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المسمخلص
 إذ حعولةت تقةدي،تنعولت هذه الدراسةة الةدور الةذل تلعبةم المسةؤولية االتجممعييةة فةي تعزيةز سةمعة المنظمةة
 إلة تجعنةإ إطةعر يملةي تحليلةي آلراء،إطعر نظرل لةبع ممةع طرحةم ال مةعب والبةعحيين حةول ممريةرل الدراسةة
 ) من القيعدات الجعمعية فةي يينةة مةن كليةعت تجعمعةة القعدسةية ت وقةد تة المعبيةر يةن المسةؤولية االتجممعييةة43(
Wheelen & ( بوصفهع ممريراً مسمقالً مةن الةالل بدعةديهع (اقالالقةي والم)ةويي) بعالسةمنعد إلة تمةور كة مةن
 فةي حةين تة المعبيةر يةن السةمعة، ) فقةر01() حيث قعم البعحيعن بم)وير مقيعس يم ون مةنHunger , 2006
، اإليجعب واالحمرام،المنظيمية المدركة بعدَهع ممريراً معممداً من الالل مؤشراتهع اقربعة (الشعور حول المنظمة
Ponzi et al.,2011; Reputation (  السةةمعة ال ليةةة) بعالسةةمنعد إل ة المقيةةعس الةةذل يةدَه ك ة مةةن،اليقةةة
 )ت وقةةد توصةةلت الدراسةةة إلة مجمويةةة مةةن االسةةمنمعتجعت تجةةعء فةةي مقةةدممهع ن ممعرسةةعتinstitute , 2012
المسؤولية االتجممعيية تلعإ دوراً سعسيع ً في بنعء وتعزيز سمعة المنظمعت ت كمع الرتجت الدراسة بمجمويةة مةن
، الموصيعت من بينهع ضرور بلور رؤية واضحة لمفهوم المسؤولية االتجممعيية من قب ال ليعت يينة الدراسة
فضالً ين إدراتجهع ضمن اقهداف االسمراتيجية بهدف اللق السمعة االيجعبية لملك ال ليعت ت

The role of social responsibility in enhancing perceived organizational
reputation :An exploratory study
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Abstract
This study discussed the role of social responsibility in enhancing
organizational reputation. It tried to introduce a theoretical framework
about is variables according to previous literature. It also introduced an
analytical framework for the opinions of (34) educational leadership in a
sample of faculties of AL-Qadisiya university. the social responsibility as
an independent variable was expressed through two dimensions (Ethical
and philanthropic responsibilities. The researchers developed a scale
composed of (15) items passed on the perspective of (Wheelen & Hunger ,
2006). While the perceived reputation as dependent variable was
expressed through four dimensions (Admire and respect, Trust, Good
feeling, and Overall reputation based on the scale developed by (Ponzi et
al,2011; Reputation institute , 2012) The study reached at a set of
conclusions among them is the key role of social responsibility practices
in building and promoting good reputation for organizations It introduced
a set of recommendations among them the necessity of formulating a clear
vision about social responsibilities of the faculties under study, besides the
implication of those responsibilities in strategic objectives to enhance
their reputations.
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المبحث اقول
منهجية الدراسة ودراسعت سعبقة
0ت منهجية الدراسة Study Methodology
 -0-0مش لة الدراسة Study problem
أ لاعظىىا
على الىر م ىن الطىالم اليدزايىدي الدىض لداىرل لظىا اليى يىاال على اهىد
لييارسة اليزيد ن األدوار االتجدياعية واسدجابة للك اليى ياال بدرتجاال دفاولىة لدلىك الطىالم
على اليسىىدليين اميلييىىض والاىىاليض ظ جىىد ى يالىىىا الي ليىىة ىىا ؤالىىا لفد ىىر لى ر يىىة واض ى ة
ألهييىىة ودور اليسىىةولية االتجدياعيىىة ببُاىىديظا األه يىىض والد ىىلعض يىىض لازيىىز سىىيادظا وؤيىىادي
ياعليدظا يض ل يق أهىدايظا اليىوىلدي ظ و ىن هىىا لدجسىد وى لة الدراسىة الدىض يي ىن براؤهىا ىن
ه ل ثاري الدسا الال اآللية:
 ا مبياة اليسةولياال االتجدياعيىة الدىض يي ىن أ ت ليارسىظا اليى يىاال لطىيا وىروعية
وتجلدها يض اليجديع الذي لايل يض حدوده ؟
 ا دى اهديام ال لياال عيىة الدراسة بيسىةوليالظا األه ييىة والد لعيىة لجىاه جدياالظىا
الي لية؟
 ىىا مبياىىة الا يىىة الدىىض لىىربؤ بىىين اليسىىةولية االتجدياعيىىة ببُاىىديظا األه يىىض والد ىىلعض
والسىىياة الدى يييىىة اليدروىىة؟ وهىىل لسىىظم يارسىىة هىىذه اليسىىةولياال يىىض لازيىىز سىىياة
ال لياال اليب لثة؟
 -0-1همية الدراسة Study significance
الدايراال السرياة والد دياال ال بيري الدض لايوظا بيئة األعيال اليااصري وؤيادي حىدي
لى
الصراع واليىايسة دياا ى ياال األعيال بو ل عام و ةسساال الداليم الاالض بو ل هىا
أ لدصر ولدير أعيالظا بىيؤ سةول أه ييا ً واتجدياعيا ً وبيئيا ً ظ وأ ت لايل عل صيا ة ولىفيذ
اسدراليجياال لظد ن ورائظا ل لبىض يارساال اتجدياعية لسد يع ن ه لظىا ل سىين سىيادظا
ولازيز وروعية وتجلدهىا لىدى لدلىص أصى ام اليصىل ة اليداىا لين اظىا ظ و ىن هىىا لدجسىد
أهيية هذه الدراسة ن ه ل اآللض:
 لىاولظا ليلضلع حيىلي و ظىم لىجىاح اليى يىاال يدياىل باليسىةولية االتجدياعيىة بلصىفظا
واحدي ىن أواىر الييارسىاال أهييىة لدازيىز سىياة اليى يىاال ظ يىا يوى ل ضىاية علييىة
دلاضاة يي ن أ لساعد الباحاين يض جال امداري و يارسيظا يض الداىر على الىدور
اليظىىم الىىذي يي ىىن أ للابىىا اليى يىىاال األه ييىىة والد لعيىىة يىىض لازيىىز وىىروعية للىىك
اليى ياال ول سين سيادظا.
 لرسىىىيال االعد ىىىاد لىىىدى ال يىىىاداال الجا ايىىىة يىىىض ال ليىىىاال اليب لثىىىة بطىىىروري االلدىىىزام
بيسةوليالظا االتجدياعية بباديظا األه يض والد لعض ول ظا ليال الطيا ة األويدي لدازيىز
سيادظا و ا دظا يض اليجديع الي لض الذي لايل ييا.
 -0-4هداف الدراسة Study objectives
لسا هذه الدراسة ل ل يق األهدا اآللية:
ً
 ل ىىديم مىىار فىىاهييض عىىن اليسىىةولية االتجدياعيىىة وأباادهىىا ظ يطى عىن سىىياة اليى يىىة
ومرائق يياسظا عل ويق اليصادر الاليية الدض لليرال لدى الباحاين .
 ل ىلير يىال لليسىةولية االتجدياعيىة على ويىق لصىلر Wheelen & Hunger ,
 ) 2006يي ىىىن االسىىىدفادي ىىىىا يىىىض الداىىىر علىىى ىىىدى لبىىىىض اليى يىىىاال ليسىىىةوليالظا
االتجدياعية ببُاديظا األه يض والد لعض.
 الداىىىر علىىى ىىىدى درات ال يىىىاداال الجا ايىىىة يىىىض ال ليىىىاال عيىىىىة الدراسىىىة لييارسىىىاال
اليسةولية االتجدياعية يض وليالظم ظ يط ً عن السياة الدى ييية اليدروة لدلك ال لياال.
 لف ىىط مبياىىة الىىدور الىىذي يي ىىن أ ت للابىىا اليسىىةولية االتجدياعيىىة يىىض لازيىىز السىىياة
الدى ييية يض ال لياال اليب لثة .
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 -0-3نموذج الدراسة الفرضي Study model
لارل ل يق أهدا الدراسة ل لب األ ر عداد ل ىؤ يرضىض يلضىح مبياىة الا يىة
بين دايراال الدراسة وويا لضح يض أد اه .

ارلبام
لأثير
ش ()0
نموذج الدراسة الفرضي
 -0-1فرضيعت الدراسة Study hypotheses
ىىن أتجىىل ل يىىق أهىىدا الدراسىىة واهدبىىار ل ظىىا الفرضىىض لىىم صىىيا ة جيلعىىة ىىن
الفرضياال الرئيسة والفرعية وعل الى ل اآللض :
الفرضية الرئيسة األول :
 توتجةةد يالقةةة ارتبةةعط ذات داللةةة إحمةةعمية بةةين المسةةؤولية االتجممعييةةة والسةةمعة المنظيميةةةالمدركة وتنبيق ينهع الفرضيعت الفريية اآلتية :
 للتجد ع ية ارلبىام ااال داللىة حصىائية بىين اليسىةولياال األه ييىة والسىياة الدى يييىة
اليدروة .
 للتجد ع ية ارلبىام ااال داللىة حصىائية بىين اليسىةولياال الد لعيىة والسىياة الدى يييىة
اليدروة .
الفرضية الرئيسة الاا ية :
 تةةؤ ر المسةةؤولية االتجممعييةةة ايجعبي ةع ً معنوي ةع ً فةةي السةةمعة المنظيميةةة المدركةةة وتنبيةةق ينهةةعالفرضيعت الفريية اآلتية :
ً
ً
 لةثر اليسةولية األه يية ايجابيا اىليا يض السياة الدى ييية اليدروة .
 لةثر اليسةولية الد لعية ايجابيا ً اىليا ً يض السياة الدى ييية اليدروة.
 -0-6دا الدراسة Study tool
اعديدال الدراسة اسدياري االسدبيا وأداي لل صلل عل البيا اال ااال الصلة بيدايرالظا ظ
ولطيىا لرين هيا :
المحور اقول :اليسةولية االتجدياعية ببُاديظا األه يىض والد ىلعض) حيىث يىام الباحاىا بد ىلير
يال لليسةولية االتجدياعية عل ويق لصلر . )Wheelen & Hunger , 2006
المحور اليعني :السياة الدى ييية اليدروة ظ ولدطين أرباة ةشراال رئيسىة هىض الوىالر حىلل
اليى يةظ وامعجام واالحدرامظ والا ةظ والسياة ال لية) باالسدىاد ل الي يال الذي أعده وىل ىن
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 ) Ponzi et al.,2011; Reputation Institute , 2012ويىد لىم اسىدايال يىال لي ىرال
اللياسض اي األوؤا ال ألفق ليا اًظ ال ألفقظ ألفق ل حد اظ ألفقظ ألفق ليا اً) .
 -0-2مجممع ويينة الدراسة Study population
ً
اهدار الباحاا تجا اة ال ادسية لد ل يدا ا ً للدراسة بلصفظا أوار اليى ياال دراوىا ألهييىة
الدور الذي للابا اليسىةولية االتجدياعيىة يىض لازيىز وىروعية وتجلدهىا ول ىلير أدائظىا ول سىين
سىىيادظا  .ويىىد ويىىع اهديىىار البىىاحاين على ال يىىاداال الجا ايىىة اليديالىىة بى عييىىدظ و اىىاو عييىىدظ
ورئ يس يسم) يض عيىىة ىن وليىاال تجا اىة ال ادسىية بلىا عىددها  )5ىن أصىل  )11وليىة وىل ظم
صا الا ال رار يض وليالظمظ وييدل ل لصلراال بايدي اليىدى عىظىاظ يطى ً عىن الياريىة واللبىري
الالييىىة والييارسىىة الدىىض ييدل ل ظىىا والدىىض لسىىظم يىىض ل ىىلير األداي ول سىىين سىىياة وليىىالظم .ويىىد
شيلا الايىة  )44ييادي تجا اية وؤعا عليظم االسدبا ة اليادي لظذا الاىرل اسىدرتجع ىظىا )44
بىسبة اسدرداد بلاا  )%91وويا لضح يض الجدول . )0
تجدول ( )0يدد االسممعرات الموزية والمسمرتجعة
الموقع القيعدل
ال لية

يميد

يدد االسممعرات الموزية

مععون
يميد
1
1
1

رميس قس
و فرع
4
6
1

6
9
1

8

00

6

1
13

8
49

8
43

كلية الهندسة  /تجعمعة القعدسية
كلية ال)إ البي)رل  /تجعمعة القعدسية
كلية القعنون  /تجعمعة القعدسية

0
0
0

كلية ال)إ  /تجعمعة القعدسية

0

1

كلية اإلدار واالقممعد  /تجعمعة القعدسية
المجموع

0
1

1
01

النسبة
المئوية
%011
%011
%011

ال لي

المسمرتجعة
6
9
1

%13
%011
%90

ويد ليالا دي تجيىع البيا ىاال يىض الجا ىب الايلىض ىن الدراسىة يىض ال ليىاال عيىىة الدراسىة بىالفدري
ن 1011/7/1إل . 1011/8/1
 -0-8الوسعم اإلحمعمية المعممد Statistical tools
ىىن أتجىىل ييىىال واهدبىىار يرضىىياال الدراسىىة ظ ي ىىد لىىم االسىىداا ة بيجيلعىىة ىىن األسىىاليب
امحصائية :
دايرالظا ظ واال را
 اللسؤ ال سابض ليارية سدلى تجاباال عيىة الدراسة بلصل
الياياري ليارية دى لودا امتجاباال عن وس ظا ال سابض.
 اا ل االرلبام البسيؤ  )Pearsonلد ديد مبياة الا ية بين دايراال الدراسة .
 اهدبار  Tالهدبار اىلية ع ياال االرلبام .
 اهدبار  Fالهدبار اىلية ع ياال الدأثير .
 اا ل الد ديد  R2لدفسير دار لأثير اليداير اليسد ل يض اليداير الياديد .
 -0-9االمبعرات دا الدراسة Tests of study tool
ل يىال صىدا االسىدبا ة وثبالظىىا يىام الباحاىا ب هطىاعظا لاىىدد ىن االهدبىاراال يبىل وباىىد
للؤيع االسدبيا عل أيراد عيىة الدراسة وي ا ً ليا يألض :
 االالمبعرات قب توزيع االسمبعنة  :والدض ليالا باهدباراال الصدا ال ىاهري ىن هى ل
ح ىالظم وئرائظىم
عرل االسدبا ة عل عدد ن الي يين اليلدصين للداىر على
حلل ي راال االسدبا ة ظ ويا لم اهدبار الويللية لف راال االسىدبا ة ىن هى ل مىرح عىدد
ن األسئلة عل السادي الي يين وأتجريا الدادي ال يض ضلي تجابالظم .
 االالمبةةعرات بعةةد توزيةةع االسةةمبعنة  :والدىىض ليالىىا باهدبىىار صىىدا االسىىدبا ة ىىن ه ى ل
اهدبىار االلسىاا الىداهلض الىذي أشىار لى أ هىىات ع يىاال ارلبىام اىليىة لتجبىة بىىين
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دايراال االسدبا ة ويا لم ع اي يدري ىاسبة لإلتجابة عل االسدبا ة ن يبل أيراد الايىة
بظىىد ل يىىق اليلضىىلعية وال يىىاد الدىىام وعىىدم الدىىدهل يىىض تجابىىاال اليب ىىلثين ولىىرت
ال رية ال ا لة للدابير عن ئرائظم .
 -1دراسعت سعبقة حول العالقة بين ممريرات الدراسة Review of Literatures about of
study variables
هىىىات الاديىىد ىىن الب ىىلس والدراسىىاال الدىىض لىاولىىا الا يىىة بىىين اليسىىةولية االتجدياعيىىة
والسياة الدى يييةظ ي د أشىارال دراسىة  )Hillen Brand & Money , 2007أ اليسىةولية
االتجدياعيىىة والسىىياة الدى يييىىة هيىىا وتجظىىا لايلىىة واحىىدي ظ ياليفظل ىىا لظي ىا صىىلة دداهلىىة ىىع
أص ام اليصل ة اليداا لين ع اليى يةظ وو هيا يوجاا األعيال الدض ن شا ظا هلق صىلري
يجابية لدى هةالي .وأظظرال دراسة اظد السياة  )Reputation Institute , 2010أ )8
ى يىىاال ىىن أصىىل  )10ى يىىاال لاد ىىد أ بىىادراال اليسىىةولية االتجدياعيىىة لاىىزؤ ىىن سىىياة
اليى يىاال ولزيىد ىىن يىدرلظا على اسىىد ام الاىا لين واالحدفىاظ بظىىمظ وتجىذم الزبىائنظ ولسىىظيل
دهللظا ل أسلاا تجديديظ وؤيادي حصدظا السليية .وبيىا الدراسة أ األداي الطىايص لليسىةولية
االتجدياعية يةثر سلبيا ً عل سياة للك اليى ياالظ يطى ً عىن أ شىرعيدظا واؤدهارهىا اليسىد بلض
يدليفىا لى حى بد وبيىر على سىيادظا الدىض لدجسىد ىن هى ل لصىريالظا اليسىةولية اتجدياعيىا ً ويىىض
سىىللوظا البيئىىض الىىلاعض  .وحاولىىا دراسىىة  )Katamba , 2010اهدبىىار الا يىىة بىىين وىىل ىىن
اليسةولية االتجدياعية والا اية الدى ييية وسللت اليلامىة األه يية وبين سياة اليى ية يىض عىدد
ن اليةسساال اليصريية يض أو ىدا بلا عددها  )65صرياظ ع سا دائجظا وتجلد ع ية يليىة
بىين دايىىراال الدراسىىة وبوى ل هىىا بىىين اليسىىةولية االتجدياعيىة والسىىياة الدى يييىىةظ وأوصىىا
الدراسة بطروري ا لرام للك اليصار بدرتجة أوبر يىض أ وى ة اليسىةولية االتجدياعيىة لدازيىز
سىىيادظاظ واهدبىىرال دراسىىة  ) Bayoud et al.2010الا يىىة بىىين اميصىىاح عىىن اليسىىةولية
االتجدياعيىىة يىىض أرباىىة أ ىىلاع ىىن األ و ى ة هىىض األ و ى ة البيئيىىةظ وأ و ى ة الزبىىل ظ واأل و ى ة
اليجديايةظ وأ و ة الاىا لين وبىين السىياة الدى يييىة يىض عيىىة ىن اليى يىاال الليبيىة بلىا عىددها
 ) 49ى يىىة للؤعىىا علىى أرباىىة ي اعىىاال هىىض الصىىىاعةظ اليصىىار والدىىأ ينظ اللىىد االظ
اليااد  .وللصىلا الدراسىة لى أ اليسىدلياال الااليىة ىن اميصىاح عىن اليسىةولية االتجدياعيىة
يي ىظا أ لزيد أو ل سن ن سياة اليى ياال ول ظا لياىل أداي الصىال يليىةظ يطى ً عىن أ ظىا لاىد
ةشراً الل اليا ً ظيا ً يي ن أ يساعد للك اليى يىاال على هلىق الصىلري اميجابيىة بىين اليىدراي
والاا لينظ لى تجا ىب ول ظىا سىبب رئيسىض يىديع الزبىائن للدلسىع يىض لاىا لظم ىع للىك اليى يىاال
وؤيىىىادي وىىىدريالظم ىظىىىاظ وهىىىض ااال الىديجىىىة الدىىىض للصىىىلا ليظىىىا دراسىىىة & Branco
 )Rodriguse, 2006ىىن أ اميصىىاح عىىن اليسىىةولية االتجدياعيىىة ي ىىق ال ايىىر ىىن اليزايىىا
اليظية لليى ية ويض د دظا لازيز سياة اليى ية لدى أص ام اليصل ة سلاي وا لا داهليين أو
هارتجيينظ الك أ هذا اميصاح ييال ةشراً عل ل سن السللت االتجدياعض والبيئض لليى ية بيىا
يطىين لظىا سىياة تجيىدي بالي ار ىة ىع اليى يىاال األهىرىظ ويىا اهدبىرال دراسىة Arshad et
 )al.,2012الا ية بين اليسةولية االتجدياعيىة ىن ى ىلر سى ض وسىياة اليى يىة واألداي يىض
عيىىىة ىىن اليصىىار الياليزيىىة بلىىا عىىددها  )17صىىريا ً س ى يا ً للسىىىلاال – 1009 – 1008
1010ظ أشىارال دائجظىىا لى أ اليسىىةولية االتجدياعيىىة لىرلبؤ با يىىاال يجابيىىة ظيىة ىىع سىىياة
اليى يةظ و اميصاح عن أ و دظا ياد تجزياً ن اسدراليجياال األعيال الظاديىة لى هلىق األداي
اليدفىىلا لليى يىىاال .ويىىض دراسىىة شىىا لة أتجراهىىا يريىىق ب اىىض لىىابع ليروىىز وليىىة بلسىىدن لليلامىىىة
الدى يييىة Mirvis et ) Boston College Center for Corporate Citizenship
 )al.,2012شيلا  )86ى ية ن وبرياال اليى ياال الااليية للؤعا عل  )17بلداًظ أظظرال
دائجظا أ هىات عدداً ن اليى يىاال الدوليىة يىض باىد الىدول والظىىدظ اليابىا ظ اللاليىاال اليد ىدي
األ ري يىىةظ تجىىىلم أيري يىىا عل ى الىىر م ىىن ول ظىىا ااال اىىدل عىىال سىىبيا ً يىىض لبىيظىىا لييارسىىاال
سةولة اتجدياعيا ًظ ل ن الك لم ياد ةشراً ظيا ً لسياة للك اليى ياال .يض حين أ هىات ى يىاال
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دولية أهرى يض دول والدا يارت ظ ير سا ظ يىلىداظ تجىلم ولريىا سىاهيا سىةوليالظا االتجدياعيىة
يض لازيز سيادظا وؤادال ن ث دظا يض أ اي لدلفة ن الاالم.

المبحث اليعني
المسؤولية االتجممعيية :المفهوم ،اقهمية ،اقبععد
 -1-0المسؤولية االتجممعيية Social responsibility
لاا لا ى ياال األعيال ه ل الىصص األول ن ال ر الياضض ع األهدا اليجدياية
عل أ ظا أهدا ىفصلة عن أهدا األعيال الدض ليارسظاظ ال أ الد دياال اليدزايدي الدض أهذال
للاتجىىا للىىك اليى يىىاال يىىض اليجدياىىاال الدىىض لايىىل ييظىىا والدايىىراال اليدسىىارعة يىىض بيئىىة األعيىىال
اليااصري عل اليسدلين الي لض والااليض تجالظا لدرت شيئا ً يويئا ً أ ب ايهىا واسىديرارها يىرلبؤ
بيدى لبىض للك اليى ياال لأل و ة اليجدياية والبيئية يض اسدراليجياال أعيالظا إبراهي 1101 ،
) 096 :ظ وأصبح لزا ا ً عليظىا أ لداا ىل ىع يطىايا اليجديىع والبيئىة بيسىةولية أوبىرظ أل ل يىيم
ادائظىىىا ال يدليىىىىص علىىى ادائظىىىىا اليىىىالض ي سىىىىبظ بىىىل علىىىى ادائظىىىا البيئىىىىض واالتجديىىىاعض أيطىىىىا ً
 .)Schermerhoren , 2010 : 107وعل الر م ن زاري الب لس الدض لىاولا اليسةولية
االتجدياعية ه ل الفدري الياضية ظ ال أ ال ائيين عل للك الب لس لم يدي ىىلا ىن يجىاد لاريىص
ب بلل عام لظذا اليفظلم  )Dahlsrud , 2006 :1ت ويعمقد ( )Culler , 2010:359أ
ي
الصالبة ل ين يض لداهل هذا اليفظلم بيفاهيم أهرى ااال ع يىة بىاليجديع ىظىا لامىىة الوىروة
)Corporate citizenshipظ ل لعيىىىة الوىىىروة )Corporate philanthropyظ جديىىىع
Community
)Corporateظ اال ىىىىىىد ا ىىىىىىع اليجديىىىىىىع
الوىىىىىىروة community
)involvementظ الا يىىىىاال ىىىىع اليجديىىىىع )Community relationsظ يطىىىىايا اليجديىىىىع
)Community affairsظ لىييىىة اليجديىىع ) Community developmentظ سىىةولية
الوىىىروة ) Corporate responsibilityظ الدسىىىليق االتجديىىىاعض للوىىىروة Corporate
 .) societal marketingواللايىىع أ اليسىىةولية االتجدياعيىىة ظىىاهري هطىىاا للتجظىىاال ىىر
عديدي ش لا ماراً لد لرهاظ يين وتجظىة الى ىر ال سىي ية لصىبح اليى يىاال سىةولة اتجدياعيىا ً
عىد ا ل ق أيص يدر ي ن ن األربىاح لليىال ين وحيلىة األسىظم .ويىض هىذا الصىدد يوىير رائىد
هذه الى رية  )Milton Friedmanال ائز على تجىائزي لبىل يىض االيدصىاد أ هىىات سىةولية
اتجدياعية واحدي ي ؤ ليى ياال األعيال لى صر يض اسدايار لاردها ب فايي يض أعيال ىن شىا ظا
ل يىق اليىىايع االيدصىادية لليىال ينظ و أي شىضي يىر للىك اليسىةولية سىل ي ىلل الا يىاال
االيدصادية يض السلا ويى در بأربىاح ى يىاال األعيىال Wheelen & Hunger , 2006 :
 .)57و ن هىا ي اليسةولياال االتجدياعية عل ويىق هىذا اليفظىلم ال وتجىلد لظىا يىض لف يىر رتجىل
الىك ي ىا
األعيالظ أل سةوليدا األساسية هض لا ىيم أربىاح اليىال ينظ و اا ىا لصىر بلى
يىفىق أ ىلالظم يىض يىر جالظىا أو أ ىا يدصىر بىدوايع يىر ايدصىادية Schermerhoren ,
 .)2010 : 107ولى لىق ال جىا اليةيىدي للتجظىة الى ىر هىذه يىض االعد ىاد أ األعيىال اليسىةولة
اتجدياعيا ً لد امع ع الدلتجظاال اليالية الظادية ل ؤيادي األرباح .أ ا ال جا األهىرى يظىض وىاآللض
زيعر .) 301 : 1119 ،
 سىىاهية ى يىىة األعيىىال ال ليىىة يىىض الجلا ىىب االتجدياعيىىة يىىد يجالظىىا لديدىىع بىفىىلا وبيىىر
ليص أحيا ا ً ويجب اال دباه لا .
 ال يي ىىن للجيظىىلر عىىاديً اسىىبة ى يىىة األعيىىال وبالدىىالض عىىدم يدرلىىا على الىىد م يىىض
تجلا ب ساهيالظا االتجدياعية .
 داباة األهدا االتجدياعية يد يطاص الارل الرئيسض لألعيال .
 لد لىىىب األعيىىىال هبىىىري و ظىىىاراال اتجدياعيىىىة يىىىد ال لدىىىلير لىىىدى ال ىىىائيين علىىى دارلظىىىا
. )Post et al.,2002:65
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 اا الجظا اليى ية م فاا اليبالا عل لىفيذ برا ا اليسةولية االتجدياعية يىا الىك ياىىض
ل يلظا ولفىا ً ضىايية يىد لىةدي لى ؤيىادي أسىاار اليىدجىاال واللىد اال الدىض لداا ىل بظىا ظ
وبالدالض لىا س سلبا ً عل لياظا ويللظا الدىايسية يض السلا الب رل – 14 : 1110 ،
. ) 13
 باد األ و ة االتجدياعية الدىض ليارسىظا باىد اليى يىاال لياىل بىدائل أه ييىة للدا يىة
عل أ و ة أهرى ير سةولة اتجدياعيا ً . ) Altamimi , 2010 : 30
ويض بداية الليسيىاال ن ال ر الياضض أ باق فظلم تجديد لليسةولية االتجدياعيىة عىىد ا
ور  ) Howard Bowenودابا اليلسىلم اليسىةولياال االتجدياعيىة لرتجىل األعيىال Social
 ) responsibilities of the businessmanيىىض الاىىام  1951والىىذي ياىىد البيىىا اليب ىىر
واليةثر للف ري ال دياة لليسىةولية االتجدياعيىة الدىض لى لىق ىن بىدأين )Gupta . 2009 : 33
هيا :
ً
 يسدىد الايل الليري أو الد لعض ل أ ت ن ييدلك اليال عليا أ ي دم باطا ىا لين هل
ب اتجة ليا .
 عل اليى ياال الدزام لجاه اليجديع الذي لايل يياظ أل ال لي والاروي الدض لديدع بظا للىك
اليى ياال صدرها اليجديع وبالدالض يدلتجب عليظا للبية احدياتجالا .
ويرى  )Bowenأ اليسةولية االتجدياعية هض الدزام اليى ية بيداباة السياساال وصىع
ال ىراراال ااال الصىلة بأهىدا اليجديىع ويييىا  )Bowen, 1953: 6وأ السىللوياال وال ىرا
الدض لايل بيلتجبظا للك اليى ياال يجب أ ت لى لىق ىن للتجظىاال الىك اليجديىعظ ويىا يىباىض عليظىا
واتجبىىىىىا ً أه ييىىىىىا ً لجاهىىىىىا )Khanifar et al., 2012:585ظ واوىىىىىر رائىىىىىد امداري
 )PeterDruckerأ اليسىةولية االتجدياعيىة لياىل الدىزام اليى يىاال لجىاه اليجديىع الىذي لايىل
يياظ يظض ةسساال اتجدياعية ولظا سةولياال لجىاه الاىا لين واليجديىع بوى ل عىام Drucker,
)1954: 37ظ وهذا ا أوده وىل ىن Davis, 1973: 312; Griser & Sapala, 2010: 8
) الىىذين ىىروا ل ى اليسىىةولية االتجدياعيىىة عل ى أ ظىىا اسىىدجابة اليى يىىاال ل ى ىىا هىىل أباىىد ىىن
اليد لباال االيدصادية والد ىيةظ وال ا ل يةظ يال الر م ن أهيية اليىايع االيدصادية الدىض لىوىدها
اليى ياالظ ال أ عليظا ل يق ىايع اتجدياعية أيطاً .ويرى  )Ali et al, 2010:477أ فظلم
اليسةولية االتجدياعية أ باق ن األصلاال الدض ل الب جديع األعيال بالايل عل ويىق اليبىاد
األه يية لدا يم اآلثار اميجابية لليجديع والد ليل ن اآلثار السلبية علياظ ولياىل الدزا ىا ً أه ييىا ً
بين اليى يىة واليجديىع لظىد ىن ه لىا لى ل ليىة الىروابؤ بيىظىا وبىين اليجديىع بيىا ياىزؤ ىن
ا دظىا يىض أاهىا الزبىائن واليجديىع بوى ل عىام الحمةدل .) 41 : 1114 ،وياد ىد Helg ,
 )2007 : 7أ ا يي ن لليى ية أ لصبح عطلاً سةوالً يىض اليجديىع الىذي لايىل ييىا ىن هى ل
اليساهية يض الدىيية اليسددا ة والايل عل ل سين تجلدي ال ياي اللاصة بال لى الاا لة وعلائلظم
يط ً عن اليجديع الي لض واليجديع بو ل عامظ ويا أ ظا ليال ن وتجظة ر Brammer et
 )al.,2006:1ىىده ً لد ا ىىل اليصىىالح االتجدياعيىىة والبيئيىىة ىىع عيليىىاال اليى يىىة عل ى أسىىال
ل لعض .يييا شدد الخفعتجي والرعلبي  ) 191 : 1118 ،عل أ ظا واتجب سا ض والدزام أه يىض
ملعض ن تجا ب اليى ياال لجاه اليجديع بفئالا اليلدلفة ع األهذ بى ر االعدبار الدليااال بايىدي
اليدى لدلك الفئاال و ىن ثىم لجسىيدها ويىق اىايير ليلسىة ىن يبيىل االهديىام بالزبىائن والاىا لين
والبيئة ظ ويا أ ظا لابر عن سةولياال األعيال الدض لسىاهم يىض بىىاي اليجديىع األيطىل لىيس على
اليسدلى الايليالض ي سب ظ بل عل اليسدلى الد لعض ظ يظىض ال لىرلبؤ ي ىؤ بىدور األعيىال يىض
اليجديع ظ ول ن أيطا ً بايلياال االسدجابة اليليلسة ليلاتجظة الدلياىاال االتجدياعيىة لىذلك اليجديىع
. )Vuontisjarui , 2006 : 332
ويىىد يىىز باىىد البىىاحاين ىىن أ اىىال  )Robbins , 1999 : 149بىىين اليسىىةولية
االتجدياعية  )Social responsibilityواالسدجابة االتجدياعيىة )Social responsiveness
باعدبار أ األول لسدىد ل اعدباراال أه يية روزي عل أهىدا بايىدي اليىدى لوى ل الدزا ىاال
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يض مار ر ية ورسالة اليى ية ظ يض حين ليال الاا ية الرد الايلض بلسائل لدلفة عل ا يجري
ىن لاييىىراال وأحىداس اتجدياعيىىة على األ ىىد ال ريىىب ويىض حىىاالال ايىىة على األ ىد البايىىد  .ويىىد
وصىص  )Buchhol & Carroll , 2009 : 56االسىدجابة االتجدياعيىة بأ ظىا عيليىة سياسىية
اتجدياعية لروز عل عيلياال األيراد واليى ياال لد ديد ولىفيذ ول ييم يدري اليى ياال عل الدليىع
واالسدجابة لل طايا واليواول اليلدلفة و دارلظا ظ والىظلل بي الب أص ام اليصالح الداهليين
واللىارتجيين  .وأوضىح  )Gupta , 2009 : 36أ اليى يىاال يي ىظىا أ لسىدجيب اتجدياعيىا ً
عىد ا لذهب ل أباد ن اليسةولياال الد لعية ن ه ل ى ياال يردية ظ و ى ياال ىةثري يىض
السلا لايل عل للتجيا األسىلاا ال ليىة ىل االسىددا ة ول يىق الوىراوة ىع اليجديىع اليىد ض ظ
والدايير يض السياسىاال الاا ىة ظ و ايىأي األداي اليسىةول اتجدياعيىا ً ظ و اسىبة األداي الطىايص ظ
يالل لي اليظية يض االسدجابة االتجدياعية ويىا ي ىلل  )Post et al.,20002:63هىض أ لصىبح
اليى ية واعية ل ل عىاصر البيئة الي ي ة بظا ظ وأ لسدجيب ليا هل للم ىظا  .و ىن وتجظىة
ىىر البىىاحاين يىىأ اليسىىةولية االتجدياعيىىة هىىض الدىىزام سىىا ض أه يىىض ل ىىلعض يا ىىس الر بىىة
ال ي ية الصادية لليى ية للايل بأباد ن اليدياال االيدصادية وال ا ل يىة واللااهىا ليجيلعىة ىن
ال راراال والييارساال الدض لابر عن ساعض بيلة لظد ل ل يق ىا هىل هيىر وريىاه لليجديىع
الذي لايل ييا .
 -1-1هميةةةةة المسةةةةؤولية االتجممعييةةةةة
responsibility
علىىى الىىىر م ىىىن لفىىىاوال وتجظىىىاال الى ىىىر حىىىلل ىىىدى لبىىىىض اليى يىىىاال ليزيىىىد ىىىن األدوار
االتجدياعية ظ ال هىات الفايا ً عل أ يارسة اليى ياال ليسةولياال اتجدياعية يض حىدود ايىىة
ليال عيلية ظية و فيدي مدا ة ص لظا ع جدياالظا ظ يط ً عن لاتجظة اال د اداال والطالم
اليفروضة عليظا ن شا اللياي بظىا ل يىق زايىا لليى يىة واليجديىع والدولىة أهيظىا الرةعلبي ،
: ) 81 – 83 : 1119
social

corporate

of

Significance

و ًال  :بعلنسبة للمنظمة

يبىىدو أ ى يىىة األعيىىال هىىض اليسىىدفيد األول تجىىراي لبىيظىىا سىىةولية اتجدياعيىىة بوىى ل
بادراال ل لعية ظ حيث ل سين ىاخ الايل السائد يض اليى ية ظ و شاعة روح الدااو والدرابؤ
بين لدلص األمرا ظ وأ اليسةولية االتجدياعية ليال لجاوم ياال ىع الدايىراال ال اصىلة يىض
حاتجىىاال الاىىا لين واليجديىىع ليىىىا س هىىذا الدجىىاوم با يىىاال ايجابيىىة لريىىع ىىن سىىدلياال األداي
ول ق ردود الض أيطل  .ويىد أورد  )Wheelen & Hunger , 2006 : 59أ الىة أهىرى
عل اليىايع اليد ة ن ول اليى ية سةولة اتجدياعيا ً وهض واآللض :
 االهديا اال البيئية يد لي ىظا ن ريع أساارها ول يق اللالي لا دظا .
 ث ة اليجديع باليى ية لساعدها على دا ىة ولابيىا ع يدظىا بىاليلردين واليىلؤعين دو
ال اتجة ل صر اليزيد ن الليا واليال .
 ب ا اليى ية اليسةولة اتجدياعيا ً تجذم األيدي الاا لة ن اللار بسظللة .
 اليى ياال اليسةولة اتجدياعيا ً عاديً ا ي ل ُ رحبا ً بظا يض البلدا األتجىبية .
 ب ا اليى ياال اليسةولة اتجدياعيا ً للظيص شظرلظا لىدى اليىلظفين الايىل يين لاىرل
سىادها يض األوياال الصابة .
 ال ىىدري علىى تجىىذم أ ىىلال اليسىىدايرين الىىذين يى ىىرو لىى االسىىداياراال يىىض اليى يىىة
اليسىىةولة اتجدياعيىىا ً وااال السىىياة ال يبىىة علىى أ ظىىا اسىىداياراال ر لبىىة علىى األ ىىد
ال ليل.
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عنيعً  :بعلنسبة للدولة
أ ييام ى ياال األعيال بيسةوليالظا االتجدياعية سيةدي ل للفيص األعباي عىظا ولجىد
بذلك شرواي ح ي يين يساهيل اظا يىض الدصىدي لإلشى االال االيدصىادية و االتجدياعيىة ظ عى وي
عل ى الىىك يىىا الىىلعض بالىىدور االتجديىىاعض يجاىىل الدولىىة أواىىر رييىىا ً يىىض مىىار ل يىىل الد ىىاليص
االتجدياعية اليلدلفة ول صيل سد الظا ن الرسىلم والطىرائب لدسىاهم يىض حىل وى لة الب الىة
وام فاا عل األ و ة الطرورية للد ة اليجديع .

عليعً  :بعلنسبة للمجممع

يي ىىىن ال ىىىلل ا اليجديىىىع هىىىل الىىىرابح األوبىىىر ىىىن الدىىىزام اليى يىىىاال بد يىىىل سىىىةوليالظا
االتجدياعية ن ه ل :
 ؤيادي الد ايل االتجدياعض بين لدلص شرائح اليجديع ويئالا .
 ل يق الادالة االتجدياعية ول لر حالة االسد رار االتجدياعض .
 ل سين تجلدي حياي اليجديع ن الىاحية اليادية والا ايية .
 ؤيادي اللعض بأهيية اال د ا بين ى ياال اليجديع و لدلص يئاال أص ام اليصل ة .
 ل سين الدىيية السياسية واليسايلة بيا يسظم يض االسد رار السياسض .
 راً الرلبام اليسةولية االتجدياعية بيفاهيم الوفايية ول ليىل السىرية يىض الايىل والصىدا
ي ظا لزيد ن الدرابؤ االتجدياعض ول ليل الفساد اليالض وامداري والسياسض .
 -1-4بععد المسؤولية االتجممعيية Dimensions of social responsibility
أصب ا اليسةولية االتجدياعية يض الليا ال اضر يلسىفة لدبىاهىا اليى يىاال يىض أ وى دظا
اليل يىىة  .وا يىا ً ىىن هىىذه ال ي ىىة ظ يىىرى الاديىىد ىىن البىىاحاين أ على اليى يىىاال األهىىذ بى ىىر
االعدبىىار لىىيس ي ىىؤ اليسىىةولياال االيدصىىادية وال ا ل يىىة بىىل اليسىىةولياال األه ييىىة واليبىىادراال
الد لعية يض جال االسدجابة للدليااال االتجدياعية األهىرى ظ ويىد اسىدىدال ئراي هىةالي البىاحاين
ل يلا  )Carroll, 1979الذي لطين أرباة أ لاع ن اليسةولياال اليد ا لة والدض يدلتجب
عل ى ية األعيال يارسدظا حد لسد يع الىيل والب اي  )Carroll , 1991 :42ظ وويىا هىل
واضح يض الو ل . )2

الش

( )2هرم المسؤولية االتجممعيية
) Source : (Carroll , 1991 : 42
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والً  :المسؤوليعت االقممعدية Economic responsibilities
لوى ل اليسىةولياال االيدصىادية ال اعىدي األساسىية لظىرم اليسىةولياال والدىض يدلتجىب على
اليى ياال للبيدظا لطيا ح لا اليال ين وحيلة األسظم  .ياليى ية الدض ال لسد يع ل يق األرباح
لليال ين ال لداح لظىا يرصىة الب ىاي يىض السىلاظ وياد ىد الرةعلبي ) 82 : 1119 ،أ اليسىةولياال
االيدصادية ليال الدور األول لألعيال يض مار ل لرها الداريلض ظ ياىد ا ي لم الرياديل ب واي
األعيال يأ الدايع األسال لىد يلظم اليلىامري هىل األربىاح والالائىد الدىض سي صىلل عليظىا ىن
تجراي يارسة الىوام .و ن هذا اليى لق يرى  ) Friedmanعدم تجىلاؤ اسىدايال اليىلارد بيىا
ال يا م بوى ل واضىح صىالح حيلىة األسىظم ويد ىدم على اليىدراي عىدم اليلىامري باألربىاح ىن
ه ل يارسة ظام اتجدياعية ير لز ة يا ل يا ً ) Baron , 2010 : 21ظ يظةالي اليدراي ويىا
يىىرى  ) Friedmanهىىم دريىىل وليسىىلا ىىال ين لألعيىىال الدىىض يىىديرو ظا وعلىىيظم أ ييالىىلا
صالح أولئىك اليىال ين ي ىؤ ظ ولىيس ىن اليىاسىب لظىم أ ت يدلىذوا يىراراال ل لعيىة أو يسىدايللا
لارد اليى ياال وي ا ً لدفطي لظم اللاصة لد يق أهدا اتجدياعية Branco & Rodrigues
.) , 2007 : 6
عنيع ً  :المسؤوليعت القعنونية Legal responsibility
وهىىض سىىةولياال عىىاديً ىىا ل ىىددها الدولىىة ىىن ه ى ل جيلعىىة ىىن ال ىىلا ين واأل يىىة
والدالييىىاال الدىىض يجىىب أ للدىىزم بظىىا ى يىىاال األعيىىالظ و ال ي ظىىا ل ىىع ل ىىا مائلىىة اليسىىايلة
ال ا ل يىىة .والباىىد ال ىىا ل ض ىىن وتجظىىة ىىر الب ةةرل ) 144 : 1116 ،ال يد ىىدد ضىىين ىىاا
اليى ية والزبل واليجديع و ا لرب ظم ن ع ياال ظ بل يايل عل حياية اليى يىاال فسىظا ىن
أسىىاليب اليىايسىىة يىىر اليوىىروعة الدىىض يىىد ل صىىل بيىظىىا و ىىا يدرلىىب عل ى الىىك ىىن صىىراعاال
وأؤ ىىاال .ويىىرى الرةةعلبي وإدريةةس  ) 113 : 1119 ،أ اليسىىةوليدين االيدصىىادية وال ا ل يىىة
دور اتجديىىاعض أوبىر الح ىا ً ظ يى اىى أل
ضىروريدا تجىداً ولوى
ال اعىدي األساسىىية ال باىاا ب
لدبى ى ية األعيال دوراً اتجدياعيا ً وهض للرا ال لا ين وال لسد يع ل ديم اليىدجىاال واللىد اال
الطرورية لليجديع .
عليع ً  :المسؤوليعت اقالالقية Ethical responsibility
علىىى الىىىر م ىىىن أ األهىىى ا ال لوىىى ل سىىىةولية لزا يىىىة علىىى اليى يىىىاال ويىىىا ي ىىىلل
 )Carroll , 1991 : 268ال أ ظا لو ل روىا ً ها ا ً ن أروا اليسةولية االتجدياعية لليى ياال
أل ياىىل الوىىضي األه يىىض الص ى يح ) لىىا ىىردوداال يجابيىىة عديىىدي  .ياليى يىىة اا لىىم لدبى ى
جيلعىىة ىىن اليبىىاد امرشىىادية الدىىض للتجىىا سىىللوظا األه يىىض يأ ظىىا لى تىن لسىىد ع الي اي ىىة على
ا ظا األه يض الدى ييض الذي ياد صدرا ً ظيا ً لصىىع أواىر ال ىراراال األه ييىة الدىض ل ىدم لظىا
أيطل اليىايع  .) Goetsch & Davis ,2010:84و ع عدم وتجلد ى لر واحد ظيين عل
الداا ىىل ىىع امش ى االال األه ييىىةظ ال أ الرةةعلبي  ) 91 : 1119 ،يىىرى أ ىىدراي اليى يىىاال
يي ىىىظم حىىل للىىك امشىى االال ىىن هىى ل للليفىىة ىاسىىبة ىىن اليى ىىلراال اليااليىىة وااليدراضىىية
اليرلب ىىة باللصىىائط الولصىىية لظىىم ظ وأ الياىىايير األه ييىىة وال ييىىة عىىاديً ىىا لسىىبق عيليىىة
ىا يىدم لوىرياا ىن يىلا ين يياىل تجىزياً ىن للىك الياىايير لدب ى
لطييىظا يض ال ىلا ين ظ حيىث
اليسةولياال األه يية ضرورية ل ل األعيال .
رابعع ً  :المسؤوليعت الم)ويية Philanthropic responsibility
لىىألض اليسىىةولياال الد لعيىىة يىىض ييىىة هىىرم سىىةولياال ى يىىاال األعيىىال ولطىىم وىىل
السللوياال واأل و ة امضايية الدض يراها اليجديع ر لبىةظ وهىض أ وى ة اهدياريىة يىر لز ىة
لليى ية لبادر ييظا بو ل سا ض ول لعض ولل لرحيبا ً ن اليجديع أل ظا ااال صلة بيوروعاال
ل يل ال يز لاظ ويا هل ال ال يض بىاي دور اليسىين واليساهية يض االجة الف ر و يرهىا .ويةوىد
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 )Daft & Marcic , 2009 : 136أ اليسىةولياال الد لعيىة لىبىع ىن ر بىة اليى يىة يىض
اليساهية يض أ و ة ليسا لز ة ايدصاديا ً أو يا ل يا ً أو أه ييىا ً وبالدىالض يأ ظىا لابىر عىن حىر
اليى يىىاال أل ل ىىل لامىىا ً صىىال ا ً ىىن هى ل الىىدعم الىىذي ل د ىىا ميا ىىة البىىرا ا اليلدلفىىة يىىض
جاالال الداليم والص ة واللد اال ام سا ية والا اية والفىل و يرها .وياد د AL-Ali et al.,
 )2010 : 933أ ا لرام اليى ياال يض ال هذه اليسةولياال يايىل على ل سىين صىلرلظا بىين
اليى ياال األهرى ويزيد ن والي الزبائن واليلردين وأص ام اليصل ة اآلهرين لظا .
اليسىىةولياال األرباىىة الدىىض لطىىيىظا يىىلا  )Carroll , 1979 , 1991هىىض
سةولياال رلبة بو ل هر ض دسلسل يا س الدرابؤ بيىظا ن تجظة ويطاظا يىض ىام أولليىاال
ن تجظة أهرى ظ ي يدليع ن اليى ياال بادراال سا ية وأه يية ت لم ل ن للىك اليى يىاال يىد
ي اا شلما ً وبيراً يض مار ل يل سىةوليالظا االيدصىادية وال ا ل يىة ىل جدياظىا الىذي لايىل
ييا ظ ييى ية األعيال لز ة بد يق األرباح والالائد االيدصادية لدلبية د لباال اليال ين وحيلىة
األسظم ظ ول ض لسدير بالايل يجب أ ل درم ال لا ين ولباد فسظا عن اليسائلة ال ا ل ية Keng
 .), 2010 : 36وليىا وا ىا اليسىةولية االتجدياعيىة ويىا يىرى )Robbins , 1999 : 149
لدلفىين يدجسىد سىدلاها و ىداها وي ىا ً
فظل ىا ً ر ىا ًويدياشى ىع االسىدجابة اليلدلفىة ألشىلا
ليد لباال الز ا والي ىا ودرتجىة الىلعضظ يىأ ىا يي ىن وصىفظا على أ ظىا سىةولياال ل لعيىة
اليلم يد لصبح سةولياال أه يية داً و ن ثم سةولياال يا ل ية باد الكظ و ن هىا يأ اليى يىة
الدض لدبى هذا الدور االتجدياعض سل ل ىل رائىدي و بىادري يىض مىار هد ىة اليجديىعظ وبالدىالض
ل ل أوار جاحا ً وياعلية يض ل يق أهىدايظا  .)Wheelen & Hunger , 2006 : 58ويةوىد
 )Babalola , 2012 : 43أ اليسةولية االتجدياعية عاديً ا ل ل ل لعيىة يىض مبيادظىا يظىض
لوير ل األ و ة الدض لدجاوؤ اماعا لل ىا ل ولا ىس الدلياىاال اليدايىري يىض اليجديىع وا ىا
لاده اليى ياال اليلم يارساال ئية ألعيالظا يد لصبح داً يارساال ال ىى عىظىا  .ويىد بىين
باد الباحاين أ اىال  )Strier , 1979 ; Zairi , 2000ى ً عىن الرةعلبي – 96 : 1119 ،
 ) 92أ ال يام بالدور االيدصادي والدور ال ا ل ض ييال د لباال لز ة ليى ية األعيال ال ا ا ال
ييال سىةولية اتجدياعيىة بىل ال اعىدي الطىرورية لل يىام بالىدور االتجديىاعض الح ىا ً ظ و ىن هىىا يىدم
الباحاىا  )Wheelen & Hunger , 2006يلاتجىا ً لليسىةولية االتجدياعيىة يدطىين ىلعين
لليسةولياال هيا اليسةولياال األه يية واليسةولياال الد لعية وويا هل واضح يض الو ل . )4
مسؤوليعت اقيمعل
المسؤولية االتجممعيية
المسؤوليعت الم)ويية
(المسعهمة في تحقيق
رفعهية المجممع )

المسؤوليعت اقالالقية
(يم مع هو صحيح)

المسؤوليعت القعنونية
(االلمزام بعلقوانين )

المسؤوليعت االقممعدية
(تحقيق اقربعح)

ش ل )4
سةولياال اليى ية واليسةولية االتجدياعية
) Source : ( Wheelen & Hunger , 2006 : 58
ويدفق الباحاا ع وتجظة الى ر الساب ة ول ال يىام بالىدور االيدصىادي وال ىا ل ض يياىل د لبىاال
لز ة ليى ية األعيال ظ ياليى ية لز ة بد ديم اليىدجاال واللد اال الدىض للبىض حاتجىاال اليجديىع
وىىض ل ىىق األربىىاح ليال يظىىا ظ ويىىا أ ظىىا لز ىىة باماعىىا لل ىىلا ين والدوىىريااال الىايىىذي و ال يأ ظىىا
لدارل لليساي لة ويا أشىر ا ظ ويىض وى الىىلعين ىن اليسىةولياال ال وتجىلد ليسىةولية اتجدياعيىة
بياىاهىا ال ي ىض ظ وهىذا ىا ديىع الباحاىا لى لبىىض وتجظىة ىر) (Wheelen & Hunger ,
2006يض هذه الدراسة .
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المبحث اليعلث
السمعة المنظيمية المدركة ،المفهوم ،اقهمية ،القيعس
 -4-0مفهوم السمعة المنظيمية Corporate reputation concept
لياىىىل السىىىياة أحىىىد اليلتجىىىلداال يىىىر اليليلسىىىة الدىىىض ل ىىىر اليى يىىىاال علىىى بىائظىىىا
والي اي ة عليظا ألهييدظا يض ب اي اليى ية واسديرارها يىض ظىرو األؤ ىاال & Marcellis
 . )Teodores , 2012 : 7والسىىياة الجيىىدي لي ىىن اليى يىىة ىىن اسىىد ام أيطىىل ال فىىاياال
اللظيفيىىة وتجىىذم اليسىىدايرين و ىىن ثىىم اللصىىلل ل ى االسىىددا ة الدىىض لجالظىىا يىىادري عل ى ل يىىق
اليىىىايع ليلدلىىص أصى ام اليصىىل ة اليداىىا لين اظىىا سىىلاي وىىا لا ؤبىىائن أو عىىا لين أو جظىىزين
و يىىرهم  .و اا وىىا أ لىىب البىىاحاين والدارسىىين يىىد اهدلفىىلا يىض جىىال يجىىاد لاريىىص دفىىق عليىىا
للسياة الدى ييية ال أ ظم دف ل عل ديجة أساسية فادها أ سياة اليى ية لاىزؤ ىن ياعليدظىا
يىىض ل يىىق أهىىدايظا  . )Bontis & Booker , 2007 : 1430ولا ىىس السىىياة للياىىاال
اليرايبين ليا سد ل عليا لصرياال اليى ية يظض أداي وظيفية يدي ن ن ه لظا هىةالي اليىرايبين
ن الدىبة بو ل أوار دية بدلك الدصىرياال يىض وىل لاا لظىا ولفاع لظىا ىع ؤبائىظىا ظ يطى ً عىن
هلىىق ال ييىىة الااليىىة ل يلىىة األسىىظم  . )Macmillan , 2008 : 17ويى ىىر – Luoma
 )aho,2008:2ل السياة عل أ ظىا سىجل ليى ثر اليى يىة يىض الياضىض ظ ويىا أ ظىا لياىل ديجىة
ال م عل يدري اليى ياال عل هلق ال يية ن ى لر أصى ام اليصىل ة Lange & Lee ,
 )2011 : 15ظ وهىىض اليىىدى الىىذي لدييىىز ييىىا اليى يىىة بو ى ل واضىىح بىىين لدلىىص جيلعىىاال
أص ام اليصل ة ضين جالظا الدى ييض ظ واليدى الذي لدفلا ييا عل ىايسيظا Ridova et
 )al., , 2005 : 1035ظ وهض سدلى ي ة اليى ية الذي لصبح ىن ه لىا يىادري على ل ىلير
االظا  . ) Shamies , 2003 : 199ويا لا ىس ا باعىاال أصى ام اليصىل ة لجىاه ى يىالظم
لهىا بىىيؤ ىدد  )Basdeo et al., 2006 : 1206ظ وهىض جيلعىة ىن
و يلظم للدصىر
الياىار والالامىىص الدىىض لدوى ل ىىن يبىىل لدلىص أصى ام اليصىىل ة حىلل اليى يىىة وأ وى دظا
اليلدلفة  )Zyglidoupoulos , 2001 : 410ظ ويد أود عىدد ىن البىاحاين بوى ل هىا على
الجىلدي ويةشىر ظىم يىض ييىال سىياة اليى يىة و ىىظم  )Haunschilds , 2006 : 102الىذي
أشار ل أ السياة الدى يييىة هىض حصىيلة الد يىيم اليلضىلعض للزبىائن لجىلدي اليىىدا أو اللد ىة
الدض ل د ظا اليى ية  .ووىذلك وىل ىن  )Benjamin & Podolng , 1999 : 563ىن هى ل
لأويىىىدهيا علىىى الجىىىلدي السىىىاب ة باىىىدمها ىىىلرداً الل اليىىىا ً ظيىىىا ً بالىسىىىبة للجىىىلدي ال اليىىىة ظ و
 )Washington & Zajac , 2005 : 283اللذا وصىفا السىياة على أ ظىا فظىلم ايدصىادي
أساسض يييز بىين الجىلدي الفاليىة والجىلدي اليدلياىة ظ وهىض دالىة لجىلدي اليىىدا والي ىدري امداريىة
و يزاال أهرى يدم ل يييظا ن يبل لدلص أص ام اليصل ة اليداا لين ع اليى ية Mayer ,
 . )2006 : 70ويىد أوىد  )Robinson et al.,2008:4هىذا الياىى بىال لل أ السىياة ع ىة
د الة على تجىلدي اليىىدا ظ يالزبىائن لىديظم ال ىدري على ديىع األسىاار الااليىة لليى يىاال الدىض لديدىع
بالسىىىياة الجيىىىدي ظ ويىىىا أ الاىىىا لين يفطىىىلل الايىىىل ىىىع اليى يىىىاال ااال السىىىياة اميجابيىىىة ظ
وييارسىىل األعيىىال الصىىابة ىىع اليى يىىاال الدىىض ليدلىىك هىىذه السىىياة ظ وي بلىىل حد ى بالي ايىىأي
واألتجىلر ال ليلىىة اظىىا  .وأشىىار وىىل ىىن  )Deutsch & Ross , 2003 : 1004ل ى أ
اليى ياال يي ىظىا ل ىلير سىيادظا ىن هى ل اهديا ظىا بالاديىد ىن اليجىاالال ىظىا الجىلدي الااليىة
ليىدجالظا ظ ع ياال عيلظا ظ و يارسالظا البيئية  .وياد د  )Carter , 2006 : 1145أ السياة
الدى يييىىىة ال ل ىىىص عىىىىد حىىىد تجىىىلدي امداري ظ تجىىىلدي اليىدجىىىاال واللىىىد اال ظ اليسىىىةولياال البيئيىىىة
واليجدياية ظ وامبىداعاال الدىض ل ىد ظا ظ بىل لداىداها لى للبيىة ل لاىاال وميلحىاال وىل أصى ام
اليصل ة ن ه ل أدائظا اليدييز الذي يةدي ل لا يم ال يية لظم بو ل سدير .
ولوىىير سىىياة اليى يىىة ىىن وتجظىىة ىىر اظىىد السىىياة لى وىىل ىىا يدلياىىا الاىىا لل ىىن
ى يىىالظم ظ يظىىض لىىذهب لىى ىىا باىىد ل ىىديم اليىدجىىاال واللىىد اال لدةوىىد علىى اال فدىىاح الوىىا ل
وااللصىاالال الصىادية ىع وىل األمىرا اليىةثري يىض اليى يىة Reputation institute ,
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 . )2012 : 1و ن وتجظة ر الباحاين يأ السياة الدى ييية هض اال بىاع الىذهىض الوىا ل الىذي
يدو ى ل ىىن يبىىل لدلىىص أص ى ام اليصىىل ة اليداىىا لين ىىع اليى يىىة حىىلل أ و ى دظا وأ يدظىىا
ويرارالظا وسياسالظا والذي يد دد يىض ضىليه اسىديرار ع يىالظم ولاىا لظم ودعيظىم ىن عد ىا ظ
وبالدالض ي ظا لدجسد يض ول الجظلد وام جاؤاال اليدييزي الدض لر ىض ىن ورايهىا للىك اليى يىاال
وسب رضا اليجديع ول يق رياهيدا .
 -4-1همية السمعة Significance of reputation
لاد السياة الجيدي أدايً ةثري بيد اليى ياال لد يق أهدايظا االسدراليجية الدض لديال بللق
ال يية ظ و يل الرب ية ظ ول يق الييزي الدىايسية اليسددا ة الدض لسظم يض ب ايها و يلها الوىا ل .
وياد ىد  )Samaiziene & Jucevicius , 2010 : 49أ السىياة اميجابيىة ل ىق لليى يىة
جيلعة ن اليزايا لديال يض اآللض :
 ا ية ل يق أرباح ييزي .
 تجذم ؤبائن تجدد .
 ىح اليىدا أو اللد ة ييية ضايية .
 ؤيادي رضا الاا لين ووالئظم .
 سظللة اللصلل أليطل د ض اللد اال اليظىية ال وواالال امع اليدييزي و يرها .
 لازيز يلي اليى ية يض جال تجذم شرواي األعيال واليسدايرين الجدد .
 ل سين ع ية اليى ية ع اليلردين واليلؤعين وأص ام اليصل ة اليباشرين .
وؤاد  ) Testa , 2008 :3عل للك اليزايا ا يألض :
 اسد ام اليلارد البورية ال فليي للايل يض اليى ية واالحدفاظ بظم .
 الايل و لاتجز لدهلل اليىايسين الي ديلين .
 -4-4قيعس السمعة المنظيمية Measuring corporate reputation
هىات ث س دارل رئيسة لى لق ىظا وتجظاال ر الباحاين يض لاريفظم ليفظىلم السىياة
الدى ييية وهض )Marta carrio , 2011 : 2
 مدرسة المقيي Evaluation school
يى ىىر لى السىىياة الدى يييىىة على ويىىق هىىذه اليدرسىىة على أ ظىىا ل يىىيم م داتجيىىة اليى يىىة
 )Productivityىىىىن وتجظىىىىة ىىىىر أصىىىى ام اليصىىىىل ة األساسىىىىين الي للىىىىل اليىىىىاليل ظ
اليسىىدايرو ظ اليسىىاهيل ظ يط ى ً عىىن ىىدراي ال يىىة ) والدىىض لروىىز عىىاديً عل ى الىدىىائا الياليىىة
لليى ية .
 المدرسة االن)بعيية Impression school
لد ىىدد السىىياة الدى يييىىة على ويىىق رواد هىىذه اليدرسىىة يىىض ضىىلي اال بىىاع الىىذي للل ىىا
اليى يىىة لىىدى األيىىراد الزبىىائن و  /أو الاىىا لين ) الىىذين لرل ىىز وتجظىىاال ىىرهم علىى أ وىى ة
الدسليق واليلارد البورية والصاالال اليى ية .
 المدرسة العالقعتية Relational school
ليال السياة الدى ييية هىا الفجلي ىا بىين وتجظىاال ىر أصى ام اليصىل ة الىداهليين
الظليىىة  )Identityوأص ى ام اليصىىل ة اللىىارتجيين الصىىلري  )Imageحيىىث ياديىىد ل يىىيم
اليى يىة على وتجظىاال ىىر لدلىىص أصى ام اليصىىالح والدىىض لدوى ل يىىض ضىىلي الا يىة ىىا بىىين
الظلية والصلري ظ و ا بين الصلري والسىياة الدى يييىة  .واسىدىاداً لى اليىدارل اليىذولري ظ ي ىد
ملر البىاحال عىدداً ىن الىيىاا الدىض يي ىن اعديادهىا ل يىال السىياة الدى يييىة هىض ( Marta
 )Carriói, 2011 :4ت
 نموذج المنظمعت اقكير إيجعبع ً في الواليعت الممحد اقمري ية ()AMAC
يسدىد هذا الىيلا ال تجراي ل ييم ل  ) 500ن اوبر الورواال األ ري يىة على أسىال
الىدائا اليالية ظ األداي األيطل ظ و ادل الدورا ن يبل عيىة ن الدىفيىذيين واليىدراي والي للىين
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الياليين يض ول ي اع ن ال اعاال اليويللة بىالد ييم مع ىاي ل يىييظم لدلىك الوىرواال على ويىق
يال لدراوح درتجالا بين  ) 1 – 10باالسدىاد ل  )8سياال هض امبداع ظ وتجىلدي امداري ظ
واالسدايار مليل األتجل ظ واليسةولية االتجدياعيىة ظ و داري اليىلارد البوىرية ظ وتجىلدي اليىدجىاال
واللد اال ظ واألداي اليالض ظ واسدايال لتجلداال اليى ية .
 نموذج المنظمعت اقكير إيجعبع ً في الععل ()WMAC
ً
لم ل لير هذا الىيلا عام  )1997ليويل أوبر عدد ىن الوىرواال األواىر عجابىا على
سدلى الاالم بلا عددها  )1500شروة ىظا  )1000شروة رائدي يض أ ري ا الويالية و )500
شروة عل اليسدلى الدولض للؤعا عل  )55ي اعا ً يض  )44بلىداً ىن بلىدا الاىالم ظ وشىيلا
عيىظا دراي ولىفيىذيين و ليىين ىاليين للداىر على وتجظىاال ىرهم حىلل أيطىل الييارسىاال
الدض ل دد سياة اليى ياال  .وأسدىد الد ييم ل السياال الدض لم امشاري ليظىا يىض الىيىلا السىابق
ع ضاية سية أهرى هض ياعلية اليى ية عل اليسدلى الدولض .
 نموذج حعص سمعة المنظمة ()CRQ
ملر هذا الىيلا ىن يبىل اظىد السىياة بالداىاو ىع ةسسىة Harris Interactive
عام  1998للدالب عل أوتجا ال صلر يض الىياا الساب ة لادم ليايلظا ال ايض ألص ام اليصل ة
 .ويدطين هذا الىيلا تجراي اسىد ع رأي لايىلم اليجديىع للداىر على الوىرواال الير لبىة
واألوار احدرا ا ً ن يبل األيراد واألسبام ال ا ىة وراي الك باالسىدىاد لى جيلعىة ىن السىياال
لم لبليبظا يض سا أبااد رئيسة هض امعجام الاامفض ظ واليىدجاال واللد اال ظ والىدائا الياليىة
ظ والر ية وال يادي ظ وبيئة الايل ظ واليسةولية االتجدياعية ) .
 نموذج RepTrakTM Pulse
الدراسة الياي ة أل لىب الىيىاا اللاصىة ب يىال السىياة الدى يييىة لوىير لى أ للىك
الىياا لروز على الالا ىل أو الي ىدداال الدىض لىةثر على سىياة اليى يىاال ولظىذا السىبب حىاول
) )Reputation Institute , 2012ل ىىلير يىىال شىىالري Emotion - based
 )measureللسياة الدى ييية يفصل بين لتجظاال السىياة  )Reputation driversوالي يىال
فسا أملق عليا لسيية  RepTrakTMPulseويا هل واضح يض الو ل . )4

ش ()3
The Rep Trak TM Model
) (Source : Reputation Institute, 2012 ; Mirvis et al., 2012 : 10
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وي حظ ن الو ل اليذولر ا يألض :
1ت ن سمعة المنظمة يم ن قيعسهع في ضوء مع يأتي (: )Ponzi et al., 2011 :22
 اإليجعب واالحمرام  :الذي ييى ا األشلا لليى ية والىذي يىىا س ىن هى ل أ وى دظا
الجيدي يض جال ل دييظا اليىدجاال واللد اال بالجلدي الاالية ظ يط ً عن يارسالظا األه يية
الرائاة .
 اليقة بعلمنظمةة  :لسىد يع اليى يىة وسىب ث ىة اآلهىرين عىىد ا لدفىلا على ىايسىيظا يىض
جىىال هد ىىة ؤبائىظىىا و جدياظىىا الي لىىض ىىن ه ى ل أ يدظىىا وعيليالظىىا وبرا جظىىا وسياسىىدظا
اليد لري ظ ويا أ اليى ياال الدض ليدلك سج ً لاريليا ً يللياً بالدجارم الىاتج ة ظ والوفايية
ظ والصىىدا ظ وااللصىىاالال اليىىةثري ىىع وىىل األمىىرا سىىد ل لضىىع ث ىىة ل ىىل األمىىرا
واليجديع بو ل عام .
 الشعور الجيد ين المنظمة  :لىبع اليواعر الجيدي لجىاه اليى يىة ىن هى ل يىدرلظا على
هلىىق الجىىلدي الااليىىىة يىىض امداري ظ واألداي ظ والاىىا لين ظ وبرهىدظىىىا ل يىىق اليىىىايع اليااليىىىة
ألص ام اليصل ة واليجديع و ل.
ً
ً
 الشعور بأن المنظمة تملك سمعة كلية تجيد  :يي ىن لليى يىة أ لللىق شىالرا يليىا عىن
سيادظا اميجابية الوا لة لدى اآلهرين ن ه ل يارسالظا ظ و ساهيالظا الفاعلة يىض ل يىق
الرياهيىىة الوىىا لة لليجديىىع الىىذي لايىىل ييىىا ظ وهل ظىىا الصىىلري اميجابيىىة يىىض جىىال ييادلظىىا
لإلعيال الدض لىفذها.
 -1تسم)يع المنظمة تعزيز سمعمهع من الالل المركيةز يلة اقبعةعد السةبعة اآلتيةة ( Mirvis et
 )al., 2012 :10ت
 اليىدجاال واللىد اال  Products / servicesظ امبىداع  Innovationالايىل Work
 Placeظ ال اويية  Governanceظ اليلامىة  Citizenshipظ ال يادي Leadership
ظ األداي  .performanceويا واضح يض الو ل . )4
 -4إن النموذج المذكور يحقق العديد من المزايع بعلمقعرنة مع النمعذج اقالرى ( Ponzi et al.,
: )2011 : 32
 ا ية اسدايالا تجىبا ً ل تجىب ع الي اييس األهرى .
 يي ن ل ييسا واسدايالا يض ظل ث اياال دىلعة .
 ا ية لل صلل عل بيا اال دراوية ن عيىة وبيري ن اليواروين .
 ا ية اسدايالا ع ل ىياال االسد ع الد ليدية وام در يا .
 الديييز بين يال السياة الدى ييية و لتجظاال أو دداال السياة فسظا .
وهذا ا ديع الباحاين ل لبىض الىيلا اليذولر يض دراسدظيا هذه.
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المبحث الرابع
اإلطعر العملي للدراسة
يدطين اممار الايلض للدراسة ث ثة تجلا ب رئيسة ظ يدالق الجا ب األول بي ىاييس الدراسىة ظ
يييىىا يدالىىق الجا ىىب الاىىا ض باللصىىص امحصىىائض ليدايىىراال الدراسىىة .أ ىىا الجا ىىب الاالىىث ييدالىىق
باهدبار يرضياال الدراسة.
والت مقعييس الدراسة
اعديدال الدراسة ال الية عل ياسين رئيسين هيا :
 -1يال اليسةولية االتجدياعية
 -1يال السياة الدى ييية
ً
وي دم الجدول ) (3وصفا ً لفصيليا عن هذه الي اييس.
يال ) (Likertاللياسض  .ويىد لراوحىا
ويد صييا تجييع اييس الدراسة باالعدياد عل
ييم اا ل ورو باخ ألفا بين ) (0.81-0.75وهض بللة حصائيا ً يض الب لس امدارية والسىللوية
أل يييدظا أوبر ن )(Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75ظ والدض لدل عل أ الي اييس
لدصص بااللساا الداهلض .
تجدول )(3
ملخص مقعييس الدراسة
المقيعس
المسؤولية االتجممعيية
0ت المسؤوليعت اقالالقية
1ت المسؤوليعت الم)ويية
السمعة المنظيمية

يدد
الفقرات
15
7
8
4

ممدر المقيعس

الرمز

كرونبعخ الفع

إيداد البعحيين يل وفق تمور
()Wheelen & Hunger , 2006

RES
ETH
VOL

0.77
0.75
0.81

Ponzi et al.,2011; Reputation
Institute , 2012

REP

0.78

عنيعًت الوصف اإلحمعمي )(Statistical description
يدطين الجدول ) (3األوسام ال سابية ظ واال راياال اليايارية ليدايراال الدراسة ظ وواآللض :
0ت المسؤولية االتجممعيية
 المسؤولية اقالالقية
حصل بُاد اليسىةولية األه ييىة ) (ETHعلى دلسىؤ حسىابض عىام بلىا ) (3.23وبىا را
اياري عام بلا )(0.80ظ ا يوير ل ا سجام تجاباال أيراد الايىىة بلصىل ي ىراال هىذا البُاىد.
ويدل اللسؤ ال سابض الاام لظذا البُاىد على وتجىلد ل بىل يجىابض بسىيؤ ىن يبىل ال يىاداال الداليييىة
عيىة الدراسة لجاه لىلير هىذا البُاىد أل يييىة اللسىؤ ال سىابض أوبىر سىبيا ً ىن اليدلسىؤ الفرضىض
).(3
 المسؤولية الم)ويية
بلا اليدلسؤ ال سابض لبُاد اليسةولية الد لعية ) (3.12) (VOLوبا را اياري عىام بلىا
)(1.01ظ ا يوىير لى ا سىجام والسىاا تجابىاال أيىراد الايىىة بلصىل ي ىراال هىذا البُاىد .ويىدل
اليدلسىىؤ ال سىىابض الاىىام لبُاىىد اليسىىةولية الد لعيىىة عل ى وتجىىلد ل بىىل يجىىابض ىىن يبىىل ال يىىاداال
الداليييىىة عيىىىة الدراسىىة لجىىاه لىىلير هىىذا البُاىىد أل يييىىة اليدلسىىؤ ال سىىابض أوبىىر ىىن اليدلسىىؤ
الفرضض ).(3
ووي ا ً ليا ل دم ي اليدلسؤ ال سابض الاام ليداير اليسىةولية االتجدياعيىة بلىا ) (3.18وبىا را
عام بلا ) (0.91داالً عل وتجىلد االلسىاا يىض تجابىاال عيىىة الدراسىة لجىاه األباىاد األساسىية لظىذا
اليداير .وعيل ا ً يابر هذا اليدلسؤ ال سابض عن وتجلد ل بل يجىابض لجىاه لىلير أباىاد اليسىةولية
االتجدياعية يض الجا اة عيىة الدراسىةظ ىع ح ىة أ بُاىد اليسىةولية األه ييىة يىد حصىل على
دلسؤ حسابض أعل يض حين حصل بُاد اليسةولية الد لعية عل سدلى أيل.
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1ت السمعة المنظيمية
حصىىل دايىىر السىىياة الدى يييىىة ) (REPعل ى دلسىىؤ حسىىابض عىىام بلىىا ) (3.87وبىىا را
اياري عام بلا )(0.78ظ يا يوير ل ا سجام امتجاباال اللاردي بلصل ي راال هذا اليدايىر.
ويدل اللسؤ ال سابض الاام لظذا اليداير عل وتجلد ل بل يجابض ىن يبىل ال يىاداال الداليييىة عيىىة
الدراسة لجاه للير هذا اليداير أل ييية اليدلسؤ ال سابض أوبر ن اليدلسؤ الفرضض ).(3
تجدول )(4
المموس)عت الحسعبية واالنحرافعت المعيعرية لممرير المسؤولية االتجممعيية والسمعة المنظيمية
REP

RES

VOL

ETH

3.87
0.78

3.18
0.91

3.12
1.01

3.23
0.80

Study variables
Summary statistics
Mean
Standard deviation

عليعًت االمبعر الفرضيعت
 .1الفرضية الرميسة اقول
" توتجةةد يالقةةة ارتبةةعط موتجبةةة ذات داللةةة إحمةةعمية بةةين المسةةؤولية االتجممعييةةة بداللةةة بععدهةةع
مجممعةً والسمعة المنظيمية "
اعديىىدال هىىذه الدراسىىة عل ى اا ىىل االرلبىىام البسىىيؤ ) (Pearsonالهدبىىار الفرضىىية الرئيسىىة
األول واليديالة با ياال االرلبام بين أباىاد اليدايىر اليسىد ل اليسىةولية االتجدياعيىة) واليدايىر
الياديىىىىد السىىىىياة الدى يييىىىىة) .ا ي ظىىىىر الجىىىىدول ) (5صىىىىفلية اىىىىا ال االرلبىىىىام البسىىىىيؤ
) (Pearsonبين أبااد هذه اليدايراال .ويبل الدهلل يض اهدبار الفرضياال الفرعية لظذه الفرضية
يىىا الجىىدول ) (5يوىىير أيطىىا ل ى حجىىم الايىىىة ) (100و ىىلع االهدبىىار ) .(2-tailedو لدصىىر
) (Sig.يض الجدول يوير ل اهدبار اىلية اا ل االرلبام ن ه ل ار ة ييية ) (tالي سلبة
ع الجدولية ن ير أ ت ي ظر يييظا .ي اا ظظر وتجلد ع ة )**( عل اا ل االرلبام يأ هىذا
ياىض بأ ييية ) (tالي سلبة أوبر ن الجدولية .ويدم ال ىم على ىدار يىلي اا ىل االرلبىام يىض
ضلي ياعدي )(Cohen & Cohen, 1983ظ وواآللض :
* ع ية االرلبام ىلفطة  :اا وا ا ييية اا ل االرلبام ايل ن 0.10
* ع ية االرلبام اددلة  :اا وا ا ييية اا ل االرلبام بين 0.30 - 0.10
* ع ية االرلبام يلية  :اا وا ا ييية اا ل االرلبام أعل ن 0.30
ولدفرع ن هذه الفرضية ث س يرضياال يرعية هض :
 -0-0توتجةةد يالقةةة ارتبةةعط ذات داللةةة إحمةةعمية بةةين بدعةةد المسةةؤولية اقالالقيةةة وممريةةر السةةمعة
المنظيمية
ي ظىىر تجىىدول صىىفلية االرلبىىام ) (4بىىأ هىالىىك ع يىىاال ارلبىىام يليىىة أل يييدظىىا أوبىىر ىىن
 )0.30وااال داللة اىلية عىد سدلى ) (% 1بين بُاد اليسةولية األه يية والسىياة الدى يييىة.
ا بلاا ييم اا ال االرلبىام البسىيؤ بىين هىذه البُاىد واليدايىر اليىذولر ) .(0.564ولىدعم هىذه
الىديجة ص ة الفرضية الفرعية  )1بو ل وا ل .
 -1-0توتجةد يالقةةة ارتبةعط ذات داللةةة إحمةةعمية بةين بدعةةد المسةةؤولية الم)وييةة وممريةةر السةةمعة
المنظيمية
يارل تجدول صفلية االرلبام ) (4بىا هىالىك ع يىاال ارلبىام اددلىة وااال داللىة اىليىة
عىد سدلى ) (%5بين اليسىةولية الد لعيىة والسىياة الدى يييىة وبىين بُاىد اليسىةولية األه ييىة
والسىىياة الدى يييىىة .ا بلاىىا يىىيم اىىا ال االرلبىىام البسىىيؤ بىىين هىىذه البُاىىد واليدايىىر اليىىذولر
) .(0.206ولدعم هذه الىديجة ص ة الفرضية الفرعية  )1بو ل وا ل .
ً
ىع ح ىىة وتجىلد ع يىىة ارلبىام يليىىة بىىين اليسىةولية االتجدياعيىىة بأباادهىا جدياىة والسىىياة
الدى ييية ظ حيث بلاا ييية اا ل االرلبام بيىظيىا  )0.587عىىد سىدلى  )%1ظ ولىدعم هىذه
الىديجة ص ة الفرضية الرئيسة بو ل وا ل.
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تجدول )(5
ممفوفة مععمالت االرتبعط البسيط بين بععد ممريرات الدراسة
ETH
1

REP VOL

RES

R ETH
Sig.
100
N
1
.331(**) R
VOL
.000
Sig.
100
100
N
.587 (**) 1 .206(*) .564 (**) R
REP
.000
.039
.000
Sig.
100
100 100
100
N
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

عنيعًت الفرضية الرميسة اليعنية
" يوتجد تأ ير موتجإ ذو داللة إحمعمية للمسؤولية االتجممعيية كممرير كلي مسمق في السمعة
المنظيمية بوصفم ممريراً كليع ً تعبعع ً "
لروز هذه الفرضية عل ع ية األثر بىين أباىاد اليسىةولية االتجدياعيىة اليسىةولية األه ييىة
واليسةولية الد لعية) و داير السياة الدى ييية  .وويا ي ظر ن هى ل الجىدول ) (6يىأ هىالىك
ع ية لىأثير ااال داللىة اىليىة ) (= 0.385 , P< .01بىين بُاىد اليسىةولية األه ييىة والسىياة
الدى يييىة .ويىا ياىىرل الجىدول ) (6دىائا ع يىىة األثىر بىين بُاىىد اليسىةولية الد لعيىة والسىىياة
الدى ييية .ولدىبأ هذه الفرضية بأ بُاد اليسةولية الد لعيىة سىي ل لىا لىأثير يجىابض يىض السىياة
الدى ييية .ويا لبىين الىدىائا أ بُاىد اليسىةولية الد لعيىة ) (= 0.198 , P< .01لىيس لىا لىأثير
يجابض و اىلي ال عىد سدلى ) (% 1وال سدلى ) .(% 5وهذه الىديجة تجايال اايري لدليااال
الدراسة.
ويا لوير دائا الجدول ) (6ل أ أبااد اليسةولية االتجدياعية اليسةولية األه يية واليسةولية
الد لعيىىة) لسىىاهم يىىض لفسىىير ) (%38ىىن الداييىىر ال اصىىل يىىض السىىياة الدى يييىىةظ أ ىىا ىىا لب ى
والبىىالا ) (% 62يياىىلد لدىىدهل علا ىىل أهىىرى يىىر داهلىىة يىىض الىيىىلا امحصىىائض .وويىىا لةوىىد
ييية)  ( F = 11.525, P < 0.01عل وتجلد الداللة الياىلية يض لفسىير السىياة الدى يييىة ىن
ه ل فظلم اليسةولية االتجدياعية .ويض ضلي ا ل دم ي هذه الىديجة ل دم دعيا ً تجزئيا ً لجاه هذه
الفرضية.
تجدول )(6
نمعمج تحلي االنحدار الممعدد الالمبعر الفرضية الرميسة اليعنية
الممرير المعممد
السمعة
المنظيمية

الممرير المسمق

المسؤولية
اقالالقية
المسؤولية
الم)ويية

B

T

Sig.

R2

F

**.385

3.961

.000

0.38

**11.525

.198

1.812

.072

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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المبحث الخعمس
االسمنمعتجعت و الموصيعت Conclusions & Recommendations
 -0االسمنمعتجعت Conclusions
هلصا الدراسة ل الاديد ن االسدىداتجاال الدىض أظظىرال أثىر اليسىةولية االتجدياعيىة يىض لازيىز
سياة اليى ياالظ ويض ا يلض عرل ألهم للك االسدىداتجاال:
0ت
1ت
4ت

3ت
1ت

هىات يدر بلل ىن االهديىام ىن يبىل ال ليىاال عيىىة الدراسىة بالبُاىد األه يىض يىض سياسىالظا
ويرارالظا و تجرايالظا اليلدلفةظ ويُ ظر الك تجليا ً يىض الدىزام للىك ال ليىاال باليبىاد والياىايير
األه يية اليسدىدي ل الديييز بين الل أ والصلام يض الداا ل ع اليلايص اليلدلفة.
هىىىات يىىل لىىدى أ لىىب ال ليىىاال عيىىىة الدراسىىة ل لىىرام يىىض األ و ى ة الد لعيىىة ىىن ه ى ل
البرا ا والدوراال الدىض ل ييظىا يىض الييىادين الالييىة والا اييىة والفىيىةظ واأل وى ة االتجدياعيىة
األهرى الدض لصب يض هد ة جدياظا الي لض.
هىات اهديام ل لظ ن يبل ال لياال عيىة الدراسة يض الساض لد سين سىيادظا الدى يييىة لىدى
أصىىى ام اليصىىىل ة اللىىىارتجيين وىىىاليجديع الي لىىىضظ وسىىىلا الايىىىلظ وأوليىىىاي أ ىىىلر ال لبىىىة
و يرهمظ لجسد يض:
 درات للىك ال ليىىاال بىىأ السىىياة الجيىىدي يي ىىن ل ي ظىىا ىىن هى ل بىىذل اليزيىىد ىىن الجظىىلد
امدارية والفىية والب لس الاليية اليىفذي لصالح اليةسساال اليلدلفةظ بيا يي ىظىا ىن هلىق
اليواعر اميجابية ألص ام اليصل ة لجاه للك ال لياال.
 حصىىلل ال ليىىاال عيىىىة الدراسىىة عل ى عجىىام واحدىىرام اآلهىىرينظ وهىىذا ىىابع ىىن دورهىىا
الريىىادي يىىض اليجىىالين الاليىىض والدربىىلي يىىض اليجديىىع الىىذي لايىىل ييىىا وييادلظىىا الف ريىىة
ليةسسالا اليلدلفة.
 هىات ا عد اد لدى للك ال لياال بأ ظا لسد يع وسب ث ة اآلهىرين ىن هى ل ل ىدييظا هىد اال
لالييية دييزي يض جال الددريس و عداد الب لس الاليية وهد ة اليجديع.
 درات ال لياال عيىة الدراسة بأ ظىا يي ىن أ لللىق سىياة تجيىدي وشىا لة لىدى اليجديىع ىن
ه ل يارسالظاظ و ساهيالظا الفاعلة يض ل يق الرياهية الوا لة لليجديع الذي لايل يياظ
وهل ظىىا الصىىلري اميجابيىىة يىىض جىىال ييادلظىىا لألعيىىال الدىىض لىفىىذهاظ ودورهىىا اليدييىىز يىىض
حداس الدايير والدىيية.
ً
ً
يارسة ال ليىاال ليسىةوليالظا األه ييىة والد لعيىة يُاىد صىدرا لثليىا لد سىين السىياة
الدى يييىىة الدىىض لُاىىد بىىدورها ىىلرداً ييي ىا ً لد يىىق الييىىزي الدىايسىىية اليسىىددا ة الدىىض لسىىظم يىىض
جاحظا واسديرارها.
للصىىىلا الدراسىىىة لىىى وتجىىىلد لىىىأثير اىىىىلي لبُاىىىدي اليسىىىةولية االتجدياعيىىىة األه يىىىض
والد ىىلعض) يىىض السىىياة الدى يييىىة اليدروىىة بأباادهىىا الوىىالر حىىلل اليى يىىةظ وامعجىىام
واالحدىرامظ والا ىةظ والسىياة ال ليىة)ظ ويةشىر هىىذا االسىدىدا أ يىدري اليى يىاال على الب ىىاي
واالسىىديرار والدييىىز ياديىىد بدرتجىىة وبيىىري عل ى ىىدار ىىا ل د ىىا للىىك اليى يىىاال ىىن أعيىىال
و سظا اال اتجدياعية لازؤ ن سيادظا يض عيىل يىن لداا ىل اظىم ىن أصى ام اليصىل ة
داهليين وا لا أم هارتجيين .
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 -1الموصيعت Recommendations
0ت
1ت
4ت
3ت
1ت
6ت
2ت
8ت
9ت

ضروري بللري ر ية واض ة ليفظلم اليسةولية االتجدياعيىة ىن يبىل ال ليىاال عيىىة الدراسىةظ
يط ً عن دراتجظا ضين أهدايظا االسدراليجية بظد هلق السياة اميجابية لدلك ال لياال لدى
تجيظلرها وبيا يطين لظا يزي لىايسية سددا ة .
يد لب ن ال لياال عيىة الدراسة بذل اليزيد ن الجظلد لجاه الاا لين ييظا وبىاي تجسىلر الا ىة
ب ىىاُ على ىدى الدىزام ال ليىىاال
اظىم ظ أل اسىد ام أو ب ىاي عىا لين أوفىاي ياديىد يىض تجا ى ب
بيسةوليالظا االتجدياعية لجاه الاا لين لديظا .
هىات حاتجة ل ة ل اسديرار ال لياال عيىة الدراسة يىض ع ىد اليىةليراال وال ل ىاال الى اشىية
ولسيلة الصال ع اليجديع وع س ا ل لم بىا للىك ال ليىاال ىن أ وى ة و سىاهياال ل لعيىة
لىسجم ع لليااال اليجديع ييظا .
يد لب ن ال لياال درا أ و ة اليسةولية االتجدياعية يض أ ية ل ييم أدائظا و راتجاة أدائظا
يض هذا الييدا بو ل دوري بيا يطين لظا الد سين اليسدير يض لىفيذ الدزا الظا االتجدياعية .
ضروري اهديام ال لياال عيىة الدراسة باهديار ييادالظا الاليية وامداريىة على أسىال دىلاؤ
ن ال فايي والسياال الولصية والدربلية لد ل للك ال يىاداال صىدراً لدازيىز سىياة و ا ىة
اليةسساال الدالييية الدض يايلل ييظا .
وضع ضلابؤ وأسس تجرائيىة ل لاعىد اليسىةولية االتجدياعيىة لدياىل يىض رشىاداال يارسىيظا
وللعيدظم بأهيية سللوظم الدربلي والد لعض لجاه لدلص أص ام اليصل ة الذين يداا لل
ع اليى ية .
الايىىل عل ى صىىدار ىىدو اال أه ييىىة ل ىىل رشىىداً و لتجظ ىا ً ل ىىراراال اليسىىةولين وسىىللت
الاا لين يض اليةسساال الداليية لطيا الدعم اليسدير ن يبل أص ام اليصل ة .
ل لير فظلم األه يياال اليظىية و ل ظم يض للصط اليسةولية االتجدياعية يدىاول وضع
األسىىس الى ريىىة ل بياىىة األه ييىىاال اليظىيىىة للييارسىىين وويفيىىة لدباظىىا واليوىى ال الدىىض
لادرل وايع الايل ظ بجا ب ال للل اليلدلفة الدض يي ن اللجلي ليظا .
يد لب ن ال لياال عيىىة الدراسىة بىذل اليزيىد ىن الجظىلد يىض سىبيل داري سىيادظا الدى يييىة
عبر اال لرام األوار يض األعيال الد لعية الدض لسظم يض بللغ أهدايظا اليىولدي .
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الممعدر العربية
0ت
1ت
4ت
3ت
1ت
6ت

والً  :ال مإ
الب ةةرل  ،ةةعمر يعسةةر  )2001ظ المسةةويق والمسةةؤوليعت االتجممعييةةة ظ ال باىىة األول ى ظ دار وائىىل
للىور والدلؤيع ظ عيا ظ األرد .
الب ةةةرل  ،ةةةعمر يعسةةةر  )2006ظ المسةةةويق سةةةس ومفةةةعهي مععصةةةر ظ ال باىىىة األولىىى ظ دار
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الرةةةعلبي  ،طةةةعهر محسةةةن منمةةةور  )2009ظإدار واسةةةمراتيجيعت  ،منظمةةةعت اقيمةةةعل المموسةةة)ة
والمرير ظ ال باة األول ظ دار وائل للىور والدلؤيع ظ عيا ظ األرد .
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منظور منهجي مم عم ظ ال باة الاا ية ظ دار وائل للىور ظ عيا ظ األرد .
زيةةةعر  ،فريةةةد فهمةةةي  )2009ظ وظةةةعمف اإلدار ظ ال باىىىة الاربيىىىة ظ دار اليىىىاؤوري الالييىىىة للىوىىىر
والدلؤيع ظ عيا ظ األرد .
عنيع ً  :اقطعريح :

2ت إبراهي  ،إبراهي اللية  )2010ظ ت)ةوير نمةوذج المسةؤولية االتجممعييةة فةي ضةوء قيعسةعت القةو
واقالالقيعت في ال ليعت اقهليةة العراقيةة ببرةداد ظ أمروحىة دودىلراه د ىة لى جلىس وليىة امداري
وااليدصاد ظ تجا اة باداد .
8ت الحمةةةدل  ،فةةةؤاد محمةةةد حسةةةين  )2003ظ اقبعةةةعد المسةةةويقية للمسةةةؤولية االتجممعييةةةة للمنظمةةةعت
وانع عسعتهع يل رضةع المسةمهلك ظ أمروحىة دودىلراه يىر ىوىلري د ىة لى جلىس وليىة امداري
وااليدصاد ظ الجا اة اليسدىصرية .
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ملحق
{ بس هللا الرحمن الرحي }
تجعمعة القعدسية
كلية اإلدار واالقممعد
قس إدار اقيمعل
الدراسعت العليع  /معتجسمير
م  /اسمبعنة
السعد المحمرمون
نهدي أتجم المحيعت تتتتت
و ر سلفا اهديا م و لااو م يض لئ االسدياري اليري ة واللاصىة بالدراسىة اليلسىل ة
ب ى ) دور المسةةؤولية االتجممعييةةة فةةي تعزيةةز السةةمعة المنظيميةةة المدركةةة دراسةةة تحليليةةة آلراء
القيةةعدات الجعمعيةةة فةةي يينةةة مةةن كليةةعت تجعمعةةة القعدسةةية) .رتجىىل لأشىىير هيىىار ىىن الليىىاراال
اليداحة أ ام ول ي ري ن الف راال ن هى ل وضىع ع ىة  )يىض الي ىا اليىاسىب ألتجابدىك بيىا
يىسجم ع اللايع الفالض يض وليد م .تجابد م الديي ة واليدأ ية عىصر أسال يض صىدا الىدىائا الدىض
سى صىىل عليظىىاظ لىىذا د لىىع شىىاورين ل ى لاىىاو م اىىىا يىىض امتجاب ىة عل ى تجييىىع األسىىئلة بصىىدا
و لضىىلعيةظ وسىىيا س هىىذا لفظيىىا ووعيىىا ريياىىا للسىىاض ىىل لازيىىز األمىىر اليارييىىة والفلسىىفية
للب ىىىث الاليىىىض بأباىىىاده الد بي يىىىة والالييىىىةظ وسىىىيداا ل الباحىىىث ىىىع امتجابىىىاال بأ ا ىىىة علييىىىة
و لضلعية ل ة.
ع واير الد دير واالحدرام
ت دت صعلح يبد الرضع رشيد
قس إدار االيمعل

البعحث
صبعح حسين شنعو

القس اقول  :معلومعت شخمية
0ت الجنس :ذكر ]
1ت العمر] 41–11 :

ني ]

[
[ ] 31–40

4ت المحمي العلمي :دكموراه ]
3ت اللقإ العلمي ] :
1ت يدد سنوات الخدمة] :

[

[ ] 11–30
معتجسمير ]

[

 11فمع فوق ]

[

[

[

[
[

القس اليعني :المسؤولية اقتجممعيية Social responsibility
وهةةي واتجةةإ إنسةةعني وإلمةةزام الالقةةي ت)ةةويي مةةن تجعنةةإ المنظمةةعت تجةةعه المجممةةع بفئعتةةم المخملفةةة مةةع اقالةةذ بنظةةر
االيمبعر الموقععت بعيد المدى لملك الفئعت ومن ة تجسةيدهع وفةق معةعيير ملموسةة ومقعسةم مةن قبية االهممةعم بعلزبةعمن
والععملين والبيئة شرط ن ي ون هذا االلمزام ممجعوزاً مع تنص يليم القوانين و مسعهمع ً في رفع مسموى رفعهية المجممع
) الخفعتجي والرعلبي . ( 290 : 2008 ،
والً :المسؤوليعت اقالالقية Ethical responsibilities
وتع س نظر المنظمة للممةرف المةحيح والمنعسةإ فةي اقيمةعل  ،كمةع تع ةس مواقةف  ،ونمةعذج  ،وقةي ضةمنية تسةممد
ش لهع من المجممع الذل تعم فيم ) . (Branco & Rodrigues, 2007: 9
تفق تفق تمعمع ً
ال تفق تمعمع ً ال تفق غير ممأكد
العبعر
ت
0ت تحةةرا ال ليةةة يل ة إنجةةعز اقيمةةعل بعل)ريقةةة المةةي
تنسج مع القي والمععيير اقالالقية ت
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همية البدعد اقالالقةي فةي

1ت تؤكد ال لية بعسممرار يل
ك قراراتهع ت
4ت تمملك ال لية مدونعت الالقية توضةح مةع هةو صةحيح
ومع هو العطئ ت
3ت تنظر ال لية إل المواطنة المعلحة يل نهع يم مع
هو الالقي ت
1ت تمععم ال ليةة مةع القةي اقالالقيةة بعةدهع حةد معةعيير
تقوي داء الععملين فيهع ت
6ت تؤكةةد يمةةعد ال ليةةة يل ة هميةةة تحقيةةق العدالةةة فةةي
المععم مع طلبمهع ومنمسبيهع ت
2ت تقةةةوم ال ليةةةة بمسةةةعءلة منمسةةةبيهع وطلبمهةةةع الةةةذين
يظهةةةرون سةةةلوكيعت تمنةةةعف والقةةةي اقالالقيةةةة المةةةي
يمبنعهع المجممعت
عنيعً :المسؤوليعت الم)ويية Philanthropic responsibilities
وهةةي مسةةؤوليعت تنبةةع مةةن رغبةةة المنظمةةة فةةي المسةةعهمة فةةي نشةة)ة ليسةةت دملزمةةة اقممةةعديع و قعنوني ةع ً و الالقي ةعً،
وبعلمعلي فأنهع تدعبِّر ين حرا المنظمعت قن ت ون مواطنع ً صعلحع ً من الالل الةدي الةذل تقدمةم إلقعمةة البةرامج المخملفةة
في مجعالت المعلي  ،المحة والخدمعت اإلنسعنية اقالرى(.)Daft & Marcic, 2009: 36
تفق تفق تمعمع ً
ال تفق تمعمع ً ال تفق غير ممأكد
العبعر
ت
8ت تمبنةةة ال ليةةةة اقنشةةة)ة الخيريةةةة واإلنسةةةعنية المةةةي
يموقعهع المجممع ت
9ت تقةةةةةدم ال ليةةةةةة الةةةةةدي واإلسةةةةةنعد ل نشةةةةة)ة الفنيةةةةةة
والريعضية في مجممعهع المحـلي ت
01ت تؤكد ال لية يل همية مشةعركة المنمسةبين وال)لبةة
فةةةةي اقنشةةةة)ة الخيريةةةةة والم)وييةةةةة المةةةةي تؤديهةةةةع
منظمعت المجممع المدني ت
00ت تحةةةرا ال ليةةةة يلةةة تقةةةدي المسةةةعيد الم)لوبةةةة
للمشرويعت المي تحسن من تجود حيع المجممع ت
01ت تبعدر ال لية لمقدي الدي واإلسنعد لذول االحميعتجةعت
الخعصة من ال)لبة والمنمسبين
04ت تحةةرا ال ليةةة يل ة اقعمةةة شةةراكة إسةةمراتيجية مةةع
منظمعت المجممع المدني في المحعفظة
03ت تقدم ال لية مسعيدات معلية لل)لبة الممعففين
01ت تحةةةةةرا ال ليةةةةةة يلةةةةة المشةةةةةعركة فةةةةةي النةةةةةدوات
والمؤتمرات المي تقيمهع منظمعت المجممع المدني
القس اليعلث :السمعة المنظيمية المدركة * Organizational reputation perception
وهةي االن)بةعع الةذهني الشةعم الةذل يمشة مةن قبة مخملةف صةحعب الممةلحة الممعةعملين مةع المنظمةة حةول نشةة)مهع
و نظممهع وقراراتهع وسيعسعتهع والذل يمحدد في ضوءه اسممرار يالقعته وتععمله وديمه من يدممت
يمقد ن صحعب الممعلح الخعرتجيين:
*
ال اتفق تمعمع ً ال اتفق غير ممأكد اتفق اتفق تمعمع ً
العبعر
ت
06ت يظهرون اإليجعب واالحمرام لل ليةت
02ت لديه قة يعلية في تععمله مع ال ليةت
08ت يممل ون مشعير إيجعبية ين ال لية ت
09ت بش يعم يشعرون بأن ال لية تمملك سمعة تجيد ت
* مأالوذ من ))Reputation Institute,2012
* يديال أصى ام اليصىالح اللىارتجيين يىض األيىراد أو الجياعىاال الىذين لىديظم صىالح رلب ىة باليى يىة ويدىأثرو بوى ل
باشر أو ير باشر بأدائظىا وال ري ىة الدىض لسىداير ييظىا لاردهىا اىل اليجديىع الي لىض ظ سىلا الايىل ظ أوليىاي األ ىلر
و يرهم .
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