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 تقوم الريادة بدعم عناصر التطور اليت تقوم عليها ادلؤسسات خاصة يف ما خيص النمو، وذلك من خبلل دعم برامج التنموية وفتح :ملخص

اجملال للمنافسة ومنع االحتكار، مع األخذ بعُت االعتبار اجلانب البيئي و األخبلقي للمؤسسات حىت ال تقع يف دائرة التلوث اليت تعاين منها 
وقد قصد إبراز العبلقة بُت الريادة األعمال و ادلسؤولية االجتماعية . كربى ادلؤسسات العادلية اليت تنشط يف رلال الطاقة والتصنيع بصفة عامة

 استبيان منهم صاحلة للمعاجلة والتحليل، واليت 40 استبيان على ادلوظفُت لدى مؤسسة متيجي ومؤسسة حليب، ومت اسًتجاع 68قمنا بتوزيع 
 .استخلصنا منها انو يوجد عبلقة ارتباط بُت ادلؤسسات الريادية والتزام بادلسؤولية االجتماعية

 . الريادة، اإلدارة، ادلؤسسات، ادلسؤولية االجتماعية، أخبلقيات األعمال:الكلمات المفتاحية

Abstract: The leadership supports the development elements of the institutions, especially in terms of 

growth, by supporting the development programs and opening the way for competition and preventing 

monopoly, taking into account the environmental and moral aspects of the institutions so as not to 

reduce the pollution of the major institutions that are active in Energy and industrialization in general. 

In order to highlight the relationship between entrepreneurship and social responsibility, we distributed 

68 questionnaires to employees at Metegy and Halib Foundation. 40 questionnaires were retrieved for 

analysis and analysis, which concluded that there is a relationship between the leading institutions and 

the commitment to social responsibility. 

Keywords: leadership, management, institutions, social responsibility, business ethics. 
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 مقدمة

 إىل جنبا تسَتا     مل تعد ادلؤسسات يف معزل عن تقدم الدويل لذلك أضحت رلربة على مسايرة تطورات احلاصلة وجعل الريادة واإلدارة
 شلا أكثر من مشاكل االثنُت لفصل اجلهد يسبب أن ادلرجح أي من. مرتبطتان بالضرورة ومتكاملتان ولكنها الشيء، ليسوا نفس جنب، ىم

 .وحتفيز ىي إلذلام الزعيم والتنسيق، ووظيفة والتنظيم الذي يقوم بالتخطيط ىو العمل عليو، فادلدير ىو

 مصاحل دائما خدمة وال إجيابية، دائما ليست وآثارىا الناس، فاستخداماهتا دلختلف ادلعاين من العديد مع مشًتكة ىي كلمة     فالريادية
 النظر يف القادة يبدأ عندما التاريخ، وأنو من نعرف كما الفردية، الريادة واألصل يف خطر. أتباع يكونوا أن خيتارون أو يصبحون، الذين أولئك

األخبلقية وبالتايل يصبحون غَت مهتمُت بالبيئة وباجملتمع وىذا ما  بوصلتهم يفقدون أضلاء فهم رتيع يف الناس إىل اخلارج من بدال الداخل إىل
يدل على غياب حس ادلسؤولية االجتماعية يف العديد من ادلؤسسات العادلية ىذا النشغاذلم باإلرباح ومصاحلهم اخلاصة على حساب ادلصاحل 

 مدى التزام ادلؤسسات الريادية بادلسؤولية االجتماعية؟: ومنو ديكن طرح اإلشكالية التالية. العامة

 األسئلة الفرعية

 ما شليزات ومهارات ريادة األعمال؟ -
 ما عبلقة ريادة األعمال بادلسؤولية االجتماعية؟ -
 ما مدى التزام ادلؤسسات الريادية بادلسؤولية االجتماعية؟ -

 الفرضيات

 .مستوى ريادة األعمال يف مؤسسات سيء وحباجة إىل حتسُت-  

 .ادلؤسسات ال تلتزم بادلسؤولية االجتماعية- 

 .ادلؤسسات الريادية ذلا عبلقة بادلسؤولية االجتماعية- 

 لدراستنا أمهية كبَتة نتيجة تركيزىا على عنصرين ىامُت الريادة وادلسؤولية االجتماعية اليت تعتربان من عوامل اليت هتتم هبما :أهمية الدراسة
. ادلؤسسة، فالريادة جتعل ادلؤسسة حتقق ما تطمح إليو، أما ادلسؤولية االجتماعية جتعلها تنظر إىل اجملتمع والبيئة اليت تعمل فيها للمحافظة عليها

 . وبالتايل فتوافرمها يف مؤسسة واحدة جيعلها يف قمة التطور والرقي

 اعتمدنا على ادلنهجُت الوصفي والتحليلي يف اجلانب النظري لئلدلام بكافة ادلعلومات اخلاصة بادلوضوع وحتليلها، أما :المنهج المستخدم
اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا على منهج دراسة حالة الستخراج نتائج تتوافق مع واقع ادلؤسسُت زلل الدراسة وتعميمها على مؤسسات 

 .األخرى ذات نفس اخلصائص
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 قسمنا دراستنا على ثبلث زلاور، حيث ركزنا يف احملور األول على شليزات ومهارات ريادة األعمال، أما يف احملور الثاين فقد :هيكل الدراسة
 .ركزنا على عبلقة الريادة بادلسؤولية االجتماعية، أما احملور الثالث فقد ركزنا دراسة حالة ادلؤسستُت

األعمال  مهارات ريادةومميزات : المحور األول

 مستقلة "زللية زلدود، رلتمعات اجتماعي كتنظيم خاصة خصائص ذلا اليت واذلوية الثقايف، األيديولوجي اإلطار من كجزء      تعترب الريادة
 .الدولة، وبالتايل فهي تقوم على ىدف يضعو القائد ويسهر على تنفيذه كل ادلوظفُت وجهاز" نسبيا

 مفهوم ريادة األعمال و مهاراتها: أوال

 . للريادة العديد من التعريفات باعتبارىا من ادلفاىيم احلديثة اليت أصبحت ادلؤسسات تركز عليها وهتتم مبهاراهتا اليت تعترب كمفتاح ذلا

مفهوم ريادة األعمال . 1

بأهنا عملية اليت يقوم فيها شخص واحد بتحديد الغرض أو االجتاه لشخص أو أكثر من األشخاص اآلخرين وحيملهم على :"   عرفت الريادة
" 1 .التحرك جنبا إىل جنب معو أو مع بعضها البعض يف ىذا االجتاه بكفاءة والتزام كامل

بأهنا تعرب عن عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة من خبلل بذل اجلهد و إنفاق رؤوس األموال وختفيض الوقت، إضافة إىل :" وقد عرفها قمان
"  2.حتمل ادلخاطر ادلصاحبة لذلك ومن مث احلصول على ادلكافأة، شلا يؤدي إىل تراكم الثروة

" 3.ىي قدرة الفرد للتأثَت، وحتفيز، ودتكُت اآلخرين للمسامهة يف فعالية وصلاح ادلنظمات اليت ىم أعضاء فيها :"Haileyوعرفها 

 4".ىي حتقيق ىدف من خبلل اجتاه ادلساعدين اإلنسانيُت، والقائد ىو الذي يقوم حبراسة ادلتعاونُت معو لتحقيق غايات معينة:"وأيضا

     وانطبلقا من التعاريف السابقة نستنتج أن الريادة ما ىي إال تعبَت عن عملية التزام بتحديد ىدف ادلؤسسة من طرف القائد والعمل 
. للوصول إليو من طرف العمال

مهارات الريادة األعمال . 2

                                                           
1. Yulita Tangkudung, David Saerang, Analyzing The Effect Of Leadership Style And  Job Environment Towards 
Employee Turnover Intention (Case Study : PT.Meares Soputan Mining /PT.Tambang Tondano Nusajaya), 
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol .15, No. 05, Tahun 2015, p932. 

  .19، ص2013، دار الراية، األردن، 1 ط، الريادة و العمل التطوعي،قمان رشدي2.
3 . C. A. Batmanghlich, Why Leaders Fail Ethically, DOI 10.1007, Springer International Publishing Switzerland 
,2015,p6. 
4. Prentice W.C.H., Understanding Leadership, Harvard Business Review, vol. 39, no. 5, September/October 1961, 
p143. 
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 إىل أن الريادي ىو ذلك الشخص الذي يستطيع تنظيم وإدارة األعمال مع أخذ ادلخاطرة لتحقيق الرحبية، وقد 2004لقد أشار دانيال 
:  5يستعُت الريادي بادلستشارين من أجل إصلاز أعمالو، وىذه مارات ىي

. لتنظيم من خبلل وضع األىداف، وااللتزام بالوقت وإدارتو، ووضع برامج العمل وحتقيقهااالقدرة على التخطيط و- 

. التخطيط ادلايل من حيث حتديد ادلوازنة، وضمان القروض، و االحتفاظ باجملاالت ادلالية وبيان ادلوارد ادلالية ادلختلفة- 

. إجياد مهارات بيع ادلنتجات والتعامل مع العمبلء على اختبلف أنواعهم وأمناطهم الشخصية، واحلفاظ عليهم- 

القدرة على العمل مع فريق، حيث حتتاج ىذه ادلهارة تطوير مهارات االتصال مع فريق العمل، وتقبل االختبلفات الثقافية و الفكرية يف بيئة - 
.  العمل

إدارة ادلخاطر قبل الشروع يف عملية االصلاز ويف ظل الظروف القائمة، و القدرة على احتساب ادلخاطر وإدراكها ووعيها، والقدرة على - 
. مواجهتها

. مهارات اخذ ادلبادرة و العمل و ادلثابرة وبذل اجلهد، والعمل ضمن مقاييس األداء العايل- 

. مهارات القيادة من أجل التأثَت يف اآلخرين  وتوجيههم وإثارة دافعتيهم للعمل و االصلاز- 

. مهارات تقدمي اخلدمات بشكل فائق للعمبلء و االلتزام بأخبلقيات العمل- 

. القدرة على االستماع و إنصات اآلخرين،  وكذلك التحدث إليهم بأسلوب جذاب ومثَت- 

 .الثقة بالنفس و بالقدرات اليت ديتلكها الريادي- 

صفات ومزايا ريادة األعمال : ثانيا

 6:قد دتيزت ريادة األعمال بعدة شليزات نذكر منها

الريادة ىي أحد مدخبلت عملية اختاذ القرار ادلتعلق باالستخدام األفضل للموارد ادلتاحة للوصول إىل إطبلق ادلنتج أو خدمة اجلديدة - 
. وكذلك الوصول إىل تطوير طرق وأساليب جديدة للعمليات

. الريادة ىي اجلهد ادلوجو ضلو التنسيق الكامل بُت عمليات اإلنتاج والبيع- 

                                                           
 .56-55، ص2010، دار عامل الكتب احلديث، األردن، مفاهيم والنماذج و المداخل و المداخل العملية- الريادة في األعمال رلدي عوض مبارك، . 5
 .30، ص2010، دار حامد، األردن، الريادة و إدارة األعمال الصغيرة فايز رتعة صاحل النجار، عبد الستار زلمد علي، . 6
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الريادة ىي رلموعة ادلهارات اإلدارية اإلبداعية ادلستندة على ادلبادرة الفردية و ادلوجهة ضلو االستخدام للموارد ادلتاحة و اليت تتسم قراراهتا - 
. مبستوى معُت من ادلخاطرة

الريادة تعٍت اإلدراك الكامل للفرص ادلتمثلة باحلاجات و الرغبات و ادلشاكل و التحديات و االستخدام األفضل للموارد ضلو تطبيق األفكار - 
. اجلديدة يف ادلشروعات اليت يتم التخطيط ذلا بكفاءة عالية

الريادة ىي احملور اإلنتاجي للسلع و اخلدمات واليت تعود للقرارات الفردية اذلادفة إىل حتقيق الربح من جراء احتيار النشاط االقتصادي - 
. ادلبلئم

الريادة تعٍت العمل الذي يقوم بو الفرد تلقائيا حيث يشري بسعر معُت يف الوقت احلاضر، لبيع بسعر غَت مؤكد يف ادلستقبل شلا جيعلو عرضة - 
. حلاالت عدم الـتأكد

 مبادئ ريادة األعمال: ثالثا

 7:توسعت ىذه ادلبادئ و توفرت من خبلل العديد من األدوات البلزمة لتنفيذىا

جيب أن تفهم اخلاص بك وما جيب عليك القيام بو، وتسعى إىل حتسُت : تعريف بنفسك والسعي لتحسُت الذات من أجل معرفة نفسك- 
 .وديكن حتقيق ذلك من خبلل الدراسة الذاتية، والتفكَت، والتفاعل مع اآلخرين. الذات يعٍت تعزيز مساتك باستمرار

 .جيب أن تعرف عملك ويكون ذلا األلفة الصلبة مع مهام موظفيك: أن يتقن من الناحية التقنية كقائد- 

وعندما تسوء األمور اليت غالبا . البحث عن طرق لتوجيو مؤسستك إىل آفاق جديدة:  البحث عن ادلسؤولية وحتمل ادلسؤولية عن أفعالك- 
 .حتليل الوضع، واختاذ اإلجراءات التصحيحية، واالنتقال إىل التحدي القادم. ما دتيل إىل القيام عاجبل أو آجبل إللقاء اللوم على اآلخرين

. استخدام اجليد ألدوات التخطيط حلل مشكلة وصنع القرار: اختاذ قرارات سليمة يف الوقت ادلناسب- 

 .كن منوذجا جيدا للموظفُت اخلاص بك، جيب أن ال نسمع فقط ما يتوقع منهم القيام بو، لكن جيب أن نرى التغيَت: تعيُت ادلثال- 

 .معرفة الطبيعة البشرية وأمهية رعاية سللصة لعمالك: معرفة رلتمعك وحبث عن رفاىيتهم-  

 .معرفة كيفية التواصل مع ليس فقط ذلم، ولكن أيضا كبار السن وغَتىم من الناس الرئيسيُت: إبقاء عمالك على علم- 

مساعدة على تطوير جيدة مسات شخصية من شأهنا أن تساعدىم على االضطبلع : تطوير شعور بادلسؤولية يف العمال اخلاص بك- 
 .مبسؤولياهتم ادلهنية

                                                           
7. Manoj Kumar Sharma, and Miss Shilpa Jain, Leadership Management-Principles, Models and Theories, Global 
Journal of Management and Business Studies,Vol. 3, Number 2013,  P312. 
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 .ضمان فهم ادلهام واإلشراف عليها، وإصلازىا والتواصل ىو مفتاح ىذه ادلسؤولية- 

عالقة ريادة األعمال بالمسؤولية االجتماعية : المحور الثاني

 ادلسؤولية االجتماعية كانت وال تزال من بُت أىم ادلفاىيم الشائعة اليت أخذت حيزا كبَتا يف اآلونة األخَتة نتيجة تفاقم مشاكل التلوث     
البيئي وغياب حس بادلسؤولية اجتاه اجملتمع الذي ليس لو أي عبلقة أو يد يف ما يتحملو من أثار سلبية نتيجة تزايد وتطور أساليب اإلنتاج 

 .والتصنيع

 مفهوم و نظريات المسؤولية االجتماعية: أوال

 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم ادلسؤولية االجتماعية و أىم نظريات اليت تقوم عليها

مفهوم المسؤولية االجتماعية ونظرياته . 1

استمرار وااللتزام من قبل رجال األعمال على التصرف أخبلقيا :" ((WBCSDتعريف حسب اجمللس العادلي لؤلعمال التجارية ادلستدامة 
" 8.وادلسامهة يف التنمية االقتصادية يف حُت وحتسُت نوعية حياة القوى العاملة وأسرىم، فضبل عن اجملتمع احمللي واجملتمع ككل

 9".تعزيز ادلساءلة واحًتام القيم األخبلقية لصاحل رتيع أصحاب ادلصلحة :"ف على أهناوتعر

إدارة منظمة لآلثار االجتماعية والبيئية ألنشطتها على اجملتمع، مصحوبة حبوار مستمر وثنائي االجتاه مع أصحاب :" gapronحسب و
 10."ادلصلحة

ويقال أن ادلؤسسة جيب أن . سعي يف حتقيق أقصى ربح لىي االضطبلع على زتاية وحتسُت االجتماعي :"Zhang weifanحسب و
والتنظيم يف صنع القرار التجاري، فضبل عن احًتام ادلواطنُت ورلتمع، وزتاية . تأخذ الرعاية من القيمة األخبلقية أكثر واالمتثال للقانون

" 11.البيئة

                                                           
8.Bob Field, Business can’t succeed in societies that fail - How to leverage business – community engagement for 
a more prosperous society, New Zealand Business Council for Sustainable Development,december  2012, P6. 
9 . Ivana Rodić, Responsabilité sociale des entreprises –le développement d’un cadre européen, Mémoire présenté 
pour l’obtention du Diplôme d’études approfondies en études européennes, Institut Europeen De L’universite De Geneve, 
avril 2007, p13.  
10. Amélie Boisjoly-Lavoie,  LA Responsabilité Sociétale Des Organisations: Proposition D’un Modèle Pour 
L’intégration De ISO 26000, Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement en vue de l’obtention 
du grade de maître en environnement,  Université De Sherbrooke,  juillet 2013 ,p04. 
11 .Huiyuan Mao, Yunfeng Ai, Enterprise Social Responsibility and Enterprise Sustainable Development, Journal of  
Sustainable Development, Vol.2,N 1, March 2009, p193.  
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وسائل االستجابة الشركة إىل االعتقاالت االجتماعية من خبلل إنتاج اسًتاتيجيات، ترتيبات اإلدارة، سلوك تغيَت وأساليب ىي  :"أيضا
 12."تصاميم األداء اجلديد (على األقل من حيث ادلبدأ)التوجيو والسيطرة والتقييم واالستسبلم 

    ومن خبلل التعاريف السابقة نستنتج أن ادلسؤولية االجتماعية ىي عبارة عن وضع برامج لتعزيز القيم وأخبلق داخل ادلؤسسة للمحافظة 
 .على البيئة وصحة اجملتمع

نظريات التي تقوم عليها المسؤولية االجتماعية . 2

 13:تقوم ادلسؤولية على ثبلث نظريات دتثلت فيمايلي

يف النظرية النفعية ختدم الشركة كجزء من النظام االقتصادي الذي وظيفتو ىي ادليكانيكية أي ادلعروفة تقليديا يف تعظيم : النظريات النفعية- 
وقد ظهرت أفكار ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات بعد إدراك أن ىناك حاجة القتصاديات ادلسؤولية، باعتبارىا جزءا ال يتجزأ من . الربح

وبالتايل فإن الفكرة القددية من األعمال التجارية لفَت تعطي الطريق إىل احلتمية، و الفردية للجمهور . أخبلقيات األعمال يف ادلؤسسة
حيث ينظر إىل ادلؤسسة على أهنا فقط أداة خللق . وديكن أيضا أن تكون النفعية مًتادفة مع نظريات مفيدة. والسيطرة، وادلسؤولية الشخصية

واستندت النظريات اآللية أيضا إىل الفكرة األساسية حول . الثروة، وأنشطتها االجتماعية ليست سوى وسيلة لتحقيق نتائج اقتصادية
االستثمار يف اجملتمع احمللي الذي ذكره فريدمان بقوة يف وقت سابق حيث أن االستثمار سيكون على ادلدى الطويل لتوفَت ادلوارد و وسائل 

 .الراحة لكسب الرزق لؤلفراد اجملتمع

أيضا على نظرية اإلدارية اليت تؤكد على إدارة الشركات اليت تقًتب فيها ادلسؤولية  (2007)ويؤكد حتليل سيكي : النظرية اإلدارية- 
وىذا يشَت إىل . ىذا جيعل الفرق بُت ادلنفعة وادلنظور اإلداري للمسؤولية االجتماعية للشركات. االجتماعية للشركات من قبل ادلؤسسة داخليا

وكانت النظريات اإلدارية مقسمة إىل ثبلث رلموعات فرعية، األداء . أن كل شيء خارج تأخذه ادلؤسسة يف االعتبار الختاذ القرارات التنظيمية
 .االجتماعي للشركات، وادلساءلة االجتماعية ، وادلسؤولية االجتماعية للشركات متعددة اجلنسيات

كمصطلح يعٍت أن العبلقات ادلتبادلة بُت االثنُت . النظرية العبلئقية ذلا جذر من العبلقات ادلعقدة بُت ادلؤسسات والبيئة: نظرية العالئقية- 
وتنقسم النظرية العبلئقية أيضا إىل أربع رلموعات فرعية ىي األعمال واجملتمع، وأصحاب . ىي زلور حتليل ادلسؤولية االجتماعية للشركات

 .ادلصلحة مقاربة، و مواطنة ادلؤسسات، و العقد االجتماعي

ومن بُت . اليت تربز ادلسؤولية االجتماعية للشركات كمسألة من التفاعل بُت الكيانُت" األعمال يف اجملتمع"ويقًتح األعمال واجملتمع أن تعٍت 
وذتة التزام آخر يتمثل يف التزام الشخص بالنظر يف آثار قراره . تدابَت ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطوير القيم االقتصادية يف رلتمع

                                                           
12 . Michel Capron, La responsabilité sociale d’entreprise, l'encyclopédie du développement durable, Les éditions des 
Récollets, N 0 99, juillet 2009, p1. 
13.Maimunah ISMAIL, Corporate Social Responsibility And  Its Role In Community Development: An 
International Perspective, Uluslararası Sosyal Ara_tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Vol.2, N. 
9, 2009, p201-203. 
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وضعت يف شكل عبلقة عامة، وادلسؤوليات االجتماعية لرجال األعمال يف حاجة إليها تعكس . وإجراءاتو على وجو العموم نظام اجتماعي
. مقدار القوة االجتماعية لديهم

 أبعاد المسؤولية االجتماعية: ثانيا

    فادلسؤولية االجتماعية ىي االلتزام ادلفروض على األعمال التجارية جتاه اجملتمع، لتحقيق أقصى قدر من اآلثار اإلجيابية وتقليل اآلثار 
 14:السلبية على اجملتمع،  وىناك أربعة أبعاد نذكرىا

 يتعلق باالمتثال للقوانُت واللوائح اليت وضعتها السلطات، اليت تضع معايَت للسلوك ادلسؤول، :البعد القانوني للمسؤولية االجتماعية- 
ويتم التنظيم القانوين للقيادة السلطات ألن اجملتمع مبا يف ذلك ادلستهلكُت، ورتاعات ادلصاحل، . وتدوين ما يفكر فيو اجملتمع صح أم خطأ

فانعدام الثقة . وادلنافسُت وادلشرعُت، ال ديكن أن يكون واثقا من أن الشركات تفعل ما ىو صح يف رلال معُت، مثل زتاية ادلستهلك أو البيئة
وبعبارة أخرى فإن القوانُت تضع قواعد . ىو الذي جيعل العديد من القضايا األخبلقية واالقتصادية تذىب إىل احملاكم أو ادلناقشات التشريعية

ألنشطة األعمال ادلسؤولة، وديكن تقسيمها إىل القوانُت اليت تنظم ادلنافسة، وقوانُت زتاية ادلستهلك، و القوانُت البيئية اليت تعزيز السبلمة 
 .واإلنصاف

 يشَت إىل السلوكيات واألنشطة ادلسموح هبا أو احملظورة من قبل أعضاء ادلنظمة واجملتمع، حىت لو :البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية- 
ادلهمة األساسية ألي عمل ىو إلنتاج مع الربح، شلا جيعل األعمال حتقق أقصى قدر من ادلسامهة يف "وقال فريدمان أن . مل تكن مقننة بالقانون

اجملتمع، ففي حقيقة  أن تكون مسؤولة اجتماعيا ال ديكن أن تكون رلرد استجابة للمشاكل عندما تنشأ ادلنظمة فقط بل تشمل ادلخاوف 
وحتدد إسًتاتيجية األعمال كيف . األخبلقية منذ تأسيسها وتشمل إسًتاتيجية األعمال وادلسؤولية كمفهوم يتم درلها يف صنع القرار اليومي

ونظام القيمة للشركات وأصحاب ادلصلحة ذلم تأثَت عميق على ادلنظمات وكيفية . ستستخدم الشركة ادلوارد البشرية وادلالية لتحقيقها أىدافها
 . تنفيذ إلسًتاتيجيتها

 تشَت إىل كيفية حتديد ادلوارد البلزمة إلنتاج السلع و يتم توزيع اخلدمات داخل النظام :البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية- 
االجتماعي، فيما يتعلق باالقتصاد تشمل جوانب عديدة لكيفية قيام ادلنظمات بتحديد شروط ادلنافسة وادلستهلكُت وادلوظفُت واجملتمع 

على سبيل ادلثال، يتأثر االقتصاد بالقوة االقتصادية للمنظمات فيما يتعلق بادلوارد و توريد ادلنتجات والسيطرة . والبيئة اليت تؤثر على االقتصاد
ويبدو أن قوانُت مكافحة االحتكار توقف الشركات الكربى عن احتكار التجارة واألعمال، والتمييز يف األسعار، وادلنافسة غَت . عليها

وتتعلق الشواغل البيئية . كما تؤثر العبلقة بُت البيئة وادلنظمات على االقتصاد رائد.ادلشروعة، وعمليات الدمج اليت تؤدي إىل بيئة غَت تنافسية
الن . بتلوث اذلواء وادلياه والًتبة، وشجعت الشركات الكربى على إنشاء آليات دلكافحة التلوث وغَته من اآلليات وسياسات صديقة للبيئة

 . ىذه الشركات قد تستنزف ادلوارد وتضر بالبيئة من خبلل الًتكيز فقط على مصلحتها االقتصادية اخلاصة

                                                           
14. Jucan Cornel Nicolae, Jucan Mihaela Sabina, Dimensions And Challenges Of Socail Responsibility, Annales 
Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2010,  P238-239. 
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أوال . وىو يوفر أربعة فوائد للمجتمع.  يشَت إىل ادلنظمات ذات ادلسامهة يف اجملتمع احمللي أو الدويل:البعد اإلنساني للمسؤولية االجتماعية- 
ثانيا . حيسن نوعية العيش، حيث أهنا تساعد اجملتمع جبعل منطقة يرغب العمبلء فيها القيام بأعمال جتارية وادلوظفُت يريدون رعاية أطفاذلم

ثالثا زيادة قدرة القيادة . تقليل حجم مشاركة احلكومة، يف تقدمي ادلساعدة لؤلشخاص الذين يعانون من عدم وجود احتياجاهتم ادلشروعة
.  ادلوظفُت، رابعا يبُت ادلبادئ األخبلقية للموظفُت، ادلوظفُت الذين لديهم آراء أفضل عموما عن أنفسهم، وشركتهم واجملتمع

 أهمية الريادة اإلستراتيجية ألداء المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ثالثا

فالقدرة على فعالية .     قلة من الذين جيادلون بأن شلارسة ادلسؤولية االجتماعية داخل ادلنظمات، على مستوى أعلى من الوعي االجتماعي
وحتسُت ادلنظمة ىو معيار ألي اقتصادي الذي فهم العبلقة الوثيقة بُت ادلسؤولية االجتماعية للشركات واألداء التنظيمي، ومكان ادلسؤولية 

والقادة قادرون على قياس . االجتماعية للمؤسسات يف إطار اإلدارة لتعزيز عبلقة أخبلقية مع أصحاب ادلصلحة من خبلل الشفافية وادلساءلة
و قادرون على تعزيز أىداف ومسؤوليات ادلسؤولية االجتماعية .أدائهم و فهم أفضل لكيفية حتسُت نظم اإلدارة لكي يكون التغيَت فعاال

للشركات من خبلل التخطيط االسًتاتيجي للمعاجلة وخلق الرؤى، والتأثَت على أداء فعال لؤلفراد، ودتكُت القوى العاملة من أجل تسهيل 
.  التغيَتات السريعة

، الذي يشَت إىل أن القادة ادلسؤولون عن االبتكارات، ووجهات النظر ذات الريادة الفعالة كمستجيبُت Amagoh( 2009)     أما 
Neera et al.( 2010 )حيث . للتغيَت، وىم األفراد الذين سيجدون طرقا دلواجهة التحديات بشكل خبلق واحلفاظ على األداء العايل

أن الريادة بسبب التغيَتات اليت حتدث يف السوق ال ديكن حتديدىا بوضوح يف ىذه ادلرحلة من الزمن، ومع ذلك أولئك الذين يقول عن 
وىم مسؤولون أيضا عن وضع اآلليات موضع التنفيذ لتعميم السلوك . يوضعون يف أدوار قيادية عليهم وضع عدة خطوات قبل اختاذ القرارات

فالقيادة أمر بالغ األمهية ألي جدول أعمال للمؤسسات ذات ادلسؤولية االجتماعية نظرا ألمهية إرضاء أصحاب . ادلبلئم على رتيع ادلستويات
على " مسؤولة"تدرك ادلؤسسات بشكل متزايد مدى أمهية أن تصبح  Minoja( 2008)ـ وفقا ل. ادلصلحة ذوي القيمة العالية للمنظمة

ولذلك، فإن مسؤولية القادة ىي فهم وحتديد، وحىت توضيح دورىا من أجل تعزيز مكان العمل الذي ينتج . أولئك الذين يدعمون البيئة
وديكن القيام بذلك عن طريق حتديد اجتاه واضح وخلق داعمة البيئة، كما أنو يؤثر إجيابيا على الرفاه النفسي للقوى . مستوى عال من االرتياح
 15.العاملة لؤلداء  التنظيمي

أدوار منظمات الريادة في تحقيق المسؤولية االجتماعية : رابعا

 16 :للمنظمات العديد من األدوار يف حتقيق ادلسؤولية االجتماعية تتمثل فيمايلي

يلقي ىذا اجملال معظم االىتمام يف الدول اليت تكون فيها احلوار حول ادلسؤولية االجتماعية للشركات حديثا : ادلسامهة اجملتمعية التطوعية- 1
نسبيا ، ومن ادلمكن أن يتضمن ذلك اذلبات اخلَتية وبرامج التطوع و االستثمارات اجملتمعية طويلة األجل يف الصحة أو التعليم أو ادلبادرات 

                                                           
15. Petulia Blake, Bassou El Mansour, Exploring Corporate Social Responsibility Leadership, Fully refereed paper, 
Conference Stream of  Sustainability, Corporate Social Responsibility, Leadership, and HRD, p5. 

 .27مرجع سبق ذكره، ص، قمان رشدي.  16
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 من أرباحها قبل خصم الضرائب خلدمة القضايا %1األخرى ذات ادلردود اجملتمعي، ويلتزم عدد من الشركات متعددة اجلنسيات بالتربع بنسبة 
اجملتمعية، وديكن للشركات متعددة اجلنسيات إنشاء مؤسسات مببالغ وقفية كبَتة، وتقدمي منح للمنظمات الدولية غَت اذلادفة للربح و العاملة يف 

. الدول النامية

غالبا ما تكون رؤية وقيادة األفراد و ادلنظمات الوسيطة ضرورية لئلدخال ادلسؤولية : العمليات اجلوىرية لؤلعمال وسلسلة القيمة- 2
االجتماعية للمنظمات، وتستطيع أي منظمة من خبلل التفاعل النشط مع عماذلا، حتسُت الظروف و األوضاع وتعظيم فرص التنمية ادلهنية، 

ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهبلك الطاقة و ادلخلفات، وتستطيع ادلنظمات الريادية أن تكفل صدق وسهولة االتصاالت مع 
.. عمبلئها، وتقليل تأثَتاهتا غَت ادلباشرة على سلسلة القيمة

حشد التأييد ادلؤسسي و حوار السياسات و البناء ادلؤسسي على الصعيد الداخلي تضع ادلسؤولية االجتماعية للمنظمات الريادية الرؤية، - 3
وهتيئ ادلناخ العام الذي يساعدىا يف حتقيق التوازن ادلسؤول بُت ادلتطلبات ادلتعارضة لزيادة األرباح، ومبادئ ادلسؤولية االجتماعية، أما على 

الصعيد اخلارجي فإن كثَتا من رؤساء رلالس اإلدارات و كبار ادلديرين يقودون مشاركة األعمال يف القضايا التنمية مبفهومها األوسع ويؤيدون 
.  ادلبادرات اخلاصة بأنشطة ادلسؤولية االجتماعية، وغَتىا من ادلبادرات

- دراسة حالة مؤسسة متيجي و مؤسسة الحليب– مدى التزام المؤسسات الريادية بالمسؤولية االجتماعية : المحور الثالث

 سنحاول تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل حتليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة : أوال
يتكون رلتمع الدراسة من موظفي وحدتُت من مؤسستُت مها مؤسسة  متيجي وحدة مستغاًل، ومؤسسة حليب : مجتمع وعينة الدراسة- 1

 % 56.09 استمارة صاحلة للتحليل أي ما يعادل نسبة 23 استمارة على موظفي ادلؤسسة األوىل، واسًتجعت 41مستغاًل، حيث مت توزيع 
 استمارة صاحلة للتحليل أي ما يساوي 17 استمارة على ادلؤسسة الثانية، واسًتجع منها 27من االستمارات ادلوزعة، يف حُت مت توزيع 

 استمارة أي ما 40 استمارة مت اسًتجاع منها 68من االستمارات ادلوزعة، وهبذا يكون العدد اإلرتايل لبلستمارات ادلوزعة ىو % 62.96
.   فردا30من االستمارات ادلوزعة، وىو عدد مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز % 58.82بيقدر 

مت بناء اإلستبانة دلعاجلة ادلتغَتات الثبلثة للدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية ألفراد العينة ومشاريعهم : أداة الدراسة- 2
. (اجلنس، العمر، ادلستوى الدراسي، ادلؤسسة، عدد سنوات اخلربة يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية)

 فقرات، وزلور مدى التزام ادلؤسسات 6 فقرة مقسمة على زلورين، زلور مستوى ريادة ادلؤسسات حيتوي 12يف حُت احتوت اإلستبانة على 
.  فقرات أيضا6االجتماعية يف ادلؤسسة ويشمل 

:  كأداة للدراسة وحتليل االستبيان مع منح الدرجات التالية(Likert Scale)كما أنو جتدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت اخلماسي 
غَت موافق إطبلقا؛ : 1.79 إىل 1من - 

غَت موافق؛  : 2.59 إىل 1.80من - 
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زلايد؛  : 3.39 إىل 2.60من - 

موافق؛  : 4.19 إىل 3.40من - 

. موافق دتاما: 5 إىل 4.20من - 

، وقد مت (SPSS)مت حتليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات- 3
كرونباخ، كما مت حتليل الفقرات من خبلل مقاييس اإلحصاء الوصفي -قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خبلل معامل ألفا

. (التكرارات، ادلتوسط احلسايب، االضلراف ادلعياري)
، إضافة إىل استخدامو الختبار الفرضيات، (One Sample T-test)كما أن الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 

 لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض خصائص (One Way ANOVA)إضافة إىل استخدام أسلوب حتليل التباين األحادي 
. أفراد العينة ومشاريعهم

وىو األكثر استعماال يف الدراسات االقتصادية واالجتماعية، أي أننا نقبل الفرضية الصفرية  (0.05)أما بالنسبة دلستوى الداللة ادلعتمد فهو 
H0 إذا كان مستوى الداللة احملسوب يفوق ىذا ادلستوى، وإال فإننا نرفض H0 إذا كان مستوى الداللة أقل من ىذا ادلستوى وىو ما يعٍت 

 .وجود داللة
تحليل بيانات ونتائج االستبيان : ثانيا

كرونباخ، -مت اختبار درجة وصدق فقرات كل زلور من زلاور االستبيان من خبلل اختبار ألفا: تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان- 1
: والنتائج مبينة يف اجلدول التايل

( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 
معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور 

% 83.13% 69.12 6 مستوى ريادة األعمال للمؤسسات
% 84.39% 71.22 6 مدى التزام ادلؤسسات بادلسؤولية االجتماعية

 %83.73 %70.11 12المحاور السابقة معا 
 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر

بالنسبة إلرتايل احملاور، وىذا % 70يتضح أن معامل ألفا كرونباخ عال بالنسبة لبلستبيان جبميع زلاوره ومقبول نظرا أنو يفوق النسبة ادلقبولة 
عال جدا يفوق  (اجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ)مؤشر على الثبات النسيب لفقرات وزلاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز مبعامل صدق 

 .70ما يدل على صدق سلتلف بياناتو، إضافة إىل أن معامل الصدق بالنسبة للمحورين عال جدا يفوق % 88
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 موظف يف ادلؤسستُت، وأظهرت خصائص بياناهتم الشخصية والوظيفية النتائج 40مت حتليل إجابات : تحليل خصائص عينة الدراسة- 2
: اآلتية

، وىو مؤشر على الضعف النسيب  %30.37من ادلستجوبُت ذكور، يف حُت تشكل نسبة اإلناث  % 69.63:بالنسبة دلتغَت اجلنس- 
لتواجد ودتثيل العنصر النسوي يف الوحدات التجارية للمؤسسات الكبَتة، نظرا لضعف ادلقاوالتية النسوية يف اجلزائر؛ 

تًتاوح % 20.5 سنة، 40 و31تًتاوح أعمارىم بُت % 51.40 سنة، 30 و21تًتاوح أعمارىم بُت % 21.6: بالنسبة دلتغَت السن- 
وىي نسب تؤكد أن أغلب موظفي ادلؤسسات اجلزائرية من .  سنة60 و51تًتاوح أعمارىم بُت % 6.5 سنة، و50 و41أعمارىم بُت 

الطبقة الشبانية من خرجيي اجلامعات، مع تواجد معترب للكهول، وىو ما قد يعطيها ميزة تنافسية مصدرىا ادلوارد البشرية بتكامل عنصري 
واخلربة؛  (التجديد)الشباب 

ذو مستوى  % 4.4ذو مستوى جامعي، يف حُت أن% 80.10 مستواىم ثانوي، يف حُت أن% 15.4: بالنسبة دلتغَت ادلستوى الدراسي- 
دراسات عليا، وىذا وىي نسب تؤكد توجو الفرد اجلامعي اجلزائري إىل الوظائف العمومية، وتفضيلهم العمل يف مناصب إدارية وتقنية يف 

. ادلؤسسات االقتصادية، ما يوفر ذلذه ادلؤسسات رأمسال فكري ىام
منهم % 37.56من ادلستجوبُت موظفون يف وحدة مستغاًل دلؤسسة اجلزائرية للمياه، يف حُت أن % 62.44: بالنسبة دلتغَت ادلؤسسة- 

موظفون يف وحدة مستغاًل دلؤسسة سونلغاز، وىو ما يظهر تكافؤ نسيب يف حجم العينة ادلأخوذة من ادلؤسستُت؛ 
تًتاوح عدد سنوات عملهم % 22.13 سنوات، 5مل تتجاوز عدد سنوات عملهم % 31.22: بالنسبة لعدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 

 25 إىل 21من % 5.2 سنة، 20 إىل 16عدد سنوات عملهم من % 9.12 سنة، 15 إىل 11من % 14.23 سنوات، 10 إىل 6من 
 سنة، وىو ما يؤكد أن أغلب ادلوظفُت يف 30تفوق سنوات عملهم يف ادلؤسسة % 12.8 سنة، يف حُت أن 30 إىل 26من % 5.3سنة، 

.   سنوات10الوحدتُت من الشباب خرجيي اجلامعات ومعاىد التكوين الذين ال تتجاوز سنوات عملهم 
، يف حُت أن نسبة ادلستجوبُت من أعوان  %41.23دتثل نسبة ادلستجوبُت من اإلطارات يف الوحدتُت : بالنسبة دلتغَت الفئة الوظيفية- 

 %.19.54، أما نسبة ادلستجوبُت من أعوان التنفيذ يف الوحدتُت ىي %39.23التحكم يف الوحدتُت تساوي 
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: سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبيان: تحليل فقرات محاور الدراسة- 3
 فقرات مبينة يف اجلدول 6، وىو يشمل مستوى ريادة األعمال للمؤسساتيتمثل احملور األول يف : تحليل فقرات المحور األول- 3-1

: التايل
استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 

عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 .تقوم ادلؤسسة الريادية على وضع ىدف من طرف شخص واحد ويعمل اآلخرون على تنفيذه 01

 .عن عملية إنشاء شيء جديد ذو قيمة من خبلل بذل اجلهد و إنفاق رؤوس األموالالريادة للمؤسسة تعرب  02

 .ؤسسةقدرة الفرد للتأثَت ودتكُت اآلخرين للمسامهة يف فعالية املتركز ادلؤسسة ذات الريادة على  03

 .إلنتاج لتحقيق الريادةااللتزام بالوقت وإدارتو، ووضع برامج ىدف ادلؤسسة إىل  04

 .مهارات االتصال مع فريق العمل، وتقبل االختبلفات الثقافيةحتسُت  ادلؤسسة الريادية إىلتاج تح 05

 .التنسيق الكامل بُت عمليات اإلنتاج والبيعيف ادلؤسسات الريادة تقوم  06

 االستبيان ادلعد من طرف الباحثة: المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية مت حتليل فقرات احملور األول، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل
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 تحليل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 
رقم 

الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 03العبارة غَت زلققة  0.225 -0.523 موافق 1.33 3.45 01

 06العبارة زلققة  0.025 1.222غَت موافق  1.02 2.22 02

 05العبارة غَت زلققة  0.578 0.878زلايد  1.63 3.16 03

 01العبارة زلققة  0.002 3.012موافق  0.89 3.61 04

 02العبارة زلققة  0.032 0.745موافق  1.17 3.55 05

 04العبارة غَت زلققة  0.245 0.122زلايد  1.13 3.20 06

المحور 
األول 

 0.023 1.857 وافقم 0.67 3.44
ريادة األعمال للمؤسستين مستوى 

جيد ويتحسن محل الدراسة 
 .باستمرار

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
، وىذا راجع أساسا إىل اىتمام مستوى ريادة أعمال لديهما جيد ويتحسن باستمراريتضح من اجلدول السابق أن ادلؤسستُت ادلدروستُت 

ادلوظفُت ضمن إسًتاتيجياهتا، و تعزيزمها لطرق اليت تسمح للموظفُت بالتعبَت عن بتحسُت اسًتاتيجياهتا ادلؤسستُت بدمج القضايا اخلاصة 
التام دلدخبلت ادلوظفُت و مساح ذلم بتبٍت اسًتاتيجيات تبادل االقًتاحات واألفكار حول واىتمامها أرائهم يف العمل يف وسط ادلؤسستُت، 

بكل  يف حرصهما على ترسيخ صورة ادلؤسسة ادلتقدمة، إضافة إىل ذلك اىتمامهما قوهتماعملهم مع موظفُت يف مؤسسات أخرى، ما يعكس 
من خبلل تقدمي منتجات يف مستوى ادلطلوب حيث أهنما تعمبل على إرضاء زبائنهما بالشكل الكاف وذلك ما ىو جديد يف اإلنتاج، 

 يوضح سبب وىذا ما.  أي جانب للموظفُت وذلك لزيادة يف حجم اإلنتاج وتوسيع قاعدة منتجاهتاهتمبلال ، يف حُت أهنما وحسب احلاجة
 .  توسعهما يف الفًتة األخَتة

 فقرات مبينة يف 6، وىو يشمل مدى التزام ادلؤسستُت بادلسؤولية اإلجتماعيةيتمثل احملور الثاين يف : تحليل فقرات المحور الثاني- 3-2
 :اجلدول التايل
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استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

01 
 االلتزام من قبل رجال األعمال على التصرف أخبلقيا وادلسامهة يف التنمية االقتصاديةتقوم ادلسؤولية االجتماعية على 

 .داخل ادلؤسسة

 .ادلساءلة واحًتام القيم األخبلقية لصاحل رتيع أصحاب ادلصلحةز ادلؤسسة تعز 02

 .الرعاية من القيمة األخبلقية أكثر واالمتثال للقانونتأخذ ادلؤسسة  03

. دلتابعة التزام ادلؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية يف سلتلف نشاطاهتا كامبل تفرغا متفرغا مسئوال ختصص ادلؤسسة 04

 .اجتماعيا دورا ادلؤسسة فيها دتارس اليت ادلهمة االتدلجا من رلاال ادلصاحل أصحاب تعترب ادلؤسسة 05

 .موعات وادلنظمات ادلرتبطة بأدائها و ادلتواجدة مبجتمعهادلجوا بتحقيق مصاحل سلتلف األفرادادلؤسسة تعٌت  06

االستبيان ادلعد من طرف الباحثة : المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 
رقم 

الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الرتبة القرار الداللة 

 02العبارة غَت زلققة  0.485 0.458غَت موافق  1.16 2.23 01
 03العبارة زلققة  0.000 2.333موافق  1.05 3.50 02
 01العبارة غَت زلققة  0.169 1.589موافق  1.14 3.66 03
 04العبارة زلققة  0.028- 0.526زلايد  1.23 3.14 04
 05العبارة غَت زلققة  0.158 1.401زلايد  1.44 3.12 05
 06العبارة غَت زلققة  0.056 2.428غَت موافق  0.64 2.12 06

المحور 
الثاني 

 0.096 2.587محايد  0.95 3.14
مستوى التزام المؤسستين 

بالمسؤولية االجتماعية ضعيف 
 .وبحاجة إلى تحسين

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر



 

 مجلة  إدارة األعمال والدراسات االقتصادية    
 المؤسسات الريادية ومدى التزامها بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 -دراسة حالة مؤسسة متيجي ومؤسسة حليب فرعي مستغانم-                            

   السابعالعدد 

 144 

 

يتضح من اجلدول السابق أن ادلؤسستُت ادلدروستُت مل تتمكنا من تفعيل ادلسؤولية االجتماعية بالشكل الكاف، وأهنما ال تلتزمان مبسؤوليتهما 
االجتماعية جتاه رلتمعهما بطريقة فاعلة، وىذا راجع أساسا إىل عدم اىتمام ادلؤسستُت بدمج القضايا االجتماعية والبيئية ضمن إسًتاتيجياهتا، 
وعدم تعزيزمها ألخبلقيات العمل يف وسط موظفيهما بالتوازي مع عدم اكًتاثهما بااللتزام بالتصرف أخبلقيا، وإمهاذلما التام للبعد البيئي وعدم 
تبنيهما لؤلنظمة البيئية، إضافة إىل ذلك اىتمامهما بأصحاب ادلصاحل غَت كاف، حيث أهنا ال تعمل على إرضاء زبائنها بالشكل الكاف، يف 

رغم أن ادلؤسستُت تنشطان يف رلالُت مرتبطُت بالبيئة بصفة ، حُت أهنا هتمل دتاما اجلمعيات االجتماعية والبيئية احمليطة هبا وال تنسق معها
، ومن جهة أخرى درجة إديان ادلؤسستُت بأن ادلسؤولية االجتماعية شرط أساسي لتحقيق النجاح  باعتبارمها ينتجان مادتُت غذائيتُتمباشرة

وىذا ما يوضح أن ادلؤسسات اجلزائرية ما يزال أمامها الكثَت لتصل إىل مستوى ادلؤسسات ادلواطنة ادلسؤولة اجتماعيا عن حتسُت  ضعيفة نسبيا،
.   سلتلف جوانب وأبعاد رلتمعها وادلسامهة يف تطويره اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا

 .يتم حتليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب ادلؤسسة: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة- 4
تحليل تباين أجوبة أفراد العينة عن فقرات المحور األول - 4-1

 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب المؤسسة : (06)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.62 3.12 23 متيجيمؤسسة 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.85 3.55 17 حليبمؤسسة 

ال يوجد تباين  0.065 0.123 0.67 3.44 40المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
العاملُت متقارب جدا، رغم ريادة ادلؤسستُت يتضح من اجلدول السابق عدم تباين إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى 

وحدة مستغاًل بشكل طفيف جدا، إال أن مستوى حليب وحدة مستغاًل أكثر دتكينا لعامليها مقارنة بنظَتهتا مؤسسة متيجي أن مؤسسة 
.  نسيبهبما يبقى فعال بشكل ريادة 

تحليل تباين أجوبة أفراد العينة عن فقرات المحور الثاني - 4-2
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل
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تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب المؤسسة : (07)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.51 3.17 23 مؤسسة متيجي

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.77 3.54 17 مؤسسة احلليب

ال يوجد تباين  0.158 0.388 0.95 3.14 40المجموع 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر
رغم أن  ،التزامهما بادلسؤولية االجتماعيةيتبُت من اجلدول السابق عدم اختبلف إجابات موظفي ادلؤسستُت، وىو ما يشَت إىل أن مستوى 

 وحدة مستغاًل بشكل طفيف، إال أن مستوى تفعيلها واإلسهام فيها  احلليبوحدة مستغاًل أكثر إسهاما من نظَتهتا مؤسسةمتيجي مؤسسة 
 . يبقى غَت كافيا بشكل عام

 
 

اختبار فرضيات الدراسة : ثالثا
ريادة زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة، حيث أن مستوى غَت يتضح أن الفرضية األوىل  (03)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1

 لزيادة ورفع مرتكزة على أسس جيدةنتاج ، وىو ما يفرض عليهما ترسيخ أنظمة إجيد وحتسُت مستمردلؤسستُت زلل الدراسة ألعمال ل
. مستوى ريادة ادلؤسستُت

التزام يتضح أن الفرضية الثانية زلققة يف ادلؤسستُت زلل الدراسة، حيث أن مستوى  (05)من اجلدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2
هتتم بالبيئة  موظفيهما يف وضع إسًتاتيجيات توعيةتقومان على ال ، فهما ادلؤسستُت بادلسؤولية االجتماعية غَت كاف وحباجة إىل حتسُت

 .وصحة اجملتمع بل العمل على حتقيق األرباح دائما
 دلؤسستُتستوى التزام امب (ادلتغَت ادلستقل)ريادة األعمالالختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط : اختبار الفرضية الثالثة- 3

 :، واليت يوضحها اجلدول التايل(ادلتغَت التابع)بادلسؤولية االجتماعية
تحليل ارتباط المتغيرين  : (08)الجدول رقم 

القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  

توجد داللة ارتباط ضعيف موجب  0.023% 45.23 (متغَت تابع)الثاين 

 SPSSنتائج االستبيان باالعتماد على : المصدر



 

 مجلة  إدارة األعمال والدراسات االقتصادية    
 المؤسسات الريادية ومدى التزامها بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

 -دراسة حالة مؤسسة متيجي ومؤسسة حليب فرعي مستغانم-                            

   السابعالعدد 

 146 

 

 ادلسؤولية االجتماعيةو بُت ريادة األعمال يتضح من اجلدول السابق أن ىناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفو، وبالتايل فإنو يوجد عبلقة 
، وبالتايل فإن ادلسؤولية االجتماعيةللمؤسستُت وطبيعة ىذه العبلقة موجبة ضعيفة، وىو ما يدل على وجود عوامل أخرى أكثر تأثَت على 

 .زيادة التزام لديهما بادلسؤولية االجتماعيةلدى ادلؤسستُت زلل الدراسة يساعد يف ريادة األعمال الفرضية الثالثة صحيحة نسبيا، حيث أن 

 الخالصة

    على مر السنوات تبقى ريادة األعمال من العناصر اذلامة اليت ىي حباجة إليها ادلؤسسات، فبوجودىا أصبحت ادلؤسسات تعمل جاىدة 
 .ولكن جيب على ادلؤسسات اخذ ادلسؤولية االجتماعية بعُت االعتبار. لتقدمي ماىو أجود لنيل مكانة مرموقة يف أوساط ادلنافسة الدولية

 من الرغم على .اجملتمع وسلاوف توقعات و االقتصادية األنشطة بُت وادلصاحلة البحوث عن للتعبَت تدرجييا     فادلسؤولية االجتماعية حتولت
 أنشطة آثار مراعاة مع ىو ىذا أن بو ادلسلم فمن العامل، أضلاء رتيع يف اليت انتشرت ذلا تقوم على ىذه الفكرة معاين من العديد ىناك أن

 الثالثة األطراف إىل تقرير تقدمي وكذلك وإدارهتا، إسًتاتيجيتها يف اجلوانب ىذه يف النظر وأخذىا والطبيعية االجتماعية التجارية والبيئة األعمال
وعليو ديكن تقدمي بعض . مسامهة يف حد ذاهتا لتقدم ادلؤسسات يف اجلانب البيئي ىي للمؤسسات االجتماعية ادلسؤولية أن اعترب فقد. ادلعنية

 :النتائج منها

 .نقص ادلهارات اليت تقوم عليها الريادة يف ادلؤسسات -
 .تعمل ادلؤسستُت على الريادة وزلاولة تطبيق مبادئها للوصول إىل نتائج أفضل -
 .عدم تطبيق اللوائح القانونية التنظيمية الصادرة يف حق ادلؤسسات غَت ادلسؤولة اجتماعيا -
 .مؤسستُت زلل الدراسة ال تلتزمان بادلسؤولية االجتماعية -

 :أىم التوصيات

 .جيب إعادة صياغة اللوائح التنظيمية من قبل رتعيات زتاية البيئة وحث ادلؤسسات على العمل هبا -
 .إعطاء طابع إداري وأخبلقي للمؤسسات الريادية لتعزيز مستوى ادلسؤولية االجتماعية فيها -
القيام بإصدار مدونات أخبلقية تكون مرشًدا وموجًها لقرارات ادلديرين الرياديُت وسلوك العمال يف ادلسؤولية االجتماعية  -

 .للمؤسسات
 .اىتمام ادلنظمات الريادية وادلؤسسات االقتصادية باختبار ادلديرين وادلمارسُت على أساس متوازن من الكفاءة واخلصائص األخبلقية -
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