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املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية من خالل تطبيق املواصفة الدولية 
 للمسؤولية االجتماعية  26000ايزو 

 
 .ستاذة مساعدة جبامعة مستغامن، أمقدم وهيبة.أ
 .ستاذ حماضر جبامعة مستغامن، أبكار بشري.د

 

  

 :امللخص

باملسؤولية االجتماعية للمنظمات، هدفها تعريف و توضيح  26000تتعلق املواصفة القياسية ايزو 
مفهوم املسؤولية االجتماعية و جعله قابال للتطبيق يف املنظمات، و هي ترتكز على رغبة 
املنظمات يف حتمل تبعات آثار نشاطاا و قراراا على البيئة و اتمع، دف هذه الدراسة إىل 

مع التطرق إىل واقع تطبيق هذه املواصفة يف املؤسسات  26000التعريف باملواصفة الدولية ايزو 
 .االقتصادية اجلزائرية

 .، مواصفة قياسية26000املسؤولية االجتماعية للمنظمات، ايزو : الكلمات املفتاحية

 
Résumé: 

La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociale des organisations a 
pour objectif de définir et de clarifier le concept de responsabilité sociale. 
L’application sur le terrain repose sur la volonté de l’organisation d’assumer les 
impacts de ses activités et de ses decisions sur le plan environnemental et social.  

Ce papier se propose tout d’abord de présenter la problématique de la 
responsabilité sociale au niveau de l’entreprise puis dans un deuxième point sa mise 
en oeuvre selon la norme ISO 26000 et enfin, dans un troisième point, d’interroger 
son applicabilité au niveau des enterprises algériennes.  

 

 
Mots clés: responsabilité sociale des organizations, ISO 26000. 
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Abstract 

ISO 26000 is a guidance standard and provides recommendations on 
Corporate Social Responsibility.The aim of ISO 26000 is to assist organizations 
which intend to be socially responsible; it depends on the willingness of the 
organization to take the impact of its activities and decisions on the environment and 
society.in this paper we will discover ISO 26000 and we will clarify its role on 
implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). The study addresses also 
ISO 26000 standard in Algerian companies. 

 

Key words: corporate social responsibility, ISO 26000.  
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   :املقدمة

و البيئية  األخالقيةتزايدت يف السنوات األخرية األزمات االقتصادية و املالية و الكوارث 
للشركات الكربى مما يظهر أن احلرية املطلقة القتصاد السوق تؤدي إىل مفاسد كبرية يف كل 
ااالت االقتصادية و االجتماعية و البيئية، لذلك فإن مفاهيم كمفهوم التنمية املستدامة و 

اعية والبيئية، و املسؤولية االجتماعية من شأا إعادة التوازن بني اجلوانب االقتصادية و االجتم
معاجلة اهلوة بني العوائد املالية للشركات و واجباا جتاه خمتلف أصحاب املصلحة مبا فيها اتمع 

 .و البيئة

و قد تطورت مفاهيم املسؤولية االجتماعية بشكل كبري كما تزايد يف اآلونة األخرية احلديث 
ات و حتمل مسئولية اآلثار النامجة عن  عنها و اليت يقصد ا اهتمام املؤسسات مبصاحل اتمع

نشاطات املؤسسات االقتصادية على الزبائن والعاملني واملالك واتمع والبيئة ،وهذه املسئولية ال 
تقتصر فقط على االلتزامات القانونية بل تتجاوزها إىل حتسني العالقة مع أصحاب املصلحة 

الشركات ملسؤولياا االجتماعية و ما جنم  ونظرا لوجود مشكالت كثرية ارتبطت بإمهال. كلهم
فأصبح تبين الربامج اتمعية و البيئية أمرا ضروريا . عن ذلك من فساد اقتصادي و اجتماعي

لضمان استمرارية املؤسسة و حتسني أدائها االقتصادي و كذا احلفاظ على صورا يف احمليط 
 .الذي تتواجد فيه

لزاما على املؤسسات تبين نظم فعالة لتحسني فعالية و  و يف ظل تنامي هذه الضرورة أصبح
كفاءة ممارساا املسئولة اجتماعيا و ذلك من خالل االعتماد على معايري و مواصفات دولية، 
فقد ظهرت مبادرة دولية لرعاية هذا املفهوم  حيث وضعت املنظمة الدولية للمعايرة  مواصفة 

مواصفة دولية تقدم إرشادات وتوضيحات حول وهي ) .ISO 26000(إرشادية أطلق عليها 
و تدعم املمارسات املسئولة للشركات و حتسن أدائهم . املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 .االجتماعي

 :رئيسية هي إشكاليةعلى  اإلجابة الدراسة سنحاولمن خالل هذه 
 سئولة اجتماعيا؟و ما دورها يف دعم ممارسات الشركات للربامج امل 26000ما هي مواصفة ايزو 
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للمفاهيم النظرية عن املسؤولية  أوالًو للتطرق لإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة فإننا نتعرض 
االجتماعية للمؤسسات االقتصادية، حيث نتطرق ملفهومها و ظروف نشأا و تطورها و 

 .عالقتها بتحقيق املزايا التنافسية يف املؤسسات الصناعية
للمسؤولية االجتماعية، و مراحل  26000مث نتطرق بعدها إىل التعريف باملواصفة الدولية ايزو 

خر جزء من هذه الدراسة إىل آو ننتقل يف  .البنود اليت تتكون منها و أمهيتها أهمنشأا  و 
املؤسسات االقتصادية  اجلانب التطبيقي، حيث ندرس واقع ممارسة املسؤولية االجتماعية يف

  .يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 26000اجلزائرية مث واقع تطبيق مواصفة االيزو 
 
 النظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية اإلطار .1

 :مفهوم املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال .1.1

حيث يرى . ولية االجتماعيةمفهوم حمدد للمسؤ إعطاءو االقتصاد يف  اإلدارةاختلف كتاب 
أن املسؤولية االجتماعية الكلية للمنظمة تشمل على  )Carrol; 1979;p-p: 497-505( كارول

فيجب أن تعمل املنظمة على إنتاج السلع و . مستويات أربعة تبدأ  بكفاءة األداء االقتصادي
اخلدمات بفعالية وجناح و أن تسعى لتحقيق مستويات األرباح املطلوبة، و جيب أن يتم ذلك يف 

 تعمل املنظمة يف ظلها و الذي تعد املستوى الثاين ضوء االلتزام بالقوانني و التشريعات اليت
و ميثل املستوى الثالث اهتمام املنظمة مبسؤولياا األخالقية جتاه اتمع . للمسؤولية االجتماعية 

الذي تعمل فيه، إذ جيب مراعاة العدالة و األمانة يف معامالا مع العاملني ا و املتعاملني معها، 
تطوعية التقديرية فهي متثل املستوى الرابع و تسمى أيضا املسؤولية اخلرية و هي أما املسؤوليات ال

تعين مدى شعور و تقدير املنظمة ملتطلبات بيئتها و العمل على املشاركة فيها، كإعداد برامج 
 ،2007الصرييف، (تدريب املعوقني و إتاحة فرص العمالة و متويل الربامج اخلريية و غريها 

  .)22:ص

أن املسؤولية االجتماعية هي عقد بني املنظمة و ) 2006الغاليب و العامري، (كل من  و يرى
اتمع تلتزم مبوجبه املنظمة بإرضاء اتمع و مبا حيقق مصلحته و ينظر إليها على أا التزام من 

مثل قبل املنظمة جتاه اتمع الذي تعيش فيه من خالل قياا بالكثري من األنشطة االجتماعية 
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الصحة، اإلسكان، : حماربة الفقر و مكافحة التلوث و خلق فرص العمل حل الكثري من املشاكل
 .)5:، ص2009احلوري و الزيادات و عبابنة، (املواصالت، و غريها من اخلدمات 

كما ينظر أيضا إىل املسؤولية االجتماعية بأا جمموعة القرارات و األفعال اليت تتخذها املنظمة 
إىل حتقيق األهداف املرغوبة و القيم السائدة يف اتمع و اليت متثل يف اية األمر جزءا للوصول 

من املنافع االقتصادية املباشرة إلدارة املنظمة و الساعية إىل حتقيقها كجزء من إستراتيجيتها 
 .)27:، ص2001البكري، (

نظمات على حنو يتسم باملسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال تصرف امل أيضاكما نعين 
باملسؤولية و املسائلة، ليس فقط أمام أصحاب حقوق امللكية، و لكن أمام أصحاب املصلحة 
األخرى مبن فيهم املوظفون و العمالء و احلكومة و الشركاء و اتمعات احمللية و األجيال 

 ).4: ، ص2010االسرج، (القادمة 

رى أن املسؤولية االجتماعية ممارسات تقوم ا املنظمة فت)  ايزو(أما املنظمة العاملية للمعايرة 
لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقوم ا على اتمع و احمليط لتصبح نشاطاا 
منسجمة مع منافع اتمع و التنمية املستدامة، ترتكز املسؤولية االجتماعية على السلوك 

" احلكومية و تدمج مع النشاطات اليومية للمنظمة دواتاألاالخالقي، احترام القوانني و 
)Capron et Quairel-Lanoizelée; 2007; p:23(. 

و بناء على ذلك يتضح رؤية املنظمة العاملية للمعايرة للمسؤولية االجتماعية جتعلها تتصف 
 :باخلصائص التالية

  السلبية اليت ميكن أن يتضمن مفهوم املسؤولية االجتماعية حتمل الشركات لكل اآلثار
 .حتدثها نشاطاا على البيئة و اتمع

 دف سياسات و برامج املسؤولية االجتماعية إىل حتقيق منافع ذات طابع اجتماعي. 
 تسهم املسؤولية االجتماعية يف حتقيق التنمية املستدامة. 
  احترام  احترام أخالقيات األعمال،: تتمثل أسس و ركائز املسؤولية االجتماعية يف

 .القوانني و اللوائح احلكومية
  يتم تنظيم ممارسة املسؤولية االجتماعية يف الشركات من خالل اعتبارها جزء ال يتجزأ

 .من السياسة العامة هلذه الشركات
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و بناء على ما مت سرده من وجهات نظر و رؤى تتعلق ذا املفهوم، ميكن أن نستخلص أن 
زام األخالقي و التصرف املسئول جتاه جمموعة من األطراف و هم املسؤولية االجتماعية هي االلت
، اتمع، البيئة و األسهماملستهلكون، محلة /العاملون، الزبائن: أصحاب املصلحة، و منهم

و جاء مفهوم املسؤولية االجتماعية ليعزز دور و مكانة املنظمات يف اتمع ليس فقط  .غريهم
ن اجتماعي يسهم يف حل مشكالت اتمع و احلفاظ على البيئة ككيان اقتصادي إمنا أيضا ككيا

   .اليت يعمل يف إطارها

 :أصول املسؤولية االجتماعية .1.2

ظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات منذ بدايات عصر الثورة الصناعية، بالرغم من أن 
للمنظمة  هذا االصطالح مل يستعمل صراحة يف ذلك الوقت، حيث سادت أفكار تعترب أن

التزامات اجتماعية جيب أداؤها، كما كان التركيز على جانب املسريين و رجال األعمال و 
مسؤوليام االجتماعية، و كانت املسؤولية االجتماعية تتم من خالل اهلبات و املساعدات 

 .اخلريية املختلفة

ي من خالل جمموعة من و بدأ املفهوم االصطالحي يتبلور تدرجييا يف العشرينات من القرن املاض
املسريين الذين عربوا صراحة على أمهية هذا املوضوع، هؤالء القادة ممن يسامهون يف األعمال 
اخلريية أيدوا فكرة أن منظمات األعمال عليها املسامهة يف حتسني املستوى االجتماعي، مث 

نات من القرن أصبحت املسؤولية االجتماعية حديث الرأي العام بدءا من السنوات الثالثي
العشرين، نتيجة لألزمة املالية العاملية آنذاك، حيث تزايد الضغط على املسريين و أصبح يتعني 
عليهم عدم االهتمام فقط باملالك و محلة األسهم إمنا االهتمام بأطراف أخرى، و منهم العاملني 

 .)Gendre-Aegerter; 2008, p-p:129-130( و املستهلكني 

و مع اية . كتابه املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال 1)هاورد باون(أصدر  1953و يف سنة 
القرن العشرين و مع التطور السريع ملنظمات األعمال و كذا التمييز بني امللكية و اإلدارة مت 

 . انتشار و تبين هذا املفهوم على نطاق واسع

                                                
1 Howard R. Bowen ; Social Responsibilities of the Businessman Social 
Responsibilities of the Businessman ; 1953. 
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ظهرت حتركات اجتماعية تم مبواضيع ، 20و يف الفترة ما بني الستينات و السبعينات من القرن 
األثر البيئي ملنظمات األعمال، توجهاا السياسية، املساواة يف التعامل بني اجلنسني، و : مثل

 .التمييز العنصري
و متيزت فترة التسعينات بالكثري من الفضائح و األزمات لكربيات الشركات العاملية فكان هلا أثر 

ثار اهتمام احلكومات ووسائل اإلعالم و تزايد االهتمام مبوضوعات اجتماعي و بيئي سليب، مما أ
 .  أخالقيات األعمال و التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية

و يعترب امليثاق العاملي من املبادرات األوىل يف جمال املسؤولية االجتماعية حيث و وضع االقتراح 
و أطلق  1999ة من قبل األمني العام لألمم املتحدة يف األول للميثاق العاملي للمسؤولية االجتماعي

و هو مبادرة طوعية تتعلق مبنظمات "، 2000امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم املتحدة يف سنة 
سياسة احلوار، املعرفة، الشبكات احمللية : األعمال يعرض تسهيال و تعهدا من خالل عدة آليات 

هذا امليثاق على املسؤولية العامة، شفافية الشركات، القوى و مشاريع الشراكة، و يعتمد 
العاملة، و اتمع املدين للبدء و املشاركة يف األداء اجلوهري املتعلق مبتابعة املبادئ اليت يستند 

" حقوق اإلنسان، حقوق العمال، البيئة، حماربة الفساد: عليها امليثاق و اليت تشمل جماالت
  .)30- 29:ص-، ص2006ارشيد، (

 :املسؤولية االجتماعية و أصحاب املصلحة يف منظمات األعمال .1.3

أصحاب املصلحة هم الذين تربطهم باملؤسسة مصاحل مباشرة و يؤثرون و يتأثرون بنشاطاا، و 
تلتزم املؤسسات االقتصادية مبمارسة عدد من املسؤوليات االجتماعية جتاه كل واحد منهم، و 

 :املصلحة أصحابلتوجه ا حنو بعض من بني الربامج اليت ميكن ا
 تمع احملليتمع احمللي بالنسبة ملنظمات األعمال : املسؤولية االجتماعية جتاه ايعترب ا

شرحية مهمة إذ تتطلع إىل جتسيد متانة العالقات معه و تعزيزها، األمر الذي يتطلب 
: منها مضاعفة نشاطاا جتاهه، من خالل بذل املزيد من الرفاهية العامة، و اليت تشمل

دعم البنية التحتية، إنشاء اجلسور و احلدائق، املسامهة يف احلد من مشكلة املسامهة يف 
البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية الرياضية و الترفيهية، احترام العادات و 
التقاليد، دعم مؤسسات اتمع املدين، تقدمي العون لذوي االحتياجات اخلاصة، الدعم 
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-، ص2001البكري،(ية، رعاية األعمال اخلريية املتواصل للمراكز الصحية و العلم
 .) 53- 52:ص

 تتمثل يف تقدمي املنتجات بأسعار و نوعيات مناسبة، : املسؤولية االجتماعية جتاه الزبائن
اإلعالن الصادق، و تقدمي منتجات صديقة و آمنة، تقدمي إرشادات واضحة بشان 

ار اليت حتدث بعد البيع، و االلتزام املنتج و استخداماته، التزام املنظمات مبعاجلة األضر
 .بالتطوير املستمر للمنتجات، و االلتزام بعدم خرق قاعد العمل مثل االحتكار

 محاية البيئة من األضرار الناجتة عن نشاط املنظمة، : املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة
سياسة بيئية  املسامهة يف محالت محاية البيئة و احلفاظ على املوارد الطبيعية، تبين

 .رشيدة
 تعظيم قيمة السهم و حتقيق أقصى ربح ممكن، : املسؤولية االجتماعية جتاه املسامهني

محاية أصول املنظمة، احلق يف احلصول على املعلومات الكافية عن أداء املنظمة، التعامل 
 .مةالعادل مع املسامهني من دون أي متييز، إشراك املسامهني يف القرارات اهلامة للمنظ

 و تتضمن احترام قوانني العمل، و ضمان حق : املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني
العامل يف التدريب و التكوين املستمر، و حقوقه النقابية، و إشراكه يف اختاذ القرارات،  

  .حتقيق األمن الوظيفي و األمن من حوادث العمل

  :أمهية املسؤولية االجتماعية يف منظمات األعمال .1.4

أا عائق سيثقل كاهل ميزانية املؤسسات إال  األوىلتبدو برامج املسؤولية االجتماعية للوهلة قد 
أنه يف الواقع ميكن أن جتين املؤسسة عدة مكاسب من جراء ممارسة برامج املسؤولية االجتماعية 

 :و تتمثل فيما يلي. خاصة على املدى البعيد
 .حتسني و تطوير صورة املنظمة أمام اتمع •
متثل املسؤولية االجتماعية احلالة األفضل للمستثمرين و ذلك عن طريق رفع قيمة األسهم  •

يف األمد الطويل، ملا حتظى به منظمة األعمال من ثقة لدى اتمع، و ما تقوم به للحد 
 .من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا مستقبال

التفاصيل املرتبطة يف اتمع، و لكن القوانني و التشريعات ال ميكنها أن تستوعب كل  •
 .بوجود املسؤولية يف األعمال فإا ستمثل قانونا اجتماعيا
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إن مل تقم منظمات األعمال مبهامها يف حتقيق املسؤولية االجتماعية و مساعدة اتمع يف  •
يف  معاجلة و حل املشكالت اليت يعاين منها فإا ميكن أن تفقد الكثري من قوا التأثريية

 .اتمع
الوقاية من املشكلة أفضل من عالجها، لذلك من املناسب ترك املنظمات لتعمل يف  •

 .اتمع لتتجنب املشكالت قبل أن تتفاقم و يصعب عالجها

  :موضوع جدل بني االقتصاديني: املسؤولية االجتماعية  .1.5

. منهم حججه خيتلف االقتصاديون خبصوص املسؤولية االجتماعية بني مؤيد و معارض و لكل
الغاليب و العامري، (حيث تتمثل احلجج املؤيدة للقيام مبهام املسؤولية االجتماعية فيما يلي 

  ):69:، ص2008
  تمع الذي تتواجد فيه لذا عليها أن تلعب دورا كبريا يفاملنظمة جزء ال يتجزأ من ا

 .حتقيق أهدافه املختلفة
 ملنظمة دورا اجتماعياتزداد األرباح على املدى البعيد إذا تبنت ا. 
  الدور االجتماعي هو رد فعل على النقد املوجه للمنظمة و هو اهتمامها باألرباح و

 .إمهال املتطلبات االجتماعية
  حتني السمعة(الصورة العامة للمنظمة ستكون أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا.( 
 شؤون املنظمات التقليل من إجراءات احلكومة و قوانينها املتعلقة بالتدخل يف. 
  املسؤولية االجتماعية شكل من التدابري الوقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة اليت

  .   ستحدث عاجال أم آجال

أما احلجج املعارضة للممارسة املسؤولية االجتماعية فهي تنطلق من اعتبار أن االلتزام      
االجتماعي يتعارض مع اهلدف الرئيسي للمنظمة و هو حتقيق الربح، أما احلجج األخرى فهي 

  :كالتايل
 االلتزام مبهام املسؤولية االجتماعية حيول املنظمة إىل شكل ال خيتلف عما هو سائد يف 

 .املنظمات احلكومية
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  إذا انفردت املنظمة بإنفاق املبالغ على تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية، فان ذلك
يعين حتملها كلفا إضافية تنعكس على زيادة أسعار السلع اليت تتعامل ا، و بالتايل 

 .تنعكس سلبا على موقفها  و قوا التنافسية يف السوق
 ملتاحة لدى منظمات األعمال يف معاجلة املشكالت حمدودية اخلربة و املهارة ا

 .االجتماعية اليت تعترض عملها
  ا تسترتف طاقة ليست بالقليلةتضعف األهداف الرئيسية األخرى ملنظمة األعمال لكو

  .كما أن املشكالت االجتماعية هي من مسؤولية الدولة فقط من جهد املنظمة،
و بغض النظر عن احلجج املؤيدة و املعارضة يبقى قرار تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية مرتبط 

  .يف خمالف منظمات األعمال اإلداريةبشكل أساسي بثقافة و قناعة القيادات 

  :26000املسؤولية االجتماعية يف ظل معيار ايزو  .2

 إعطاء 2نظمة الدولية للمعايري هدفهاهي مواصفة دولية جديدة أطلقتها امل 26000مواصفة اآليزو 
إرشادات حول املسؤولية االجتماعية و يتم استخدامها من قبل مجيع املنظمات على اختالف 
أنواعها يف كال القطاعني العام واخلاص، و تعمل على مساعدة املنظمات على دعم جهودهم 

   .الرامية للتعاون بأسلوب مسئول اجتماعيا و الذي يتطلبه اتمع بطريقة متزايدة

قيمة مضافة لكل املبادرات احلالية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، من "زو توفر منظمة االي و
و التوجيهات املتكاملة، ترتكز على اتفاق عاملي بني اخلرباء  اإلرشاداتخالل عرض جمموعة من 

الذين ميثلون أطراف خمتلفة من أصحاب املصاحل، و تشجع هذه املواصفة أيضا على املمارسات 
  .3"املسؤولية االجتماعي يف العامل ككلاجليدة يف جمال 

و هي دف إىل دمج . و متثل املواصفة دليال إرشاديا لتطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية
ممارسات املسؤولية االجتماعية ضمن اخلطط االستراتيجية واألنظمة واملمارسات والعمليات 

  .2010بإطالقها يف عام و قد مرت املواصفة مبرحلة اعداد طويلة انتهت .  للشركات
 
                                                

تعمل على رفع املستويات القياسية ووضع  1947غري حكومية ال دف للربح، تأسست يف عام املنظمة الدولية للمعايري هي منظمة  2
  .املعايري واألسس واالختبارات ومنح الشهادات املتعلقة ا من أجل تشجيع جتارة السلع واخلدمات على مستوى عاملي يف شىت ااالت

3 L’ISO et la responsabilité sociétale, http://www.iso.org. 
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  :26000احملاور األساسية اليت تشملها بنود مواصفة املسؤولية االجتماعية ايزو  .2.1
سبع مواد أساسية تغطي الفكرة الرئيسية وراء  26000يتناول دليل املواصفة الدولية األيزو 

  :املسؤوليات االجتماعية، وهذه املواد األساسية هي
 احلوكمة املؤسسية:  
النظام الذي تتخذه املنظمات يف اختاذ قرارام وتنفيذ إجراءات لتحقيق أهدافها ويعترب و تتعلق 

  .األساس يف كل منظمة ألنه هو اإلطار الختاذ القرارات
 حقوق اإلنسان:  

وهي تتعلق باحلقوق األساسية اليت يستحقها مجيع البشر مبا يف ذلك احلقوق السياسية واملدنية 
رية واملساواة، وتلك إشارة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل احلق يف احلياة واحل

  .مثل احلق يف العمل والغذاء والصحة والتعليم والضمان االجتماعي
 املمارسات العمالية:  

دف إىل حتقيق التوافق مع السياسات واإلجراءات املتعلقة بالعمل الذي وجدت من أجله 
القضايا املتعلقة اليت يتعني . لية تتجاوز العالقة بني املؤسسة وموظفيهااملمارسات العما. املؤسسة

التوظيف والعالقات العمالية، ظروف العمل واحلماية االجتماعية، واحلوار : النظر فيها تشمل
  .االجتماعي، الصحة والسالمة يف العمل، والتنمية البشرية والتدريب يف مكان العمل

 البيئة:  
 أن تبذل جهداً للحد من تأثريها على البيئة من خالل اعتماد ج شامل هلذه حتتاج املنظمات إىل

وأثر قراراا وأنشطتها على اجلوانب ) املباشرة وغري املباشرة(املشكلة، والنظر يف اآلثار 
  .االجتماعية واالقتصادية والصحية واالقتصادية والبيئية

 ممارسات التشغيل العادلة:  
العادلة تعود إىل السلوك األخالقي للمنظمات ومعامالم مع املؤسسات ممارسات التشغيل 

وتشري يف إطار مفهوم املسؤولية اتمعية إىل الطريقة اليت تستخدمها املنظمة بعالقاا . األخرى
مكافحة الفساد، : وتشمل القضايا املتعلقة بقضايا. مع املنظمات األخرى لتحقيق نتائج إجيابية

ياسية املسئولة، املنافسة العادلة، تعزيز املسؤولية االجتماعية يف سلسلة القيمة املشاركة الس
  .واحترام حقوق امللكية

 قضايا املستهلك:  
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. املنظمات اليت تقدم املنتجات واخلدمات للمستهلكني والعمالء لديهم مسؤوليات جتاههم
االستخدام املناسب،  اتإرشادمعلومات دقيقة،  إعطاءوتشمل مسؤوليات التثقيف حول املنتج، 

شفافية املعلومات التسويقية والتروجيية املفيدة، االتفاقيات، وتعزيز التنمية املستدامة، والتصميم 
  .واخلدمة اليت تتيح إمكانية الوصول للجميع

 تمعإشراك وتنمية ا:  
عالقة على وينبغي أن تقوم هذه ال. املنظمات هلا عالقة وتأثري على اتمعات اليت تعمل فيها

كال املشاركة اتمعية والتنمية تعترب جزء من التنمية . املشاركة اتمعية للمسامهة يف تنميتها
  .املستدامة

  :يف املؤسسات االقتصادية  26000أهداف مواصفة املسؤولية االجتماعية ايزو  .2.2

 ):9-8: ص-، ص2012مقدم، (فيما يلي  26000تتمثل أهداف مواصفة ايزو 

  :أداء املؤسسات جتاه اتمع على مستوى
مساعدة املؤسسات يف خماطبة مسؤولياا االجتماعية، و يف نفس الوقت احترام  •

 .االختالفات الثقافية  االجتماعية و البيئية و القانونية و ظروف التنمية االقتصادية
املمارسة توفري التوجيهات العملية اليت جتعل من املسؤولية االجتماعية قابلة للتطبيق و  •

العملية،  تعزيز مصداقية التقارير املعدة من أجل عرض تقييم ممارسات املسؤولية 
 .االجتماعية

 .لتوافق مع االتفاقات و املبادرات الدولية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركاتا •
 .نشر الوعي بأمهية املسؤولية االجتماعية و التحسيس بأمهيتها و مكاسبها للشركات •
مل املشترك على املستوى الدويل يف حقل املسؤولية االجتماعية و توحيد ممارساا الع •

 .ليسهل تقييمها بشكل متماثل يف الدول املختلفة

  :على مستوى األداء البيئي و الدور التنموي

جعل من املمارسات العملية للمسؤولية االجتماعية أداة لتحقيق التنمية املستدامة، و  •
: و احليوان و البيئة، و االعتماد على القوانني املنظمة لذلك مثل  ساناإلناحلفاظ على 

 .و قوانني محاية البيئة اإلنسانحقوق 
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 .اعتبار كل قضايا التنمية كمكون أصيل ملواصفة املسؤولية االجتماعية •
نشر مفاهيم  و ممارسات املسؤولية االجتماعية من خالل دجمها يف الربامج التنموية و  •

 .و التثقيفية و برامج البحث العلمي يف اجلامعات التعليمية

  :على مستوى عالقة املؤسسات بأصحاب املصلحة

حتسني العالقة بني املؤسسة و باقي أصحاب املصلحة املتعاونني معها، و ذلك من  •
 .خالل خلق حوار بني مشترك بني الطرفني موضوعه عن أمهية حتقيق املنافع املتبادلة

االلتزام حبقوق كل من العاملني و املستهلكني و املوردين، و حتسنها بشكل مستمر، يف  •
لتحقيق  األطرافسبيل أن تتحسن الذهنية جتاه املؤسسة، و تتكاتف جهود كل 

 .املصلحة العامة
حق اتمع يف استفادته من مزايا متنحها املؤسسة االقتصادية الصناعية، مثل  إمهالعدم  •

عدالة التوظيف، و منح املساعدات و اهلبات ملنظمات اتمع املدين، و املسامهة يف 
 .حتقيق التنمية بكافة أشكاهلا

ن حدة حتمل تبعات النشاطات الصناعية على البيئة، فان كانت نشاطات ملوثة جيب التخفيف م
  .التلوث، مع حماولة جتنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة و تفاديه

  :يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 26000واقع و عراقيل تطبيق مواصفة االيزو  .3

املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على عينة من  عواق .3.1
  :ئرياملؤسسات االقتصادية يف الغرب اجلزا

  :الدراسة التطبيقية  .3.1.1

من أجل قياس الدراسة النظرية على واقع حال املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، قمنا بدراسة 
و ذلك من خالل اختيار . 4واقع ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

حبيث مشل جمتمع الدراسة املؤسسات االقتصادية الوطنية . عينة من بعض املؤسسات االقتصادية
                                                

دراسة على عينة من مؤسسات : مقدم وهيبة، تقييم مد استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية:  للمزيد انظر 4
  .2013تناقش قريبا، جامعة وهران،  دكتوراهالغرب اجلزائري، رسالة 
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اليت تعمل يف بعض واليات الغرب اجلزائري، و اعتمدنا على أسلوب العينة العشوائية يف اختيار 
على مستوى سبع واليات  هذه املؤسسات، و قد مت التركيز على املؤسسات االقتصادية املوجودة

مستغامن، وهران، تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان، غليزان، (من واليات الغرب اجلزائري 
 إىلباستبيان هدف  إليهامت التوجه . مؤسسة اقتصادية 110، و بلغت عينة الدراسة )معسكر

 أسئلةو تشمل .ةالتعرف على واقع ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائري
 أصحاباالستبيان تقييم لتوجه املؤسسات االقتصادية حنو ممارستها ملسؤولياا االجتماعية جتاه 

  .لتحليل نتائج االستبيان اإلحصائية األساليبكما  مت استخدام .املصلحة

  احلجم و امللكية و العمر: تصنيف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة حبسب): 1(اجلدول 

  العدد  االقتصادية املؤسسات تصنيف
 النسبة
  املئوية

  املؤسسة حجم

  20.00  22  كبرية مؤسسة
  71.81  79  متوسطة مؤسسة
  8.18  09  صغرية مؤسسة
  100  110  الكلي العدد

  املؤسسة ملكية

  56.36  62  خاصة
  42.72  47  عمومية
  0.90  01  خمتلطة

  100  110  الكلي العدد

 نشاط عمر
  املؤسسة

 مخس يساوي أو أقل
  1.81  02  سنوات

 عشر إىل ست من
  37.27  41  سنوات

 عشر من متاما أكرب
  60.90  67  سنوات

  100  110  الكلي العدد



19 
 

يظهر اجلدول أن معظم املؤسسات عينة الدراسة هي مؤسسات متوسطة احلجم، و عدد كبري 
  .سنوات 10منها تعود ملكيتها للقطاع اخلاص، كما أن اغلبها نشاطها اكرب متاما من 

  :نتائج الدراسة التطبيقية  .3.1.2

االجتماعية على مستوى يبني اجلدول التايل نتائج املتوسطات احلسابية اليت تقيم ممارسة املسؤولية 
 .كل أصحاب املصلحة

  املتوسطات احلسابية للمحاور اخلمسة لتقييم ممارسة املسؤولية االجتماعية): 2(جدول 

  )الفرعية الفرضيات(احملاور
 املتوسط
  االجتاه  احلسايب

  جيدة ممارسة  4  املسامهني جتاه االجتماعية املسؤولية
 جتاه االجتماعية املسؤولية ممارسة

  3.85  العاملني
 ممارسة
  متوسطة

  2.57  اتمع جتاه االجتماعية املسؤولية ممارسة
 ممارسة
  ضعيفة

  3  البيئة جتاه االجتماعية املسؤولية ممارسة
 ممارسة
  متوسطة

 جتاه االجتماعية املسؤولية ممارسة
  3.75  املوردين

 ممارسة
  متوسطة

 جتاه االجتماعية املسؤولية ممارسة
  جيدة ممارسة  4  املستهلكني

  3.52  الكلي احلسايب املتوسط
أن هناك ممارسة متوسطة ملمارسة املسؤولية ) 3.52(تبني نتيجة املتوسط احلسايب الكلي 

أما على مستوى كل صاحب . االجتماعية من قبل املؤسسات االقتصادية أفراد العينة بشكل عام
مصلحة فنالحظ أن املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة متارس مسؤولياا االجتماعية جتاه كل 
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حمايدا جتاه مسؤولياا  جتاه كل من العاملني و يف حني تتخذ موقفا . املسامهني و املستهلكني: من
   .و ال متارس مسؤولياا االجتماعية جتاه اتمع). ممارسة متوسطة(املوردين و البيئة  

عكست نتائج الدراسة التطبيقية للعينة العشوائية من مؤسسات الغرب اجلزائري أن  إذن
املستهلكني، يف حني /اه املسامهني و الزبائناملؤسسات اجلزائرية متارس مسؤولياا االجتماعية جت

متارس احلد األدىن من املسؤولية االجتماعية عندما يتعلق األمر بالعمال و املوردين و البيئة،  و 
نقصد باحلد األدىن للمسؤولية االجتماعية البعد القانوين الذي يكفل هلذه األطراف عدة حقوق 

  .يتوجب على املؤسسة أن تؤديها جتاههم

و باملقابل فإن هذه املمارسات ليست مؤسسة على أي فلسفة للمسؤولية االجتماعية، مما يؤكد 
ا ميكن إدماجها حتت مسميات أن هذه املسؤوليات ال تدخل يف إطار املسؤولية االجتماعية، إمن

  .أخرى

اتمع، كما الحظنا غياب أي برامج اجتماعية متارسها املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة جتاه 
باستثناء عدد قليل جدا منها، و هذا يعكس بوضوح أن أهم طرف جيب أن حيظى حبقه من 

يف حني حيظى املسامهون أو املالك بأكرب قدر من االهتمام، . املسؤولية هو يف الواقع حمروم منها
االجتماعية كما تقل نسبيا الربامج اليت تعىن حبماية البيئة و احلفاظ عليها، حيث قيمت املسؤولية 

  .جتاهها من طرف عينة الدراسة باملتوسطة

و من املؤكد أن هذه النتائج هي نتيجة حتمية للعراقيل الكثرية اليت حتول دون ممارسة املؤسسات 
و لعل من أكثر هذه . االقتصادية عينة الدراسة ملسؤولياا االجتماعية بشكل مرضي و جيد

   . افية لتمويل برامج املسؤولية االجتماعيةالعراقيل انعدام املخصصات املالية الك
إن عرض واقع احلال هذا، يدفع إىل حماولة البحث يف سبيل إجياد الطرق العملية للتغيري من هذا 
الواقع، و حماولة غرس ثقافة املسؤولية االجتماعية يف مؤسساتنا و تطوير ممارستها بشكل 

    .صحيح

ة يف املؤسسات االقتصادية يف أسباب ضعف ممارسة املسؤولية االجتماعي .3.1.3
  :اجلزائر
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هناك العديد من العراقيل اليت حالت دون االهتمام باملسؤولية االجتماعية من قبل املؤسسات 
  :االقتصادية يف اجلزائر من أمهها

  غياب اإلطار التنظيمي و القانوين لربامج املسؤولية االجتماعية يف أغلب املؤسسات
. املبادرات الالزمة لتشجيع هذه الربامج يف املؤسسات اخلاصة و العمومية، و غياب

حيث ال يوجد أي هيئة تعىن ذا املوضوع، و ال يوجد حوافز تشجيعية مثل اجلوائز 
 .التشجيعية، كما يغيب أي مؤشر لقياس األداء االجتماعي للمؤسسات االقتصادية

  الرشوة، و حماربة التهرب ضعف يف تنفيذ القوانني املتعلقة بالعمل و مكافحة الفساد و
مما أدى إىل تفشي هذه الظواهر يف كثري من املؤسسات االقتصادية . الضرييب و االحتيال

 .الوطنية
  تمعتناقص ثقافة العمل اخلريي لدى املؤسسات االقتصادية بشكل كبري، و إمهاهلا حلق ا

 .االجتماعيةفالدولة هي أكرب طرف يهتم بالتنمية . يف االستفادة من مسامهاا
  غياب ألي إستراتيجية يف جمال املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية الوطنية يف

حيث تكتفي املؤسسات يف أحسن األحوال بالعمل اخلريي و التطوعي على . اجلزائر
 .فترات معينة

  ضعف األداء جتاه أصحاب املصلحة، حيث جند إمهال حلاجات و رغبات الزبون، و قلة
برامج التكوين و التدريب للموارد البشرية، و ندرة التواصل االجتماعي لقلة الربامج  يف

 .كما تقل مسامهة املؤسسات يف التنمية االقتصادية بشكل عام. اخلريية  اليت م اتمع
  غياب التقارير البيئية و االجتماعية، و تقارير املسؤولية االجتماعية يف معظم املؤسسات

 .سواء العمومية أو اخلاصة الوطنية االقتصادية
 ا و . غياب الدور اإلعالمي، حيث نادرا ما يتم احلديث عن هذه املواضيع و التعريف

هذا يغيب ثقافة املسؤولية االجتماعي يف قطاع األعمال اجلزائري من جهة، و من جهة 
 .توفرةأخرى جيعل املعلومات املتعلقة بالربامج االجتماعية لبعض الشركات غري م

 الدولة، القطاع العام، القطاع اخلاص، أصحاب املصلحة يف جمال : غياب التنسيق بني
مبادرات املسؤولية االجتماعية، مما جيعل بعض هذه املبادرات ال تتجه حنو حتقيق سياسة 

 .تنموية خمطط هلا
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 يف ظل غياب دور مفتشيات العمل، و مع قلة الوظائف يضطر العاملون للتنازل عن كثري 
 . من حقوقهم القانونية للحفاظ على مناصب عملهم

  ميكن أن نالحظ نشاطا ملموسا لفروع الشركات األجنبية ملمارسة برامج املسؤولية
االجتماعية على اعتبارها جزء من السياسة العامة اليت تنتهجها الشركة األم، حيث متتلك 

 .هذه الشركات خربة كبرية يف هذا اال
 تمع، تشارك الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر بربامج املسؤولية االجتماعية لفائدة ا

هذه الربامج متارس كجزء من اإلستراتيجية العامة للشركات الدولية،  لكن غالبا ما 
يكون هدفها هو احلفاظ على صورا و ليس مشاركة يف خطط التنمية االجتماعية و 

  .االقتصادية

  :يف املؤسسات االقتصادية 26000ين مواصفة ايزو جهود اجلزائر يف جمال تب .3.2

، كما قامت باملصادقة على املواصفة القياسية 1976تعترب اجلزائر عضوا يف منظمة ايزو منذ سنة 
، و تعد اجلزائر من بني البلدان األوائل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت 26000ايزو 

تبنت املعيار الدويل اجلديد للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات و ذلك من خالل وضع برنامج 
املسؤولية االجتماعية ) (آس مينا.آر(عليها اسم  أطلق إقليميةوطين للمرافقة يف إطار مبادرة 

 اإلقليميةو تشمل هذه املبادرة  2014اىل  2012و متتد من ) إفريقياومشال  األوسطشرق ملنطقة ال
و سوريا و لبنان و العراق، و تشرف  األردناجلزائر واملغرب و تونس ومصر و : مثانية بلدان هي

 114عليها املنظمة الدولية للتقييس بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، و ستستفيد 
 .مؤسسة جزائرية من تكوين  و مرافقة يف جمال التقييس يف إطار هذا الربنامج

اليت مت الشروع فيها يف شهر ) آس مينا.أر(ففي املرحلة األوىل من برنامج املسؤولية اتمعية "
) بومرداس(واستكملت يف ديسمرب، استفاد منها كل من  املركز التقين ملواد البناء  2011ماي 

و بناء على نفس الربنامج الوطين قام املعهد الوطين ). رويبة(تصبري اجلديدة للجزائر ووحدات ال
باختيار أربع مؤسسات وطنية لالستفادة من الربنامج اإلقليمي للمرافقة  2012للتقييس يف سنة 

، )26000إيزو (ملدة ثالث سنوات من أجل مطابقة املقاييس اليت متليها املنظمة الدولية للتقييس 
مؤسسة ترشحت من القطاعني، ويتعلق األمر بكل من فرع تابع  15ذلك من ضمن و
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ثالث شركات صناعية و ( لسوناطراك، مؤسسة اتصاالت اجلزائر، سيفيتال جباية وجممع كوندور
 ). شركة ناشطة يف قطاع اخلدمات

ي ، فإن هناك شركتني من قطاع البناء واألشغال العمومية والري توجدان ق2013وخبصوص 
قائمة االنتظار، ومها كوسيدار لألشغال العمومية من القطاع العام واملؤسسة اخلاصة ألشغال 
الطرق والري والبناء، و يتم االختيار املؤسسات بناء على جمموعة من املعايري مثل مسعتها الوطنية 

 . يف قطاع النشاط وكذا العالقات مع املستخدمني والبيئة اإلقليميةو 
ربنامج التدرييب إىل متكني املؤسسات املستفيدة من األدوات اليت متكنها من حتسني ويهدف هذا ال

أداءها يف ميدان املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وبعد استكمال هذا الربنامج ميكن 
، 26000للمؤسسات املستفيدة أن حتصل على تصديق حلساباا طبقا ملتطلبات مقياس إيزو 

اف على املؤسسات فإن املسؤولية اتمعية ملنطقة الشرق األوسط وعالوة على عملية اإلشر
ومشال أفريقيا تعتزم تقدمي تكوين خلرباء جزائريني ملرافقة املؤسسات يف حتسني التزاماا خبصوص 

   ."5مسؤولياا اتمعية
كما تعمل كلّ من الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملركز اجلزائري 
للشباب املسير للمؤسسات أيضا على مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عملية التكيف 

  .يف إطار نفس الربنامج املذكور) 26000أيزو (وتطبيق معايري اجلودة 
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  :ة ـاخلامت

حيتاج إىل ثقافة واعية و قناعة راسخة بأمهيتها،  26000تبين املواصفات خصوصا مواصفة ايزو 
ميكن نشرها من خالل اجلامعات و مراكز البحث، و قد خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل 

  :النتائج التالية
  إىل ما تزال ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حتتاج

 .الكثري من اجلهود لتحسينها و ممارستها بالشكل الصحيح
  ا االجتماعية مبدى حسنو التسيري بشكل  اإلدارةيرتبط اهتمام املؤسسات مبسؤوليا

 .ال ميكن احلصول على مؤسسات مواطنة اإلدارةعام، ففي ظل سوء 
  مسؤولية اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية لل.تقدم مواصفة االيزو العاملية

االجتماعية واملواضيع والقضايا املرتبطة ا كما أا تتطرق للوسائل الىت تمكن املعنيني 
من إدخال مفهوم املسؤولية االجتماعية ضمن إطار االستراجتيات واآلليات 

 .واملمارسات والعمليات للمؤسسات كافة
  تماعيا بأسلوب املؤسسات يف العمل بطريقة مسئولة اج 26000يساعد معيار االيزو

أفضل، مبا حيقق النفع للمجتمع و يليب متطلبات التنمية املستدامة، و يشتمل معيار 
 .على إرشادات طوعية، وليست واجبة 26000األيزو 

  ا ألغراض الترخيص و املطابقة أو مواصفة االيزو هي مواصفة اختيارية و ال يعمل
أي عقود كما أا ليست من العوائق غري اجلمركية للتجارة و ال  إلبرامالتشريع أو 

لتحسني أداء الشركات  إرشاديبل هي دليل . تؤثر على الوضع القانوين للشركات
 .يف جمال املسؤولية االجتماعية

  دف ايزو26000  إىل مساعدة املنظمات على تطوير وإنشاء وتنفيذ وحتسني برامج
حسن إدارة العالقات بني املؤسسة وكل من اتمع، أصحاب  املسؤولية االجتماعية و

 .املصاحل فيها، وأصحاب املصلحة
  املؤسسات على تقييم وختريج وإظهار استجابتها ودرجة  26000تساعد املواصفة ايزو

حيث أن تنفيذ املعايري اليت . مطابقتها ملفهموم املسؤولية االجتماعية يف أكثر من جانب
 .ة يشجع ويعزز أقصى قدر من الشفافية و املسؤوليةجاءت يف املواصف
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  متثل املواصفة الدولية للمسؤولية االجتماعية مرجعا رئيسا أمام مجيع املؤسسات
للتأسيس والعمل مبفهوم املسؤولية االجتماعية وأمهيتها يف توجيه هذه املؤسسات حنو 

 .اخلدمة اتمعية يف كل مشروعاا وبراجمها
 االجتماعي و البيئي للمؤسسات  األداءحلاجة امللحة لتحسني على الرغم من ا

، و 26000االقتصادية اجلزائرية، إال أن أغلبها ما تزال غري مؤهلة لتبين مواصفة ايزو 
ذلك بسبب ضعف أدائها املايل و غياب خربا الفنية و اإلدارية يف هذا اال و 

اكها يف التركيز على احلفاظ على و التسيري عموما، و ام اإلدارةضعفها يف جمال 
االجتماعية فهي مؤجلة إل حني  األبعادقطاعاا السوقية و حتقيق املكسب املادي، أما 

 .غري معلوم
  ا  26000يأيت دور الدولة يف تشجيع تبين مواصفة ايزو من خالل  اجلهود اليت يقوم

لعاملية للمعايرة و هي املعهد الوطين للتقييس يف إطار مبادرة مشتركة مع املنظمة ا
، و هي تعترب )إفريقياومشال  األوسطاملسؤولية االجتماعية ملنطقة الشرق : (مبادرة

  .كأوىل اخلطوات يف هذا اال
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  :عـاملراج

  :املراجع باللغة العربيةـ  أوالً

ثامر ياسر البكري، التسويق و املسؤولية االجتماعية، دار وائل للنشر و التوزيع،  .1
 .2001عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

حسني االسرج،املسؤولية االجتماعية للشركات،جملة جسر التنمية، سلسلة دورية تعىن  .2
، فرباير 90بقضايا التنمية يف الدول العربية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد

2010. 
 ISO26000عوض سامل احلريب، املسؤولية اتمعية يف ضوء املواصفة العاملية .3

)02/01/2012( ،http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html 

طاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية و  .4
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة الثانية، )األعمال و اتمع(أخالقيات األعمال

2008. 
دراسة ميدانية : املسؤولية االجتماعية و أثرها على األداء"غادة عمر أبو ارشيد،  .5

يف مدينة عمان، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص للمستشفيات اخلاصة 
 .2006إدارة األعمال، جامعة الريموك، غري منشورة، عمان، 

فاتح عبد القادر احلوري و ممدوح الزيادات و هايل عبابنة، إدارة الصورة الذهنية  .6
شركات دراسة ميدانية يف :"للمنظمات األردنية يف إطار واقع املسؤولية االجتماعية

، حبث علمي مقدم إىل املؤمتر العلمي الثالث لكلية "االتصاالت اخللوية األردنية
االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، تـحـت عـنـوان 

، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، "التحديات العاملية املعاصرة: إدارة منظمات األعمال"
 .2009 أفريل 29 – 27االردن،

حممد الصرييف، املسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،  .7
 . 2007اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 
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. 2013وشركة خاصة االلتحاق ا يف " كوسيدار"موقع اجلزائر أون الين، فيما تنتظر  .8
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