرج  ة الثانی  ة، الدرج  ة األول  ى، الدرج  ة الممت  ازة، 

  ؟)یة والبیئیةاالقتصادیة واألخالقیة والقانونیة والخیر (إدراكھم للمسؤولیة االجتماعیة
وف ق معی ار عم ر عل ى (ھل ھناك اختالفات ذات داللة معنویة بین ال شركات ال صناعیة  -

 كھم ألبعاد المسؤولیة االجتماعیة؟من حیث إدرا) الشركة
ھل ھناك اختالفات ذات داللة معنوی ة ب ین ال شركات المدروس ة وب ین ال شركات الرائ دة  -

  عیة؟والمتمیزة في ممارستھا للمسؤولیات االجتما
  

 أھمیة البحث
ًالمسؤولیة االجتماعیة للشركات عموم ا، وتترك ز ھمیة البحث من أھمیة موضوع أتأتي 

  :اآلتيب البحث أھمیة
 للعمال ة ًال سوریة، وم ن أكث ر القطاع ات ت شغیالالقطاعات  كبرأ إن القطاع الصناعي من .١

 . بالمواطنینًواحتكاكا
رض  ا  المباش  ر وغی  ر المباش  ر عل  ى اھالنعكاس   ات لل  شركالم  سؤولیة االجتماعی  ةأھمی  ة  .٢

 .وفق رأي كوتلرعلى  وربحیة الشركة  ومصداقیة الشركةزبائنال
 الق رارات ف ي ال شركات المبحوث ة ف ي م ا تتوص ل إلی ھ الدراس ة م ن نت ائج ووضع متخذ .٣

االقت   صادیة واألخالقی   ة ( تبن   ي ب   رامج الم   سؤولیة االجتماعی   ة ت   سھم ف   ي ،وتوص   یات
 التوج ھ بالزب ائن وانعك اس ذل ك ی دعم ٍعل ى نح وشركاتھم ل ) لبیئیةوالقانونیة والخیریة وا

 .شركة الًإیجابا على
ال  دور ال  ذي واألھمی  ة النظری  ة والمیدانی  ة الت  ي یمك  ن أن ت  سھم نت  ائج ھ  ذا البح  ث فیھ  ا،  .٤

التوج ھ الم ستقبلي  بحیث ی دعم ھ ذا الموض وع، اإلنسانیةتعزیز القیم في الشركات تؤدیھ 
  .االجتماعیة  مسؤولیاتھاإطار في لبذل الجھدللمنظمات 

  
  أھداف البحث

  :اآلتي وھي على النحو ، العملیة والعلمیةاألھدافجملة من یسعى ھذا البحث لتحقیق 
 تق دیم تأص یل نظ ري وعمل ي لھ ذا عب راالجتماعی ة لل شركات  توضیح مفھوم المسؤولیة .١

 .الموضوع
 .یة االجتماعیة المسؤولألبعاد تحلیل مدركات الشركات الصناعیة في حلب .٢
ن عل ى ال شركات لل دور میجل رفع م ستوى م دركات الق ائأتقدیم المقترحات الالزمة من  .٣

 .االجتماعیة للشركات الصناعیة في سوریة  برامج المسؤولیةتؤدیھ أنالذي یمكن 
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 الم سؤولیة  وممارسةونوع الصناعة عمرالتصنیف والالمتعلقة بعالقة المتغیرات  معرفة .٤
 .االجتماعیة

  
   البحثیاتضفر

ال توجد اختالفات ذات داللة معنویة بین ال شركات ال صناعیة م ن حی ث إدراكھ م ألبع اد  .١
 .)یةنسیجیة، كیمیائیة، غذائیة، ھندس(المسؤولیة االجتماعیة باختالف طبیعة عملھا 

ال توجد اختالفات ذات داللة معنویة بین ال شركات ال صناعیة م ن حی ث إدراكھ م ألبع اد  .٢
الدرج  ة الممت  ازة، الدرج  ة األول  ى، (تماعی  ة ب  اختالف درج  ة ت  صنیفھا الم  سؤولیة االج

 ).الثانیة، الثالثة، الرابعة
ال توجد اختالفات ذات داللة معنویة بین ال شركات ال صناعیة م ن حی ث إدراكھ م ألبع اد  .٣

 .المسؤولیة االجتماعیة باختالف عمر الشركة
دروس  ة وب  ین ال  شركات الرائ  دة ب  ین ال  شركات المال توج  د اختالف  ات ذات دالل  ة معنوی  ة  .٤

 .والمتمیزة في ممارستھا للمسؤولیات االجتماعیة
  

 البحث مجتمع وعینة
الشركات الصناعیة العاملة في مدینة ال شیخ نج ار ال صناعیة یتكون مجتمع البحث من 

الدرج  ة األول  ى، الدرج  ة الممت ازة، الدرج  ة (ب اختالف درج  ة ت  صنیفھا ، حل  بومح یط مدین  ة 
ال صناعات ن سیجیة، ال صناعات ال(طبیع ة عملھ ا و، )الرابع ةالدرج ة الثالث ة، رج ة الدالثانیة، 

ك ذلك ، و) وال صناعات االخ رى المتفرق ةكیمیائیةالصناعات الھندسیة، الصناعات الغذائیة، ال
 ١٥كب ر م ن أ ، حت ى العم ر،بین أقل م ن خم س س نوات( باختالف عمر الشركات الصناعیة

  .)سنة
 باالعتم اد عل ى أس لوب ات م اختیارھ  ش ركة ص ناعیة ١٢٠  ب ـ عینة البحث فتمثل تأما

   .العینة المیسرة
  

  حثمنھج الب
تم التحقق من األھداف الموض وعة لھ ذا البح ث واختب ار م دى ص حة الفرض یات م ن 

  :اآلتي وذلك على النحو ،خالل إتباع المنھج الوصفي التحلیلي
  المنھج الوصفي .١

العربی ة واالجنبی ة والدوریات والدراس ات ال سابقة مراجعة الكتب بتم إتباع ھذا المنھج 
  .المرتبطة بمفھوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات

   والدراسة المیدانیةالمنھج التحلیلي .٢
ؤولیة تحلی  ل م  دركات ال  شركات ال  صناعیة ألبع  اد الم  سف  ي إط  ار اتب  ع ھ  ذا الم  نھج 

 ت م إذ، لبح ث المی داني وأركان ھ وتحدید إط ار االمختلفة،وكیفیة قیاس المتغیرات ، االجتماعیة
، وتمثل  ت ارك  ان الدراس  ة جم  ع البیان  ات م  ن مف  ردات العین  ة باس  تخدام قائم  ة االستق  صاء

  :تيآلالمیدانیة با
  . یات الموضوعةاختبار الفرضوالبحث لتجمیع البیانات وعینة تحدید مجتمع   -
    تب  این والتحل  یالتالختب  ار ف  روض البح  ث مث  ل اختب  ار الإج  راء التحل  یالت اإلح  صائیة   -

االجتماعی ة  شركات ال صناعیة لب رامج الم سؤولیة المرتبطة لمعرفة م دركات ال اإلحصائیة
وعم  ر  وف  ق مع  اییر الت  صنیف ال  صناعي ون  وع ال  صناعةعل  ى والف  روق ب  ین ال  شركات 

 .ةتقدیم المقترحات الالزم، والبحث المیدانينتائج تحلیل و. الشركة
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  جمع البیاناتأسلوب .٣

 ی  شمل جمی  ع الجوان  ب المتعلق  ة بمتغی  رات ٍعل  ى نح  وم اس  تمارة االستق  صاء ت  م ت  صمی
  .البحث

ج  نس المبح  وثین : (واحت  وت قائم  ة االس  تبیان مجموع  ة م  ن البیان  ات العام  ة تتعل  ق ب  ـ
 وع دد إلیھ ا ومؤھلھم العلمي ومستواھم ال وظیفي والوح دة التنظیمی ة الت ي ینتم ون وأعمارھم

ي ال   ذي تعم   ل ب   ھ ال   شركة وك   ذلك ت   صنیف ال   شركة س   نوات خب   رتھم؛ والقط   اع ال   صناع
  ).وعمرھا
) Carroll Archie B, 1991,402(ح  سب مقی  اس بً امقیاس  ) ٢٩(ت  ضمنت االس  تبانة و

  : اآلتيموزعة على النحو 
  .الشركات الصناعیة المسؤولیات األخالقیة لدى ممارسةمستوى لتقییم  مقاییس ةخمس §
  .الشركات الصناعیةؤولیات القانونیة لدى المسممارسة مستوى مقاییس لتقییم  ةخمس §
  .الشركات الصناعیةالمسؤولیات البیئیة لدى ممارسة  مستوى مقاییس لتقییم ةست §
  .الشركات الصناعیة لدى الخیریةالمسؤولیات ممارسة مستوى مقاییس لتقییم  یةثمان §
ال    شركات الم   سؤولیات االقت    صادیة ل   دى ممارس    ة م   ستوى مق   اییس لتقی    یم  ةخم   س §

  .لصناعیةا
   تحلیل البیانات  المستخدم فيسلوباأل. ٤

تحلی ل البیان  ات ً أی ضاوت م  ،Cronbach's Alpha  بواس طةReliabilityاختب ار الثب ات  ت م
 برنامجال  باالعتماد على مجموعة من األسالیب اإلحصائیة باستخدامواختبار صحة الفروض

   :وتمثلت ھذه األسالیب باآلتي (SPSS.18.0)االحصائي 
 .توزیع مفردات العینة من حیث العدد والنسبة المئویة §
 )وسط حسابي وانحراف معیاري (اإلحصاءات الوصفیة §
 . One –Way ANOVAُتحلیل التباین األحادي اختبار  §
  T-TEST One Sampleاختبار صحة الفروض باستخدام  §
  

   الدراسات السابقة
v  دراسة)Manuel Agosto،2010( بعنوان: 

Analysis about the Customer Perception Around The Investment And 
Implementation of Corporate Social Responsibility Programs From Franchising 
Fast Food Restaurants in the Northeast Area of Puerto Rico 

عم م  سؤولیة االجتماعی  ة ف  ي مط  الل زب  ائنم  دركات القی  اس  إل  ى الدراس  ة  ھ  ذهھ  دفت
 ف ي بع ض زب ائن ب ین م دركات الًاأن ھن اك تطابق  إل ىوتوصلت الدراس ة  .الوجبات السریعة

 عل ى ت ؤثر ذل ك إط ار  وف ي،جوانب المسؤولیات االقتصادیة واألخالقیة والقانونیة والخیریة
  .المستفیدین
  

v  دراسة)Sandra K. Collins،2010 (بعنوان: 
An Exploration of Corporate Social Responsibility and Machiavellianism In Future 
Healthcare Professionals 

 ِالم  ستقبلیین ال  صحیة الرعای  ة محترف  ي توجھ  ات استك  شاف إل  ىھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة 
  االجتماعی  ةال  شروط ف  ي بال  شركات ّالمتعلق ة االجتماعی  ة للم  سؤولیة الن  سبیة نظ  رھم ووجھ ة
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ة َطبیعة وتحدید، واالقتصادیة ّ االخالقی ة، ( االجتماعی ة الم سؤولیة توجھ ات بین اتالعالق وقو
  .التي تتبناھا والمیول بالشركات ّالمتعلقة )االقتصادیة، القانونیة، الخیریة

 التوجھ  ات رك  زت عل ى الجوان  ب االقت صادیة م  ع احت  رام  أنإل ىوتوص لت الدراس  ة  
  .خذ بالبعد االخالقي للربحألالقوانین وا

  
v  انبعنو) ٢٠١٠التمیمي، (دراسة: 

 ك شف م دى إل ىوھدفت ھ ذه الدراس ة   المسؤولیة االجتماعیة في التسویق،واقع تبني 
 أن الشركات تمارس دورھا االجتم اعي إلىتوصلت و. تبني الشركات للمسؤولیة االجتماعیة

 جید، وكذلك تبین أن ھناك عالقة ذات داللة بین تبني المسؤولیة االجتماعی ة ونم ط ٍعلى نحو
  ).دي، االجتماعي والمتوازناالقتصا(التبني 

  
v  دراسة)Rajat Panwar،2009 (بعنوان: 

Corporate Social Responsibility in the Forest Products Industry 
ط  ار لتبن  ي ال  شركات األمیركی  ة لممارس  ات الم  سؤولیة إ وض  ع إل  ى الدراس  ة س  عت

ى ال  شركات أن تك  ون االجتماعی  ة وتحدی  د المج  االت االجتماعی  ة والبیئی  ة الت  ي ینبغ  ي أن عل  
 .م  سؤولة ف  ي س  یاقھا، وم  ساعدة ال  شركات عل  ى فھ  م المغ  زى والعائ  د م  ن تل  ك الممارس  ات

نم وذج أ االقتصادي واألنموذج ھما ،نموذجین لتبني المسؤولیةأ وجود إلىوتوصلت الدراسة 
 النت  ائج معنوی  ة ارتب  اط االول بب  رامج الم  سؤولیة وعل  ى أظھ  رت حی  ث ، الم  صالحأص  حاب
 الم صالح أص حابنم وذج أوف ق عل ى  فال شركات ،تب ین ارتب اط الث اني غی ر معن ويالنقیض 

  ین العائد االقتصادي واالجتماعي؟ مفاده ھل ھي قادرة على الموازنة بًتطرح تساؤال
  

v  دراسة)Rajat Panwar،2009 (بعنوان: 
Consumers' and Leaders' Perspectives: Corporate Social Responsibility as a Source 
of a Firm's Competitive Advantage 

 عل  ى ممارس  ة الم  سؤولیة ال  شركة معرف  ة العالق  ة ب  ین ق  درة إل  ى الدراس  ة عم  دت
 ومعرف ة الف روق ًتابع ا،ً بوص فھا متغی راثر ذلك في المیزات التناف سیة المجنی ة أاالجتماعیة و

 النظ ر، وتوص لت ج راء مقارن ة ب ین وجھ اتإ وقادة الشركات عبر زبائنبین وجھتي نظر ال
الی ة أكث ر مسؤولیةممارسة الو بالشركات ّمتعلقةال قدرةال  أنإلىالدراسة  ّ ً م صدرا بوص فھا فع

مكان ات ال شركات إن ھناك عالقة ذات داللة احصائیة ب ین قابلی ات وأ وتبین .التنافسیة لمیزةل
ب  ین وجھت  ي ثبت  ت معنوی  ة الف  روق أوممارس  تھا لل  دور االجتم  اعي وب  ین المی  زة التناف  سیة، و

  .عالهأالنظر 
  

v  بعنوان )2004والعامري، الغالبي(دراسة: 
 إل ىھدفت الدراس ة  ،المعلومات وشفافیة نظام األعمال لمنظمات المسؤولیة االجتماعیة

 نظ ام وطبیع ة للمنظم ة االجتم اعي ال دور ب ین یجابی ةإ عالق ة ھن اك ن ت كاإذا م ا استك شاف
 االجتماعی ة الم سؤولیة نم ط ب ین ض عیفة ق ةعال وج ود إل ىوتوص لت الدراس ة . المعلوم ات

 تف سر ال االجتماعیة المسؤولیة نأتبین  ذلككو،المصرف في المعلومات نظام وشفافیة المعتمد
  .المصرف قبل من المعتمد المعلومات نظام شفافیة من سوى

  
v  بعنوان) ٢٠٠٦ابو دوم،(دراسة: 
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 اإلنساني الفكر جھود طرح لىإ ھدفت الدراسةة المعرفة والمسؤولیة االجتماعیة، دارإ
 األنظم ة مختل ف عل ى ال شاملة تحقیق الج ودة في اإلنسانیة المعرفة واجھت التي واإلشكاالت

  أنأبرزھ ا ك ان النت ائج م ن العدید إلى الدراسة توصلت وقدالتنمویة،  والسیاسات االجتماعیة
  .خالقیةواأل االجتماعیة والمسؤولیة مصادر المعرفة بین ارتباط عالقة ھناك

  
  اإلطار النظري للبحث

  وم المسؤولیة االجتماعیة للشركاتمفھ -ًأوال
 نأ إذ ،لل صناعات الم سؤولة غی ر األن شطة ك ان ال سبب وراء ظھ ور ھ ذا المفھ وم

 ذل ك منھ ا یطل ب عندماّ إال وأفعالھا أنشطتھا تبعات عن تتحمل مسؤولیاتھا ما ًنادرا الصناعات
 فق د ول ذلك وھامشیة، بسیطة تكون االستجابة فإن الحالة، ھذه في معین، وحتى تشریع بموجب

 مناسبة مستدامة تنمیة لرعایة الدولیة الجھود فيً حیویاً االجتماعیة عنصرا المسؤولیة أصبحت
 الم سؤولیة تطبی ق تعك س األعم ال لمنظم ات ال سنویة التق اریر أص بحت فق د ًعالمی ا، وتبنیھ ا

  .االجتماعیة
 ةثالث  عل ى یرتك ز إغریق يبوص فھا معب د االجتماعی ة  ولیةالم سؤ لمفھوم ینظر البعض

 منظم ات الت ي تتحملھ ا للم سؤولیة البیئ ي والبع د واالجتم اعي، االقت صادي، البع د قوائم وھ ي
 االجتماعی ة لمفھ وم الم سؤولیة ن اجحال تطبی قمع اییر ض امنة لل الثالثة األبعاد تمثلو ،األعمال

 وال شفافیة الموثوقی ة، تمث ل نھ اإ أي بدق ة، مح سوبة أرض یة عل ى وترتك ز متوازن ة،إذا كان ت 
 وااللت زام االجتم اعي ال دور نكم ا أ .وفعالیاتھ ا وأن شطتھا المنظم ة عملی ات التام ة لكاف ة

 ال  ربح وتقلی  ل النزاع  ات بزی  ادة عل  ى ال  شركات یع  ود اس  تثمار ھ  و األخالق  ي لل  شركات
 انتم اء م ن یزی د كما المتعاملة معھا، فیھا والمجتمعات وبین العاملین اإلدارة بین واالختالفات

  كم  ا ك  ان.)، بت  صرف٢٠١٠ الغ  البي والع  امري،( ع  املین والم  ستفیدین لھ  ذه ال  شركاتال
 المتحدة األمریكیة كالوالیات المتقدمة الدول في للشركات االجتماعیة للمسؤولیة السائد المفھوم

 األداء ل ىع اإلدارة تركی ز ف ي یتمث ل الع شرین الق رن م ن األول الن صف حت ى أوروب او
 ف ي الشركاتأرباح  تعظیم غرضل والخدمات السلع بإنتاج یرتبط الذي األداء ذلك االقتصادي،

 الذاتی ة الم صلحة وكان ت. )Keith Davis,1986,18( الق ائم والق انوني األخالق ي اإلط ار ظ ل
  م دیر ش ركةً طبق ا لمقول ة الق رارات اتخ اذ عند أخرى مصالح أیة على األولویة لھا للشركات

General Motors المجتمع تجاه الشركات التقلیدیة لمسؤولیة النظرة وتستمد ً. سابقاكما ذكرنا 
 الم صلحة تحقی ق أن ی رى كان فقد بآدم سمیث، بدأت التي الكالسیكیة االقتصادیات من خلفیتھا

 ت دفع ةخفی  ی د ھن اك كان ت ل و كم ا،  ك ك المجتم ع یحق ق م صالح إنم ا ال ربح عظ یمبت المتمثل ة
 ،می  دة( م صلحتھا تحقی ق وراء س عیھا أثن اء العام ة ف ي الم صلحة تحقی ق نح و ال شركات

 تعن يCorporate Social Responsibility االجتماعی ة لل شركات  فالم سؤولیة .)٢٠٠٥،٢٧٥
 أص حاب ھ ذه أم ام فق ط ل یس بالم سؤولیة والم ساءلة، یت سم عل ى نح و ال شركات ت صرف

 والحكوم ة زب ائنن والوالموظف  ف یھم بم ن األخ رى صلحةأص حاب الم  أم ام ب ل ال شركات،
  .)٥، ٢٠١٠عرج، األ (القادمة واألجیال والشركاء والمجتمعات

  
  االجتماعیة للمسؤولیة النظر وجھات  ً-ثانیا

 نظ ر متع ددة وجھ ات وطرح ت االجتماعی ة الم سؤولیة إط ار ف ي الكتاب ات تشعبت لقد
 أخ رى جھ ة وم ن جھ ة م ن مجتمعاتھ ا م ع الاألعم  منظم ات لتعام ل فكری ة ل ت تی اراتّمث

 م ع عالق ة ذي مفھ ومبوص فھا  واإلجتم اعي االقت صادي التط ور العالق ة طبیع ة ھذه عكست
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 الع ام ب شكلھ واإلب داع اإلداري والف ساد ك األداء وال شفافیة اإلداری ة المف اھیم م ن العدی د
 وعرض ت ةلف مخت وقیاس ات مع اییر آخ ر ط ورت جان ب الخ اص، وم ن بشكلة والتكنولوجي

 الت اریخي للتطور ن المتتبعإبیئات متعددة، و في اإلجتماعیة المسؤولیة لمفھوم متعددة مداخل
 مفھوم إثراء إلى أدت وإضافات نوعیة مھمة تغیرات یلمس أن یستطیع االجتماعیة للمسؤولیة
 نمختلفت ا نظ ر وجھتا ھناكًعموما و .)، ف٢٠٠٨یاسین، (الزمن عبر االجتماعیة المسؤولیة

 األكادیمی ة االط ر ف ي المناق شات مح ور وت صبح ًدائم ا الموح دة االجتماعی ة ح ول الم سؤولیة
  :(Thomas, 1989,60)وھي
v ) ةالتقلیدی) الكالسیكیة النظرة 

 الن شاط عم ل ف ي ت سییر تنح صر اإلدارة م سؤولیة أن عل ى ھ ذه النظ ر وجھ ة ترتك ز
 عل ى الن شاط ترك ز أن ج بی األعم ال منظم ات إن أي .ال ربح تعظ یم لغ رض االقت صادي
  .Stockholders األسھم لحملة القیمة عیبتوسً دائما تھتم وأن فقط، االقتصادي

v االقتصادیة االجتماعیة النظر وجھة  
 االجتم اعي الرف اه بتحقی ق علیھ ا االھتم ام یج ب اقتصادیة منظمة أي إدارة أن ترى وھي 
 عل ى ترك ز  اع الهالنظ رةإن  .فق ط  اإلجم الي ب الربح االھتم ام ول یس واس ع م ستوى عل ى

 االقت  صادیین  وھ  و أح  دPaul Samuelsonوی  دعمھا   Stackholders الم  صالح أص  حاب
وإنم ا ، ةاالجتماعی  بالم سؤولیة االھتم ام علیھ ا فق ط لیس األیام ھذه الكبیرة المنظمةف ،الالمعین

  .)، بتصرف٢٠٠٥ ،العامري والغالبي(ذلك  أجل من بوسعھا ما أفضل تعمل نھاأ من التأكد
  

  ونظریة العقد االجتماعياالجتماعیة المسؤولیة ً-ثالثا
 الم سؤولیة بی ان أن إل ىبالباح ث  تدح  االجتماعی ة الم سؤولیة محت وى ش مولیة إن

 إط ار  وف ي،اإلقتصادي واألخالق ي والق انوني والخیری ة ھي عناصر أربعة تضم اإلجتماعیة
 البیئ ة ف ي الم ستفیدین م ن واح د كل على ثرتؤ وكیف العناصر  تلكفیھا بین مصفوفة طور ذلك

)Carroll,  2006, 203(.  
ًلمنظمة التي تشكل مزیجا لبعاد التي ترتكز علیھا القرارات االخالقیة أحد أھم األوھي 

 Social)م  ن المتغی  رات الم  ؤثرة، وفك  رة الم  سؤولیة تق  وم عل  ى نظری  ة العق  د االجتم  اعي 
Contract Theory)مرتبط  ة بعالق ة تعاقدی  ة م ع المجتم  ع األعم الم  ة  والت  ي مفادھ ا أن منظ 

 .االنت  اج م  ن خ  الل تق  دیم منتج  ات نافع  ة ومرغوب  ة للمجتم  عب  وظیفتي ویترت  ب علیھ  ا القی  ام 
وظیف  ة التوزی  ع عب  ر توزی  ع العوائ  د عل  ى المجموع  ات المتواج  دة ب  المجتمع بعدال  ة، والت  ي و

  .)٤٣، ٢٠٠٨عوده،  (ًتشكل أصال القاعدة التي تستمد منھا المنظمة مواردھا
  

  األعمالاالجتماعي لمنظمات  األداء ً-رابعا
 كافة على ًومتزایداً بارزا اھتماما الحدیث العصر في االجتماعي األداء موضوع یحتل

 ،العلمی ة والھیئ ات المھنی ة والمنظم ات الب احثین فك ر م نً واس عا ًأخ ذ حی زا حی ث األص عدة،
 فقد األمر حقیقة وفي .النامیة والدول المتقدم ل العالمدو لمعظم القانونیة التشریعات ًفضال عن

الع اني،  (الق رن ال سابق م ن أوائ ل الع شرینات من ذ االجتم اعي األداء أھمی ة مؤشرات وردت
٢٠٠٤(.  

  
   المزایا التزام المنظمات بالمسؤولیات االجتماعیةً-خامسا
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ه الم  سؤولیة س  باب الت  ي ت  شجع المنظم  ات عل  ى االلت  زام بھ  ذألیث  ور الت  ساؤل ح  ول ا
 أن إل ىعب اء مالی ة ومادی ة؟، وت شیر التج ارب الدولی ة أھ من خاصة في ضوء ما تنطوي علی

  ):٥، ٢٠٠٨فؤاد،  والمغربل (یأتيالمزایا التي تعود على الشركات تتمثل فیما 
 .تحسین سمعة المنظمة والنجاح في تقدیم الخدمة -
ً امؤش ربوص فھ ات تسھیل الحصول عل ى الق روض ف ي ض وء اس تحداث بع ض المؤش ر -

Dow Jonesلالستدامة . 
م ام العناص ر الب شریة أإن التزام المنظمات بالمسؤولیات االجتماعیة یمثل عنصر ج ذب  -

 .المتمیزة
دارة المخ   اطر االجتماعی   ة الت   ي تترت   ب عل   ى قی   ام ال   شركات بن   شاطھا االقت   صادي إ -

  .القیاسیةوالمتمثلة في االلتزام البیئي واحترام قوانین العمل والمواصفات 
  

  نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار الفرضیات
   واإلحصاءات الوصفیة الدراسة أداة-ًأوال

 وك ذلك ت م ،غرض جمع البیان ات م ن ال شركات ال صناعیةلتم تصمیم استمارة استبیان 
 األربع ةش ھر أل ع شر دق ائق خ الل ا١٠وبح دود  متفاوت ة الط ول ف ي أوق اتإجراء مقابالت 

 تأثیر المتغیرات المختلفة الت ي قام ت علیھ ا دراس ة الباح ث،  لمعرفة٢٠١٠ من عام األخیرة
عینة م ن م دراء ال شركات ال صناعیة على  استمارة استقصاء ١٢٠حیث تم توزیع ما یقارب 

  .%٨٨بنسبة استرداد العاملة في مدینة حلب 
  صالحیة أداة الدراسة -١

ء والم شكالت ت م إتب اع للتثبت من ص دق أداة الدراس ة ووثوقیتھ ا وخلوھ ا م ن األخط ا
  :عدد من الخطوات وھي

 البیانات المفقودة  -  أ
ح   رص الباح   ث عل   ى أن ال تك   ون ھن   اك بیان   ات مفق   ودة م   ن خ   الل قیام   ھ بتوزی   ع 
اس   تمارات االس   تبیان عل   ى المبح   وثین والتأكی   د عل   یھم ب   ضرورة اإلجاب   ة بالكام   ل علیھ   ا 

 ,Kline)  م ن البیان ات المفق ودةً خلوھ ا تقریب اإل ى؛ األم ر ال ذي أدى ةومقابلتھم كل عل ى ح د
Rex, 2005, 111).  

  ق المقاییس المستخدمة في الدراسةاختبار صد  - ب
 عل ى قی اس ال شيء الم راد قیاس ھ ةق درالم دى ع ن صالحیة أو ص دق المقی اس ال تعبر

وھو أن تحتوي عبارات مقیاس متغی ر م ا عل ى جمی ع  ،يبدقة، ومن أنواعھ الصدق المفاھیم
ل ذلك المتغی ر، ویمك ن تحقی ق ھ ذا الن وع م ن ال صدق ب صیاغة  اھیمي التعری ف المف مكون ات

ًمقیاس المتغیر استنادا لتعریفھ المفاھیمي أوال، وبتحكیم الخبراء ثانیا ذا ما ق ام ب ھ الباح ث  وھًً
ی  تم معرف  ة التعری  ف المف  اھیمي للمتغی  ر م  ن النظری  ات واألبح  اث ال  سابقة كم  ا  .ب  شكل فعل  ي

الن وع اآلخ ر لل صدق ھ و ال صدق الت ضافري، ویعب ر ع ن م دى و،  نف سھالموضوعبالمتعلقة 
 ,.Hair et al)ت  رابط العب  ارات الت  ي تق  یس ال  شيء ذات  ھ م  ع الدرج  ة اإلجمالی  ة للمقی  اس 

1998,117)) Teresa E., 2010, 100(.  م  ن الم  ستخدمة المق  اییس ىت  م الح  صول عل  كم  ا 
ص یاغة مقی اس خ الل  أو م ن سابقة م ع إج راء بع ض التع دیالت الطفیف ة علیھ ا،الدراسات ال

 عل  ى األدل ة النظری  ة ف ي ذل  ك باالعتم ادبن اء عل  ى وجھ ات نظ  ر أكث ر م  ن باح ث س  ابق، أو 
ویت ضح مم ا ،  وبعض المختصین في العلوم اإلداری ةمع المشرفینونوقشت جمیعھا المجال، 

  . تحقق الصدق المفاھیمي للمقاییس المستخدمة في ھذا البحثسبق
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  المستخدم في الدراسةسیااختبار ثبات المق  - ت
لثب  ات كم  ا أن عب  ارات، والاالت  ساق ال  داخلي ب  ین ب ثب  ات المقی  اس ًغالب  ا م  ا یعب  ر ع  ن

 ی تم الح صول عل ى ذات النت ائج إذا ق یس بحی ث األول ھو استقرار المقی اس ،نیالمقیاس جانب
  .المتغیر مرات متتالیة

  ذاتھ  اعل  ى الدرج  ةأن ی  تم الح  صول  أي ثب  ات فھ  و الموض  وعیةل لالث  انيأم  ا الجان  ب 
  .الشخص الذي یطبق االختبار أو الذي یصمّمھبصرف النظر عن 

لح  ساب ثب  ات المق  اییس باس  تخدام  Cronbach's Alpha أس  لوباعتم  د الباح  ث حی  ث 
 أن قیمة معامل االرتب اط ألف ا )Joseph L. Cargal, 2010,49( ویرى، )SPSS, V.18(برنامج 

ّی اس بالثب ات یج ب أال یق ل الح د األدن ى لقیم ة المعام ل  المقیت سموحتى  .)١، ٠(تتراوح بین 
 ،اآلت ي ١ الج دول الت ي یوض حھاالنت ائج  إلىتم الوصول  إذ .)٠.٧٠(فـي ھذا االختبار عـن 

وتشیر النتائج المبینة ف ي % ٧٠كبر من أ اتللمتغیر Cronbach's Alphaأن قیمة حیث یتبین 
 )(Hair et  al., 1998, 108) 873.(  ت  ساويCronbach's Alpha أن قیم  ة إل  ىالج  دول 

)Joseph L. Cargal,2010,49(.   
  

  ١ جدولال
  لمتغیرات البحث  Cronbach's Alphaمعامالت 

  عدد العبارات  Cronbach's Alphaمعامل   المتغیر
 29 873.  المسؤولیة االجتماعیة

  )SPSS, V.18(من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي   :المصدر
  

   للمتغیرات العامةاإلحصاءات الوصفیة -٢
  للقطاع الذي تعمل بھ الشركةًتوزیع مفردات العینة وفقا   -  أ

 ٢ الج دول ف يكم ا ھ و مب ین  بالقطاع الذي تعم ل ب ھ ال شركةتتوزع البیانات الخاصة 
  :التالي

  
  ٢جدول ال

   الشركةلطبیعة عملً وفقاتوزیع مفردات العینة 
  النسب المئویة٪  اراتالتكر القطاع الصناعي

 45.2 47 نسیجیة
 17.3 18 كیمیائیة
 12.5 13 غذائیة

 15.4 16 ھندسیة
 9.6 10 أخرى

 100.0 104 اإلجمالي
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
ي ش  كلت ال  شركات ال  صناعیة ف  ي القط  اع الن  سیجأن  ال  سابق ٢ یت  ضح م  ن الج  دول

تلتھ ا ال شركات الكیمیائی ة  . ش ركة مدروس ة١٠٤من إجمالي عدد ال شركات البالغ ة % 45.2
أم  ا ال  شركات  .%١٢ فالغذائی  ة بن  سبة ،%١٥تلتھ  ا ال  شركات الھندس  یة بن  سبة % ١٧بن  سبة 



 ]١١٩ [عبيدو والجاموسالخشروم و 
 

، ویكم ن ال سبب ف ي أن حل ب عریق ة %١٠ًاألخرى ذات التخصصات الثانویة شكلت تقریب ا 
  .في مجال النسیج

  
  

  للتصنیف الصناعي للشركةًوزیع مفردات العینة وفقا ت  - ب
  :٣ الجدول في كما ھو مبین تتوزع البیانات الخاصة بالتصنیف الصناعي للشركة

  
  ٣جدول ال

  ًتوزیع مفردات العینة وفقا لدرجة تصنیف الشركة
  النسب المئویة٪  التكرارات التصنیف الصناعي

 22.1 23 الدرجة الممتازة
 45.2 47 الدرجة األولى
 16.3 17 الدرجة الثانیة
 12.5 13 الدرجة الثالثة

 3.8 4 الدرجة الرابعة
 100.0 104 اإلجمالي

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
 األول  ىوأن ال  شركات ال  صناعیة ف  ي الدرج  ة الممت  ازة  ال  سابق ٣ یت  ضح م  ن الج  دول

 ش ركة مدروس ة م ن ١٠٤على التوالي من إجمالي ع دد ال شركات % 45.2 و%22.1شكلت 
 ف  ي اختی  اره لل  شركات ً واض  حاالباح  ثیب  دو تحی  ز  .حج  م العین  ة المی  سرة الت  ي ت  م اختیارھ  ا

ن الشركات العمالقة ھي التي لدیھا ممارسات أقناعتھ بل وفق الممتازة واألولىعلى المصنفة 
  .لعمالة فیھا كثافة ا عنًفضال ،جیدةاجتماعیة 
  

  لعمر الشركةًتوزیع مفردات العینة وفقا   - ت
  :٤ الجدول في كما ھو مبین تتوزع البیانات الخاصة بعمر الشركة

  
  ٤جدول ال

  ًتوزیع مفردات العینة وفقا لعمر الشركة
  النسب المئویة٪  التكرارات عمر الشركة

 7.7 8 أقل من خمس سنوات
 27.9 29  سنوات١٠-٥

 26.0 27  سنة    ١٥ -١١
 38.5 40  سنة١٥أكثر من 

 100.0 104 اإلجمالي
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
  

  س نة١٥الت ي یزی د عمرھ ا ع ن أن ال شركات ال صناعیة  السابق ٤ یتضح من الجدول
 وھ ذا الت شتت ، ال شركاتماربأعً اجمالي العینة وكما یتبین أن ھناك تشتتإمن % 38.5شكلت 



  ]١٢٠         [                                        ...          تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية

 معرف  ة ھ  ل ھن  اك ف  روق جوھری  ة ب  ین ال  شركات ال  صناعیة م  ن حی  ث ًیت  یح للباح  ث الحق  ا
  ؟وفق عمر الشركةعلى  لبرامج المسؤولیة االجتماعیة إتباعھا

  
  

   لمتغیرات البحثاإلحصاءات الوصفیة -٣
ف ق وعل ى بیان ات الت ي جمع ت ع ن طری ق اس تمارة االستق صاء الم صممة التم تحلیل 

، واس  تخدم الباح  ث مع  اییر )Arman Kanooni, 2009,18(  الخماس  يLikert scaleمقی  اس 
  :قیاس ألغراض الدراسة

  المتوسطات الحسابیة كمقیاس للنزعة المركزیة •
 .ٍ عال 4.2كبر منأالذي قیمتھ المتوسط  -
 . مقبول4.2 و  3.4یتراوح بینالذي المتوسط  -
 .ٍمتدن  3.4أقل منالذي قیمتھ المتوسط  -

 وان سجامھا إجاب اتھماالنحرافات المعیاریة المنخفضة تدل عل ى تواف ق الم ستجیبین عل ى  •
 .وعدم تشتتھا

 وت م تقییمھ ا ،تم استخدام المتوسطات الح سابیة واالنحراف ات المعیاری ة لتقی یم المتغی رات •
 .)James L. , 2009,373(اآلتیة ول اكما في الجد

لمتوسطة ف ي مقی اس لیك رت الخماس ي باعتب ار  تعد القیمة ا3.4الجدیر ذكره أن القیمة  -
 أرب ع فئ ات إل ى وبالت الي تق سم ً، ول یس ص فراًاأن غیر موافق بشدة تأخ ذ القیم ة واح د

 ول  یس واح  د ص  حیح، أي 0.8 فئ  ةال) م  دى(، وأن قیم  ة )٥-٤(؛)٤-٣(؛)٣-٢(؛)٢-١(
 1.8 غی ر مواف ق تب دأ م نو، 1.8 وتنتھ ي بأق ل م ن ،غیر موافق بشدة تبدأ بالواح د :نإ

 3.4مواف ق تب دأ م ن ، و3.4تنتھي بأقل م ن و 2.6محاید تبدأ من و،2.6تنتھي بأقل من و
 .٥ وتنتھي بالقیمة 4.2موافق بشدة تبدأ من  و.4.2تنتھي بأقل من و

 
v للمسؤولیة األخالقیةاإلحصاءات الوصفیة  
  

  ٥الجدول 
 األخالقیةللمسؤولیة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

  االنحراف  الوسط  لعباراتا  المتغیر

A11 
تأخ    ذ ال    شركة بع    ین االعتب    ار تك    افؤ 

 94430. 3.9615  الفرص عند توظیف العاملین

A12 
تمارس الشركة كاف ة أن شطتھا ب شكل ال 

 73221. 4.3365  یتعارض مع العادات والتقالید

A13 96057. 3.0962  تدعم الشركة أنشطة مكافحة المخدرات 

A14 
 لجمعی ات معالج ة تقدم الشركة معونات

 85113. 2.8846  المدمنین

A15 
تق   دم ال   شركة ب   رامج لحمای   ة األجی   ال 

 1.06960 3.1058  القادمة

للمسؤولیة األخالقیةالمقیاس الكلي    3.4769 0.56383 

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
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ي یب ین الوس ط الح سابي واالنح راف المعی اري لك ل الذ ٥من الجدول للباحث ویتضح 
   :یأتي ما المسؤولیة األخالقیة للشركاتعبارة من عبارات مقیاس 

 .بالمسؤولیة األخالقیة  الشركاتمدى التزام) A15 إلى A11من(تقیس العبارات  §
ال شركات مم ا یعن ي أن  ،ع ن الدرج ة المتوس طةوالثانی ة  األول ى العب ارةیالحظ ارتف اع  §

اعیة تأخ  ذ بع  ین االعتب  ار تك  افؤ الف  رص عن  د توظی  ف الع  املین وتم  ارس كاف  ة ال  صن
 . ال یتعارض مع العادات والتقالیدٍعلى نحوأنشطتھا 

ال  شركات ال  صناعیة ال ن إأي انخف  اض بقی  ة العب  ارات ع  ن الدرج  ة المتوس  طة، یالح  ظ  §
 ات المعون    المطل   وب وال تق   دم ال   شركةعل   ى النح   وت   دعم أن   شطة مكافح   ة المخ   درات 

 . لحمایة األجیال القادمة واضحةلجمعیات معالجة المدمنین كما انھ لیس لدیھا برامج
ب انحراف معی اري ) ٣.٤٧٦٩( للم سؤولیة األخالقی ةبلغ الوسط الحسابي للمقیاس الكل ي  §

 . األخالقیةللمسؤولیةبدرجة متوسطة ممارسة ، مما یعني أن ھناك ).٥٦٣٨٣(
 
v قانونیةال للمسؤولیة اإلحصاءات الوصفیة 
  

  ٦الجدول 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیة القانونیة

  االنحراف  الوسط  العبارات  المتغیر

A21 
تأخذ الشركة باالعتب ار توجیھ ات جمعی ة 

 83914. 3.9327  حمایة المستھلك

A22 
تم      ارس ال      شركة أن      شطة لل      ضمان 

 1.07829 3.5481  االجتماعي

A23 1.25397 3.5192  صحة والسالمةتوجد برامج  متطورة لل 

A24 
ت   وفر ال   شركة خدم   ة الت   امین ال   صحي 

 1.31909 3.4135  الشامل

A25 67710. 4.5865  تلتزم الشركة بالقوانین والتشریعات 

 0.73154 3.8000  للمسؤولیة القانونیةالمقیاس الكلي  

  )SPSS, V.1( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
    

الذي یب ین الوس ط الح سابي واالنح راف المعی اري لك ل  ٦من الجدول للباحث ویتضح 
   :تأتي ما  للشركاتةالقانونیالمسؤولیة عبارة من عبارات مقیاس 

م  دى الت  زام ال  شركات ال  صناعیة ) A25 حت  ى العب  ارة A21م  ن العب  ارة (تق  یس العب  ارات  §
 .القانونیةبالمسؤولیة 

 مم  ا یعن  ي أن ال  شركات ،ع  ن الدرج  ة المتوس  طةً ی  ع العب  ارات تقریب  اجمیالح  ظ ارتف  اع   §
 .تأخذ باالعتبار توجیھات جمعیة حمایة المستھلك الصناعیة 

 أن شطة لل ضمان االجتم اعي، وت وفر ب رامج  متط ورة لل صحة  الشركات الصناعیةتمارس §
 .مین الصحي الشامل مع التزام بالقوانین والتشریعاتأوالسالمة وخدمة الت

ب  انحراف معی  اري ) ٣.٨٠٠٠( ةالقانونی  للم  سؤولیة بل  غ الوس  ط الح  سابي للمقی  اس الكل  ي  §
)٧٣١٥٤.(. 

  .في الشركات الصناعیة ةالقانونیللمسؤولیة  جیدةبدرجة ممارسة مما یعني أن ھناك 
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v للمسؤولیة البیئیةاإلحصاءات الوصفیة  
  

  ٧الجدول 
   البیئیةالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیة

  االنحراف  الوسط  العبارات  المتغیر

A31 
 للح  د م  ن التل  وث البیئ  ي أنظم  ةل  دى ال  شركة 

 97500. 3.5288  ) مراقبةوأجھزةمخابر (

A32 
تق   وم ال   شركة بحم   الت توعی   ة ع   ن طری   ق 

 97772. 2.7308   للحفاظ على البیئة في المدینةاإلعالم

A33 96499. 2.7788  مدت الشركة ید العون عند الكوارث 

A34 
تسھم الشركة في حمالت للنظافة ف ي المدین ة 

 83825. 3.3750   حلبأحیاءالصناعیة وفي 

A35 
یت  وفر ل   دى ال   شركة ق   سم مخ   تص ب   األمور 

 البیئیة
3.0192 1.28457 

A36  تعق  د ال  شركة ن  دوات ودورات للحف  اظ عل  ى
 1.11477 2.5000 البیئة للمجتمع المحلي

 0.78321 2.9888 یئیةللمسؤولیة البالمقیاس الكلي  

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
الذي یب ین الوس ط الح سابي واالنح راف المعی اري لك ل  ٧من الجدول للباحث ویتضح 

   :یأتي ما المسؤولیة البیئیة للشركاتعبارة من عبارات مقیاس 
م  دى الت  زام ال  شركات ال  صناعیة ) A36 حت  ى العب  ارة A31م  ن العب  ارة (العب  ارات تق  یس  §

 .بالمسؤولیة البیئیة
مما یعن  ي أن ال  شركات ،ع  ن الدرج  ة المتوس  طةًجمی  ع العب  ارات تقریب  ا  انخف  اضیالح  ظ   §

 .الصناعیة ال تقوم بحمالت توعیة عن طریق اإلعالم للحفاظ على البیئة في المدینة 
تسھم في حمالت للنظاف ة ف ي المدین ة ال صناعیة ولم  ،لم تمد ید العون عند حدوث الكوارث §

 . حلبأحیاءوفي 
 .ال تخصص قسم یتعلق باألمور البیئیة §
 . الندوات والدورات للحفاظ على البیئة للمجتمع المحليإقامةھناك ضعف شدید في  §
ف  ي درج  ات )  مراقب  ةوأجھ  زةمخ  ابر ( للح  د م  ن التل  وث البیئ  ي أنظم  ةل  دى ال  شركات  §

 .متوسطة
ب   انحراف معی   اري ) ٢.٩٨٨٨(للم   سؤولیة البیئی   ة لح   سابي للمقی   اس الكل   ي بل   غ الوس   ط ا §

للم سؤولیة البیئی ة ف ي ال شركات  ض عیفةبدرج ة ممارس ة ، مما یعن ي أن ھن اك ).٧٨٣٢١(
 .الصناعیة 
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v الخیریة للمسؤولیة اإلحصاءات الوصفیة 
  

  ٨الجدول 
  الخیریةالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیة 

  االنحراف  الوسط  العبارات  تغیرالم
A41  1.04165 3.2981   المؤسسات الخیریة أنشطةتدعم الشركة 

A42 
تخ    صص ال    شركة میزانی    ة م    نح تعل    یم 

 1.11640 2.6250 للمحتاجین

A43 
 واألندی   ة ال   شباب أن   شطةت   دعم ال   شركة 

 1.34756 3.0962 الریاضیة

A44 1.19480 3.0962  تقدم الشركة ید العون للجمعیات الثقافیة 

A45 
ی     تم ت     شغیل ن     سبة م     ن العم     ال ذوي 

 1.03270 2.9615  االحتیاجات الخاصة

A46 
ت   ساھم ال   شركة بتخفی   ف ع   بء المعی   شة 

 1.01132 3.7115  للعاملین من خالل تقدیم المعونات

A47 
تقوم الشركة بدور الكفیل ال ضامن لل شراء 

 94109. 3.3365  باآلجل للتجھیزات للعاملین

A48 
ل    شركة بع    ض المع    اقین وتق    دم ت    شغل ا
 94781. 3.0673 آلخرینخدمات 

الخیریةللمسؤولیة المقیاس الكلي    3.1490 0.68732 

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر              
  

اري لك ل الذي یب ین الوس ط الح سابي واالنح راف المعی  ٨من الجدول للباحث ویتضح 
   :یأتي ما  للشركاتالخیریةالمسؤولیة عبارة من عبارات مقیاس 

م  دى الت  زام ال  شركات ال  صناعیة ) A48 حت  ى العب  ارة A41م  ن العب  ارة (تق  یس العب  ارات  §
 .الخیریةبالمسؤولیة 

 مم ا یعن ي أن ال  شركات ،ع ن الدرج ة المتوس طةًجمی ع العب ارات تقریب ا  انخف اضیالح ظ   §
 .شطة المؤسسات الخیریةال تدعم أنالصناعیة 

م  نح تعل  یم للمحت  اجین، م  ع تجاھ  ل واض  ح ل  دعم أن  شطة ال  شركات ال  صناعیة ال تخ  صص  §
 .الشباب واألندیة الریاضیة

م ن للجمعی ات الثقافی ة، وك ذلك إغف ال دورھ ا ف ي ت شغیل ن سبة الشركات الصناعیة إھمال  §
 .العمال ذوي االحتیاجات الخاصة

 ت ؤديل م  كم ا .یشة للعاملین من خ الل تق دیم المعون ات دورھا في تخفیف عبء المعانعدام §
  .دور الكفیل الضامن للشراء باآلجل للتجھیزات للعاملینالشركات الصناعیة 

، ).٦٨٧٣٢(ب انحراف ) ٣.١٤٩٠( الخیری ةللم سؤولیة بلغ الوسط الحسابي للمقیاس الكلي  §
 .كات الصناعیة في الشر الخیریةللمسؤولیة  ضعیفةبدرجة ممارسة مما یعني أن ھناك 

  



  ]١٢٤         [                                        ...          تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية

  
  
 
v االقتصادیة للمسؤولیة اإلحصاءات الوصفیة  
  

  ٩الجدول 
  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیة االقتصادیة

  االنحراف  الوسط  العبارات  المتغیر

A51 
تطرح الشركة منتجاتھ ا رغ م علمھ ا ب ان 

 1.02357 3.4712  ً سترتفع مستقبالأسعارھا

A52 
ناف  سة تكم  ن بق  درتھا  المأنت  رى ال  شركة 

 1.07243 2.2692  على تحقیق الربح بأیة طریقة

A53 
للتف  وق عل  ى المناف  سین ت  ستخدم الم  وارد 

 87017. 3.2596  بغض النظر عن ندرتھا

A54 86414. 4.0288  تستجیب للسیاسات االقتصادیة للحكومة 

A55 
ت  سھم ال  شركة ب  بعض التبرع  ات لغرف  ة 

 1.10261 3.5865  الصناعة

للمسؤولیة االقتصادیةاس الكلي  المقی  3,3231 0.44618 

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
  

الذي یب ین الوس ط الح سابي واالنح راف المعی اري لك ل  ٩من الجدول للباحث ویتضح 
   :یأتي ما للشركاتاالقتصادیة المسؤولیة عبارة من عبارات مقیاس 

م  دى الت  زام ال  شركات ال  صناعیة ) A55 حت  ى العب  ارة A51م  ن العب  ارة (تق  یس العب  ارات  §
 .االقتصادیةبالمسؤولیة 

 العم ل التج اري عب ر وأخالقی ات الشركات الصناعیة تلت زم بع دم احتك ار ال سلع أنیالحظ  §
 ً. سترتفع مستقبالأسعارھاطرح الشركة منتجاتھا رغم علمھا بان 

االستجابة للسیاسات االقتصادیة للحكومة والمشاركة الفاعل ة بلتزم ن الشركات الصناعیة تإ §
 .ببعض التبرعات لغرفة الصناعة

 مم  ا یعن  ي أن ،ع  ن الدرج  ة المتوس  طةًتقریب  ا الباقی  ة جمی  ع العب  ارات  انخف  اضیالح  ظ  §
وترى المنافسة تكمن بق درتھا عل ى  ، تلتزم بمعاییر المنافسة الشریفةالشركات الصناعیة ال

 .لربح بأیة طریقةتحقیق ا
  . مع ھدر للمواردللتفوق على المنافسین تستخدم الموارد بغض النظر عن ندرتھا §
ب انحراف معی اري ) ٣.٣٢٣١(االقت صادیة للم سؤولیة بلغ الوسط الح سابي للمقی اس الكل ي  §

ف   ي االقت   صادیة للم   سؤولیة  ض   عیفةبدرج   ة ممارس   ة ، مم   ا یعن   ي أن ھن   اك ).٤٤٦١٨(
 .الشركات الصناعیة 

 
v للمسؤولیات االجتماعیة مجتمعةاإلحصاءات الوصفیة   

) ٣.٣١٤٧( للم  سؤولیات االجتماعی  ة مجتمع  ةبل  غ الوس  ط الح  سابي للمقی  اس الكل  ي 
ق رب للوس ط أأو  ض عیفةبدرج ة ممارسة ، مما یعني أن ھناك ).٤٨٢١٣(بانحراف معیاري 

  .في الشركات الصناعیة للمسؤولیات االجتماعیة مجتمعة 
  



 ]١٢٥ [عبيدو والجاموسالخشروم و 
 
  
  
  

 یاتختبار الفرضا ً-ثانیا
ال توج  د اختالف  ات ذات دالل  ة معنوی  ة ب  ین ال  شركات ال  صناعیة م  ن حی  ث : الفرض  یة األول  ى

ن  سیجیة، (إدراكھ  م ألبع  اد الم  سؤولیة االجتماعی  ة ب  اختالف طبیع  ة عملھ  ا 
  .)كیمیائیة، غذائیة، ھندسیة، أخرى

تماعی ة للم سؤولیات االج المتوسط الحسابي واالنح راف المعی اري ١٠یوضح الجدول 
  :طبیعة عملھاحسب بوذلك مجتمعة في الشركات الصناعیة 

  
  ١٠جدول ال

حسب طبیعة بالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیات االجتماعیة مجتمعة 
  :العمل

  االنحراف المعیاري المتوسط التكرار طبیعة الصناعة
 40906. 3.1585 47 نسیجیة

 55747. 3.3525 18 كیمیائیة

 61126. 3.6313 13 غذائیة

 40290. 3.4698 16 ھندسیة

 36241. 3.3207 10 أخرى

 48213. 3.3147 104 اإلجمالي
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
 وج   ود بع   ض االختالف   ات الب   سیطة ب   ین المتوس   طات ب   ین ١٠نالح   ظ م   ن الج   دول 

ن  سیجیة، كیمیائی  ة، غذائی  ة، ھندس  یة، (طبیع  ة عملھ  ا ح  سب بل  ك وذ ،ال  شركات ال  صناعیة
ب إجراء قمن ا ، ولمعرفة فیما إذا كانت ھذه االختالفات بین المتوسطات جوھری ة أم ال )أخرى

 لمعرف ة الدالل ة اإلح صائیة، وال ب د م ن One- Way ANOVAتحلی ل التب این أح ادي الجان ب 
ي التب این ب ین مجموع ات العین ة، حی ث یك ون  للتأك د م ن ت ساوLeveneلیف ین إجراء اختب ار 

) 05.(ن قیمتھ  ا أكب  ر أي أً إذا كان  ت معنوی  ة االختب  ار غی  ر دال  ة إح  صائیا، ًاالتب  این متجان  س
ال یك  ون ھن  اك ) 05.(وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك عن  دما تك  ون قیم  ة معنوی  ة االختب  ار أق  ل م  ن 

خدام االختب  ار الالمعلم  ي  اس  تإل  ىتج  انس ف  ي التب  این ب  ین المجموع  ات، وھن  ا یلج  أ الباح  ث 
Kruskal-Wallis للتأكد من معنویة الفروق.  

   
  ١١جدول ال

  طبیعة عمل الشركاتحسب ب Leveneاختبار 
  المعنویة درجات الحریة  قیمة لیفین  المتغیر

 432. 99 962.  المسؤولیات االجتماعیة مجتمعة
  )SPSS, V.18(ائي  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحص:المصدر

  



  ]١٢٦         [                                        ...          تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية

ً غی ر دال ة إح صائیا ف ي المسؤولیات االجتماعیة مجتمع ة أن ١١ نالحظ من الجدول
اختب  ار لیف  ین، األم  ر ال  ذي یعن  ي ش  رط ت  ساوي التب  این ب  ین المجموع  ات متحق  ق، وبالت  الي 

   .ANOVAنستخدم اختبار 
  
  

  
  ١٢جدول ال

  ات حسب عمل الشرك  المسؤولیات مجتمعةلمتغیر ANOVAتحلیل 
مصدر   المتغیر

  التباین
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحریة

مربع 
 المتوسط

  قیمة
F  الداللة   المعنویة

  اإلحصائیة
 715. 4 2.861  بین الفئات
داخل 
 213. 99 21.081  الفئات

المسؤولیات 
االجتماعیة 

التباین  مجتمعة
  103 23.942 الكلي

 غیر 013. 3.359
  جوھریة

  )SPSS, V.18(الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي  من إعداد :المصدر
  

 وذل  ك ،ال  شركات ال  صناعیةوج  ود اختالف  ات جوھری  ة ب  ین  ١٢نالح  ظ م  ن الج  دول 
 الم سؤولیات، م ن حی ث )ن سیجیة، كیمیائی ة، غذائی ة، ھندس یة، أخ رى(حسب طبیع ة عملھ ا ب

  .االجتماعیة مجتمعة
ذات دالل  ة معنوی  ة ب  ین ال  شركات ال  صناعیة م  ن حی  ث ال توج  د اختالف  ات : الفرض  یة الثانی  ة

الدرج  ة (إدراكھ  م ألبع  اد الم  سؤولیة االجتماعی  ة ب  اختالف درج  ة ت  صنیفھا 
   ).الممتازة، الدرجة األولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة

للم سؤولیات االجتماعی ة  المتوسط الحسابي واالنح راف المعی اري ١٣یوضح الجدول 
الممت ازة، األول ى، الثانی ة، (درج ة ت صنیفھا ح سب بوذل ك  ،صناعیةمجتمعة في ال شركات ال 

  :)الثالثة، الرابعة
  

  ١٣جدول ال
حسب درجة بالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیات االجتماعیة مجتمعة 

  التصنیف
  االنحراف المعیاري المتوسط التكرار  التصنیف

 24928. 3.3628 23 الدرجة الممتازة

 43906. 3.2913 47 ولىالدرجة األ

 57029. 3.3955 17  الدرجة الثانیة

 52255. 3.2361 13 الدرجة الثالثة

 1.28113 3.2241 4 الدرجة الرابعة

 48213. 3.3147 104 اإلجمالي
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  



 ]١٢٧ [عبيدو والجاموسالخشروم و 
 

ختالف   ات الب   سیطة ب   ین المتوس   طات ب   ین  وج   ود بع   ض اال١٣نالح   ظ م   ن الج   دول 
، الدرج  ة األول  ى، الدرج  ة الممت  ازة: (درج  ة ت  صنیفھاح  سب بوذل  ك  ،ال  شركات ال  صناعیة

 ).الرابعة، الدرجة الثالثة، الدرجة الثانیةالدرجة 
ب إجراء قمن ا  ،ولمعرفة فیما إذا كانت ھذه االختالف ات ب ین المتوس طات جوھری ة أم ال

الطریق  ة ب  لمعرف  ة الدالل  ة اإلح  صائیةOne-Way ANOVAالجان  ب تحلی  ل التب  این أح  ادي 
  .للتأكد من معنویة الفروق،  نفسھاالسابقة

  
  ١٤جدول ال

  درجة التصنیفحسب  Leveneاختبار 
  المعنویة درجات الحریة  قیمة لیفین  المتغیر

 000. 99 6.625  المسؤولیات االجتماعیة مجتمعة
  )SPSS, V.18(د على نتائج التحلیل اإلحصائي  من إعداد الباحث باالعتما:المصدر

  
ً دال ة إح صائیا ف ي اختب ار المسؤولیات االجتماعی ة مجتمع ة أن ١٤ نالحظ من الجدول

قیم ة وبالت الي  ،متحق قغی ر لیفین، األمر الذي یعن ي ش رط ت ساوي التب این ب ین المجموع ات 
 اس  تخدام إل  ى ونلج  أ الب  احث تج  انس، وھن  ا ییوج  دال ن  ھ أأي ) 05.(معنوی ة االختب  ار أق  ل م  ن 

   .للتأكد من معنویة الفروق Kruskal-Wallisاالختبار الالمعلمي 
  

  ١٥جدول ال
لتأثیر درجة التصنیف في تبني المسؤولیات االجتماعیة  Kruskal-Wallisنتائج اختبار 

  مجتمعة
  متوسط الرتب

  المتغیر
  رابعة  ثالثة ثانیة  أولى  ةممتاز

  قیمة
مربع 
  كاي

مستوى 
  المعنویة

الداللة 
  اإلحصائیة

المسؤولیات 
االجتماعیة 

  مجتمعة
  غیر جوھریة  .٨٥٣  ١.٣٤٦ ٥٠.٦٣  ٤٦.٧٣  ٥١.٦٢  ٥١.٨٢  ٥٨.١٣

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر
  

 ،ال شركات ال صناعیةب ین ھن اك اختالف ات جوھری ة ل یس  بأن ھیتضح  ١٥من الجدول 
ف ي ، )الدرجة الممتازة، الدرجة األولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة(حسب درجة تصنیفھا بوذلك 
 أن ال   شركات م   ن الدرج   ة الممت   ازة تم   ارس ّإال ، الم   سؤولیات االجتماعی   ة مجتمع   ةتبن   ي

 أنّ إال وم ن ث م الرابع ة والثالث ة ، والثانیةاألولىكبر تلیھا أ ٍعلى نحو المسؤولیات االجتماعیة
  . لیست بتلك الجوھریةالفروقذه ھ

ال توج  د اختالف  ات ذات دالل  ة معنوی  ة ب  ین ال  شركات ال  صناعیة م  ن حی  ث  :الفرض  یة الثالث  ة
  .إدراكھم ألبعاد المسؤولیة االجتماعیة باختالف عمر الشركة

 المتوسط الحسابي واالنح راف المعی اري للم سؤولیات االجتماعی ة ١٦یوضح الجدول 
  :حسب عمر الشركةبوذلك  ،لصناعیةمجتمعة في الشركات ا

  
  ١٦جدول ال



  ]١٢٨         [                                        ...          تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية

عمر الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمسؤولیات االجتماعیة مجتمعة حسب 
  الشركة

  االنحراف المعیاري المتوسط التكرار التصنیف

 36944. 3.6293 8  أقل من خمس سنوات
 72755. 3.5137 29   سنوات١٠-٥

 22655. 3.1852 27  سنة ١٥-١١
 31474. 3.1948 40   سنة١٥كثر من أ

 48213. 3.3147 104 اإلجمالي
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
وج   ود بع   ض االختالف   ات الب   سیطة ب   ین المتوس   طات ب   ین  ١٦نالح   ظ م   ن الج   دول 

ولمعرفة  .حسب عمر الشركةبلمسؤولیات االجتماعیة مجتمعة في تبني االشركات الصناعیة 
ب  إجراء تحلی  ل التب  این قمن  ا  ،فیم  ا إذا كان  ت ھ  ذه االختالف  ات ب  ین المتوس  طات جوھری  ة أم ال

،  نف  سھاالطریق  ة ال  سابقةب  لمعرف  ة الدالل  ة اإلح  صائیةOne-Way ANOVAأح  ادي الجان  ب 
  .للتأكد من معنویة الفروق

   
  ١٧جدول ال

  عمر الشركة حسب Leveneاختبار 
  المعنویة درجات الحریة  قیمة لیفین  رالمتغی

 000. 100 8.142  المسؤولیات االجتماعیة مجتمعة
  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :المصدر

  
ً دال ة إح صائیا ف ي اختب ار المسؤولیات االجتماعی ة مجتمع ة أن ١٧ نالحظ من الجدول

متحق ق، وبالت الي قیم ة غی ر رط ت ساوي التب این ب ین المجموع ات لیفین، األمر الذي یعن ي ش 
وھن ا  . تج انس ف ي التب این ب ین المجموع اتیوج دال ن ھ أأي ) 05.(معنویة االختب ار أق ل م ن 

  .للتأكد من معنویة الفروق Kruskal-Wallis استخدام االختبار الالمعلمي إلى ونیلجأ الباحث
  

  ١٨جدول ال
في تبني المسؤولیات االجتماعیة عمر الشركة لتأثیر  Kruskal-Wallis نتائج اختبار

  مجتمعة
  متوسط الرتب

 ٥أقل من   المتغیر
اكبر من  ١٥ - ١١  ١٠ - ٥  سنوات

١٥  

  قیمة
  مربع كاي

مستوى 
  المعنویة

الداللة 
  اإلحصائیة

المسؤولیات 
االجتماعیة 

  مجتمعة
  غیر جوھریة  .٠٠٠  ١٨.١٨٢  ٤٣.٩١  ٤٢.٣٧  ٦٧.٥٧  ٧٥.٠٠

  )SPSS, V.18( من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :درالمص
  



 ]١٢٩ [عبيدو والجاموسالخشروم و 
 

 یت  ضح ب  أن ھن  اك اختالف  ات جوھری  ة ب  ین الفئ  ات العمری  ة المختلف  ة ١٨م  ن الج  دول 
األول ى  الفئ ة العمری ة  أنإذلم سؤولیات االجتماعی ة، وتبنیھا لبرامج اللشركات في ممارستھا 

 الثالث ة ث م الثانی ةلیھا الفئة ت للمسؤولیات االجتماعیة ممارسة أكثر الفئات)  سنوات٥أقل من (
 أن معظ  م ال  شركات فتی  ة العھ  د م  ن ال  شركات كبی  رة ھ  و وال  سبب ف  ي ذل  ك ،الرابع  ةًوأخی  را 

  .رأس المال
ال توج   د اختالف   ات ذات دالل   ة معنوی   ة ب   ین م   ستوى إتب   اع ال   شركات  :الفرض   یة الرابع   ة

ماعی  ة وب  ین م  ستوى إتب  اع ال  شركات ال  صناعیة لب  رامج الم  سؤولیة االجت
  .الصناعیة المتمیزة والرائدة لبرامج المسؤولیة االجتماعیة

 اختبار ما إذا ك ان إلى الذي یھدف (T)تم إجراء اختبار ھذه الفرضیة باستخدام اختبار 
المتوس  ط ال  ذي ت  م احت  سابھ للمتغی  ر یختل  ف ع  ن القیم  ة الت  ي ی  تم افتراض  ھا للمتوس  ط، وت  م 

؛ واختبرت الفروض باستخدام األوساط الحسابیة واالكتف اء باختب ار ٠.٩٥جة ثقة استخدام در
T-Test One Sample  3.4( وذلك عند القیمة المفترضة.(  

  
  ١٩الجدول 

  T-Testاختبار 
  المتوسط  المتغیر الكامنة

  الحسابي
  االنحراف
  المعیاري

قیمة اختبار 
T  

  مستوى
  الداللة

 074. 1.805- .٤٨٢١٣  ٣.٣١٤٧ المسؤولیات االجتماعیة
  

ب  انحراف معی  اري ق  دره  ٣.٣١٤٧ بل  غ  االجتماعی  ةةلم  سؤولیلإن المتوس  ط الح  سابي 
وھ  ذا المتوس  ط یب  ین أن ممارس  ة ال  شركات ال  صناعیة للم  سؤولیات االجتماعی  ة  .٤٨٢١٣
 للعین ة الواح دة عن د  T- Test One Sampleوی دل  ً.عن د الم ستوى المطل وب تقریب اجمیعھ ا 
) α=0. 074(وكان ت قیم ة ) T= -1.805( المفترض ة م ن البدای ة، حی ث بلغ ت قیم ة 3.4القیم ة 
؛ وت  دل عل  ى اقت  راب المتوس  ط الح  سابي للم  سؤولیات االجتماعی  ة م  ع ٠.٠٥كب  ر م  ن أوھ  ي 

ن المتوسط الحسابي للم سؤولیات االجتماعی ة بح دود إ، كما .٤3المتوسط الحسابي المفترض 
 بالقیمة المطلقة وعلیھ ن رفض فرض یة  T- Test One Sample ذلك قیمة إلى وتشیر  ،الوسط

أي ی ة الباحث التي تنص على أن ممارسة ال شركات ال صناعیة للم سؤولیات االجتماعی ة متدن
ب  ین ال  شركات المدروس  ة وب  ین ال  شركات أن  ھ ال توج  د ف  روق جوھری  ة ذات دالل  ة إح  صائیة 

 .ةالرائدة والمتمیزة في ممارستھا للمسؤولیات االجتماعی
  

  االستنتاجات والمقترحات
   االستنتاجات-ًأوال
 ةللم سؤولیة القانونی  جیدةبدرجة للمسؤولیة األخالقیة وبدرجة متوسطة ممارسة ن ھناك إ §

 .في الشركات الصناعیة
ف   ي ) البیئی   ة والخیری   ة واالقت   صادیة(للم   سؤولیات  ض   عیفةبدرج   ة ممارس   ة ن ھن   اك إ §

 .الشركات الصناعیة
 كات الصناعیة في ممارس تھا ألبع اد الم سؤولیة االجتماعی ة مجتمع ةالشربین تباین یوجد  §

ح   سب طبیع   ة عملھ   ا بوذل   ك  ) واالقت   صادیةالخیری   ة واألخالقی   ة والقانونی   ة والبیئی   ة(
، وھ  ي نتیج  ة منطقی  ة طالم  ا أن ال  شركات )ن  سیجیة، كیمیائی  ة، غذائی  ة، ھندس  یة، أخ  رى(

 .ا مع المجتمع المحليكثافة التشغیل للید العاملة ودرجة تماسھبتختلف 



  ]١٣٠         [                                        ...          تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية

الدرج ة (ح سب درج ة ت صنیفھا بوذل ك  ،الشركات ال صناعیةبین  تباین واضحھناك لیس  §
ف  ي ممارس  تھا ألبع  اد الم  سؤولیة ) الممت  ازة، الدرج  ة األول  ى، الثانی  ة، الثالث  ة، الرابع  ة

 أنوذل   ك )  واالقت   صادیةالخیری   ةاألخالقی   ة والقانونی   ة والبیئی   ة، (االجتماعی   ة مجتمع   ة 
ن لھ ا بع د اجتم اعي وتع یش ف ي مجتم ع ولی ست بمع زل إشركات مھما صغر حجمھا ف ال

 .عنھ
لل شركات ف ي ممارس تھا وتبنیھ ا لب رامج  بین الفئات العمری ة المختلف ة تباین واضحھناك  §

 أن معظ   م ال   شركات فتی   ة العھ   د م   ن ھ   والم   سؤولیات االجتماعی   ة، وال   سبب ف   ي ذل   ك 
  . رأس المالكثیفةالشركات 

باینات واضحة بین الشركات المدروسة ف ي ممارس تھا للم سؤولیات االجتماعی ة ال توجد ت §
 .نموذجیة في ممارستھا للمسؤولیات كشركات متمیزةاألوبین الممارسة 

 
   المقترحاتً-ثانیا

الم  سؤولیات  ممارس  ة ب  ذل المزی  د م  ن الجھ  د ف  يال  شركات عل  ى  الب  احثون یقت  رح
  :خالل، من یام بالدور االجتماعي المنوط بھاالق و للشركةسمعة جیدةبناء ل االجتماعیة

العدال  ة لتحقی  ق  االجتماعی  ة الم  سؤولیة ال  شركات ال  صناعیة ب  دور إدارات وع  ي رف  ع §
 . المجتمع المحليألفراد واالستقرار االقتصادي االجتماعیة

، )الع املین(أن تأخذ الشركات الصناعیة على عاتقھا ترسیخ مبدأ االحترام للبیئ ة الداخلی ة  §
 . في كافة ممارساتھا التجاریة) أفراد المجتمع(لبیئة الخارجیة وا
 لی   ست مج   رد مب   ادرات االجتماعی   ةة  الم   سؤولی ال   شركات ال   صناعیة ممارس   ةدأن تع    §

اختیاری  ة تق  وم بھ  ا بإرادتھ  ا المنف  ردة تج  اه المجتم  ع ب  ل ص  ورة م  ن ص  ور المالءم  ة 
 .االجتماعیة الواجبة على الشركات
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