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 ولية االجتساعية لبعس السؤسدات الكبخى بقصاع غدةؤ ثالثية االبجاع ومجى فاعمية السد

 الػاقع وسيشاريػ السدتقبل

 1د. محسػد دمحم صبخة

 2ىارون  عبج الجػاد أ. سسخ
  ممخز الجراسة

، الكمي تيجف ىحه الجراسة إلى معخفة ماىية السدؤولية االجتساعية لمقصاع الخاص وأثخىا ودورىا في االقتراد
وتختبط بالعجيج مغ السحجدات التي قج تؤثخ أو  ،ن السدئػلية االجتساعية تذغل العجيج مغ السجاالتأحيث 

تتأثخ بيا. وقج استخجم الباحثان االسمػب الشقجؼ التحميمي لعخض االدبيات الدابقة الخاصة بالسػضػع 
والحؼ يسكغ ان  The Triple Helix of University-Industry-Government Relationsولعخض نسػذج 

تخجم االىجاف واألولػيات التشسػية الػششية. كسا لتكاممية اليحقق دعامة اساسية لتحقيق التشسية السدتجامة و 
استخجم الباحثان السشيج االستشباشي واالستقخائي لبحث نذاط السدئػلية االجتساعية التي تقػم بو العجيج مغ 

في ضل الشقز الحاد لمبيانات. وقج  –السؤسدات االقترادية السحمية الكبخػ والتي تعتبخ ريادية في مجاليا 
استخجم الباحثان اسمػب الديشاريػ لعخض ترػر لمجور الحقيقي والسدئػلية االجتساعية التي يسكشان تذكل 

جور الحؼ تمعبو العجيج مغ السؤسدات ن الأية السدتجامة. وقج استشتج البحث مداىسة فاعمة في تحقيق التشس
السحمية كذكل مغ السدئػلية االجتساعية ما ىػ إال دور دعائي ويخجم باألساس ربحية السشذأة وحساية 
مرالحيا وغيخ مشصػؼ ضسغ اشار االولػيات الػششية. وقج خخج البحث بالعجيج مغ التػصيات والسقتخحات 

والسدتجامة في االقتراد ضسغ اشار االحتياجات واألولػيات  التي قج تخجم السداىسة التشسػية الفاعمة
 القػمية.

قصاع  السؤسدات الكبخى، ،ةئػلية االجتساعي، السداالقتراديةالكمسات السفتاحية: ثالثية اإلبجاع، التشسية 
 غدة.
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The Triple Helix and Social Responsibility Effective for some large Institution 

in Gaza Strip 

Abstract 
Purpose: To understand the nature of the social responsibility of the private sector, and its impact 

and role in the macro economy, whereas the social responsibility occupies many areas, and is 

linked to many of the determinants that may affect or be affected by it. The researchers used the 

analytical method to present the previous studies on the subject and to present the model of The 

Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Which can achieve a basic pillar 

for sustainable development and complementary to serve the national development goals and 

priorities. Methodology: The researchers used the deductive and inductive approach to 

investigate the social responsibility activity carried out by many major local economic 

institutions, which are pioneering in their field, in light of the severe data shortage. The 

researchers used the scenario style to present a perception of the real role and social 

responsibility, which can be an effective contribution to sustainable development. 

Results: The research concluded that the role played by many local institutions as a form of 

social responsibility, is only a propaganda role that serves primarily the profitability of the 

business, and protects their interests. It is non-intrusive within the framework of national 

priorities. 

The research has produced many recommendations and proposals that may serve the active and 

sustainable development contribution in the economy within the framework of national needs 

and priorities. 

 

Keywords: Triple Helix, Economic development, Social Responsibility, large Institution, Gaza 

strip 

 Introduction السقجمة .1
 تقجم السجتسع مع يتصػر يدال وال الدمغ مخ عمى جػىخية تغيخات لمسؤسدة االجتساعية السدؤولية تعخيف شيج

 قائسة نيائية بذأن اآلراء في تػافق يػجج ال كسا عالسي، بقبػل يحطى تعخيف يػجج ال إذ تػقعاتو، وتصػر
 مصمقاا  وال امتثاالا  ،السؤسدة جانب مغ خيخياا  عسلا  ليدت االجتساعية السدؤولية أن، كسا يذسميا التي لمقزايا
 ،وتحجيات ،عجة تغيخات إلى ، أدتالسؤسداتو  ،لتصػر العلقة القائسة بيغ البيئة الخارجية نتيجةو  لمقانػن،

 وزيادة األرباح، االقترادؼوعػامل إلى تغييخ الشطخة التقميجية ليحه األخيخة التي كانت محرػرة في الجانب 
 مرالح السؤسدة بل تجعسيا ندبياا.واعتبار البيئة الخارجية مدتقخة نػعاا ما، ال تؤثخ في 

 ،التكيف السؤسدات سدتجامة، فخضت عمىفالقزايا التي أثيخت مؤخخاا وعمى رأسيا مقاربة التشسية ال
 في محيصيا، وخاصة التي أفخزىا ىحا السفيػم السعاصخة والسدتججات ،والسقتزيات ،لمستصمبات واالستجابة

 ،وىحا ما يؤكجه السجمذ العالسي لألعسال مغ أجل التشسية السدتجامة ،االجتساعيةمشيا ما يتعمق بالجػانب 
 متغييخ نحػ التشسية السدتجامة مغتمظ التي تكػن حافداا ل، بكػنيا االستجامةفي إشار  السؤسداتعشجما يرف 

 .اجتساعياا ات السدؤولة يتعديد الدمػك، و االقتراديةوالفعالية  ،خلل تعديد الكفاءة
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 كعاوالشاتج عغ تخ  السؤسدات،كبيخاا في عالع  ا واىتساماجتساعية يكتدب زخساا لحا أصبح مفيػم السدؤولية اال
 األشخاف مميا معاختيارية في تعاخج مغ كػنو يعتبخ مسارسات شػعية السفيػم يخجعمت ىحا عجة تصػرات 
 وزيادة القجرة التشافدية، ،والخيادة ،غجت تسثل مرجراا لتحقيق التسيد، إلى مسارسات إجبارية كافة ذات العلقة

 نحػ تبشي مجيػداتيا ةومزاعف االلتدام،وذلظ مغ خلل ضخورة  ،استسخاريتيازسغ تو  ؤسدة،تجعع بقاء الس
 االشخاف ذات مع عسقاا  أكثخ استخاتيجية علقات بشاء نحػ تدعى وأن جتساعية،مقاربة السدؤولية اال

 الخاىغ، وخاصة تمظ الستعمقة عرخنا في ليا تتعخض التي التحجيات مػاجية تتسكغ مغ لكيالسرمحة، 
، ومغ خلل ىحه الجراسة اوضحشا ذلظ بسثاليغ مؤسداتيافي  اجتساعيةبالسشافدة التي أدخمت متصمبات 

ميسيغ، وىسا مجسػعة االتراالت الفمدصيشية، وبشظ فمدصيغ، المحيغ يعتبخان مغ اكبخ مؤسدات القصاع 
 الخاص في فمدصيغ عامة، وقصاع غدة خاصة. 

القصاع التعميع، و ومغ خلل ىحه الجراسة، تصخق الباحثان إلى أىسية نسػذج االبجاع الثلثي لمعلقات بيغ 
،  The Triple Helix of University-Industry-Government Relations، الخاص، والقصاع الحكػمي

الحؼ يداعج عمى استجامة السؤسدات، واستسخارية نذاشيا، والحج مغ حجع البصالة الحؼ يعتبخ مذكمة مغ 
  السدؤولية االجتساعية.السذاكل السعقجة التي يعاني مشيا القصاع الغدؼ، وذلظ مغ خلل 

 Problem of the Study الجراسة مذكمة 1.1
 :عمى التداؤالت التالية الجراسة مذكمة تتسثل
 ؟غدة بقصاع الكبخػ  السؤسدات بعسعمى  االجتساعية وليةالسدؤ  فاعمية تأثيخ مجػما  .1

 مشطػرمغ  قصاع غدة مشيا تعاني التي االجتساعية السذكلت حل في الخاص القصاع دور ىػ ما .2

 الخاص؟ القصاع لسؤسدات االجتساعية وليةالسدؤ 

 مديخة في وتصبيقاا  مشيجاا  االجتساعية وليةالسدؤ  بسفيػم تأخح أن الخاص القصاع لسؤسدات يسكغ ىل .3

 السجتسع؟ أشخاف مع خارجيا أو السؤسدة داخل ذلظ أكان سػاء واالستخاتيجية اليػمية عسميا

 ،والتكاليف االجتساعية ،االقترادية التكاليف بيغ التفخقة عسمية تعػق  التي السذكلت ىي ما .4

 الخاص؟ القصاع لسؤسدات االجتساعية لألنذصة

 ما ىػ دور نسػذج االبجاع الثلثي اتجاه السدؤولية االجتساعية؟ .5
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 Importance of the Study الجراسة أىسية 1.2

 :يمي ما في الجراسة أىسية وتبخز

 .ومبادئيا عشاصخىاىع أ بيان ، و االجتساعية وليةالسدؤ  مفيػم تػضيح .1

 .االقترادية السؤسدات في االجتساعية السدؤوليةبيان دور  .2

  ؟ما ىػ دور السدؤولية االجتساعية لمقصاع الخاص واثخىا عمى مػاجية البصالة .3

 االجتساعية السدؤولية ومسارسات مبادغ تعسيق في قصاع غدة في الخاص القصاع دور ىػ ما .4
 ؟لمسؤسدات

 السذكلت حل في الحكػمة مع بالسداىسةو  التعميع وقصاع الخاص قصاع بو يقػم الحؼ الجور بيان .5
 .االجتساعية

 بيان أىسية نسػذج االبجاع الثلثي. .6

 Objectives of the Study الجراسة أىجاف 1.3

 :يمي ما إلى الجراسة ىحه تيجف

 .االجتساعية لمسدئػلية االجتساعية األنذصة في السداىسة نحػ الخاص القصاع مؤسدات دوافع بحث .1

 .االقترادية ونتائجيا ،أدائيا عمى ذلظ أثخ وبيان لمسؤسدات، االجتساعية السدئػلية عشاصخ تحميل .2

 معخفة دور السدؤولية االجتساعية لسػاجية البصالة. .3

 ىسية نسػذج االبجاع الثلثي وتأثيخه عمى السدؤولية االجتساعية لمسؤسدات.معخفة أ  .4

 Hypotheses of the Study الجراسة فخضية 1.4

 تتسثل فخضيات الجراسة في ما يمي:
 لمقصاع الخاص. االجتساعية السدؤولية االبجاع وفاعمية ثلثية بيغ نسػذج وجػد علقة ايجابية .1

 والبصالة. بيغ السدؤولية االجتساعية يػجج علقة .2

 والسجتسع. بيغ السدؤولية االجتساعية علقةوجػد  .3

 Methodology of the Study مشيج الجراسة 1.5
 نسػذج ولعخض بالجراسة، الخاصة الدابقة االدبيات لعخض التحميمي الشقجؼ تعتسج الجراسة عمى االسمػب

 ان يسكغ والحؼ The Triple Helix of University-Industry-Government Relations االبجاع الثلثي
كسا . الػششية التشسػية واألولػيات االىجاف، تخجم وتكاممية السدتجامة، التشسية لتحقيق اساسية دعامة يحقق

 مغ العجيج بو تقػم التي االجتساعية السدؤولية نذاط لبحث واالستقخائي، االستشباشي، م السشيجااستخجتع  نوإ
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، مثل مجسػعة االتراالت الفمدصيشية، لمبيانات الحاد الشقز ضل الكبخػ، في السحمية االقترادية السؤسدات
 التي االجتساعية والسدئػلية الحقيقي، لمجور ترػر لعخض الديشاريػ اسمػب وكحلظ استخجم. شظ فمدصيغوب

 .السدتجامة التشسية تحقيق في فاعمة مداىسة تذكل يسكشان

 The definition of social responsibility االجتساعية السدؤولية مفيػم .2

وأىع السفاىيع في دراسة العلقات التجارية والسجتسع، وحطي تعتبخ السدؤولية االجتساعية واحجة مغ أقجم 
االىتسام  باىتسام كبيخ خلل العقػد القميمة الساضية مغ قبل رجال األعسال واألكاديسييغ، ويخجع ذلظ إلى

عغ العجيج مغ أصحاب  قية الستختبة عمى مدؤولية السؤسدة، ونػعية الحياة، واآلثار األخلباألمػر السالية
 بذكل عام. ، والسؤسداتبذكل خاص محة بسا في ذلظ السػضفيغ والعسلء والسجتسع ككلالسر

Heinze,2005,3)) 
 االجتساعية السدؤولية مفيػم ألن وذلظ معقجاا، أمخاا  االجتساعية يعتبخ لمسدؤولية دقيق معشى تحجيج وىشا فإن

 ويختمف. السدتسخ والتغييخ لمتعجيل خاضعة أغمبيا تكػن  والتي والتفديخات، السعاني مغ لو العجيج ذاتو بحح
السباشخة، وبالتالي ىشاك  وغيخ السباشخة وتأثيخاتو دوره لكل مشيا حيث والسجتسع، الجولة باختلف السعشى ىحا

مختمفة  معاني السفيػم صعػبة في تحجيج ووضع تعخيف مػحج لسفيػم السدؤولية االجتساعية، يحث يكػن ليحا
 وبغ عبج العديد، )مخمػفي، .ومعاييخىا مل مع السدؤولية االجتساعية وفق تذخيعاتياتتعا التي حدب الجيات

2112 ،4) 

 :التعاريف ىحه أىع يمي ما وفي
 تػضيح مجسػعة مغ السفاىيع والتعخيفات الستعمقة بالسدؤولية االجتساعية وىي كسا يمي:وضع و يسكغ و 

، البيئي ،عمى حج سػاء السجتسع والبيئة تجاهبالسدؤولية  الذخكة إحداسىي  :السدؤولية االجتساعية
الحج  وعسميات ،الشفايات مغ خلل، وذلظ السػاششة ىحه تعبخ عغ سؤسداتالف، التي تعسل فييا االجتساعيو 

 عمى عائجات كافية عغ شخيق كدبو  ،االجتساعيةو  ،البخامج التعميسيةب عغ شخيق السداىسةو  ،مغ التمػث
 (Branche ،2112 ،4). السػارد السدتخجمة

 الخوابط تقػية إلى اخللي مغ الذخكة تدعى ،والسجتسع ،الذخكة غبي خلقيأ التدام ثقافة :ابأني ،ايزا   وتعخف

 يشعكذ والحؼ عام، بذكل والسجتسع ،السدتيمكيغ أذىان في مكانتيا تعديد شأنو مغ بسا ،السجتسع وبيغ ،بيشيا

 (11، 2111، )انػر .لمسجتسع السدتجامة يحقق التشسية بذكل السدتقبمي أدائيا وتحديغ عمى نجاحيا بجوره
 ا أدػ إلى ضيػرسم التدعيشيات،سشػات  خللتدايج دور العػلسة االقترادية بأنيا  :وىشاك تعخيف اخخ

سة، وتفعيل أنطسة الحػك ،عمى تحقيق مبجأ الحق في السمكية توعسم ،مغ الفقخ في الحج اا دور لعبت شخكات 
بحثو عغ إيجاد شخق مغ خلل مغ السجتسع  اا جدء عتبخ عالع السالا  كسا ،سلمة البيئةإضافة إلى ضسان 
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 ،سؤسداتات، السدؤولية االجتساعية لمدسيات )مػاششة الذخكت أشمق عميو عّجةو  ،تخفع السكاسب االيجابية
 (127، 2112)يحياوؼ، وعاقمي ،  .(سؤسداتومداءلة ال

 كسا. معاا  واالجتساعي ،االقترادؼ البعجيغ يسثل االجتساعية السدؤولية ن مفيػمأ Paul Samuelson عخف

 أن يجب بل بالسدؤولية االجتساعية، باالرتباط تكتفي أال يجب اليػم شاعالس في سؤسداتال أن إلى يذيخ

 اصبح حتى االجتساعية السدؤولية مفيػم تصػر وقج ،تبشييا في اإلبجاع نحػ تدعى وأن أعساقيا، في تغػص
 في الستغيخة السجتسع لصمبات الجيج عالفي يػضح بسا اليػمي وأدائيا السؤسدات استخاتيجيات ضسغ يجخل

 ( 11، 2114االسخج، ) .والسدتقبل الحاضخ

ن ىحا أو  ،تجاه السجتسع الحؼ تعسل فيو السؤسدةالتدام  بأنيا:السدؤولية االجتساعية Drucker  Petreعخف 
 (72، 2114)وىيبة،  .في ىحا السجتسع وتبايغ تػجياتيع السرالح أصحابشخيحة  تداعباااللتدام يتدع 

ساسية تسثمت ، مغ خلل مفاىيع أاالجتساعية السدؤولية مفيػم،  Berkowitz and Others كسا فدخ وحجد
 : سا يميبـ

 Profit Responsibility :األرباح تحقيق تجاه السدؤولية .1
 األسيع، وىحه ولحسمة لمسالكيغ األرباح تحقيق في فقط تيتع وتخكد كانت ؤسدةالس مدؤولية أن إلى وتذيخ

 (5 ،2102 العزيز، عيذ بهو مخلوفي،) Friedman. االقترادؼ بو جاء ما تؤيج القاصخة السدؤولية

 Stakeholder Responsibility :السرالح أصحاب تجاه لسدؤوليةا .2
 مدتيمكيغ، مغ السرالح أصحابفئة  أىجاف بتمبية االىتسام ضخورة عمى تخكد وتذيخ إلى أن السدؤولية

، حيث ان ىحه الفئة تتػسع وتكبخ مع مخور الدمغ لتحػؼ فئات اكثخ اوججىا الخ …... مػزعيغ، ،عامميغ
)الغالبي، والعامخؼ،  والسعخفي الحاصل في البيئة. ،والحزارؼ  ،والتكشػلػجي، واالجتساعي ،التصػر االقترادؼ

6002 ،7) 

 Societal Responsibility :السجتسع تجاه السدؤولية .3
 بسا االىتسام خلل مغ وذلظ، عام بذكل والسجتسع البيئة تجاه بالسدؤولية ؤسدةالس التدام ضخورة إلى ويذيخ
  Green Peace مثل البيئة تجاه اإليجابية الدمػكيات بتعديد تشادؼ والتي، العلقة ذات الجساعات تصخحو

 (3، 2114)باشا، وبشػناس،  . Green Marketing خاألخز والتدػيقاألخزخ  الدلم جساعة

 االقترادية التشسية في بالسداىسة االلتدام سؤسدات بأنيا:لم االجتساعية السدئػليةعخف  :الجولي البشظ

 مدتػػ  لتحديغ ككل ، والسجتسعالسحمي ، والسجتسعوأسخىع ،العامميغ مع التعاون  خلل مغ وذلظ السدتجامة،

 (32، 2113)فلق،  .االقترادية ولمتشسية سؤسداتال لشذاط مفيج نحػ عمى معيذتيع
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 الدمبية أنذصتيا آثار مدؤولية لتتحسل السؤسدة، بيا تقػم التي باألعسال االجتساعية السدؤولية األيدوعخف 
وتكػن  السدتجامة، السجتسع، والتشسية مرالح مع متشاغسة األفعال ىحه تكػن  حيث والبيئة، السجتسع، عمى
 وتكػن  الحكػمية، الجوائخ بيغ ما في العاممة والجيات السصبق لمقانػن  واالمتثال األخلقي، الدمػك عمى قائسو

 (9، 2111)جابخ، وميجؼ، . لمسؤسدة السدتسخة في األنذصة مشجمجة
 تتصػع في تداىع التي السحاوالت جسيع أنيا عمى االجتساعية السدؤولية العالسية التجارية الغخفة عخفت كسا

 عمى تعتسج االجتساعية السدؤولية فإن وبالتالي واجتساعية، أخلقية اعتبارات بدبب تشسية السؤسدات لتحقيق

 خلل مغ تتحقق االجتساعية السدؤولية فإن ولحلظ قانػنيا، ممدمة إجخاءات دون وجػد األعسال رجال مبادرات

 والتعميع. اإلقشاع
األخيخة  ىحه التدام أنيا عمى لمسؤسدة االجتساعية لسدؤولية، اوالتشسية االقترادي التعاون  مشطسة تعخف كسا

 السحمي والسجتسع وعائلتيع العسال مع والعسل البيئة عمى الحفاظ مع االقترادية، التشسية في بالسداىسة

 (4، 2112)فلق، ف. ىحه األشخا لجسيع الحياة جػدة ىادف إلى تحديغ عام بذكل والسجتسع
 مؤسدات التدام : بأنيااالجتساعية السدؤولية عخف :السدتجامة التشسية أجل مغ لألعسال العالسي السجمذ

 نػعية تحديغ ذاتو الػقت وفي ،االقترادية التشسية في وبالسداىسة ،األخلقي بالدمػك الستػاصل األعسال

 (3، 2112)عخابة، وبغ داودية،  .عامة والسجتسع ،السحمية السجتسعات عغ فزلا  وأسخىا ،العاممة القػػ  حياة

 تداىع لكي شاقات السؤسدة كل تجشيج عخفيا بأنيا :لمسؤسدات االجتساعية لمسدؤولية الفخندي السخصج
 األبعاد بإدماج ذلظ السدتجامة، ويكػن  التشسية في العسػمييغ الفاعميغ كل جانب إلى إجابي بذكل

السدتجامة.  التشسية أىجاف مع متلئسة تربح حتى وىحا أنذصتيع، في والبيئية، واالجتساعية، االقترادية،
 (218، 2114)فلق، 
أؼ أنيا ما يجب  ،التدام السشذأة تجاه السجتسع الحؼ تعسل فيو ،السدؤولية االجتساعية بأنيا Druckerعخف 

 . ومعالجة السذاكل االجتساعية ،عمى السؤسدة القيام بو مغ أجل حل
 أنذصتيا فييا تسارس التي السجتسعات تجاه السشطسات التدام بكػنيا االجتساعية عخف السدؤولية Holmes أما

 خجمات وتحديغ الفقخ، محاربة مثل االجتساعية الفعاليات مغ بسجسػعة السداىسة شخيق عغ وأعساليا،
 والتعميع واإلسكان والسػصلت الشقل مذاكل حل في والسداىسة عسل، فخص وإيجاد التمػث، مكافحة الرحة،
 (216 ،2112 والعامخؼ، الغالبي،). وغيخىا

ت أخخػ لسشطسة األعسال مدؤوليا ةأضاف ، بأنياف السدؤولية االجتساعيةعخ  Carroll والباحث االقترادؼ
عغ  تعبخ Carrollوالقانػنية، وىحه السدؤوليات التي أضافيا  ،مدؤولياتيا االقتراديةباإلضافة إلى 

  :بأنيا، السدؤولية االجتساعية
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وىي مبادرات شػعية غيخ ممدمة لمسشطسة تبادر فييا بذكل إنداني  :)رفاه السجتسع( السدؤولية الخيخة
وال تيجف  ،والبيئة ،التي تخجم السجتسع شطساتلسمغ اوالحؼ يذتسل عمى مجسل التبخعات واليبات وتصػعي 

 ،لسجتسعمغ قزايا ا أساسيةقزية مشطسة االعسال قج تتبشى  ،الجانبىحا  مغ خلليا، حيث في إشارلمخبح 
، وتسػيل مذاريع إلنذاء ، ومدتذفيات لسعالجة االمخاض السدمشةتسػيل جسعيات خيخية :وتخجميا مثل ،والبيئة

 . محسيات بيئية

جات في السجتسعات والسعتق ،والدمػكية ،واألخلقية ،احتخام الجػانب القيسية فيي :األخالقيةالسدؤولية  ماأ
لديادة سسعة  لكغ احتخاميا يعتبخ أمخاا ضخورياا  التي تعسل فييا، حيث أن ىحه الجػانب لع تمدم بقػانيغ بعج،

، التػضيف في الفخص تكافئ مبجأ مخاعاة ومغ بيغ األمػر الستعمقة بيحه السدؤولية ،في السجتسع لسؤسدةا
، 2113)راشي،  .االستيلك في األخلقية الجػانب مخاعاةو  ،التقاليجو  العادات احتخامو  اإلندان، حقػق  مخاعاةو 
5) 

 ذخكاء،الو  سيع،األ امميح مغ لخأس السال يتسثل في تعطيع االرباح لكل ويخى الباحثان أن اليجف الخئيذ
 االجتساعية السدؤولية، ومغ ىشا، فإن أجسع السجتسعو ، العامميغو  ،عسالءالو  سػرديغ،الو  واصحاب االعسال،

 االستقخار تحقيق تحقيق، وتعطيع االرباح، وذلظ مغ خالل ىحا إلى لمػصػل اساسية أداة سؤسدات، ىيلم
 السدؤولية، وبالتالي فإن األعسال اصحاب لسجتسع والبيئي ، والدياسي،واالجتساعي ،االقترادي
مع االشخاف االخخى  عالقاتيا وتشطيع ،إلدارة في السؤسدات داة السدتخجمةاال ىي السال لخأس االجتساعية

 السال رأس بشاء إلى ييجف الحي االجتساعي، االستثسار مغ نػعا   االجتساعية السدؤولية تربح ثع ومغ ،
 .سؤسداتلم االقتراد األداء كفاءة تحديغ إلى بجوره يؤدي الحي االجتساعي

 السؤسدة، بيغ أخلقي التدام بأنيا لمسؤسدات: االجتساعية سدؤوليةوضع تعخيف محجد لمومغ ىشا يسكغ 
 تعديد شأنو مغ بسا ،السجتسع وبيغ ،بيشيا العلقات تقػية إلى السؤسدة خلل مغ تدعى ، التيوالسجتسع
 .السدتقبمي أدائيا وتحديغ نجاحيا عمى بجوره يشعكذ والحؼ ككل، والسجتسع ،السدتيمكيغ عقػل في مكانتيا

 Theories of Social Responsibility نطخيات السدؤولية االجتساعية .3
 سا يمي:لسدؤولية االجتساعية ىي كمفيػم ا لتي اوضحتغ أىع الشطخيات امو 

 كالسيكيةالشطخية الشيػ  3.1

 Miltonواقتخحت ىحه الشطخية مغ قبل الباحث االقترادؼ، Stockholder Theory او ما تعخف بـ

Friedman ،لسػجية لتحديغ، إلى أن مسارسة السدؤولية االجتساعية يكػن مغ خلل القخارات ا الحؼ أوضح
ىػ  ىسيغ وأن مبجأ تعطيع قيسة االرباح ألصحاب االعسال والسجتسع كافة،لفائجة السدا وتعطيع االرباح،
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وبالتالي فيي ممدمة ، لمسؤسدةساعية ألنو يعادل تعطيع الثػرة االجت الجتساعي السشاسب لمسؤسدات،اليجف ا
 (Blog ،2102) .تخجم مرالحيع أن وأخلقياا  قانػنياا 

 سرالحنطخية أصحاب ال 3.2

وىع  ،اجتساعياا  دوراا  السيسة التي تسارس فييا السؤسدات مغ السجاالت يعتبخ أصحاب السرالح مجاالا 
 تعتبخ السؤسدة ،حدب ىحه الشطخية، فدمػكياتالالتي تتأثخ مباشخة ب األفخاد، أو السجسػعات، أو السؤسدات،

 ،أصحاب السرالح الحيغ ال يشحرخون فقط في مجسػع السداىسيغ ةلعلقات مختمفة بيغ مجسػع الشاتجة
والسدؤولية اتجاه السجتسع تربح  ، وقخارات السؤسدة،مجسػع الفاعميغ السذسػليغ بشذاشات عمى وإنسا

 (6، 2102وضيافي، ميزاس، ي)ج مدؤولية اتجاه أصحاب السرمحة.

 Pattern of Social Responsibility  انساط السدؤولية االجتساعية .4

 The Economic Pattern االقترادي شسطال 4.1

أؼ  عغ الشطخ بغساالرباح،  تعطيع ىجف عمى تخكد أن يجب السؤسدات أن ىػ ،الشسط ىحاأساس  إن
الباحث  الخبح، حيث اشار لتعطيع ثانػيةنتائج  إال ىي ما السداىسات ىحه وأن اجتساعية، مداىسات

 مالكي ػاوليد، محتخفػن  ىع السجراء أنالحؼ ىػ مغ مؤيجؼ ىحا الشسط،  Milton Friedman االقترادؼ
 إنجاز ىي فإن ميستيع األساس ىحا وعمى، السالكيغ مرالح يسثمػن  فيع لحلظ ،يجيخونيا التي عسالاأل

عمى  األمػال ىحه إنفاق قخروا ما . وإذاألصحاب االمػال األرباح أعطع لتحقيقالصخق، وذلظ  بأفزل أعساليع
لى انخفاض االرباح، مسا األسػاق، وىحا يؤدؼ إ ديشاميكية يقممػن مغ بيحا سػف فإنيع ،االجتساعية األىجاف
 ال. لى الحاق خدائخ ألصحاب االمػ يؤدؼ إ

 The Social Pattern  االجتساعي شسطال 4.2
ىجفيا وغايتيا  اجتساعيةوحجات  ،االقتراديةيجعل مغ السؤسدات  فيػ ،لمشسط األول تساماا  زادمإن ىحا 

 تداماتلاالو  ،االقترادؼلسػازنة األداء  يكػن بغاية الرعػبةمخ األىحا إن و ، ومتصمباتو ،السجتسع ساسية،األ
 ،جساعات الدلم األخزخ ،سطىحا الش ؤيجؼومغ أىع م ،والخارجي ،عمى الرعيجيغ الجاخمي ةاالجتساعي

ىحا  أو أن تعتسج ،لسؤسدة االقترادية الخاصة أن تدتجيب لحلظعمى ايدتحيل و  ،االجتساعيةاألحداب و 
 (5، 2112)بغ جيسة،  الشسط بذكل عام في نذاشيا.

 The Economic Social Pattern  االجتساعي االقترادي الشسط 4.3

عمى الشسط االقترادؼ، واالجتساعي، بحكع ان السؤسدات تسثل ، الحؼ يختكد تػازناا  كثخأ الشسطىحا  يعتبخ
مجسػعة مغ السرالح ليدت مقترخ عمى شخف واحج وىع اصحاب االمػال، وانسا عجة اشخاف، مثل 

تدامات معيشة، وإن فكخة تػسيع عسميات الخرخرة الحكػمة، واالفخاد، والسجتسع كافة، التي تختبط معيا بال
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 مدؤوليتيا تتحسل لكي السؤسدات، إلى السجتسعات تصمع إلى أدت تجعع ىحا الشسط،تعتبخ مغ االفكار التي 

 (217 ،2112، والعامخؼ  ،الغالبي) والبيئة. السجتسعات تجاه الحكػمات بو تزصمع كانت ما تقجيع في

 والسعارضة لفكخة السدؤولية االجتساعية  ،الحجج السؤيجة .5

Arguments in favor of, and opposition to the idea of social responsibility 

 السدؤولية االجتساعية فيسا يمي: مقيام بسيامل ةحجج السؤيجاليسكغ حرخ 
 افي تحقيق أىجافي كبيخاا  لحا عمييا أن تمعب دوراا  ،جدء ال يتجدأ مغ السجتسع الحؼ تتػاجج فيوؤسدة الس .1

السؤسدات والسجتسع، حتى تدتصيع البقاء ، وذلظ مغ خلل القيام بتكػيغ وتقػية العلقات بيغ السختمفة
 في الدػق.

االىتسام بالجانب االخلقي، بحيث يجب عمى السؤسدات ان تقجم السديج مغ االىتسام والخعاية االندانية،  .2
% مغ الجخل الخاضع لمزخيبة مشح عام 5فعمى سبيل السثال: قامت شخكة دايتػن ىاندػن باقتصاع 

 ( 41، 2119)الخازم، ية في السجتسع. ، وتقجميا لمسذاريع الخيخ 1945

لى العسل عمى االىتسام بالسدؤولية االجتساعية، وتحديغ وتصػيخ السؤسدات امام السجتسع، مسا يؤدؼ إ .3
 البعيج. زيادة االرباح عمى األجل

 .ؤسداتلستعمقة بالتجخل في شؤون السقػانيشيا او  ،مةالتقميل مغ إجخاءات الحكػ  .4

 تحجث قج لسذاكل االجتساعية السعقجة التيية لتجشب االػقا تعتبخ شكل مغ اشكالؤولية االجتساعية السد .5
 (5، 2112)بخير، وغخاية،  .ام عاجلا  آجلا 

 :فيي كسا يمي لمقيام بسيام السدؤولية االجتساعية الحجج السعارضةأما 
 رباح.وىػ تحقيق اال ؤسدةيتعارض مع اليجف الخئيدي لمس االلتدام االجتساعي .1

 تكاليف عبئ فان ذلظ يعشي تحسمياعمى تشفيح بخامج السدؤولية االجتساعية، باإلنفاق  ؤسدةانفخدت السإذا  .2
قػتيا و  عمى مػقفيا ياا بالتالي تشعكذ سمبتتعامل بيا، و إضافية تشعكذ عمى زيادة أسعار الدمع التي 

 .سػاقالتشافدية في اال

 السؤسدات تقػم الستاحة لجػ اتالسيار إن ىحه و السؤسدات بذكل عام تعاني مغ ضعف السيارات،  .3
 .فقط سعالجة السذكلت االجتساعية التي تعتخض عسمياب

، كسا أن ؤسدةمغ جيج الس اقةلكػنيا تدتشدف ش مسؤسداتدية األخخػ لتزعف األىجاف الخئي .4
  (6، 2112)بخير، وغخاية،  السذكلت االجتساعية ىي مغ مدؤولية الجولة فقط.
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 Carroll نمىذج حسب االجتماعية المسؤولية وابعاد عناصر .6
The Elements of and The Dimensions of Social Responsibility as a model Carroll 

وانسا تخز  البعس، لسدؤولية االجتساعية لمسؤسدة غيخ مدتقمة عغ بعزياا بعادفإن ا Carrollحدب 
 :السؤسدة ككل، ويسكغ تػضيح ىحه االبعاد في الذكل اليخمي التالي

 لمسدؤولية االجتساعية Carrollىخم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carroll)* ،0990 ،22) 

 Social Responsibility Strategies  االجتماعية المسؤولية استراتيجيات .7
لمسؤسدة االجتساعية تتبعيا ستخاتيجيات وضع مجسػعة مغ اال Carrollومغ خلل االبعاد التي شخحيا 

 السؤسدات االقترادية، وتتسثل في:
ن تأخح السؤسدة القيادة في وىي أ The Proactive Strategy  االستخاتيجية االستباقية )التصػعية( .1

 ،واالخلقية ،والقانػنية ،االقترادية ال السبادرة االجتساعية بتغصية مدتمدمات السدؤوليةمج
 والتصػعية. 

ن تعسل السؤسدة وفق الحج االدنى وىي أ Accommodative Strategy Theاالستخاتيجية التكيفية  .2
 والقانػنية. ،واالخلقية ،والسدؤوليات االقترادية ،والسصمػب لإليفاء بستصمبات ،السقبػل

السقبػل ن تعسل السؤسدة وفق الحج االدنى وىي أ The Defensive Strategyاالستخاتيجية الجفاعية  .3
 واالجتساعية. ،والسدؤوليات االقترادية ،والسصمػب لإليفاء بالستصمبات

ان الترخف كسػاشغ صالح يديع في تعديد  السدؤولية التصػعية:
  مػارد السجتسع وتحديغ نػعية الحياة.

في قخاراتيا فأنيا السدؤولية االخلقية: عشجما تخاعي السؤسدة االخلق 
 .تعسل ما ىػ صحيح وحق عادل وتتجشب االضخار بالفئات السختمفة

السدؤولية القانػنية: شاعة القػانيغ، حيث ان القػانيغ ىي مخآة ما 
 ىػ صحيح او خصأ في السجتسع وتسثل قػاعج العسل االساسية.

السدؤولية االقترادية: كػن السؤسدة تحقق ربحا فان ىحا يسثل قاعجة 
 اساسية لمػفاء بالستصمبات االخخػ. 
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وىي قيام السؤسدة بسحاربة The Obstructionist Strategy )السعيقة(  االستخاتيجية السانعة .4
 (8، 2119شاىيغ،  ; 14 ،2113 )راشي، الصمبات االجتساعية.

 The Principles of Social Responsibility  مبادئ السدؤولية االجتساعية .8

 : وهي كما يلي ،مبادئمجموعة مه ال على المجحمعية المسؤولية جشجكز
 لحساية وإعادة االصالح البيئيا 8.1

 The Protection and Restoration of Environmental Reclamation 

وإعادة إصلحيا، والتخويج لمتشسية السدتجامة فيسا يتعمق  ،يجعػ إلى أن تقػم السؤسدة عمى حساية البيئة
 وإدماج ذلظ في العسميات اليػمية.واألنذصة األخخػ،  ،والخجمات ،والعسميات ،بالسشتجات
 The Values and Ethicsواالخالقيات  القيع 8.2

 أصحاب مع بالتعامل الستعمقة األخلقية والسسارسات ،السػاصفات وتشفيح ،تصػيخ عمى السؤسدة تعسل
 .السرمحة
 Accountabilityوالسحاسبة  ةئمالسدا 8.3

 ألصحاب زمشية وفتخات ،بصخق  واألنذصة ،السعمػمات عغ الكذف في الحقيقية الخغبة إبجاء يدتػجب

 .القخارات التخاذ السرمحة
 Strengthening the Authorities and Promotion وتعديدىا الدمصات تقػية 8.4

 ،والعسلء ،السدتخجميغ مرالح بيغ اليػمية واإلدارة ،االستخاتيجية األىجاف في السػازنة عمى العسل
 .سرمحةال أصحاب مغ وغيخىع ،الستأثخة والسجتسعات ،والسدوديغ ،والسدتثسخيغ

 Financial Performance and Results والشتائج السالي األداء 8.5

 نفذ في تحافع بيشسا ،تشافدي عائج بسعجل السال بخأس صحاب السرمحةا تعػيس عمى السؤسدة تعسل
في  الشسػ تعديد ىػ السؤسدة يكػن ىجف وأن العائجات، ىحه واستجامة واألصػل، ،السستمكات عمى الػقت
 .الصػيل االجل

 Workplace Standards  العسل مػقع مػاصفات 8.6

 ،الذخرية السدتػيات عمى وتصػيخىا ،العاممة القػػ  لتخقية البذخية السػارد بإدارة السؤسدة أنذصة تختبط أن
 مسارسات في حقػقيع احتخام يدتػجب بسا ،العسل في جيجيغ شخكاء يسثمػن  العامميغ أن اعتقادب والسيشية

 .آمشة عسل وبيئة ،التشافدية واألجػر ،العسل في عادلة
 Collaborative Relationships التعاونية العالقات 8.7

 ليؤالء االجتساعية السدؤولية تخقية عمى وتعسل العسل، شخكاء مع واألمانة ،بالعجالة السؤسدة تتدع أن

 .ومتابعتيا الذخكاء
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 Quality Products and Services والخجمات الجػدة ذات السشتجات 8.8

 مدتػػ  أعمى تقجيع عمى تعسليجب أن و  ، السدتيمكيغ الحتياجات تدتجيب، أن السؤسدةيجب عمى 

 .جسيع السدتيمكيغسا يشاسب ويخضي ب لمخجمات وقيسة ،لمسشتجات
  Community Involvement السجتسعي االرتباط 8.9

 ىحا ثقافة تجاه بالحداسية تتسيد معو تتعامل الحؼ السجتسع مع مفتػحة علقات تعسيق عمى السؤسدة تعسل
 سسكغال مغ يكػن  حيث ،والسذاركة ،والتعاون  ،باإليجابية رفيت دوراا  السؤسدة تمعبو ، واحتياجاتو السجتسع

 -15، 2114الحدغ،  ; 11-9،  2111)مخمػف،  .االعسال ومسارسة ،لمحياة األفزل السكان ،السجتسع جعل
16) 

 همية المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية أ .9

The Importance of Social Responsibility in the Economic Institution 

 :أىسيا والجولة ،والسجتسع ؤسدة،أىسية كبيخة بالشدبة لمس لمسدؤولية االجتساعية

 For the Institution لمسؤسدة بالشدبة 9.1
 السدؤولية أن اعتبخنا إذا وخاصة والعسال العسلء لجػ وخاصة عالسجتس في السؤسدة صػرة تحديغ 

 السؤسدة. وجػد مغ مباشخة غيخ أو مباشخة أشخاف اتجاه شػعية لمسؤسدة مبادرات تسثل

 التعاون  روح بعث إلى تؤدؼ كسا العسل، مشاخ تحديغ لمسؤسدة االجتساعية بالسدؤولية االلتدام شأن مغ 

 (6، 2102)بغ مدعػد، وكشػش،  مختمف األشخاف. بيغ والتخابط

 عالسجتس حاجات في الحاصمة التغيخات مع فعاالا  تجاوباا  االجتساعية السدؤولية تسثل. 
)عجيمة،  .السدؤولية ىحه تبشي جخاء مغ الستصػر واألداء السادؼ السخدود في تتسثل أخخػ  فػائج ىشاك أن كسا

 (8، 2102ششيشي، و 

 For the Society لمسجتسع بالشدبة 9.2

 السدؤولية جػىخ وىػ ،الفخص تكافؤ مبجأ وسيادة العجالة مغ نػع لتػفخ نتيجة االجتساعي االستقخار 

 .لمسؤسدة االجتساعية

 لمسجتسع. السقجمة الخجمات نػعية تحديغ 

 السرالح. ذات الفئات ومختمف، السؤسدات بيغ التام االنجماج بأىسية الػعي ازدياد 

 يداىع وىحا ،األفخاد مدتػػ  عمى االجتساعي والػعي ،تثقيف زيادة مغ انصلقاا  بالتشسية االرتقاء 

 (06، 2102 ،وبػزيـج )عداوؼ، ومػالؼ، .االجتساعية بالعجالة والذعػر ،الدياسي باالستقخار
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 For the State لمجولة بالشدبة 9.3

 والثقافية ،والتعميسية ،الرحية وخجماتيا مياميا أداء سبيل في الجولة تتحسميا التي األعباء تخفيف، 
 األخخػ. واالجتساعية

 العادلة السداىسة بأىسية السؤسدات وعي بدبب الجولة عػائج تعطيع إلى البيئية بالسدؤولية االلتدام يؤدؼ 
 االجتساعية. التكاليفتحسل  في

 الحجيثة الجولة تجج التي اآلالت مغ وغيخىا ،البصالة عمى والقزاء ،التكشػلػجي التصػر في السداىسة 

)عسخ،  .الخاصة االقترادية السؤسدات تحسل عغ بعيجاا  جسيعاا  القيام بأعبائيا عمى قادرة غيخ نفديا
 (01، 6006واخخون، 

 مىاجهة البطالةاثر المسؤولية االجتماعية على   .11

The Impact of Social Responsibility on the Face of Unemployment 

تعاني السجتسعات وال سيسا الجول العخبية مشيا مغ مذكمة البصالة، نتيجة االزمة السالية التي اجتاحت العالع 
 الجولية العسل مشطسةخلل الفتخة الساضية، مسا ولج آثار عجيجة مشيا آثار اجتساعية، واقترادية، حيث عخفت 

 فيو وراغب العسل عمى قادر وىػ عسل بل معيشة سغ فػق  يكػن  الحؼ الفخد ذلظ بأنو ،العســل عغ العاشل
 (3، 2113 )يحياوؼ، يججه ال لكشو سائج أجخ مدتػػ  عشج عشو ويبحث

التي تشتج مغ دورية الشطام  مة في البصالة الجوريةتقديع البصالة إلى ثلثة أنػاع رئيدة متسثيسكغ  فإنو
واألزمة االقترادية، نتج مشيا وقف  ،وبيغ االنكساش ،والتػسع االقترادؼ ،الخأسسالي السشتقمة بيغ االنتعاش

أما البصالة االحتكاكية، فيي ناتجة مغ تشقل العسال بيغ  عسال،والتشفيذ عغ األزمة بتدخيح ال ،التػضيف
الػضائف، والبصالة السختبصة بييكمة االقتراد، فيي ناتجة مغ تغيخ في ىيكل الصمب عمى السشتجات أو التقجم 

وىحا يػلج آثاراا سغ يؤدؼ عسلا ثانػياا ال يػفخ لُو كفايتُو مغ سبل العير، والبصالة السقشعة تتسثل فالتكشػلػجي، 
لى االعسال الغيخ اخلقية، وتعاشي ومغ ىحه الدمبيات، اتجاه الذباب إسمبية عمى السجتسع كافة، 

يسة االستيلك التمقائي، فتتأخخ وكمسا كانت ندبة البصالة مختفعة، أدػ ذلظ إلى زيادة قالسسشػعات، وغيخىا، 
 )الدركػشي، .غ العسل تتسيد بسيل للستيلكعوالعاشمة  ،تبعاا لحلظ ميدة االدخار، ال سيسا أن الفئات الفقيخة

2112) 
فالسدؤولية االجتساعية ليا دور فعال لحل ىحه السذكمة، فسغ خلليا يسكغ رفع الكفاءة االنتاجية لمعامل، 

التسػيل إلقامة السذخوعات، والسداعجة عمى تحػيل السذاريع الخيادية إلى إنتاجية، وتدييل وتػفيخ مرادر 
اإلجخاءات الخاصة بالحرػل عمى القخوض االستثسارية مع تخفيس معجالت الفائجة، وتصػيخ أساليب تداعج 

لستاحة، ورفع قجرات إمكانيات السدؤولية االجتساعية ا حجود والتػصل إلى حمػل ليا في ،عمى معخفة السذكمة
 (2113)الخؤية،  .الذباب مغ خلل الجورات التجريبية، ودعع االبتكار واإلبجاع
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   التي تتعمق بالسدؤولية االجتساعية الجراسات الدابقة  .11

The Previous Studies that Relate to Social Responsibility 

 بعشػان السدؤولية (.2114)االسخج اشار السدؤولية االجتساعية مثل:  تع اجخاء العجيج مغ الجراسات ضسغ
الدعػدية، تيجف ىحه الجراسة إلى  العخبية لمسسمكة السدتجامة التشسية في ودورىا الخاص لمقصاع االجتساعية

حيث  العخبية الدعػدية، لمسسمكة السدتجامة التشسية في ودورىا الخاص لمقصاع االجتساعية ىسية السدؤوليةأ 
 مع وتفاعميا وتحسل مدئػلياتيا، عسميا، مديخة في كبيخة واقترادية اجتساعية، تػاجو تحجيات أصبحت

 عجم االقترادية، وبالخغع مغ ذلظ فيشاك أىجافيا لتحقيق التستع، نتيجة اىتساميا بالسدؤولية االجتساعية، سعياا 

 وأبعادىا، الخاص لمقصاع االجتساعية السدئػليةبسفيػم  ككل والتستع والسؤسدات األفخاد، مغ كافية دراية

والتي تتحجث  (.2113) راشيودراسة  مشو. بمػرتو واالستفادة وكيفية فعاليتو، بسجػ تصػرىا، وكحلظ ومجػ
ان اليجف  دور تبشي مقاربة السدؤولية االجتساعية في خمق وتجعيع ريادة وتشافدية مشطسات االعسال، عغ

 لسفيػم تبشييا جخاء األعسال االساسي مغ ىحه الجراسة ىػ تػضيح اىع الفػائج التي تحرل عمييا مشطسة
دراسة وىيبة، وبمقاسع  وفعال. جيج بذكل وتشافديتيا ريادتيا دعع عمى والتي تداعجىا االجتساعية، السدؤولية

لتحقيق التكامل بيغ التشسية االقترادية والتشسية بعشػان السدؤولية االجتساعية لمذخكات، اداة (. 2113)
ىسية ىحه الجراسة إلى تبشي استخاتيجيات السدؤولية االجتساعية عية في الجول العخبية، حيث تعػد أ االجتسا

عخبية، ومشيا تػصمت الجراسة لمسؤسدات كأداة لتحديغ اىجاف التشسية االقترادية واالجتساعية في الجول ال
ج السدؤولية االجتساعية كأداة لتحقيق التػازن بيغ االعسجة الثلثة لمتشسية السدتجامة: االقتراد، ىسية بخامإلى أ 

 (.2112) بخير، وغخايةودراسة  والسجتسع، والبيئة، ولكغ ما تدال مسارستيا غيخ مقبػلة في الجول العخبية.
، ادت لية االجتساعية لمذخكاتدور القصاع الخاص في الجدائخ في تعسيق مبادغ ومسارسات السدؤو  بعشػان

وتحقيق  ،واعتساد العجيج مغ الجول عمى الشذاط االقترادؼ الحخ في دعع سؤسداتتصػر نذاط اللى ضخورة إ
بتحقيق االستقخار لمسجتسع الحؼ تعير  تصالبالتجارية  سؤسداتأصبحت ىحه ال حيث ،مسجتسعاالستجامة ل

وتيجف ىحه الجراسة إلى التعخف عمى دور السدؤولية  .، اضافة إلى تحقيق الحرػل عمى االرباحفيو
االجتساعية في الحج مغ ضاىخة الفقخ وتحقيق التشسية في الجدائخ والتصخق إلى دور القصاع الخاص في 

التي تتكمع  (.2112) ودراسة فالقالجدائخ مغ ذلظ، بأخح عيشات مغ مشطسات أعسال الخاصة في الجدائخ. 
 الخيخؼ  العسل مغ التحػل نجسة، مػبيميذ، جيدؼ، الجدائخية، االتراالت لذخكات االجتساعية السدؤولية عغ
االتراالت الجدائخية "جيدؼ،  مؤسداتإلى التعخف عمى مجػ تبشي  جراسةتيجف ىحه الالحكي،  العصاء إلى

، ءبشافي  سؤسداتالوما ىػ اثخ السدؤولية عمى  مفيػم السدؤولية االجتساعية،وتػضيح  مػبيميذ، نجسة"
، وان تكدب ود واحتخام السؤسدات االخخػ ليا، امام السجتسع الجدائخؼ، حيث صػرتيا الحىشية وتحديغ

 ودراسة عخابة، .الجراسة ىحه في وردت واألساليب التي ،بالصخق  األخح في السدؤولية فكخة تبشيإلى  تدعى
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 بعس تجارب عخض التشسية، في ودورىا لمذخكات االجتساعية بعشػان السدؤولية (.2112)داودية  وبغ
 لمسدؤولية االجتساعية األنذصة في السداىسة نحػ السؤسدات دوافع تػضح أىعالعالسية، التي  الذخكات

السجتسع،  في التشسية تحقيق في دورىا تفعيل وكيفية لمسؤسدات، االجتساعية السدؤولية االجتساعية، وماىية
 الجولية االجتساعية، وتػضيح أىع السبادرات السدؤولية مفيػم تشامي وأسباب عمييا، تختكد التي السبادغ وأىع
 الفمدصيشي الخاص القصاع دور التي تحجثت عغ (.2111)دراسة زغب و .االجتساعية السدؤولية مجال في

 وأساليبيا االجتساعية، السدؤولية أشكالحيث بيشت الجراسة ما ىي  .السجتسعية السدؤولية مبادرات تعديد في

 الشاس االجتساعية، ومداءلة السدؤولية مجال في الخيادييغ بعس تجارب السؤسدة الفمدصيشية، ومشاقذة في
التي  (.2111عيدى ) دراسة:. واالستثسار مغ أرباحاا  تجشي التي االقترادية لمسؤسدات، والسؤسدات

 السدئػلية وتقييع ،لقياس تصبيقية حالة مرخ، دراسة في الخاص لمقصاع االجتساعية السدئػلية عشػانيا
 لجػ االجتساعية وليةالسدؤ  لى تػضيح مفيػمىسية ىحه الجراسة إ، حيث تذيخ أ سؤسداتاالجتساعية لم

 في االجتساعية وليةالسدؤ بسػضػع لى حجوث اىتسام كبيخ إ، مسا ادػ والسجتسع، الحكػمة، و السؤسدات
 اليػم تػاجو صبحتووضع حمػل لسذكلتيا، حيث أ االجتساعية، التشسية وتصػيخ ،دعع في ودورىا ،مرخ

 لتحقيق سعياا  السجتسع،اتجاه  ولياتيامدؤ  وتحسل ،عسميا مديخة في كبيخة واقترادية ،اجتساعية تحجيات
 االستخاتيجي الجور بعشػان (.2111)والباوي  دراسة سعيج،اما  .السجتسع احتياجاتو  االقترادية، أىجافيا

 لرشاعة العامة الذخكة في حالة دراسة السدتجامة، التشافدية السيدة تحقيق في الذاممة االجتساعية لمسدؤولية
 األداء في الذاممة االجتساعية السدؤولية استخاتيجية أبعاد دور بحث لىإ البحث ييجف الجشػبية، االسسجة

 ،مسارسات ػجػدالسؤسدة لختيار ىحه وقام الباحثان با السدتجامة، التشافدية السيدة لتحقيق اتيجيخ االست

 االجتساعية السدؤولية استخاتيجية لرياغة األساس الحجخ تكػن  قج السؤسدة في اجتساعية ونذاشات

 نطخؼ  إشار صياغةكسا تع ،  2003 عام إحجاث بعج تػقف دون  السؤسدة عسل ارخ استسوكحلظ  الذاممة،

 وانعكاساتيا واالجتساعي االقترادؼ واالداءيغالذاممة  االجتساعية السدؤولية استخاتيجية بيغ العلقة يفدخ

 بيغ والتأثيخ العلقة، الختبار لمتصبيق قابل نسػذج بشاء السدتجامة، وكحلظ التشافدية السيدة بشاء عمى

  .لمسؤسدات واالجتساعي االقترادؼ، واالداء ،السدؤولية االجتساعية استخاتيجية

الباحثان بأن السدؤولية االجتساعية تمعب دورا  ميسا  في عسمية ومغ خالل ىحه الجراسات الدابقة يتػصل 
التشسية السدتجامة لجى السؤسدات، مسا يداعجىا عمى االستسخار في التصػيخ والتقجم، وايزا  الحج مغ 

 لى التسػيل الخارجي. ى استثسار ارباحيا، وعجم الحاجة إمذاكل البصالة، والسداعجة عم
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 لمقصاع الخاص في قصاع غدةالسدؤولية االجتساعية   .12

The Social Responsibility of the Private Sector in the Gaza Strip 

جة لتمظ ن مؤسدات القصاع الخاص لع يعج يعتسج عمى الخبح العائج لو، او االىتسام بحرػل عمى سسعة جيإ
التصػرات في الجػانب االقترادية، لى خمق بيئة عسل قادرة عمى التعامل مع السؤسدة، بل اصبحت تيتع إ

 في اا ميساا ص محػر أصبح دور مؤسدات القصاع الخا واالدارية، والتكشمػجية، مع العالع الخارجي، حيث
 استجركتلستقجمة في ىحا السجال، وقج ما أثبتتو الشجاحات التي تحققيا االقترادات ا حاعسمية التشسية، وى

يا االنتاجية، مغ وال بج ليا مغ تػسيع نذاشات ة عغ السجتسع،مؤسدات القصاع الخاص أنيا غيخ معدول
 لتي عّخفيا مجمذ األعسال العالسياألخح بعيغ االعتبار األضلع الثلثة الى السجتسع، مع خلل االنخخاط إ

 إنفومغ ىشا  (2114 )سػادؼ لمتشسية السدتجامة وىي الشسػ االقترادؼ والتقجم االجتساعي وحساية البيئة.

 الجعع إلى بحاجة ىع الحيغ السجتسع أو األفخاد تجاه دولة كل في تتحجد الخاص لمقصاع االجتساعية وليةالسدؤ 

 الرحي، والتأميغ الجيج، والتعميع ،ليع كخيسة حياة وتػفيخ، معيذتيع لتأميغ الكافية والػضائف ،االجتساعي

   .السحجودة لجخػليع مشاسبة بأسعار الغحائية الدمع وتػفيخ السلئع، والدكغ
كػنيا محتمة مغ قبل اسخائيل،  ،االحتياجات الزخورية ىحه كل لألفخاد تؤمغ أن تدتصيع ال ودولة فمدصيغ

 الخاص، القصاع مغ الفعالة السذاركة تتصمب وليةالسدؤ  ىحه فإن حلظفب وتعاني مغ اغلق السعابخ السدتسخ،
التي  والسدتذفيات ،والجامعات، السجارس تػجج حيث تجريجية، برػرة وليةالسدؤ  تمظ انتقال ذلظ أمكغ وإن

 وتسشح السذتغميغ، مغ كبيخة شدبةب الػضائف الخاص القصاع يؤمغ كسا ،الخاص لمقصاع تعػد ممكيتيا
 مشحاا  بعزيا ويػفخ الخاصة، مداكشيع لذخاء لسػضفييا والتدييلت ،القخوض الخاص القصاع مؤسدات

 (24، 2111 )عيدى، .أبشائيع أو لسدتخجمييا دراسية
 مؤسدات السؤسدات الفمدصيشية، حيث أن ىحه الجراسة تقترخ فقط عمى بعس تجارب عمى األمثمة ومغ

 Paltel Grou )جػال( ، مثل: مجسػعة االتراالت الفمدصيشيةاالجتساعية وليةالسدؤ  قصاع غدة، التي تسارس

 يج مغ الشذاشات، حيث بجأت اعسالووليا العج ،القصاع، حيث أن ىحه السجسػعة مغ اكبخ السؤسدات في 
، كسؤسدة مداىسة، ىجفيا االساسي تقجيع خجمات االتراالت الدمكية، واللسمكية، 1997مشح عام 

واالنتخنت في فمدصيغ عامة، وذلظ مغ خلل تصػيخ البشية التحتية المدمة لمتذغيل، والقجرة عمى تقجيع افزل 
 ع، تقجم مجسػعة االتراالت الفمدصيشية خجماتيا عبخ مجسػعة مغ شخكائيا، وىع:  الخجمات واحجثيا لمسجتس

 وغيخىا لإلنتخنت الشفاذ وخجمات الثابت الخط خجمات تقجم التي( بالتل) الفمدصيشية االتراالت شخكة .1
 .السزافة الخجمات مغ

                                                           

    وذلظ بدبب عجم اصجار التقخيخ الدشػؼ.2115لع نتسكغ مغ الحرػل عمى معمػمات بيانات لعام ، 
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، والتي بجأت فمدصيغ في الخمػية لميػاتف مذغل أول( جػال) الفمدصيشية الخمػية االتراالت شخكة .2
 . 1999في تقجيع خجماتيا في عام 

 .فمدصيغ في اإلنتخنت لخجمات مدود أكبخ( حزارة) التكشػلػجي للستثسار حزارة شخكة .3

 .فمدصيغ في متخرز اترال مخكد أول وىي( ريتر) االتراالت لخجمات ريتر شخكة .4

 االتراالت لسجسػعة اإلعلمي الحراع( بالسيجيا) الػسائط متعجدة اإلعلمية لمخجمات بالسيجيا شخكة .5
 .2114، التي انذات في عام الفمدصيشية

 شخكة حمػل لتقشية السعمػمات )حمػل( ذراع السجسػعة في مجال تقشية السعمػمات وحمػل االعسال. .6

ولع تكتفي استثسارات السجسػعة عمى الرعيج السحمي فقط وانسا عمى الرعيج الخارجي ايزاا، حيث تستمظ 
 Dubai International العالسي السالي دبي مخكد في السدجمة فيتل شخكة أسيع مغ% 25.3ػعة السجس

Financial Centre  فيتل شخكة تدجيل يعتبخ حيث السشصقة، في شأناا  السالية السخاكد أرفع مغ يعتبخ الحؼ 
 .عسميا خصة وتشفيح أىجافيا وتحقيق الذخكة لشسػ ميساا  أمخاا  القابزة
 سيع يسثل فيسا الفمدصيشي، اإلجسالي السحمي الشاتج في مؤثخة بشدبة الفمدصيشية االتراالت مجسػعة تداىع
. 2115 العام مغ أيمػل نياية في كسا فمدصيغ لبػرصة الدػقية القيسة إجسالي مغ% 33.14 حػالي بالتل
 مالياا  استقخاراا  لمسجسػعة وفخ بجوره وىحا الدابقة، الدشػات مجار عمى متدايج بذكل الذخكة عائجات نست وقج

 تعتبخ لحلظ، إضافة. السعمػمات وتكشػلػجيا االتراالت قصاع في االستثسارات مغ السديج ضخ مغ مكشيا
)مجسػعة االتراالت  .الفمدصيشي الخاص القصاع في التػضيفية القجرة حيث مغ األولى االتراالت مجسػعة

 الفمدصيشية(

   االتراالت الفمدصيشيةالسدؤولية االجتساعية لسجسػعة 

The Social Responsibility of the Paltel Group  

مشح بجاية عام  باشخت مجسػعة االتراالت الفمدصيشية بتأسيذ صشجوق خاص بالسدؤولية االجتساعية
عة أن تقجمة لمسجتسع ىسية ىحا الرشجوق الجور االنداني الحؼ يتصمب مغ السجسػ وتعػد أ  ،2115

وىي خجمات االتراالت لجسيع افخاد ساسية االلى جانب دورىا االساسي في تقجيع خجماتيا الفمدصيشي، إ
ن السجسػعة ىي جدء مغ نديج مجتسعي كمي لو شابع اجتساعي وسياسي وىحا دليل عمى أ السجتسع كافة،

الخئيدية التي قامت بيا ىع االنذصة ومغ أ  )مجسػعة االتراالت الفمدصيشية، السدؤولية االجتساعية(واقترادؼ مسيد. 
سشح الجامعية، السجسػعة بتشفيحىا ىي: االستثسار السجتسعي في قصاع التعميع، بخنامج مجسػعة االتراالت لم

االستثسار االجتساعي في قصاع التكشمػجيا، االستثسار االجتساعي في الخيادة، بخامج اغاثة غدة، االستثسار 
حق في حياة كخيسة، دعع وتصػيخ الثقافة والفشػن، الفعاليات واالنذصة االجتساعي في تسكيغ االسخة، بخنامج ال

  (82، 2114)التقخيخ الدشػؼ،  االجتساعية لذخكات السجسػعة.
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مميػن ديشار، وحققت ارباح قجرت بحػالي  21تستمظ مجسػعة االتراالت الفمدصيشية، رأس مال يقجر بحػالي 
، ففي عام 2114، وكان ذلظ في عام مميػن ديشار 355.9مميػن ديشار اردني، بحجع ايخادات  85.1
% مغ ارباحيا لمسدؤولية االجتساعية لتسارس نذاشاتيا وتقجيع الخجمات 5خررت السجسػعة بشدبة  2115

سدؤولية التي يحتاجيا االفخاد، والسجتسع كافة، فكمسا قمت ندبة االرباح تقل معيا ندبة االرباح السخررة لم
صحيح، حيث أن السدؤولية االجتساعية ساعجت عمى استسخار وتشفيح بخامجيا السدتجامة االجتساعية، والعكذ 

التي تقجميا لمسجتسع كافة، مسا جعل االمخ يجخل في اشار االلتدام الستػاصل بالسذاركة الفعالة لتحقيق 
 التشسية البذخية والسجتسعية في فمدصيغ. 

بخامج تجريب لمخخيجيغ مغ الجامعات وفق شخوط محجدة بتقجيع  تقػم مجسػعة االتراالت الفمدصيشية
مجسػعات  5تحجدىا السجسػعة لجسيع التخررات حدب احتياج السجسػعة مغ كادر، حيث تقػم بعسل 

كل  تقخيباا  شيخ 23متجربيغ، وتكػن مجة التجريب حػالي  11لى إ 7وكل مجسػعة تزع ما يقارب مغ  سشػياا 
راتب شيخ كامل كأؼ مػضف في السجسػعة، وحقػق حرػل عمى الحدب تخررو، فيتستع كل متجرب ب

، وفي نياية السجة، اذا كان ىشاك شاغخ في أؼ مقخ مغ مقخات أميغ صحي، وادخار، وغيخىاالسػضف مغ ت
السجسػعة يتع تعييشو فػراا، أما اذا لع يكغ، فيحرل عمى شيادة خبخة معتسجة تؤىمو بالعسل خارج السجسػعة 

متجرب في عامي  69عالية، وفي احرائية نيائية قامت السجسػعة بتجريب ما يقارب ويكػن ذات كفاءة 
جدء مغ السدؤولية  في كل عام، وأن بخامج التجريب ىحه ىي 35، 34أؼ بسعجل ، 2115 – 2114

، أؼ بسعشى أن السدؤولية االجتساعية حيث أن ىحا يشصبق عمى االستخاتيجية التكيفية، والجفاعيةاالجتساعية، 
 لسجسػعة االتراالت الفمدصيشية تعسل وفق الحج االدنى لتمبية الستصمبات االقترادية واالجتساعية.

ن السجسػعة ال تقػم بتحديغ وجػدة السشتج الحؼ تقػم بإنتاجو، وانسا تقػم بإنتاج الدمع ذات الجػدة كسا أ
االترال وذلظ بدبب عجم تغصية السحجودة، أؼ بسعشى أن ىشاك اماكغ ومشاشق تزعف وتختفي فيو خجمة 

الذبكة االماكغ كافة، وكحلظ خجمات االنتخنت، فيحه الخجمة ليدت متػفخة في كل زمان ومكان، وىحا ال 
، أؼ يجب عمى السجسػعة ان تعسل عمى تقجيع اعمى مدتػػ مغ يشصبق عمى مبادغ السدؤولية االجتساعية

      السشتجات.     
مدصيشية تحقق ارباح احتكارية عالية ججاا، وذلظ بدبب عجم وجػد بجائل أو ن مجسػعة االتراالت الفإ

وكسحاولة لديادة  بدبب عائق الجخل القانػني، انخفاض السخونة التقاشعية عمييا، والحساية مغ السشافدة

                                                           

   الداعة 2116\1\19 في يػم الثلثاء السػافقأ. دمحم مػسى مسثل مؤسدة مجسػعة االتراالت لمتشسية في غدة، تع مقابمتو ،
 الػاحجة بعج الطيخ.


 .00راجع صفحة   


 .06راجع صفحة   
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 الدعة حداب عمى ذلظ كان نوإ الدػق  في الذخائح مغ مسكغ عجد اكبخ بصخح االرباح تقػم السجسػعة
 والػصػل الدػق  مغ حرتيا لديادة السؤسدة تدعى، و الخجمة لدػء يقػد مسا السجسػعة تستمكيا التي التقشية

 السحتسمة السدتقبمية لمبجائل السدتيمكيغ استخجام تكمفة بديادة وذلظ Natural Monopoly الصبيعي للحتكار
 استخاتيجية ذلظ ويخافق. السدتيمكيغ مغ مسكغ عجد ألكبخ الذخائح مغ مسكغ عجد كبخأ امتلك خلل مغ

 السػارد تخريز تذػيو مغ جانب تعج والتي   Creation of advertising over capacityالسفخشة االعلن
 وأ البذخية التشسية ألوجو الباىطة الشفقات ىحه تخريز االولى مغ والحؼ االحتكار حال في االقترادية
 التي الرعبة الطخوف في خرػصاا  السؤسدة جاذبية عمى افزل انعكاس سيعصي مسا االجتساعية السدؤولية

 ابشاء قصاع غدة. بيا يسخ

 وسػء االحتكار وجػد عغ الشاجسة تمظ سػاء Externalities الدمبية الػفػرات مغ الكثيخ ىشاك نأ شظ وال
 الخشيج غيخ واالستيلك Negative consumption externalities االستيلك وتذػه االقترادية السػارد امثمة

 الشاجسة تمظ وأ السخاقبة وغيخ السختفعة الخجمة وأسعار Under product tying السخافقة الدمع بيع كاستخجام
 الديادية لمجيات كاالنرياع السجتسعية الخجمات تػفيخ وعجم واألداء الخجمة سػء بدبب التكاليف زيادة عغ

 التكمفة مغ ويديج الخفاه يقمل مسا العام االمغ لتػفيخ اللزمة التقشية والخجمات الزخورية السعمػمات بتػفيخ
 الخارجية والػفػرات التذػه مػاجية اجل مغ اعمى خاصة تراعجية رسػم يخافقيا نأ يجب والتي ،االجتساعية

 وأ سيادية جية وكأنيا االنقدام مػضػع مع وتتلعب تتعامل جػال شخكة نأ الغخيب في االمخ بل. الدالبة
 جػال فخجمات خاصة، خجمية كسؤسدة دورىا عغ بعيجاا  سياسي مػقف اتخاذ في الحق ليا قػمية مؤسدة

 Club بـ اقترادياا  يعخف ما وىي الخاصة والدمع العامة الدمع بيغ وسيصة حالة انيا عمى تعامل نأ يجب

Goods، للستبعاد قابمة انيا عمى الدمع ليحه االقترادية الشطخة وتتزسغ والتي Excludable تشافدية وغيخ 
Rival  الدمع مغ اكبخ بذكل الشاس بيغ مذاركتيا يتع سمع فيي جػال، تجاوزتو الحؼ وىػ معيغ حج بعج إال 
 (2113، )صبخة، .العامة الدمع مغ اقل وبذكل الخاصة

عبخ السدؤولية  نذصتياتتعامل مع ا ال ومغ ىشا يتػصل الباحثان، أن مجسػعة االتراالت الفمدصيشية
التكيفية والجفاعية، أؼ بسعشى ىجفيا االساسي ىػ الحرػل  وانسا تتبع االستخاتيجيات ،بأكسل وجو االجتساعية

 Friedmanالحؼ اوضحيا الباحث االقترادؼ  عمى اعطع االرباح، وىحا يشصبق وفق الشطخية الشيػكلسيكية
 القخارات السػجية لتعطيع االرباح.، بأن مسارسة السدؤولية االجتساعية يكػن مغ خلل 

                                                           

   8راجع صفحة. 
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Bank of Palestine غومثال اخخ لجيشا بشظ فمدصي
  ىع مؤسدات القصاع الخاص التي تسارس ، وىػ مغ أ

في  ،1961يعتبخ بشظ فمدصيغ مغ اكبخ البشػك الػششية، حيث تأسذ البشظ في عام  السدؤولية االجتساعية،
كسؤسدة مالية رائجة تدعى لمشيػض بسدتػػ الخجمات السرخفية ، 1961وبجأ بأعسالو في عام مجيشة غدة، 

لى ان تػسعت خجماتو لتمبي جسيع االحتياجات السالية يل السذاريع الرغيخة والستػسصة، إفي فمدصيغ، بتسػ 
مميػن دوالر وذلظ في  161لسختمف الذخائح، والقصاعات االقترادية، حيث ان البشظ يستمظ رأس مال حػالي 

فخعاا ومكتباا، بكادر وضيفي بمغ عجدىع حػالي  54لى حػالي ولجيو الكثيخ الفخوع التي وصمت إ، 2114عام 
فخع ، بكادر  13مػضف، مشتذخيغ عمى مشاشق فمدصيغ كافة، أما عجد الفخوع في قصاع غدة فيي  1281

 (2114)التقخيخ الدشػؼ، . 2114مػضف، في عام  353وضيفي بمغ عجدىع حػالي 

 The Social Responsibility in the Bank of Palestine  تساعية في بشظ فمدصيغالسدؤولية االج
وأنذصة السدؤولية االجتساعية،  ،% مغ أرباحو الدشػية الرافية، لجعع مذاريع5 ندبة خرز بشظ فمدصيغ
الرحة و الخياضة، و واالبجاع،  ،والذباب ،التعميع ،في قصاعاتصػيخ عجة مجاالت تتخكد عبخ السداىسة في ت

سل البشظ كسا يع ،ت السغتخبيغ، والسداعي اإلندانيةوعلقا ،الذؤون االقتراديةو والفشػن،  ،والبيئة، والثقافة
ت الذخيكة، عمى تذجيع مػضفيو عمى العسل التصػعي، مغ خلل السذاريع التشسػية التي يقػدىا مع السؤسدا

أتي ذلظ، لي لجػ البشظ، الػششية ةيػيالو  ةثقافالمغ تصػر وقج عدزت ىحه السبادرات  ،والسبادرات االندانية
في فمدصيغ،  جتساعيةالبشظ لسفيػم السدؤولية االعمى تصػيخ  لسديخة العصاء الستػاصمة، وبخىاناا  تخسيخاا 

 .الػشغ ولجسيع قصاعات ،الشابعة مغ رؤيتو في التشسية اإلندانية الذاممة
، وذلظ بذغ الحخب 2114وقج شيجت فمدصيغ بذكل عام، وقصاع غدة بذكل خاص ضخوفاا عريبة في عام 

االسخائيمي عمى القصاع، حيث دمخت احياء كبيخة، وقزت عمى الكثيخ مغ السشذآت، والسذاريع، وىحا جعل 
السدؤولية االجتساعية  البشظ يتحسل مدؤولية وششية اجتساعية واقترادية، واتخاذ القخار بديادة مداىستو في

مميػن دوالر امخيكي، أؼ ما  2293مبمغ حػالي  2114في قصاع غدة لتبمغ مداىساتو االجتساعية في عام 
% مغ ارباح البشظ الرافية، حيث ان ىحا العسل جعل البشظ يحرل عمى جائدة افزل بشظ في  5.39يعادل 

ية مجال السدؤولية االجتساعية مغ السجمة السرخفية العالس
EMEA Finance .  ،(37، 2114)التقخيخ الدشػؼ 

% مغ 5ىع االنذصة التي يقػم بيا البشظ مغ االرباح السخرز لمسدؤولية االجتساعية، والتي ىي أ ومغ 
قيسة صافي االرباح التي يحرل عمييا البشظ سشػياا، ىي: التعميع والذباب واالبجاع، بخنامج زمالة، تقجيع 
                                                           

   وذلظ بدبب عجم اصجار التقخيخ الدشػؼ.2115لع نتسكغ مغ الحرػل عمى معمػمات بيانات لعام ، 

عالع السال واألعسال في قارات  وىي مجمة عالسية تعسل عمى تػثيق األحجاث واالنجازات السالية والسبادرات الستصػرة في  

 (www.emeafinance.com/live/about) .أوروبا، وإفخيقيا، والذخق األوسط

http://www.emeafinance.com/live/about
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، الرحة تخبل جػزيف انجاز فمدصيغ، الخياضة، رعاية بشظ فمدصيغ ألكاديسيةالجعع الدشػؼ لسؤسدة 
والبيئة، ومغ أىع الخجمات التي قجمػىا ىي شخاء بيػت متشقمة لسخافقي مخضى مدتذفى السقاصج في القجس 
لحل مذكمة مخافقي مخضى قصاع غدة، وكحلظ قام البشظ بتشطيف شارع البحخ في قصاع غدة، واىتع ايزاا 

)التقخيخ لسداعي االندانية، وشؤون السخأة. بالثقافة والفشػن، والتشسية والذؤون االقترادية وعلقات السغتخبيغ، وا
 (44 - 39 ،2114الدشػؼ، 

مميػن  41.223ارباح قجرت بحػالي  مميػن دوالر، وحقق 161، رأس مال يقجر بحػالي يستمظ بشظ فمدصيغ
 .2114، وكان ذلظ في عام الردو مميػن  1.281دوالر، بحجع ايخادات 

السدؤولية  مدؤولية بخامج التجريب تعتبخ مغ أن ، حيث2112في عام  فمدصيغ بجأت بخامج التجريب في بشظ
، حيث أن البشظ يقػم بتقجيع بخامج تجريب سشػياا لصلب الجامعات، والخخيجيغ، حيث ظاالجتساعية لمبش

وخخيج، يتع اختيارىع وفق شخوط يقػم البشظ بتحجيجىا، وتكػن مجة شالب،  111يدتقبل البشظ كل عام تقخيباا 
$ لمستجرب الػاحج، وبعج ذلظ يكػن الستجرب مؤىل لمجخػل إلى سػق العسل، 251يػماا بتكمفة  15التجريب 

وحدب احتياجات ونقز البشظ مغ مػضفيغ، يقػم البشظ بصخح اعلن تػضيف وغالباا ما يتع اختيارىع مغ 
لحيغ تجربػا في بخامج التجريب الحؼ قام بيا البشظ، وذلظ النيع يجركػن شبيعية عسل البشظ، الستجربيغ ا

متجرب، مغ اصل  27تع تعييغ ما يقارب  2115 - 2114فيجتازون االمتحان والسقابمة بشجاح، وفي عامي 
 متجرب. 211حػالي 

ي لمتذغيل والحساية السدؤولية ، قام بشظ فمدصيغ بالتعاون مع الرشجوق الفمدصيش2115وكحلظ ففي عام 
$ لمستجرب 571اشيخ، بتكمفة  6خخيج، لسجة  211التابع لػزارة العسل بعسل بخنامج تجريب مؤقت لحػالي 

 الػاحج. ولكغ في ىحا البخنامج لع يتع تعييغ أؼ متجرب بعج انتياء مجة التجريب حتى ىحه المحطة.
لتكاليف جاء بشاءا عمى تكمفة السجرب الحؼ يقػم بالتجريب، ومغ جيتو اوضح لشا الجكتػر الججؼ بأن الفخق با

حيث بخنامج التجريب الحؼ يقجمو البشظ، يكػن السجرب داخمي، وبالتالي تكػن التكمفة اقل، أما البخنامج االخخ 
 .عمى وذلظ الن السجرب خارجيفتكمفتو كانت أ 

، والتي تعتبخ السدؤولية االجتساعية مغ اولػياتيا، وذلظ 1995وزارة التخصيط التي تع انذائيا في عام و 
ألىسيتيا في انجاح عسل الحكػمة برفة عامة والػزارة برفة خاصة، حيث تقجم الػزارة عجة انذصة 

ات والخخيجيغ، ومداىسات مغ خلل السدؤولية االجتساعية مثل: التجريب وتدتيجف فئة شلب الجامع
                                                           

   م في مجيشة القجس، وانزع إلى االتحاد الجولي 1928وىي اكاديسية تأسدت مغ قبل االتحاد الفمدصيشي لكخة القجم في عام
 (http://goo.gl/zcKAAT)م. 1998لكخة القجم واالتحاد اآلسيػؼ لكخة القجم في 

   د. ماجج الججؼ رئيذ مخكد التجريب، دائخة السػارد البذخية في بشظ فمدصيغ، تع مقابمتو في يػم الخسيذ السػافق
 صباحاا. 11:31، الداعة 2116\1\28

http://goo.gl/zcKAAT
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والسذاركة السجتسعية وتدتيجف افخاد السجتسع مغ خلل الشجوات والسؤتسخات، والجراسات والتقاريخ 
واستصلعات الخاؼ فتدتيجف فئة افخاد السجتسع بيجف معخفة تحميل السذاكل وعلجيا، وكحلظ معخفة اراء 

 السجتسع بالسذاكل.
ياجات السجتسع السختمفة، كسا يتع رصج السػازنة الخاصة بيحا فتقػم الػزارة بتحجيج االنذصة مغ خلل احت

جان السقابلت السػضػع ضسغ السػازنة العامة لمػزارة، فيتع تحجيج االثخ االجتساعي مغ خلل السداىسة في ل
 الستعمقة بالتعييشات السختمفة.

ولألسف الذجيج أن السفيػم أن مفيػم السدؤولية االجتساعية كسفيػم حجيث التصبيق العسمي في قصاع غدة، 
العسمي ليحا التعخيف غائب في اغمب مؤسدات القصاع الخاص لعجم ادراكيع مسا انعكذ ذلظ عمى تخفيس 
ندبة البصالة، وتحديغ الحياة في السجتسع، وعمى سبيل السثال ىشاك مؤسدات احتكارية كبخػ في قصاع غدة 

ات سػاء كان في وضع االقترادؼ الحالي في حالة والزفة الغخبية تحقق ارباح خيالية في جسيع االوق
انتعاش أو ركػد، اال إنو يغيب عشيا مذاريع السدؤولية االجتساعية، حيث مغ السفتخض وفي ضل رد 
االوضاع االقترادية أن يكػن لو دور ميع في مفيػم السدؤولية االجتساعية. حيث تمجأ بعس السؤسدات 

 غ أجل اعفاءىا مغ السدؤولية االجتساعية.إلى عسل مذاريع وىسية وغيخ مشتجة م
فسغ السفتخض قيام السؤسدات بتأسيذ صشجوق لمسدؤولية االجتساعية تداىع في جسيع السؤسدات بشدب 

 مختمفة مغ أجل خمق فخص عسل حقيقية ومذاريع انتاجية لمعامميغ عغ العسل.
لى التػسع في خجمة القزايا االجتساعية وتتعجد مذاريع السدؤولية االجتساعية في دعع مغ قصاعات انتاجية إ

 مثل مكافحة الفقخ، كفالة االيتام، تػفيخ التعميع والرحة لغيخ القادريغ عمى تحسل تكاليفيا.
قامت الػزارة  2113بحيث تسكغ الػزارة بتجريب كفاءات شبابية في مجاالت التخصيط السختمفة، ففي عام 

فقط مغ الستجربيغ، أما في عام  2سشػياا، وتع تػضيف عجد  $2111متجربيغ بتكمفة  11بتجريب ما يقارب 
 $ ولكغ لع يتع تعييغ أؼ متجرب.1311متجربيغ بتكمفة  6تع تجريب ما يقارب عجد  2114

وىشا يقع عمى عاتق الػزارة تصبيق استخاتيجية السدؤولية االجتساعية ألىسيتيا في نقل الفائجة ألفخاد السجتسع 
التجريب الستعمق بأسذ التخصيط ومجاالتو السختمفة، ويتسثل ذلظ في صقل خخيجي مغ خلل تعسيق مفيػم 

الجامعات وكحلظ الصمبة بسفاىيع عسمية التخصيط وادارة السذاريع السختمفة، كسا يقع عمى عاتق الػزارة عسل 
يقع عاتق  الخصط السختمفة وبالتالي اشخاك شخائح مختمفة مغ السجتسع ورسع الدياسات العامة لمخصط، كسا

 . لى مخكد صشع القخارالػزارة رفع ىسػم السجتسع إ

                                                           

   2116\1\28 يػم الخسيذ السػافق تع مقابمتو في ، غدة.مجيخ عام التشسية السدتجامة في وزارة التخصيطأ. اسامة نػفل ،
 .12:31الداعة 
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ومغ ىشا يخى الباحثان مغ خالل ىحه االمثمة بأن ىشاك العجيج مغ بخامج التجريب سػاء  مغ مجسػعة 
االتراالت الفمدصيشية، أو بشظ فمدصيغ، أو وزارة التخصيط، ولكغ ندبة التذغيل مغ الستجربيغ ىي ندبة 

في كل مؤسدة، وبيحا يخى الباحثان بأن عسمية التجريب وحجه ال يكفي اسا  بعجد الستجربيغ ججا  قميمة، قي
، فال بج مغ وضع خصط واستخاتيجيات والبحث عغ ما يحتاجو السجتسع مغ متصمبات لحل مذكمة البصالة

 وسج الفجػة السػجػدة بيغ القصاعات.
مغ مذاريع  بجال   القصاع، وتسػيل مذاريع استثسارية واستثسارىا خارج بجال  مغ تحػيل السجخخاتوكحلظ 

ة االتراالت الفمدصيشية وبشظ مجسػع كل مغ مغ ضسغ السدؤولية االجتساعية، كسا قامت استيالكية، ىحا
فمدصيغ باالستثسار خارج فمدصيغ، ىحا يؤدي إلى ضعف نػعية االنتاج، وعجم خجمة السجتسع، فمػ قامت 

باستثسار مجخخاتيا وارباحيا داخل القصاع بإنذاء مذاريع انتاجية،  جسيع مؤسدات القصاع الخاص
سيؤدي ذلظ إلى حل العجيج مغ السذاكل مشيا البصالة ومذكالت السجتسع واالكتفاء الحاتي، باإلضافة إلى 

 انتعاش الشذاط االقترادي.   

 الحكػمةالقصاع و  ثي لمعالقة بيغ الجامعات والقصاع الخاصاالبجاع الثال   .13

 The Triple Helix of University-Industry-Government Relations 

، اصبح القصاع الحكػميو  العلقة بيغ الجامعات، والقصاع الخاص إن فكخة االبجاع الثلثي الحؼ يػضح
بجأت تشاقر فكخة الشسػذج، وتػضيحو مغ  1996نسػذجاا لجراسة االقتراد القائع عمى السعخفة، فسشح عام 

العجيج مغ السؤتسخات، وورش العسل، في الكثيخ مغ الجول، حيث أن استخجام مفيػم االبجاع  خلل عقج
الثلثي، كاستخاتيجية التشفيحية مغ اجل التشسية االقترادية، وتعديد االقتراد القائع عمى السعخفة، حيث 

بح ىحا الشسػذج حخكة لتػليج استخجم ىحا الشسػذج في العجيج مغ الجول مثل: الدػيج، واثيػبيا، والبخازيل، واص
الشذاشات في سياق الجامعات معيارياا بالتعاون مع السؤسدات، والػعي بأن ادوار الذخكاء في ىحا التعاون لع 
يكغ ثابتاا في االقتراد القائع عمى السعخفة، فعمى سبيل السثال وضعت امخيكا اللتيشية، اتفاقات نسػذج 

 ,Leydesdorff)، كبخنامج لمتشسية الحاتية لمتكشمػجيا واالبتكار. 1975 االبجاع الثلثي مع ساباتػ في عام

2012, 3) 
القصاع و  ،والقصاع الخاص الجامعات، بيغ شخاكة إقامة ىػ Triple Helix االبجاع الثلثي معشى فكخة إن

 فإن لحا مشفخد، بذكل ولكغ الثلثة القصاعات مغ أؼ في يشذأ قج االبتكارات أن مغ الخغع عمى. الحكػمي
 في الثلثة القصاعات بيغ شخاكة بإنذاء يكػن  اإلقميسي، والسدتػػ  السحمي، السدتػػ  عمى الفعال التأثيخ
 .والتصػيخ اإلبجاع عسمية
فإن الجامعات يجب أن تربح قادرة عمى تمبية احتياجات الدػق مغ الكفاءات العمسية السختمفة، ونقل  وبحلظ

 وخجمة السجتسع.  ،السعخفة مغ مخحمة السعخفة العمسية البحتة إلى مخحمة اإلنتاج
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 والسعخفة ،واإلبجاع ،ىػ تبادل السعمػمات Triple Helix لإلبجاع الثلثي ومغ ىشا نتػصل أن اليجف الخئيدي
آلية ىحا التبادل تحتاج إلى بيئات ديشاميكية أن . و بيغ كل مغ الجامعات، والقصاع الرشاعي، والحكػمي
 فعالة، والتي ىي الدسة الخئيدية لعسمية تبادل السعمػمات.

ليحا الدبب نجج أن الػصػل لمتشسية السدتجامة تحتاج إلى تحفيد جسيع الجيات السعشية بتصػيخ مجتسع 
، والتي والسخنة ،والسفتػحة ،والسشدقة ،ػمات، واالنتقال مغ البيئات السعدولة إلى بيئات العسل التعاونيةالسعم

 .دلسة ومخونةتجفق السعمػمات ب داعج عمىت
بإيجاد التكامل بيغ السؤسدة وبيئتيا. ويفتخض أن عسمية  Triple Helixاالبجاع الثلثي  ولحلظ يأتي دور
عسمية تخاكسية تشذأ مغ خلل أفكار ومذاريع صغيخة ومتػسصة إلى أن ترل إلى مذاريع اإلبجاع والتصػيخ 

 (11، 2112 )عيجة، .ومؤسدات كبخػ قادرة عمى تأصيل السعخفة في السجتسع

 & ,Fitriatiaومه هنا فان هناك مجموعة مه الذساسات الحي جحذثث عه هزا النمورج مثل: دساسة

Rahmayantib, & Salomoa, (2012). ،  في 2111 مغ 24 رقع القانػن  أن تػضح الجراسة ىحهحيث أن 
نو في بجاية االمخ يتع يؤثخ عمى االبجاع الثلثي، حيث إ التشسية، في االجتساعي لمزسان الػششية اإلدارة

 PT Askes (Persero) تػفيخ التاميغ الرحي بحكع التعاون بيغ الحكػمة )وزارة الرحة(، وقصاع السؤسدات

& PT Jamsostek (Persero) وقصاع الجامعات، والباحثيغ، الحؼ ادػ إلى تصػر االبجاع الحمدوني ،
لحساية العسال، وعمساء السجمذ   BPJSلمتاميغ الرحي، و BPJSبالتعاون بيغ الحكػمة، والسؤسدات 

 ، ومجمذ الشػاب. BPJSاالستذارؼ 
الستذائع، تبيغ و  ،ستفائلاللمديشاريػ  ووفقاا  ،احىبػضع استخاتيجيات ال بج مغ تشفي تصمبأصحاب السرمحة ي

لمتأميغ الرحي، حيث  BPJSىحه الجراسة االستخاتيجية األكثخ ججوػ مغ عسمية التحػل إلى بجء عسميات  مغ
ع الخائج، والسػاءمة بيغ مبادرة القصا :وىي ىحه الجراسة اك ثلث استخاتيجيات وضحت مغ قبلىش ان

 القانػن. السرالح، وتشفيح
 في الجراسات لسرالح عسميا ستبجأ أنيا كسا الرحي، لمتأميغ BPJS تحػل فقط الجراسة ىحهومغ ىشا فان 

 الجػانب باستكذاف الكسية البحػث ليحه تعسقاا  أكثخ تحميل الػششي، بإجخاء الرحي لمتأميغ التصػيخ مدألة
 القجرة عغ بجراسة يػصي ذلظ، عمى وعلوة ،االجتساعي الزسان لسجيخ التحػل لعسمية والكسية الشػعية،
 .ةالػاقعي أكثخ مالية لدياسة التحػل عسمية لجعع لمجولة السالية

شطخ في نسػذج االبجاع لى التيجف ىحه الجراسة إ،   .Puangpronpitag, & Phoungsiri, (2012)أما دراسة 
حيث يعتبخ ىحا السذخوع ، Khon Kaen One Stop Servicesنو نسػذج ناجح في تايلنج، وىي الثلثي، بأ

كمية اليشجسة  ,Thai Software Industry Promotion Agency, SIPA بيغ وكالة في اشار التشديق
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البخمجيات  الدمصة السحمية، والكثيخ مغ مؤسدات Mahasarakham ،Khon Kaenالسعمػماتية جامعة 
 الرغيخة والستػسصة.

لتعديد صشاعة البخمجيات في شسال شخق تايلنج مع بعثة مغ الدمصة  SIPA ميسةوقج بجأت السبادرة مغ 
 ،لتعديد خجمات السػاششيغ (ICT) واالتراالت ،لتػسيع استخجام تكشػلػجيا السعمػمات  Khon Kaenالسحمية 

 .وميام اإلدارة السحمية

 ،خبخاء تكشػلػجيا السعمػماتإلى تػضيف فخيق   SIPAو  Khon Kaenلتحقيق األىجاف، وافقت محافطة و 
 .وتصػيخ الشطام األساسي ،لتحميل Mahasarakhamواالتراالت مغ كمية اليشجسة جامعة السعمػماتية 

والحرػل عمى وضائف واسعة مغ القصاع  ،البخمجيات اإلقميسية لمتعمع ومغ ثع يتع نقميا إلى مؤسدات
والحكػمة  ،والرشاعة ،العلقات بيغ الجامعات ثيخلل تصبيق نسػذج االبجاع الثلمغ و  .الحكػمي السحمي

 .وإنجاز مياميع ،عمى السذخوع، وجامعة، والرشاعة، والحكػمة يسكغ أن تشدق بشجاح

فكخة ىحه الجراسة ن إ،  Younghwan Kima,& Wonjoon Kimb, & Taeyong Yangb  .(2012) اما دراسة
مغ السحجدات السيسة للبتكارات،  الثلثي، والدكغ، باعتبارىاىسية العلقة بيغ نسػذج االبجاع أ  تبمػرت حػل

الستغيخات، وتخابصيا مع االنذصة  ن االستكذافات التجخيبية، مغ آثار ىحهفإ واالعسال الخائجة، ومع ذلظ،
عمى اثخ نسػذج االبجاع الثلثي،  الخاصة بالسذاريع االقميسية محجودة ججاا، ولدج ىحه الفجػة، تع التحقيق

والدكغ، عمى معجالت السػاليج والػفيات لمسؤسدات االمخيكية عمى مدتػػ الجولة، وان ىحه الجراسة وججت ان 
يمعب دوراا ميساا في تذجيع القػػ االقميسية، ومع ذلظ نجج أن الجامعة، واالنفاق  R&Dاالنفاق الرشاعي 

قميسية، وباإلضافة إلى ذلظ، وججت يػلج اثخ تآزرؼ واثخ غيخ مباشخ عمى معجالت القػػ اال R&Dالرشاعي 
يعدز استجامة السؤسدات، بيشسا التفاعلت بيغ  R&Dالجراسة ان التعاون بيغ الجامعات، واالنفاق الرشاعي 

تختبط مع زيادة في السػت السحقق، حيث أن ىشاك عػامل  R&Dالجامعة، والحكػمة، واالنفاق الرشاعي 
التعميسي العالي في السشصقة، وانخفاض في معجل الزخيبة،  اخخػ اكثخ ملئسة لتذكيل مؤسدة التحريل

والدكغ، والعػامل االخخػ التي تؤثخ عمى نػعية الحياة، مثل انخفاض اسعار الدكغ، وارتفاع معجالت تغصية 
التاميغ الرحي، في السشاشق ذات الشذاط التجارؼ العالي، وجج أن التفاعلت بيغ الجامعة، وحكػمة، 

لعبت  R&Dاالنفاق الرشاعي لسػاليج، مسا يػحي أن الجامعة، و اثخ عمى معجل ا R&Dعي واالنفاق الرشا
دوراا ىاماا كػسيط السذاريع بيغ السجاالت الثلثة في نطام االبجاع الثلثي، في السشاشق التجارية السشخفزة، 

 أن إلى الشتيجة تذيخ ىحهوبالتالي فان عػامل نسػذج االبجاع الثلثي، كان لو اثخ كبيخ عمى معجل الزخيبة، 
 .مشخفزة السذاريع مشاشق في قػة نسػذج االبجاع الثلثي، والدكغ، أقل مغ ومتخابصة مدتقمة، العشاصخ
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الثلثي لمعلقة بيغ الجامعات، القصاع ومغ خلل ىحه الجراسات الدابقة التي تشاقر فكخة نسػذج االبجاع 
مغ  ىحه الجراسات قامت بتصبيق مبادغ السدؤولية االجتساعيةلقصاع الحكػمي، يخػ الباحثان أن الخاص، وا

الحساية واعادة االصلح االجتساعي، والقيع واالخلقيات، وتقػية الدمصات وتقجيع مشتجات ذات جػة عالية، 
، ىحا وقج جعل تصبيق الشسػذج ناجحاا نطخية اصحاب السرالحا شبقت وغيخىا مغ السبادغ، كسا اني

ساعج عمى حل العجيج مغ السذاكل االجتساعية، ن ىحا الشسػذج سػف أكسا  ل الشتائج،والحرػل عمى افز
، لبحث القصاع الحكػمي، و كل مغ الجامعات، والقصاع الخاص واالقترادية، وذلظ خلل عسل تعاقجات بيغ

في  صاع الخاصمتصمبات السجتسع، واالعتساد عمى االكتفاء الحاتي لمسجتسع، ىحا يداعج عمى تصػر الق
الجولة، مسا يداعج عمى تحدغ االنتاج ونػعيتو، مسا يؤدؼ إلى زيادة الصمب عميو، وكحلظ الحج مغ حجع 

 البصالة.  

 ، سيشاريػفي قصاع غدة نسػذج االبجاع الثالثي لحل مذكمة البصالة  .14
The Triple Helix to Solve the Problem of Unemployment in the Gaza Strip, scenario 

، والقصاع القصاع الخاصو  ذكخنا سابقاا، أن فكخة نسػذج االبجاع الثلثي، ىي تكػيغ علقة بيغ الجامعات،كسا 
وانجازاتو بذكل مشفخد، ولكغ لػ تع دمج العلقات بيغ  ،، عمى الخغع مغ أن كل قصاع لو ابتكاراتوالحكػمي

القصاعات الثلثة، سػف يكػن لو تأثيخ فعال عمى السدتػػ السحمي، والجولي، بإنذاء ىحه الذخاكة، سػف 
 بذكل خاص، والسجتسع بذكل عام. يداعج في عسميات التصػر والتقجم واالبجاع، لألفخاد

تجىػر لى دػ إ، قج أيو، والحخوب الستكخرة مغ قبل اسخائيلعموفي قصاع غدة، فان الحرار السفخوض 
%،  43إلى معجالت البصالة بشدبة وصمت  في الػضع االقترادؼ في القصاع، مسا نتج عغ ذلظ ارتفاع

اية % بحمػل ني61الذباب إلى ما يديج عغ فئة  مغالبصالة  ندبة وىي األعمى في العالع، في حيغ ارتفعت
 .بيانات البشظ الجولي فقذلظ و و  .2114عام 

 مؤسدات القصاع الخاصو  الجامعات ولحل ىحه االزمة البج لمسدؤولية االجتساعية أن يكػن ليا دور ميع في
السدؤولية االجتساعية بججية ووضع خصط  ىحه القصاعات الثلثة، ، فمػ مارستوالقصاع الحكػمي

 واستخاتيجيات تفيج االفخاد بذكل خاص، والسجتسع بذكل عام.
لػ قامت مؤسدات القصاع الخاص باستخجام نسػذج االبجاع الثلثي أؼ بسعشى تكػيغ  :نالباحثان أفيخػ 

ن يقػمػا بجراسة السذكمة ووضع أ، صاع الحكػميوالق ومؤسدات القصاع الخاص لقات بيغ الجامعاتع
اني مشيا القصاع، أؼ أن خصط واستخاتيجيات لسا يتصمبو السجتسع لحل االزمات والسذاكل االقترادية التي يع

، وتػفيخ الجعع ليع، وعسل دورات تجريبية، وعمى سة السجاالت التي يحتاجيا القصاع الغدؼ يتجو الصلب بجرا
                                                           

   11راجع صفحة. 
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يداعج عمى خجمة مؤسدات القصاع وىحا  الجامعات أن تقػم بتػفيخ السيارات األكاديسية والتكشمػجية لمصلب،
وذلظ بتقجيع تدييلت مغ مػاد اولية،  ،داعجة القصاع الحكػميالخاص مغ تصػيخ وتحديغ في االنتاجية بس

ن يتعامل مع ، فلبج لكل قصاع أؤولية االجتساعية لكل مغ القصاعات الثلثةوىحا كمو يأتي تحت بشج السد
عخفة ن يكػن لو تقاريخ وقػائع مالية ترجر كل سشو لسوأ بشج ميع في القصاع التابع لو،السدؤولية االجتساعية ك

ىع الشتائج التي تػصمت ليا. فحلظ مع مخور الدمغ التي قامت بيا كل قصاع، وما ىي أ  ىع االنجازاتأ 
وبتصبيق الشسػذج سيكػن ىشاك نتائج ايجابية وأىسيا الحج مغ مذكمة البصالة التي يعاني مشيا قصاع غدة، 

، ويؤدؼ ذلظ إلى انتعاش خ وتحديغ في انتاجية القصاع الرشاعي، مسا يؤدؼ إلى زيادة في االرباحيوتصػ 
      الشذاط االقترادؼ في القصاع.

   Results & Recommendations  النتائج والتىصيات
 ػعة مغ الشتائج والتػصيات أىسيا:لى مجسء مغ ىحه الجراسة تػصل الباحثان إبعج االنتيا

 Results الشتائج
 التشسية سياق في اىتساماا  األكثخ القزية أصبحت الخاص قصاعلم االجتساعية السدئػلية إن .1

 السجتسع. رفاىية مدتػػ  رفع فيميساا  دوراا  يؤدؼ أن الخاص القصاع مغ يتصمب والتي ،السدتجامة

 مغ ميع عامل يسثل حيث خارجيا او السؤسدة داخل في سػاء االجتساعي باألداء الذخكة قيام إن .2
 حافداا  يػفخوكحلظ  ،السؤسدة أىجاف تحقيق مجال في أداء أفزل تقجيع عمى العامميغ تحفيد عػامل

 األرباح. في زيادة مغ ذلظ عغ يشتج وما ،السؤسدة مع التعاون  لديادة لمسجتسع

التصػر والشسػ لمخرائز الييكمية التي تتستع بيا القصاع الخاص، قج بجا ضعيفاا ججاا، وذلظ الن  .3
 القصاع الخاص ىسو الػحيج ىػ تعطيع االرباح.

 قصاع الخاص، بجت شبو معجومة وغيخ معخوفة.بال السؤسداتم لجػ كسفيػ  تساعيةالسدؤولية االج .4

والــجفع نحــػ تعسيقيــا بالسدــؤولية االجتساعيــة لمسؤسدــات،  ضــعف دور وســائل اإلعــلم فــي التعخيــف  .5
 وتخسيخيا في مسارسات قصاع االعسال.

 ساعيةاالجتتصبيق السدؤولية ب متأخخاا  مجسػعة مغ مؤسدات القصاع الخاص في قصاع غدة بجأت .6
ليا دور  مغ السفتخض أن يكػن  التيمثل مجسػعة االتراالت الفمدصيشية، وبشظ فمدصيغ، 

، ولكغ ىجفيا الحرػل عمى االرباح فزلا عغ االىتسام بالفخد اقترادؼ، واجتساعي، في قصاع غدة
 والسجتسع.
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 Recommendations التػصيات
ووششية عمى السدتػػ الكمي، أؼ بتحػيل السداعجات تػصي الجراسة بأن تكػن السدؤولية اجتساعية  .1

، مع االلتدام بالقػانيغ والتبخعات لمجسعيات الخيخية )الدكاة، وابشاء الذيجاء، والجخحى......، الخ(
 الجولية.

عجم شغيان جانب الخبحية عمى االعتبارات الػششية واالقترادية العامة مثل تػحيج السجخخات الػششية  .2
االنتاجية والسذاريع الخاصة بالذباب لتسػيل وتعديد مذاريعيع، وتخفيس مغ حجع  لتسػيل االنذصة

ا لمتسػيل االستيلكي الحؼ لى الخارج، وتػجيييالذباب، وليذ فقط تحػيل االمػال إالبصالة بيغ 
 لى تآكل السجخخات الػششية، وتعديد مديج مغ االستيلك بعيجاا عغ االنتاج واالستثسار.يؤدؼ إ

بسذاريع وششية واسعة الشصاق مسػلة مغ السداىسات االجتساعية لحل بعس او سج بعس القيام  .3
الثغخات مغ السشطػمة العمسية او دورة الجخل، واعادة تػزيعو، وغيخ ذلظ، مثل تػفخ اشكال مغ 
التجريب واعادة التأىيل مغ قبل القصاع الخاص، إليجاد حمػل لمبصالة الييكمية، وبصالة الذباب 

 ولدج الفجػة بيغ مخخجات التعميع العالي وسػق العسل.   خرػصاا،

 السؤسدات ومبادغ ،قػاعج ضسغ وكحلظ ،السؤسدات ورؤية رسالة في االجتساعية وليةالسدؤ  إدماج .4

 ضسغ اشخافيا، وتحت ،التشفيحية اإلدارة ولياتمدؤ  مغ االجتساعية وليةالسدؤ  واعتبار الحكػمية،

 بخامج ضسغ وليةالسدؤ  ىحه إدماج يجب كحلظ ،السؤسدات إدارة مجمذ وسياسات ،خصط

 لمسؤسدة. والتجريب ،والتعميع ،االتراالت

 بيا تقػمالتي  االجتساعية باألنذصة الستعمقة السعمػمات عغ الكامل باإلفراح السؤسدات قيام ضخورة .5

 ودقيق،، واضح بذكل ، ومػثقةمدجمة تكػن  اجتساعية تكاليف مغ عمييا يتختب وما الدشة، خلل
 .السختمفة أنذصتيا عمى السؤسدة تشفقيا التي االقترادية التكاليف مثل مثميا

تصبيق نسػذج االبجاع الثلثي عمى مؤسدات القصاع الغدؼ الحؼ بتشفيحه سػف يحل العجيج مغ  .6
 السذاكل االجتساعية، واالقترادية، والتي اىسيا الحج مغ حجع البصالة، والتي لمسدؤولية االجتساعية

 دور كبيخ في حل ىحه السذكمة.
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مؤتسخ السدؤولية السجتسعية  السجتسعية، السدؤولية مبادرات تعديد في الفمدصيشي الخاص القصاع دور(. 2111زغب، احسج )
 لمجامعات الفمدصيشية، نابمذ، فمدصيغ.

لمسدؤولية االجتساعية الذاممة في تحقيق السيدة التشافدية الجور االستخاتيجي (. 2111ؼ، عبج الخحسغ )و سعيج، سشاء، والبا
، مجمة االدارة واالقتراد، العجد الثالث والثسانػن، كمية السدتجامة، دراسة حالة في الذخكة العامة لرشاعة االسسجة الجشػبية

 االدارة واالقتراد، جامعة بغجاد. 
 .8231، الػحجة، العجد جب وششي وأخالقي وسبيل فعال لمتشسيةالسدؤولية االجتساعية لمذخكات وا(. 2114سػادؼ، سشان )
، السؤتسخ الجولي الثاني حػل البيئة البعج البيئي لمسدؤولية االجتساعية لمقصاع الخاص الفمدصيشي(. 2119شاىيغ، ياسخ )

 الفمدصيشية، فمدصيغ.
  االنتخنت: عغ شبكة، جػال، م السقاشعة. نطخة اقترادية عمىفي يػ (. 2113صبخة، محسػد )

http://amin.org/articles.php?t=opinion&id=21245  
، مفاىيع وأسذ، فعالية محاسبة السدؤولية االجتساعية في مشطسات األعسال(. 2112عجيمة، دمحم، وششيشي، عبج الخحيع )

 التدييخ، وعمػم والتجارية االقترادية العمػم كمية االجتساعية، والسدؤولية األعسال مشطسات: بعشػان الثالث الجولي السمتقى
 .الجدائخ بذار، جامعة

السدؤولية االجتساعية لمذخكات ودورىا في التشسية، عخض تجارب بعس الذخكات (. 2112عخابة، رابح، وبغ داودية، وىيبة )
بعشػان، عخض تجارب الجول ومشطسات األعسال الخائجة والحائدة عمى جػائد السدؤولية ، السمتقى الجولي الثالث العالسية

 االجتساعية، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، جامعة بذار، الجدائخ.
 االجتساعية السدؤولية أبعاد األعسال مشطسات تبشي دوافع(. 2112) سايـح ،بػزيـج، الخزاق عبج ،لخزخ مػالؼو عداوؼ، عسخ،

 الخائجة األعسال ومشطسات الجول تجارب عخض بعشػان، الثالث الجولي السمتقى، االجتساعي األداء لقياس كسعيار واألخالقية
 .الجدائخ بذار، جامعة التدييخ، وعمػم والتجارية االقترادية العمػم كمية االجتساعية، السدؤولية جػائد عمى والحائدة

، السؤتسخ االقترادؼ لجامعة فمدصيغ في الستججدة الصاقة مجال في التقانة وتػشيغ االبتكارية الصاقة(. 2112عيجة، سامي )
 القجس السفتػحة، نحػ تعديد تشافدية السشتجات الفمدصيشية، رام هللا، فمدصيغ.

 السدئػلية لقياس وتقييع تصبيقية حالة مرخ، دراسة في الخاص لمقصاع االجتساعية السدئػلية (.2111فؤاد ) ،عيدى

 http://goo.gl/fB4mErعغ شبكة االنتخنت:  ،االجتساعية لمذخكات
السدؤولية االجتساعية لسشطسات األعسال وشفافية نطام السعمػمات دراسة (. 2112الغالبي، شاىخ، والعامخؼ، صالح )

 .13، مجمة العمػم اإلندانية، عسان، االردن، العجد التجارية األردنية تصبيقية لعيشة مغ السرارف
في السشطسات الحكػمية  تبايغ االىجاف الستػخاة مغ تبشي السدؤولية االجتساعية(. 2116الغالبي، شاىخ، والعامخؼ، صالح )

 دن.مجاخمة لقدع إدارة األعسال، جامعة الديتػنة، وجامعة البتخاء، عسان، األر والخاصة، 
التحػل مغ العسل السدؤولية االجتساعية لذخكات االتراالت الجدائخية، جيدي، مػبيميذ، نجسة،  (.2112فلق، دمحم )

السمتقى الجولي، بعشػان: مشطسات األعسال والسدؤولية االجتساعية، كمية العمػم االقترادية والتجارية  الخيخؼ إلى العصاء الحكي،
 الجدائخ.وعمػم التدييخ، جامعة بذار، 

http://goo.gl/196bEW
http://amin.org/articles.php?t=opinion&id=21245
http://amin.org/articles.php?t=opinion&id=21245
http://goo.gl/fB4mEr
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السدؤولية االجتساعية لمذخكات الشفصية العخبية شخكتي، سػناشخاك الجدائخية، أرامكػ الدعػدية، (. 2113فلق، دمحم )
كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التيديخ، جامعة حديبة بغ بػ عمي، الذمف، الجدائخ، مجمة الباحث، العجد  نسػذجا ،

12. 
لسدؤولية االجتساعية لسشطسات األعسال الجدائخية شخكات االتراالت الخمػية، جيدي، مػبيميذ، أريجو ا(. 2114فلق، دمحم )

 .2، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التيديخ، جامعة حديبة بغ بػ عمي، الذمف، الجدائخ، مجمة الباحث، العجد نسػذجا  
 http://goo.gl/Zyhvz4عية، عغ شبكة االنتخنت: لفمدصيشية، السدؤولية االجتسامجسػعة االتراالت ا

 www.paltelgroup.ps عغ شبكة االنتخنت: مجسػعة االتراالت الفمدصيشية،
، مؤتسخ السدؤولية الفمدصيشي، نسػذج مقتخحضسان جػدة السدؤولية السجتسعية لمتعميع الجامعي (. 2111مخمػف، شادية )

 السجتسعية لمجامعات الفمدصيشية، نابمذ، فمدصيغ.
الذخكات متعجدة  تأثيخ معاييخ السدؤولية االجتساعية عمى نذاط(. 2112مخمػفي، عبج الدلم، وبغ عبج العديد، سفيان )

لية االجتساعية، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم السمتقى الجولي الثالث بعشػان: مشطسات األعسال والسدؤو الجشديات، 
 التدييخ، جامعة بذار، الجدائخ.

تقييع مجى استجابة مشطسات االعسال في الجدائخ لمسدؤولية االجتساعية، دراسة تصبيقية عمى عيشة (. 2114وىيبة، مقجم )
 وعمػم التيديخ، جامعة وىخان، الجدائخ.، كمية العمػم االقترادية والتجارية مغ مؤسدات الغخب الجدائخي 

السدؤولية االجتساعية لمذخكات، اداة لتحقيق التكامل بيغ التشسية االقترادية  (.2113وىيبة، مقجم، وبمقاسع، زايخؼ )
والتدييخ ، مجمة دفاتخ اقترادية، جامعة زيان عاشػر بالجمفة، كمية العمػم االقترادية والتشسية االجتساعية في الجول العخبية

 والعمػم التجارية، الجدائخ، العجد الدابع.
 في استقخائية البصالة، دراسة ضاىخة مػاجية في االجتساعية والسدؤولية السدتجامة التشسية فعالية(. 2113يحياوؼ، نعيسة )

مع البشظ اإلسلمي عاون بالت، تػنذ، جامعة صفاقذ، السمتقى الجولي الثاني حػل: السالية اإلسلمية، اإلسالمي السشطػر
 ، الدعػدية.ججة ،لمتشسية

، السمتقى العمسي التشسية السدتجامة والسدؤولية االجتساعية مغ السشطػر االسالمي(. 2112يحياوؼ، نعيسة، وعاقمي، فزيمة )
مخباح، ورقمة، الجولي حػل سمػك السؤسدة االقترادية في ضل رىانات التشسية السدتجامة والعجالة االجتساعية، جامعة قاصجؼ 

 الجدائخ.
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