تأثري مبادرات املسؤولية االجتماعية يف األداء املالي للوحدة
االقتصادية وخلق قيمة هلا

أ.م.د .عباس محيد حييى التميمي /جامعة بغداد  /كلية االدارة واالقتصاد
م.م .دجلة عبد احلسني عبد /جامعة بغداد  /كلية االدارة واالقتصاد

املستخلص :

لقد كتب الكثير مف الباحثيف عف المسؤولية االجتماعية واستراتيجيات األعماؿ والميزة التنافسػية ودػد

أعطى الباحثوف اىتماماَ خاصاَ لمعالدة بيف المسؤولية األدتصادية واالجتماعية ولكف ما ىػو مققػود فػذ ىػ ا

الجانػػػب ىػػػو كيػػػؼ يمكػػػف لموحػػػدات االدتصػػػادية أف تسػػػتخدـ كقاااتيػػػا األساسػػػية لػػػدفو مبػػػادرات المسػػػؤولية
االجتماعية بحيث تستطيو تحقيؽ ميزة تنافسية كبيرة وخمؽ ديمة ليا ؟ .

ييدؼ البحث الحالذ الى التحقؽ مف رأي مقاده " أف األىداؼ األدتصػادية واألجتماعيػة عمػى المػدب البعيػد

ليست متعارضة بطبيعتيا بؿ متكاممة بأىدافيا األساسية " فضػالَ عػف التأكػد مػف اف المسػؤولية االجتماعيػة

لموحدات االدتصادية تتضمف بعديف أدتصادي وأجتماعذ وأنو البد عمػى الوحػدة االدتصػادية السػعذ الػى األبػداع
فذ كؿ منيما ودد توصؿ البحث الى مجموعة مف األستنتاجات كاف أبرزىا وجود ترابط بيف األداا االدتصػادي

واألداا االجتماعذ يستمزـ أط ارَ واضحة لمقياس واألفصاح وأف األفصاح عػف مسػؤولية األداا االجتمػاعذ يػؤدي
الى نتائج أيجابية مؤثرة فذ األداا المالذ ويسيـ فذ أضافة ديمة لموحدة االدتصادية .

املصططحلت ا ائيسيسططيب ئل تطط

مبػػادرات المسػػؤولية االجتماعيػػة  -األداا المػػالذ  -ديمػػة الوحػػدة

االدتصادية .

* بحث مستؿ مف أطروحة دكتوراه
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املقذمب

تعػػد المحاسػػبة كايرىػػا مػػف العمػػوـ االجتماعيػػة نتػػاج لبيئتيػػا أ تتكػػوف بيئػػة المحاسػػبة مػػف الظػػروؼ

والمتايرات االدتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التذ تختمػؼ مػف ودػت إلػى آخػر ونتيجػة لػ لؾ فػأف
األىػػداؼ والممارسػػات المحاسػػبية فػػذ الودػػت الحػػالذ تختمػػؼ عمػػا كانػػت عميػػو فػػذ الماضػػذ وىنػػا فػػأف نظريػػة

المحاسػػبة تحتػػاج لتطػػوير إطارىػػا ألمقػػاىيمذ بمػػا يػػتالئـ مػػو متطمبػػات المجتمػػو والظػػروؼ المتايػػرة وبمػػا أف
المحاسبة ليا دور كبير فذ مواكبة تمؾ المتايػرات فيػذ تعمػؿ عمػى التػأثير فػذ بيئتيػا ولعػب دو ارَ ميمػا فػذ
تػػوفير نظػػاـ معمومػػات محاسػػبذ فعػػاؿ التخػػا الق ػ اررات فيمػػا يتعمػػؽ بالبيانػػات التػػذ تقػػيس التكػػاليؼ والمنػػافو
االدتصادية واالجتماعية واإلبالغ عنيا لألفراد والوحدات االدتصادية .

لقػػد تحققػػت فوائػػد فػػذ عػػالـ األعمػػاؿ نتيجػػة تنقي ػ اسػػتراتيجيات بيئيػػة واجتماعيػػة لػػيس فقػػط لموفػػاا

بالمتطمبات التشريعية بؿ لتحسيف صورة الوحدات االدتصادية وأدائيا المالذ أيضاَ وعميو فػاف ديػاـ الوحػدة

االدتصادية بمسؤوليتيا يؤدي الػى تحسػيف صػورتيا وسػمعتيا والسػيما عنػدما تقػوـ ببػرامج أجتماعيػة ممموسػة
يشعر بأىميتيا الزبائف ويؤدي لؾ الى زيادة والا الزبػائف أتجاىيػا فيقبمػوف عمػى شػراا منتجاتيػا أكثػر ومػف

ثػػـ تحقػػؽ أرباحػاَ مػػف زيػػادة مبيعاتيػػا وأخيػ ارَ ينباػػذ أف تصػػبع المسػػؤولية االجتماعيػػة جػػزااَ يتجػ أز مػػف ثقافػػة

الوحػػدة االدتص ػادية وضػػمف أنشػػطتيا المعتػػادة وىػ ا يقػػود كػػؿ مػػف المجتمػػو والوحػػدة االدتصػػادية الػػى الرخػػاا

واألزدىار.

وتحقيقاً ألىداؼ البحث وأختبار فرضياتو فقد تـ تقسيمو عمى ما يأتذ :

 - 1منيجية البحث ودراسات سابقة

 - 2تطور المسؤولية االجتماعية فذ القكر المحاسبذ
 - 3أستراتيجيات المسؤولية االجتماعية

 - 4التكامؿ بيف مبادرات المسؤولية االجتماعية وأستراتيجيات الوحدة االدتصادية
 - 5نتائج البحث

 - 1منهديب ائ ت

ً
أوال  :منهديب ائ ت

أ  -مشكلب ائ ت

ودراس ا س بقب :

:

تتمثػػؿ مشػػكمة البحػػث فػػذ وجػػود دصػػور لػػدب الوحػػدة االدتصػػادية فػػذ دػػدرتيا عم ػى فيػػـ أىميػػة األبػػالغ عػػف

المسؤولية االجتماعية وأنعكاس لؾ عمى تحسيف األداا المالذ وخمؽ ديمة ليا .
ب  -أهذاف ائ ت

:

ييدؼ البحث الى تحقيؽ ما يأتذ :

 - 1بياف الترابط بيف األىداؼ االدتصادية االجتماعية ومدب تكامميا .
 – 2أستطاعت المسؤولية االجتماعية تحسيف األداا المالذ لموحدة االدتصادية .
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:

ج  -فيضي ا ائ ت

ينطمؽ البحث مف القرضيات اآلتية :

 -1توجد عالدة ات داللة معنوية بيف مستوب األىتماـ باألىداؼ االجتماعية أسوةً باألىداؼ االدتصادية وبيف
األداا المالذ لموحدة االدتصادية .
 - 2توجػػػد عالدػػػة ات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف تكامػػػؿ األداا االدتصػػػادي واالجتمػػػاعذ مػػػو خمػػػؽ ديمػػػة لموحػػػدة
االدتصادية .

د  -أهميب ائ ت

:

تنبثؽ أىمية البحث فذ أيجػاد عالدػة بػيف المبػادرات االجتماعيػة لموحػدة االدتصػادية بشػكؿ عػاـ وبػيف أدائيػا

المالذ .

ه  -منهح ائ ت

:

أعتمدت الباحثة فذ البحػث المنيجػيف الوصػقذ والتحميمػذ طالمػا أف البحػث يعتمػد األسػاس النظػري فػذ

العرض والتقويـ أ تـ األعتمػاد عمػى المصػادر المختمقػة فػذ ىػ ا الجانػب مػف دراسػات سػابقة وبحػوث وكتػب

واطروحات مختمقة .
ً
ث ني  :بعض ائذراس ا ائس بقب
أ  -دراسب داود (: )2002

(الحسابات االجتماعية لقياس مدب اسياـ الوحدة االدتصادية فذ تحقيؽ الرفاىية االجتماعية) .

وىذ أطروحػة دكتػوراه فمسػقة فػذ المحاسػبة نيػر منشػورة مقدمػة الػى مجمػس كميػة االدارة واالدتصػاد فػذ

جامعة باداد .

تمثؿ اليدؼ مف الدراسة فذ أظيار القصور فذ مخرجات النظاـ المحاسبذ مف وجيػة النظػر التقميديػة لقيػاس

مدب اسػياـ الوحػدة االدتصػادية فػذ تحقيػؽ الرفاىيػة االجتماعيػة إ إف مخرجػات النظػاـ المحاسػبذ ال تعتمػد
القياس آلثار األنشطة االجتماعية والبيئيػة وال تشػير إلػى اسػتخداـ مؤشػرات لقيػاس مػدب اسػياـ الوحػدة فػذ

تمؾ المجاالت  .ودد توصمت الدراسة إلى عدد مف االستنتاجات مف أىميا :

 -1ما زالت الوحدات االدتصادية تمػارس أنشػطتيا مػف خػالؿ المتايػرات االدتصػادية وتيمػيش دور المتايػرات
البيئية واالجتماعية بوصقيا المجاؿ الوحيد لنمو وتطور عمميات وأساليب النظاـ المحاسبذ .

 - 2إف اسػػػياـ الوحػػػدة فػػػذ رفاىيػػػة المجتمػػػو تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ مسػػػؤولية مزدوجػػػة متمثمػػػة بمسػػػؤولية أدائيػػػا
االدتصادي ومسؤوليتيا البيئية واالجتماعية .

ب  -دراسب ائع ني (: )2005

(دور المعمومات المحاسبية فذ دياس وتقييـ األداا االجتماعذ لممؤسسات الصناعية فذ البحريف).

وىػػو بحػػث منشػػور ومقػػدـ الػػى المػػؤتمر العممػػذ الرابػػو ال ػ ي أدػػيـ فػػذ جامعػػة فيالدلقيػػا كميػػة العمػػوـ األداريػػة

والمالية .
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ىدؼ البحث الى بياف دور المحاسبة فذ دياس وتقييـ مستوب األداا االجتماعذ لممؤسسات الصػناعية
لمكشػػػؼ عػػػف مػػػدب أيقػػػاا تمػػػؾ الوحػػػدات بمسػػػؤولياتيا االجتماعيػػػة واف تحديػػػد وسػػػائؿ ديػػػاس وتقيػػػيـ األداا

االجتماعذ سيؤدي إلى الكشؼ عف حجـ العوائد االجتماعيػة المتولػدة مػف أنشػطة الوحػدات الصػناعية وتحقيػز
تمؾ الوحدات عمى تحقيؽ المزيػد مػف العوائػد أو المنػافو لاػرض تعظػيـ ىػامش الربحيػة االجتماعيػة  .وخمصػت

الدراسة إلى نتائج عدة أىميا :

 -1ضػػرورة التقيػػد بػػاألداا االجتمػػاعذ فػػذ الوحػػدات الصػػناعية والكشػػؼ عػػف عناصػػر تكاليقيػػا ضػػمف دوائميػػا
المالية و لؾ حرصاَ عمى التعايش مو األطراؼ المعنية كافة ضمف بيئة نقية تسػاعد عمػى تعزيػز مودعيػا ودعػـ

نتائجيا المالية .

 -2إف موضػوع تكػػاليؼ األداا االجتمػػاعذ فػػذ الوحػػدات الصػػناعية دػد تبػوأ مودعػاَ ا أىميػػة كبيػػرة ضػػمف إطػػار

الظروؼ االدتصادية الراىنة لمعصػر الحػديث لمػا يتضػمنو مػف آفػاؽ جديػدة لمتصػدي ألضػرار المجتمػو المتولػدة

عف النشاطات االدتصادية لتمػؾ الوحػدات والػ ي بػدوره يػؤدي إلػى تعظػيـ المنػافو االجتماعيػة لممجتمػو فضػالَ
عف تعزيز الوضو المالذ ليا .

 -3إف عممية القيػاس ووضػو األسػس والمعػايير الالزمػة لػ لؾ واإلفصػاح عػف حجػـ تكػاليؼ األداا االجتمػاعذ
ضمف التقارير المالية السنوية لموحدات االدتصادية بشكؿ عاـ تحتاج إلى مزيد مف جيود البػاحثيف والمنظمػات

المينية المحاسبية .

ج  -دراسب )Nikolaou&Evangelinos (2010
(Classifying current Social responsibility accounting methods for assisting a
dialogue between business and Society).
(تصنيؼ طرؽ المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية الحالية لتشجيو الحوار بيف الشركة والمجتمو)

بينت ى ه الدراسة اف األستراتيجيات االجتماعية والبيئية التذ تنق ىا الوحدة االدتصادية تسيـ فذ األيقػاا

بالمتطمبػػػات التشػػػريعية وكػػػ لؾ فػػػذ تحسػػػيف صػػػورتيا وأدائيػػػا المػػػالذ وباػػػض النظػػػر عمػػػا أ ا كانػػػت تمػػػؾ
االجرااات تتخ بشكؿ طػوعذ أـ الزامػذ فأنيػا تػؤثر فػذ نيايػة المطػاؼ عمػى األداا المػالذ مػف جيػة واالداا

االجتمػػاعذ والبيئػػذ مػػف جيػػة أخػػرب واألثنػػاف يعػػداف معػػايير ميمػػة جػػداَ فػػذ التقيػػيـ النيػػائذ لموحػػدة  .ولقػػد

أستنتجت الدراسة أيضاَ ضرورة القياـ بتمؾ األستراتيجيات و لؾ ألف الوحدة االدتصادية ىذ جزا مف المجتمو

وينباػذ أف تسػيـ فػذ أنشػطة سػػميمة وآمنػة لممجتمػو ولػ لؾ وباػض النظػػر عػف المصػالع االدتصػادية يتعػػيف
عمى الوحدة أدماج القضايا االجتماعية والبيئية عند أتخا د ارراتيا .

لقد كانت مشكمة الدراسة تتمثؿ فذ كيقية الوصوؿ الػى طريقػة التواصػؿ والحػوار بػيف الوحػدة االدتصػادية

والمجتمػػػو الػػػ ي تعمػػػؿ فيػػػو وكيػػػؼ يمكػػػف لممجتمػػػو مػػػف فيػػػـ سػػػموؾ الوحػػػدة والتعػػػرؼ عمػػػى نتػػػائج تنقيػػػ ىا

لألستراتيجيات االجتماعية والبيئية وكيؼ يمكف لموحدة مف توصيؿ لؾ األداا عف طريؽ األبػالغ عنػو بيػدؼ
الحصػػػوؿ عمػػػى رخصػػػة العمػػػؿ االجتمػػػاعذ وأدارة المخػػػاطر الماليػػػة المرتبطػػػة بالقضػػػايا االجتماعيػػػة والبيئيػػػة

والمشكمة ىنا تتمثؿ فذ السمبيات وأوجو القصور التذ ترافؽ األبالغ المحاسبذ عف أنشػطة الوحػدة االجتماعيػة

والبيئية .
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د  -دراسب )Kim et al. ( 2012
? Is Earning Quality Associated with Corporate Social Responsibility
(ىؿ أف جودة األرباح ترتبط بالمسؤولية االجتماعية لمشركة ؟)

تبحػػث ى ػ ه الدراسػػة فيمػػا أ ا كانػػت الوحػػدات االدتصػػادية ات المسػػؤولية االجتماعيػػة تتصػػرؼ بشػػكؿ

مختمؼ عف الوحدات االخرب فذ تقاريرىػا الماليػة فيػذ تتسػائؿ عػف دػدرة تمػؾ الوحػدات عمػى توفيرالمزيػد مػف
الشػػػقافية فػػػذ تقػػػديـ المعمومػػػات الماليػػػة الموثػػػوؽ فييػػػا لممسػػػتثمريف بالمقارنػػػة مػػػو الوحػػػدات التػػػذ ال تقػػػذ
بمسؤوليتيا االجتماعيػة  .كمػا بينػت الدراسػة أىميػة المسػؤولية االجتماعيػة لموحػدات االدتصػادية بعػدىا مػف

القضايا التذ الدت أىتماماَ كبي ارَ ومتزايداَ ناتجاَ عػف أدبػاؿ المسػتثمريف والزبػائف ونيػرىـ مػف أصػحاب المصػمحة

لممطالبة بالمزيد مف الشقافية حوؿ جوانب األعمػاؿ كميػا وكػ لؾ زيػادة األىميػة التػذ تولييػا الجيػات المعنيػة

بالسموؾ المسؤوؿ أجتماعياَ وأف المسؤولية االجتماعية لـ تعد حك ارَ عمػى الوحػدات االدتصػادية الكبيػرة بػؿ
أصبحت ضرورة لجميو الوحدات بدرجاتيا المختمقة .

 -2تحىر املسؤوئيب االختم عيب يف ائفكي احمل س ي :

أف التتابو المنطقذ لمتطور الحاصػؿ فػذ رؤيػة الوحػدات االدتصػادية واألىػداؼ التػذ تتبناىػا تجػاه مختمػؼ

أصحاب المصالع دد حدث من مدة طويمة  .فقذ البداية وعنػد ظيػور مؤسسػات األعمػاؿ كػاف األىتمػاـ منصػباَ
عمى مصالع المالكيف لي ه األعماؿ فقط وأختصرت الكثيػر مػف األىػداؼ فػذ أطػار تحقيػؽ األربػاح واألنتػاج
بكقػػااة وفاعميػػة ومػػو أشػػتداد المنافسػػة وتبػػايف المصػػالع لممسػػتقيديف المباشػػريف ونيػػر المباشػػريف أتسػػعت
النظرة لتصبع الوحدات االدتصػادية كيانػات أدتصػادية أجتماعيػة  .ومػف ىنػا بػدأت فكػرة المسػؤولية االجتماعيػة

بالظيور وأستمرت بالتطور

(أنور . ) 12 :2010

وفيمػػا يػػأتذ تقػػدـ الباحثػػة تحمػػيالَ لػػرؤب بعػػض المقكػػريف والبػػاحثيف فػػذ مجػػاؿ المسػػؤولية االجتماعيػػة ووفػػؽ

التطور التاريخذ ليا :
ً
أوال  :هيم املسؤوئيب االختم عيب ئط Carroll

لقد أنتقمت المسؤولية االجتماعية مػف االعمػاؿ الخيريػة القرديػة الػى أسػتراتيجية العمػؿ الخيػري وىػو مػا

يظيػػر فػػذ ىػػرـ المسػػؤولية االجتماعيػػة الػ ي أعػػده  Carrollوالػ ي يتضػػمف أربعػػة أنػواع مػػف المسػػؤولية
األجتماعيػػة واالدتصػػادية ووفقػاَ لػػو فػػأف الوحػػدة االدتصػػادية يقتػػرض اف لػػدييا التزامػػات أدتصػػادية ودانونيػػة

وك لؾ مسؤولية معينة تجاه المجتمو تتجػاوز تمػؾ األ لتزامػات ( . )Chillida,2009:11لقػد بػدأ اليػرـ بالمبنػة
األساسػػية والمتمثمػػة بػػاألداا االدتصػػادي وال ػ ي يبػػدأ مػػف داعػػدة اليػػرـ ثػػـ تػػأتذ المسػػؤولية القانونيػػة ومػػف
المتودػػو مػػف الوحػػدات االدتصػػادية اف تطيػػو القػػانوف ألف القػػانوف مػػدوف فػػذ كػػؿ بمػػد وتوضػػع فيػػو الممارسػػات

المقبولة وني ر المقبولة

بعدىا تأتذ المسؤولية األخالدية وىذ الحد األدنى مف الواجب ال ي تقوـ بو والمتمثػؿ

بالحؽ والعدؿ وتجنب أو تقميؿ الضرر ال ي دد يمحؽ بأصحاب المصمحة وأخي ارَ يتودو مف الوحدة االدتصادية اف تكوف
مواطنة جيدة مف خالؿ العمؿ الخيري فيذ تتودو مف المجتمو المساىمة فذ تمويميا بالموارد المالية والبشػرية ومػف
باب (رد الجميؿ) فعمى الوحدة االدتصادية اف تعزز نوعية الحياة واستدامتيا (. )Carroll,2004:116

شكؿ ()1

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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(ىرـ  Carrollلممسؤولية االجتماعية )

يظؤٔنٛت
خٛزٚت

تقعؿ ما ىو مرنوب
تقعؿ ما ىو متودو

يظؤٔنٛت اخاللٛت

تقعؿ ما ىو مطموب

يظؤٔنٛت لبََٕٛت

يظؤٔنٛت التظبدٚت

تقعؿ ما ىو
مطموب

تصبع مواطنة صالحة
تصبع أخالدية
تطيو القانوف

تحقؽ االرباح

Source: (Carroll ,Archie B.,& Schwartz Mark S.," Corporate Social Responsibility: A
Three-Domain Approach", Business Ethics Quarterly,Vol.13,No.4,2003,504 ).

وعمى الرنـ مف القيمة الكبيرة لنمػو ج ىػرـ المسػؤولية األجتماعيػة لػػ  Carrollفػأف أسػتخداـ أطػار
ىػ ا اليػرـ لتصػوير مجػاالت المسػؤولية االجتماعيػة دػد تكػوف مربكػة أو نيػر مالئمػة فػذ بعػض الحػاالت منيػا

(: ) Reidenbach&Robin,1991:274

أ -دد يوحذ أطار اليرـ التسمسؿ اليرمػذ لمجػاالت المسػؤولية األجتماعيػة بشػكؿ متبػايف والػ ي يػؤدي الػى
األستنتاج بأف المجاؿ فذ دمة اليرـ والمتمثؿ بالمسؤولية الخيرية ىو األكثر أىمية وال ي ينباذ اف تسػعى لػو

جميو الوحػدات االدتصػادية فػذ حػيف أف داعػدة اليػرـ والمتمثمػة بالمسػؤولية األدتصػادية ىػو المجػاؿ األدػؿ

أىمية ودد أستخدـ  Reidenbach&Robinىػ ا اليػرـ لتصػوير نمػو ج ألطػار التطػور األخالدػذ لموحػدات

االدتصادية ا أشا ار الى اف الجزا العموي مف اليرـ يمثؿ المرحمة األعمى واألكثر تقػدماَ فػذ التطػور األخالدػذ

(منظمػة أخالديػػة) فػذ حػػيف داعػدة اليػػرـ تصػور المرحمػػة األدنػى واألدػػؿ تقػدماَ (منظمػػة نيػر اخالديػػة) .ومػػف
الواضػػع اف مػػا كػػر ال يمثػػؿ وجيػػة نظػػر  Carrollفػػذ تصػػنيقات أولويػػات المسػػؤولية االجتماعيػػة التػػذ كػػاف
يقصدىا ا

كر اف المجاالت األدتصادية والقانونية ىذ األكثر أىمية فذ حيف عد المسؤوليات الخيرية أدؿ

أىمية مف المجاالت الثالثة األخرب الم كورة (. )Carroll,1991:42

ب -اف التكامؿ ىو السمة األساسػية والتػذ ال تتجػ أز فػذ المسػؤولية األجتماعيػة لموحػدات االدتصػادية ولػ لؾ
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أسػػتخدـ  Carrollالخطػػوط المتقطعػػة والتػػذ تقصػػؿ بػػيف المجػػاالت وىػػذ ب ػ لؾ تحػػدد تمام ػاَ وبشػػكؿ حصػػري
الطبيعة المتبادلة ليا (. )Carroll,2004:117

لقػػد دمػػج  Carrollبػػيف جميػػو أبعػػاد المسػػؤولية األجتماعيػػة لموحػػدات االدتصػػادية ودػػدـ نمو جػاَ بثالثػػة أبعػػاد
لألداا األجتماعذ ()Chillida,2009:11,

جدوؿ ( ) 1

( نمو ج أبعاد المسؤولية االجتماعية لػ )Carroll
انبؼذ االٔل
انتجبٔة األجتًبػ ٙنهًُظًبث
أ -يٕلف ردة انفؼم
ة -انًٕلف انذفبػٙ
ث -يٕلف انتكٛف
ث -انًٕلف األطتببلٙ

انبؼذ انخبَٙ
انًظؤٔنٛت األجتًبػٛت نهًُظًبث
أ -أطتذايت انشزٔط االلتظبدٚت
ة -األنتشاو ببنهٕائخ انمبََٕٛت
ث -انًظؤٔنٛت األخاللٛت
ث -انًظؤٔنٛت انخٛزٚت انطٕػٛت

ً
ث ني  -منىرج  Wartick & Cochranئلمسؤوئيب االختم عيب :

انبؼذ انخبنج
األداء االجتًبػ ٙنهًُظًبث
أ -انًظؤٔنٛت اتجبِ انًظتٓهكٍٛ
ة -انًظؤٔنٛت أتجبِ انبٛئت
ث -انًظؤٔنٛت أتجبِ أيبٌ انًُتج
ث -انًظؤٔنٛت أتجبِ أيبٌ انًظبًٍْٛ

ظير نمو ج ) Wartick & Cochran (1985والػ ي أنتقػد فيػو البعػد الثالػث مػف نمػو ج Carroll

ا يعتقػد بأنػو دػػاـ بعػرض القئػات بشػػكؿ فػردي بػػدالَ مػف عرضػيا بشػػكؿ مبػاديا وأجػرااات وعػػدـ ددرتػو عمػػى

أيجاد نمو ج متكامؿ ويمكف أف نالحظ نمو ج  Wartick& Cochranفذ الجدوؿ اآلتذ :
جدوؿ ( ) 2

(نمو ج  Wartick& Cochranلممسؤولية االجتماعية )
يباااابدٖء انًظااااؤٔنٛت األجتًبػٛاااات أجاااااااازاءاث األطااااااااتجببت نهًظااااااااؤٔنٛت طٛبطبث األدارة نمضبٚب انًجتًغ
األجتًبػٛت
نهًُظًبث
 -6تذذٚذ انمضبٚب
 -6ردة انفؼم
 -6األلتظبد
 -6تذهٛم انمضبٚب
 -6انذفبػٛت
 -6انمبٌَٕ
 -6تطٕٚز األطتجببت
 -6انتكٛف
 -6األخالق
 -4األطتببلٛت
 -4انتكبيم
يٕجٓت انٗ :
يٕجٓت انٗ :
يٕجٓت انٗ :
 -6انمااااااذرة ػهااااااٗ األطااااااتجببت نت ٛٛااااااز  -6انتمهٛم يٍ انًفبجآث
 -6انؼمذ األجتًبػ ٙنألػًبل
 -6تذذٚذ فؼبنٛبث انظٛبطبث األجتًبػٛت
انظزٔف انًجتًؼٛت
 -6انؼًم كٕكٛم نألخالق
 -6انًُااااااااابْج األدارٚااااااااات نهظٛبطااااااااابث
األجتًبػٛت ف ٙتطٕٚز األطتجبببث
انتٕجّ انتُظًٙٛ
انتٕجّ انًؤطظٙ
انتٕجّ انفهظفٙ

Source :( Chillida ,Juan,C.," Performance Prism, a new approach to
"Corporate Social Responsibility
Business Performance Management ,
AARhUS School of Business ,AARhus university ,August 2009,16) .
ومف النمو ج نالحظ أف ىناؾ تحديداَ لمقيوـ األداا االجتماعذ لموحدات االدتصادية وىو يعنذ التكامػؿ

بيف مبادبا المسؤولية األجتماعية وعمميات األستجابة األجتماعية والسياسات التػذ وضػعت لمعالجػة القضػايا

األجتماعية  .اف تعديؿ البعػد الثالػث فػذ ىػ ا النمػو ج ىػو أسػتجابة لقضػايا األدارة وىػو طريقػة ألدارة التجػاوب

األجتماعذ فذ محاولة لمتكامؿ بيف جميو العمميات فذ النمو ج ). )Chillida,2009:12
ً
ث ئث  -منىرج  Woodئلمسؤوئيب االختم عيب :
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لقد ظير نمو ج ) Wood (1991لألداا االجتماعذ فذ الوحدات االدتصادية وال ي دعػا بضػرورة ديػاس
األداا االجتمػػاعذ ودػػد حػػدد لػػؾ األداا عمػػى أنػو تييئػػة الوحػػدات لمبػػادبا المسػػؤولية االجتماعيػػة وعمميػػات
التجاوب األجتماعذ والسياسات والبرامج والنتائج التذ يمكف مالحظتيا مف خالؿ صػمتيا بالعالدػات االجتماعيػة

لموحدة االدتصادية ولقد كػاف النمػو ج بالقعػؿ يمثػؿ نمو جػاَ معياريػاَ  .ولقػد أسػتند ىػ ا النمػو ج الػى النمػا ج
السابقة لكنو يعتقد اف تمؾ النما ج كانت مقيدة جداَ كونيا أستخدمت السياسات لمعالجة القضايا األجتماعيػة
وى ا يعنذ عدـ وجود سموكيات نير رسمية يمكف أف ترب فذ تمؾ النما ج (. ) Moir,2001:12

ويمكف أف نوضع نمو ج  Woodفذ الشكؿ اآلتذ :

شكؿ ()2

( نمو ج  Woodلألداا االجتماعذ لمشركات)
 -1السياسات
االجتماعية

 -6انبزايج االجتًبػٛت
 -6انتؤحٛزاث
االجتًبػٛت

يخزجبث انظهٕن
االجتًبػٙ

 -6انتمٛٛى انبٛئٙ

 -6تمٛٛى اطذبة
انًظهذت
 -3أدارة انمضبٚب

ػًهٛبث انتجبٔة
االجتًبػٙ

 -1المبدا المؤسسي  :الشرعية

 -6انًبذأ انتُظ: ًٙٛ
انًظؤٔنٛت انؼبيت
 -3انًبذأ انفزد٘  :دزٚت
انتظزف االدار٘

يببدٖء انًظؤٔنٛت االجتًبػٛت

Source : (Moir Lance,"What do we mean by Corporate Social Responsibility?",Bedford
)England ,Corporate Govemance,Vol.1,Issue 2,2001,13

اف أدراج مػػدخؿ أصػػػحاب المصػػػمحة فػػػذ النمػػػو ج يحػػػدد الجماعػػػات التػػػذ يمكػػػف أف تػػػؤثر وتتػػػأثر فػػػذ

تصػػرفات الوحػػدة االدتصػػادية ويعػػد نمػػو ج

 Woodىػػو نقطػػة األنطػػالؽ أليجػػاد أطػػار لتحميػػؿ األنشػػػطة

األدتصادية واألجتماعية لموحدة االدتصادية (. ) Moir,2001:13

ً
رابع  -منىرج  Waddellئلمسؤوئيب االختم عيب :

أف العالدػػة بػػيف الوحػػدة االدتصػػادية وبيئتيػػا ىػػذ فػػذ تطػػور مسػتمر والظػواىر الديناميكيػػة تخضػػو لتايػػر
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مستمر ال يمكػف التنبػؤ بػو وىػ ه الوحػدات تقػوـ بػدور شػراكة ىػاـ داخػؿ نمػو ج ثالثػذ القطاعػات فػذ الودػت
الحاضػػر أ يتكػػوف مػػف منظمػػات االعمػػاؿ والحكومػػة والمجتمػػو المػػدنذ وكمػػا يوضػػع النمػػو ج الػ ي وضػػعو

) Waddell (2002وال ػ ي جػػاا بػػو ليطػػور نمػػو ج  Carrollفػػأف ىػ ه الشػراكات بػػيف القطػػاعيف الخػػاص
والعاـ نالباَ ما تحقز الشػراكات بػيف القطاعػات الثالثػة لموصػوؿ الػى طرائػؽ جديػدة لتحقيػؽ األىػداؼ األساسػية
لموحدة االدتصادية مف خالؿ ى ا التعاوف (. )Hanke&Starke,2009:511

شكؿ (( )3نمو ج  Waddellلممسؤولية االجتماعية )
دطاع األعماؿ

الشعور بالصنو/

الشعور بالعطاا

االلعا

الشرعية

العبلم الذاخلي للمنظمت
البيئت التنظيميت
بيئت المنظمت
بيئت المنظمت

المجتمو المدنذ

الحكومة

Source:( Hanke T.&Stark W.,"Strategy Development : Conceptual Framewo on
)Corporate Social Responsibility",Journal of Business Ethics,2009,511
يبػػيف الشػػكؿ اف طبيعػػة ( Sensemaking & Sensegivingالشػػعور بالصػػنو والشػػعور بالعطػػاا)

ترتبط أرتباطاَ وثيقاَ بقضايا المسؤولية األجتماعية لموحدات االدتصادية مف خػالؿ التشػديد عمػى وظيقػة التكامػؿ

التنظيمػػذ الناتجػػة مػػف عمميػػات التقػػاوض بػػيف مختمػػؼ أصػػحاب المصػػمحة (األدارة المػػوظقيف العػػامميف فػػذ
المجػػالس ونيػػرىـ ) حػػوؿ التودعػػات التنظيميػػة وتمبيػػة ىمػػوـ ومطالػػب القطاعػػات (رجػػاؿ أعمػػاؿ الحكومػػة

المجتمو) .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( ):8لسنة 3127

866

اف وضو أستراتيجيات المسؤولية االجتماعية لموحدات االدتصادية مف خالؿ ( Sensemakingالشػعور
بالصػنو ) تمثػػؿ المحقػػز لمعمميػات التشػػايمية األساسػػية عمػى وجػػو الخصػػوص وأليجػاد تطبيقػػات جديػػدة أخػػرب

وىػػو يعنػػذ ايضػاَ التنظػػيـ مػػف خػػالؿ التواصػػؿ أمػػا ) Gioia& Chittipeddi (1991فقػػد دػػدـ البػػديؿ لػػػ

 Sensemakingوىػػػو  Sensegivingوالػػػ ي يعنػػػذ ( الشػػػعور بالعطػػػاا) ويمثػػػؿ التعيػػػد لأليقػػػاا بالتزامػػػات
الجميػػور المسػػتيدؼ (سػواا مػػف الػػداخؿ أـ مػػف الخػػارج) اف الشػػكؿ يوضػػع التمييػػز بػػيف الوحػػدة االدتصػػادية
والعالـ الداخمذ مف ناحية

وبينيا وبيف البيئة التنظيمية الخارجيػة مػف ناحيػة أخػرب اف ىػ ا التمييػز يظيػر

بالخط المتقطو وىو ضروري لشرح كيؼ يمكف لموحدة اف تعمؿ داخؿ المجتمو ومو منظمػات االعمػاؿ األخػرب
واف وجػػود الشػػرعية والشػػعور بالعطػػاا ضػػمف األطػػار األسػػتراتيجذ لممسػػؤولية االجتماعيػػة يجعػػؿ مػػف تمػػؾ

األنشطة ات تاثير داخؿ النظاـ االجتماعذ ليا (مف منظور داخمذ ) وك لؾ عمى البيئة والمجتمو المحػيط بيػا
(مف منظور خارجذ) (. )Hanke&Starke,2009:512
ً
خ مس  -منىرج  Weberئتأثري املسؤوئيب االختم عيب :

لقد أكتقى العديد مف الباحثيف فذ القكػر المحاسػبذ بقيػاس التكػاليؼ االجتماعيػة ولقػد عػد لػؾ دصػو ارَ

فػػذ تطبيػػؽ المحاسػػبة عػػف المسػػؤولية االجتماعيػػة عنػػدىا تػػـ تنػػاوؿ ى ػ ه المشػػكمة فػػذ الكثيػػر مػػف البحػػوث

النظريػة والتجريبيػة ومػنيـ  Weberالػ ي دػاـ بتصػنيقيا إلػى منػافو نقديػة تشػمؿ كػؿ اآلثػار الماليػة المباشػرة
والتػػذ يمكػػف اسػػتخداـ القػػيـ السػػودية عنػػد دياسػػيا مثػػؿ ديمػػة األرض الممنوحػػة لممجتمػػو مػػف دبػػؿ الوحػػدة
االدتصادية الستخداميا كحديقة عامة

ومنافو نير نقدية ونيػر مباشػرة والتػذ ال تػؤدي إلػى تػدفقات نقديػة

ولكػػػف يمكػػػف دياسػػػيا مػػػف الناحيػػػة النقديػػػة مثػػػؿ زيػػػادة ديمػػػة العالمػػػة التجاريػػػة بسػػػبب أنشػػػطة المسػػػؤولية
االجتماعيػػة فعنػػد تحميميػػا مػػف منظػػور مػػالذ نجػػد إف ديمػػة العالمػػة التجاريػػة تعكػػس القيمػػة الماليػػة ليػػا

ويتحقػؽ التػأثير المباشػر عنػد بيػو تمػػؾ العالمػة أمػا إ ا تػـ االحتقػاظ بيػا فػػأف الزيػادة فػذ ديمتيػا يمثػؿ فائػػدة
نقديػػة نيػػر مباشػػرة ألنػػو يشػػير إلػػى تحسػػف القيمػػة السػػودية لمعالمػػة التجاريػػة ويمكػػف تحميػػؿ ديمػػة العالمػػة

التجاريػػة مػػف منظػػور سػػموكذ وال ػ ي يركػػز عمػػى فيػػـ سػػموؾ الزبػػائف مػػف خػػالؿ تقيػػيـ تقضػػيالتيـ وم ػوادقيـ

ووالئيـ وضمف المنظور السموكذ فػأف جػ ب الزبػائف واالحتقػاظ بيػـ نالبػا مػا يقػاس مػف منظػور نيػر مػالذ
ويمثؿ منافو نير نقدية إ يمكف الرجوع إلى المنافو نير النقدية والنقدية فذ تحديد نقو الوحػدة االدتصػادية

وددرتيا التنافسية وكػ لؾ نجاحيػا المػالذ ويمكػف ليػا أف تقػيـ المنػافو نيػر النقديػة باسػتخداـ مؤشػ ارت كميػة

مثؿ التايرات فذ األسعار واعادة الشراا أو مؤشرات نوعية مثػؿ تقيػيـ موادػؼ الزبػائف ()Weber,2008:246

.

ومف ىنا فأف نمو ج تأثير المسؤولية االجتماعية ال ي وضعو  Weberيعكػس لنػا مجموعػة رئيسػة مػف

منافو المسؤولية االجتماعية وفقا لطبيعتيػا وطبيعػة المؤشػرات الممكنػة و كيػؼ يمكػف لممنػافو النقديػة ونيػر
النقدية لممسؤولية االجتماعيػة أف تػؤثر عمػى القػدرة التنافسػية لموحػدة االدتصػادية وعمػى نجاحيػا االدتصػادي

وتشمؿ المنافو النقدية مثؿ زيادة اإليػرادات انخقػاض التكػاليؼ والحػد مػف المخػاطر وزيػادة ديمػة العالمػة

التجارية إ ا ديست مف منظور مالذ .
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أما المنافو نير النقديػة التػذ يمكػف أف تقػاس عمػى أسػاس نػوعذ فأنيػا تشػمؿ تحسػيف فػرص الحصػوؿ عمػى رأس
الماؿ وتأميف رخصػة العمػؿ إ يسػتند لػؾ التػرخيص عمػى القبػوؿ المجتمعػذ والػ ي يػأتذ مػف الحقػاظ عمػى عالدػات

جيدة مو أصحاب المصمحة ونالباَ ما يكوف تحسيف العالدة مو أصحاب المصمحة نير دابؿ لمقياس الكمذ لكف عمى

فرض إف المنافو النوعية يمكف أف تؤدي أيضاَ إلى منافو نقدية فذ المستقبؿ مثؿ تحسيف احتماالت الوصوؿ إلى رأس
الماؿ يمثؿ األثر النوعذ فإ ا كانت العالدات مو المستثمريف جيدة يؤدي لؾ إلى استقطاب رؤؤس أمواؿ جديدة تؤدي

إلػى تنػادص التكػاليؼ (تكػاليؼ التمويػػؿ) وىػ ا يمثػؿ اسػتحقاؽ نقػػدي نػتج عػف منػافو نيػػر نقديػة والتػذ يمكػف أف تقػػاس
باستخداـ مؤشرات كمية (. )Weber,2008:247

شكؿ ( ( )4نمو ج  Weberتأثير المسؤولية االجتماعية )
يُبفغ انًظؤٔنٛت االجتًبػٛت
طبٛؼت انًُبفغ
 سٚبدة اإلٚزاداث اَخفبع انتكبنٛف انذذ يٍ انًخبطز سٚبدة لًٛت انؼاليتانتجبرٚتتذظ ٍٛانجذة

انُجبح
االلتظبد٘

َمذٚت

ٔاالدتفبظ ببنؼًالء
 تذظ ٍٛانظًؼت -تذظ ٍٛانتٕظٛف

انمذرة
انتُبفظٛت

طبيعة

 تذظ ٍٛانجذةٔاالدتفبظ ببنؼًالء
 تذظ ٍٛانظًؼت تذظ ٍٛانتٕظٛفٔاالدتفبظ ببنًٕظفٍٛ

طبيعت المؤشراث

كميت

CSR
 تذظ ٍٛانٕطٕلإنٗ رأص انًبل
 ضًبٌ تزخٛضانؼًم

نوعيت

غير نقذيت

Source : ( Weber,Manuela,"The Business case for corporate Soial responsibility:A
company-Level measurement approach for CSR.",European Management Journal
)26.Elsevier,2008,250
وفػػذ تحميمنػػا لمشػػكؿ المػ كور انقػػا فػػأف  Weberيعتقػػد أف المسػػؤولية االجتماعيػػة يمكػػف أف تحسػػف مػػف القػػدرة

التنافسػػػية فػػػذ الوحػػػدة االدتصػػػادية عمػػػى المػػػدب الطويػػػؿ وىػػػ ا يعنػػػذ وجػػػود عالدػػػة ايجابيػػػة بػػػيف أنشػػػطة المسػػػؤولية
االجتماعية فييا ونجاحيا المالذ ودد داـ العديد مف الباحثيف بتحميؿ تمؾ العالدة وكيقية دياس ديمة أنشطة المسؤولية
االجتماعية فقد تنػاوؿ البػاحثوف تمػؾ العالدػة عمػى نػوعيف مػف البحػوث الكميػة والنوعيػة فبالنسػبة لمبحػوث النوعيػة

دامػػت بدراسػػة أفضػػؿ أجػراا أو ممارسػػة متبعػػة مثػػؿ تحميػػؿ المنػػافو الناتجػػة عػػف اإلجػرااات البيئيػػة المتبعػػة مػػف الوحػػدة
االدتصادية أما البحوث الكمية التجريبية فذ ى ا المجاؿ.
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فقد حددت خمسة مجاالت رئيسة مف المنافو االجتماعية والتذ تحصؿ عمييا الوحػدة االدتصػادية جػراا دياميػا
بأنشطة المسؤولية االجتماعية تتضمف :

 -1التأثيرات االيجابية عف صورة الوحدة االدتصادية وسمعتيا وتمثػؿ الصػورة ال ىنيػة التػذ كونيػا جميورىػا
عنيػػا والتػػذ تتػػأثر بوسػػائؿ االتصػػاؿ مػػو أصػػحاب المصػػمحة ()Gray&Balmer,1998:696

وتعتقػػد

الباحثػػة بػػأف صػػورة الوحػػدة االدتصػػادية وسػػمعتيا تتايػػر وتتطػػور بمػػرور الودػػت وىػػذ تتػػأثر بػػاألداا وحجػػـ

االتصاالت عمى مدب سنوات عدة واف كالَ مف الصورة والسمعة يمكف أف تؤثر عمى القدرة التنافسية.

 -2اآلثار االيجابية الناتجة عػف حػوافز المػوظقيف واالحتقػاظ بيػـ إ أف عمميػة التوظيػؼ يمكػف أف تػؤثر فػذ
تحسيف السمعة و لؾ ألف أنشطة المسػؤولية االجتماعيػة يمكػف أف تػؤثر بشػكؿ مباشػر فػذ المػوظقيف كمػا

إنيا تجع ؿ مف العمؿ أكثر حماسة فذ بيئة عمؿ أفضػؿ أو رسػـ دافػو المشػاركة فػذ تمػؾ األنشػطة مػف خػالؿ
برامج العمؿ التطوعذ واف ى ا يمثؿ عامؿ ج ب لمموظقيف المحتمميف .

 -3الوفورات فذ التكاليؼ لقد نودشت ى ه الققرة عمى نطاؽ واسو فػذ مجػاؿ بحػوث االسػتدامة فمػثالَ كػاف

استخداـ الودود الصديؽ لمبيئة ونير المكمؼ مف خالؿ تنقي إسػتراتيجية االسػتدامة يسػيـ فػذ تحسػيف العالدػة
واالتصاؿ مو بعض أصحاب المصمحة مما يؤدي إلى توفير الودت أو تحسػيف فػرص الوصػوؿ إلػى رأس المػاؿ

نتيجة لتشجيو المستثمريف لقضايا االستدامة (. ) Epstein&Roy,2001:598

 -4الزيادة فػذ العائػدات مػف ارتقػاع المبيعػات وحصػة السػوؽ فقػذ الكثيػر مػف األحيػاف يعتقػد البػاحثوف أف
المسؤولية االجتماعية يمكف أف تؤدي إلى زيادة اإليرادات وى ا يمكف أف يتحقؽ بشكؿ مباشر مف خػالؿ تنميػة

األسواؽ أو بشكؿ نير مباشر مف خالؿ تحسيف صورة العالمة التجارية .

 -5الحد مف المخاطر المتعمقة باإلدارة فيمكف استخداـ المسؤولية االجتماعيػة كوسػيمة لتقميػؿ المخػاطر مثػؿ
تجنب الصحافة السمبية أو مقاطعة الزبائف (. ) Schaltegger&Wagner,2006:8

وعميو فأف األنشطة االجتماعية تؤثر فذ نتائج النشاط االدتصادي ومف ثـ ينباذ أف ينعكس لؾ فػذ

التقارير المالية واال أصبحت نتائجيا مضممة وىنا البد مف تطوير نظرية محاسػبية لتكػوف دػادرة عمػى معالجػة
اآلثػار االجتماعيػػة والبيئيػػة فضػالَ عػػف االدتصػػادية منيػا ضػػمف أطارىػػا المقػػاىيمذ وألف الوحػػدة االدتصػػادية

وحدة واحدة ال تتج أز وأىدافيا االجتماعية واالدتصػادية تعػد متكاممػة لػ ا ينباػذ أف يكػوف التقريػر عػف أدااىػا

تقريػ ارَ عػػف أدائيػػا الكمػػذ بحيػػث يتضػػمف كػػؿ مػػف المعمومػػات االدتصػػادية واالجتماعيػػة ونتػػائج تقاعػػؿ كػػؿ مػػف
نوعذ النشاط االدتصادي واالجتماعذ وتأثير لؾ فذ نتائجيا النيائية األمر ال ي يساعد مسػتخدمذ التقػارير

المالية مف استيعاب العالدات المتداخمة بيف كؿ مف نوعذ النشاط وفذ تقويـ األداا الكمذ ليا .
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ً
س دس  -منىرج  O'Brienئلكف ءاا ائذاعمب أختم عي ( : )SAC

لقػد وضػو نمػو ج ) )SAC( )The Socially Anchored Competencie modelمػف دبػؿ

 O'Brienليوفر رؤية جديدة يمكف لموحدة االدتصادية استخداميا لتحديد القرص المتاحة ألنشػطة المسػؤولية
االجتماعية لدييا والتذ أسيمت فذ أنتقاؿ التوجو مف العمؿ الخيري ال ي يستخدـ سابقاَ فذ الوحدات التقميديػة

الػػػى مقػػػاىيـ األسػػػتراتيجيات الحديثػػػة لممسػػػؤولية األجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػدمج بػػػيف مختمػػػؼ االختصاصػػػات

لأل نشػػطة االدتصػػادية واالجتماعيػػة وتمكػػيف الوحػػدة مػػف زيػػادة ربحيتيػػا مػػف خػػالؿ طػػرح منتجػػات جديػػدة أو
خدمات مسؤولة اجتماعياَ والحد مف النقايات والتكاليؼ واضافة ديمة اجتماعية جديدة لممنتجات والخػدمات (
. ) O'Brien,2001: 6

إف اإلستراتيجية التنافسية ىذ الوسيمة التذ تزداد مف خالليا ربحية الوحدات االدتصادية ولكنيا فػذ

طبيعتيػػا تتميػػز بقػ اررات طويمػػة األجػػؿ فػػذ حػػيف يميػػؿ المػػدراا إلػػى التركيػػز عمػػى الربحيػػة ات المػػدب القصػػير

لتمبية تودعات المحمميف والمساىميف والتذ تمثؿ الضاوط لتحقيؽ األىداؼ عمى المدب القصػير واف المػديريف

نالبػاَ مػا يتجػاىموف االسػتثمارات التػذ تحتػاج إلػى الصػبر عمػى المػدب الطويػؿ وخمػؽ األنشػطة مثػؿ أنشػطة
المسؤولية االجتماعية ( . )Zahra etal,1996:948إف العمؿ األكثر أىمية وال ي يمكف أف تقوـ بػو الوحػدة
االدتصادية ىو بناا أساس دوي لتوجيو األنشطة فذ المستقبؿ والحقاظ عمى الربحية فػذ المػدب الطويػؿ واف
ى ا الدور الياـ تقوـ بو الكقااات (االختصاصػات) األساسػية فييػا تمػؾ الكقػااات التػذ يبػػدأ بيػػػا نمػػػػو ج

( ) SACوالتذ ىذ مجموعة مف الميارات والخبرات والقدرات الجماعية التذ تمثػؿ ثقافػة الوحػدة االدتصػادية

فيذ تعد فريدة مف نوعيا وال يمكف تقميدىا بسيولة مف دبػؿ المنافسػيف وبالتػالذ تعػد ىػ ه الكقػااات أسػاس
لمقدرة التنافسػية فييػا ألنيػا تسػمع بػالتكيؼ السػريو مػو القػرص الجديػدة وتنسػيؽ أو دمػج أنتػاج متعػدد وعمميػات
تكنولوجيػػة لتطػػوير منتجػػات جديػػدة بػػأرخص وأسػػرع مػػف المنافسػػيف وىنػػاؾ سػػمة أخػػرب مثيػػرة لالىتمػػاـ فػػذ الكقػػااات
األساسية وىذ ليست فذ صػناعة المنتجػات االعتياديػة بػؿ فػذ تطويرىػا لتصػبع بكقػااة عاليػة فعمػى سػبيؿ المثػاؿ

الكقااات األساسية لشركة  Hondaىذ ليست فذ ددرتيا عمى صناعة السيارات أو الدراجات الناريػة ولكػف دػدرتيا
القريدة عمى إنتاج مجموعة متنوعة مف المحركات ات الكقااة العالية فذ القوة الدافعة فػذ السػيارات والػدراجات الناريػة
وج اززات العشب وكاسحات الجميد ونيرىا مف خطوط اإلنتاج التذ تشمؿ وحدات اإلنتاج المختمقػة نػرب إف ىػ ه الشػركة

دػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػى نسػػػػػػػػج الكقػػػػػػػػااات فػػػػػػػػذ جميػػػػػػػػو الوحػػػػػػػػدات القرعيػػػػػػػػة التابعػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا لخمػػػػػػػػؽ ديمتيػػػػػػػػا النيائيػػػػػػػػة
(.(Prahalad&Hamel,2000:359

ولقد أكد كؿ مف ) Peter&Waterman(1982عمػى اف الوحػدات االدتصػادية ينباػذ اف تركػز عمػى

الكقااات االساسية لدييا واف ال تشتت جيودىا وأمواليا فذ أعماؿ ليست مف أختصاصيا ومػف وجيػة النظػر
ى ػ ه ينباػػذ ليػػا العثػػور عمػػى األحتياجػػات األجتماعيػػة التػػذ تتماشػػى مػػو خبراتيػػا الخاصػػة واف ى ػ ا المقيػػوـ
مشػػابو ألسػػتراتيجية العمػػؿ التػػذ تقػػوؿ ( أعطػػذ الخبػػز لخبػػازه ) فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ سػػيكوف لػػيس مػػف

المنطقػػذ فػػذ شػػركة مصػػنعة لمكمبيػػوتر أنقػػاؽ األمػواؿ عمػػى بنػػاا مػػأوب لممشػػرديف وىػ ا ال يعنػػذ اف الشػػركة
المصنعة لمكمبيوتر ال ينباذ ليا األنخراط فذ العمؿ الخيري ولكف بدالَ مف لؾ عمييػا األنخػراط فػذ أي مجػاؿ
أو نشاط ىو أدرب الى مجاؿ خبراتيا .
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وفذ ى ه الحالة يمكف لي ه الشركة توفير البرمجيات أو التطبيقات مجانػاَ أو تػوفير أجيػزة الحاسػوب

الرخيصة لمققراا بينما يترؾ لشركة األنشااات المساىمة الخيرية فذ ايواا المػواطنيف الػ يف ىػـ بػدوف مػأوب
وأخي ارَ فأف الوحدات التذ تركز عمى الحاالت الموجودة ضمف منطقتيا فأف مف شػبو المؤكػد أف تكػوف أكثػر خبػرة فػذ

معالجة األحتياجات االجتماعية بكقااة (. ) Cochran,2007:451

ولتحميؿ نمو ج  SACوالمتمثؿ فذ الشكؿ اال تذ فمف الواضػع إف حجػر الزاويػة لممسػؤولية االجتماعيػة فيػو

يكمػػف فػػذ الكقػػااات األساسػػية والتػػذ تمثػػؿ أفضػػؿ مػػا تمتمكػػو الوحػػدة االدتصػػادية مػػف أمكانيػػات وىػػذ التػػذ تسػػيـ فػػذ

الحقاظ عمى ميزتيا التنافسية

بؿ وتعطييا مكانة أفضؿ فذ األسواؽ دائماَ ومو لؾ فأف ىناؾ العديد مف الوحدات

االدتصادية التذ تمتمؾ كقااات دوية ونادرة فذ نوعيػا لكنيػا ال تمتمػؾ بػرامج لممسػؤولية االجتماعيػة وا ا كػاف لػدييا
فتتصؼ تمؾ البرامج بأنيا دديمة أو تقميدية .

شكؿ (( )5نمو ج الكقااات الداعمة أجتماعياَ )
يُبفغ التظبدٚت
 تخفيض التكاليف /النفايات
 سٚبدة انكفبءة
 تمهٛم انًخبطز
 إضبفت لًٛت
 يُتجبث جذٚذة
 انتزخٛض نهؼًم
 انظًؼت

يُبفغ اجتًبػٛت
 يجتًؼبث يفؼًت ببنذٕٚٛت
 ػاللبث يجتًؼٛت لٕٚت
 رفبْٛت انًٕظف ٔاإلَتبجٛت

انتكبيم ٔانتؼهى
تشكيل فريق

تذذٚذ األْذاف

انتجبرة

انُشز







انتذبنفبث اإلطتزاتٛجٛت
المنظمات غير الحكومية
جًبػبث انًظبنخ
انذكٕيت
شزكبث أخزٖ

انكفبءاث انخببتت اجتًبػٛب
 الكفاءات المناسبة لمبادرات المسؤولية االجتماعية
 أطض بُبء انؼمم انجذٚذ نخهك انمًٛت

تذذٚذ ٔتذهٛم أطذبة انًظهذت انزئٛظٍٛٛ
 الزبائن
 انًظتخًزٌٔ
 انًٕظفٌٕ

 انًٕردٌٔ
 انذكٕيبث
 انًُظًبث غٛز انذكٕيٛت

Responsibility with
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تذذٚذ ْٕٚت انكفبءاث األطبطٛت
 المهارات
 انتجبرة
 انمذراث
 تزاكى انًؼزفت

Source : ( O'Brien,"Integrating Corporate Social
)Competitive Strategy ",2001,7
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وعنػػد تحديػػد أصػػحاب المصػػمحة فمػػف الضػػروري دراسػػة الكقػااات األساسػػية لتحديػػد عالدتيػػا وتأثيرىػػا
المحتمؿ عمى أصحاب المصمحة وك لؾ تقييـ الممارسات واإلجرااات لمتخقيؼ عف تػأثير أيػة إجػرااات سػمبية

عمى أصحاب المصمحة الرئيسف ( ) O'Brien,2001:8أمػا التحالقػات اإلسػتراتيجية فتعنػذ مػف وجيػة نظػر

) Porter )1980بأنيا العالدة التعاونية بيف وحدتيف أو أكثر والتذ تتبادؿ المعمومػات والبحػوث المشػتركة
ويمكف أف تكوف ىناؾ تعاددات مف الباطف فيما بينيا لتسييؿ الوصوؿ إلى األسواؽ ودنػوات التوزيػو المحميػة
وعمى نطاؽ أوسػو فػأف التحالقػات اإلسػتراتيجية تشػير إلػى االسػتقادة مػف العالدػات المتبادلػة والتػذ تسػاعد

الوحػػػػدة االدتصػػػػادية عمػػػػى تطػػػػوير كقاااتيػػػػا الجديػػػػدة و تسػػػػاعدىا أيضػػػػاَ عمػػػػى أف تصػػػػبع أكثػػػػر تنافسػػػػية

( . ) Prahalad&Hamal,2000:360وفػػػػذ كثيػػػػر مػػػػف الحػػػػاالت ال تكػػػػوف الكقػػػػااات األساسػػػػية لموحػػػػدة
االدتصادية كافيػة لمعالجػة المخػاوؼ المتنوعػة لمتنػافس مػف دبػؿ أصػحاب المصػمحة الرئيسػيف ممػا يسػتوجب
عمييا المجوا إلػى تطػوير التحالقػات اإلسػتراتيجية ات المصػدادية والتػذ تجمػب الميػارات والقػدرات المكممػة

واف ى ه التحالقات ضرورية ألف العديد مف الوحدات االدتصادية ال تمتمؾ مجموعة متكاممة مػف الميػارات التػذ

تحتاجيػػا لجعػػؿ ب ػرامج المسػػؤولية االجتماعي ػة ناجحػػة والمتمثمػػة باالختصاصػػات والكقػػااات المناسػػبة لمبػػادرات
المسؤولية االجتماعية والتذ تبنػى وفػؽ أسػس وثقافػة جديػدة لتطػوير القكػر والممارسػة وىػ ا لػف يػأتذ إال

بالتكامػػؿ والػػتعمـ والتػػذ تمثػػؿ العناصػػر اليامػػة لنمػػو ج  . SACواف مرحمػػة التكامػػؿ والػػتعمـ تشػػمؿ ىيكػػؿ

الوحػدة االدتصػػادية الناجحػػة بأكممػػو التػػذ لػػدييا القػػدرة عمػػى خمػػؽ واكتسػػاب ونقػػؿ ودمػػج الكقػػااات األساسػػية
والمعػػػارؼ األخػػػرب لتطػػػوير منتجػػػات جديػػػدة ولػػػدخوؿ سػػػوؽ المنافسػػػة بقػػػوة () Garvin,2000:694

واف

الخطوة اليامة فذ عممية التكامؿ والتعمـ ىذ ددرة الوحدة عمى رؤية نقسيا بأنيا أكبر مف مجػرد مجموعػة مػف

األدساـ المنقصمة التذ تصنو المنتجات ) . ) Prahalad&Hamal,2000:361إف دخػوؿ نمػو ج SAC

ضمف ىيكؿ الوحدة االدتصادية يجعميا تقكر بممارسة المسؤولية االجتماعية بعدىا جػزا ال يتجػ أز مػف أعماليػا
واف ى ا بحد اتو يعد أنجا ازً إ لـ يعػد ينظػر إلػى المسػؤولية االجتماعيػة كنشػاط منقصػؿ يقػو خػارج نطػاؽ

نشاطيا الحقيقذ واف مرحمة التكامؿ والتعمـ تتكوف مف أربعة خطوات ىػذ تشػكيؿ القريػؽ إعػداد األىػداؼ
التجريب ثػـ النشػر  .إف تشػكيؿ فػرؽ متعػددة الوظػائؼ والتػذ تمثػؿ أشػراؾ األعمػاؿ الرئيسػة مثػؿ التصػنيو

والعمميات والتسويؽ والتمويؿ والبحوث مو مدراا المسؤولية االجتماعية لمعمؿ معاَ وخمؽ ديمة جديدة لموحػدة

ويػػتـ لػػؾ مػػف خػػالؿ وضػػو أىػػداؼ ممموسػػة وباسػػتخداـ تمػػؾ األىػػداؼ توضػػو خطػػط لعمػػؿ القػػرؽ وتجربػػة
مجموعة مف األفكار والمقػاىيـ الجديػدة التػذ تولػد أثنػاا العمػؿ حػوؿ كيقيػة إضػافة ديمػة ادتصػادية واجتماعيػة

لموحدة االدتصادية وبرامج المسؤولية االجتماعية فييا ومف الميـ ألعضاا القريؽ أف يبػدأ مػو مجموعػة مػف

الميػػارات المميػػزة واألصػػػوؿ الموجػػودة والبحػػػث عػػف طػػػرؽ لالسػػتقادة منيػػػا ولتقػػديـ خدمػػػة أفضػػؿ ألصػػػحاب

المصمحة وخمؽ ديمة جديدة لألعماؿ ويجري تبادؿ التجارب بسرعة فػذ جميػو أنحػاا الوحػدة االدتصػادية عػف
طريؽ البريد االلكترونذ بعده أىػـ وسػائؿ االتصػاؿ والنشػر فػذ الودػت الحاضػر وكػ لؾ موادػو االنترنيػت وورش

العمؿ وأساليب النشر األخرب .

لقد ددـ نمو ج الكقػااات الداعمة اجتماعيػا ليعالج ى ه القجػوة فػذ القكػر المحاسػبذ والػ ي يبػيف فيػو
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كيؼ يمكف االستقادة مف الكقااات األساسية لموحدة

االدتصادية لتحقيؽ زيادة فذ التنسػيؽ بػيف مسػؤوليتيا

االجتماعية وأنشطتيا األخرب وىك ا يمكف تحقيؽ الموائمة فذ تعظيـ كػؿ مػف التػأثير االجتمػاعذ واالدتصػادي

لمبادرات المسؤولية االجتماعية وتجنب الق اررات المضرة بسمعتيا .

 -3أسرتاتيدي ا املسؤوئيب االختم عيب :

لقد كاف لتنقي األسػتراتيجيات األجتماعيػة والبيئيػة سػبباً مباشػ ارً فػذ تحقيػؽ فوائػد فػذ عػالـ االعمػاؿ لػيس

فقط لأليقاا بالمتطمبات التشػريعية ولكػف لتحسػيف صػورة الوحػدات االدتصػادية واألداا المػالذ ليػا واف تنقيػ

تمؾ األستراتيجيات يتجسد باالمتثاؿ لألنظمة البيئية والقػوانيف االجتماعيػة والتػذ تأخػ شػكؿ المبػادرات الطوعيػة
التذ تتجاوز األلتزاـ بالقوانيف والتشريعات المجردة ( . )Strachan etal,2003:52أما فػذ الودػت الحاضػر

فقد تطور التزاـ الوحدة االدتصادية أخالدياَ تجاه المجتمو و لؾ بأتباع نيج فعاؿ بشكؿ أكبر إ مف المتودو
أف تتمسؾ الوحدة بصقات عاليػة مػف السػموؾ الػ ي تتجػاوز فيػو االلتزامػات التقميديػة ()Nelson,1996:65

وعميػػو فػػأف أصػػحاب المصػػمحة يطػػالبوف الوحػػدات االدتصػػادية بػػأف تتجػػاوز مقيػػوـ العمػػؿ الخيػػري اإلسػػتراتيجذ
ومدونات السموؾ الدولية والمستثمروف يريدوف أف يروا مكاسب مالية مف اسػتثمارات منظمػاتيـ فػذ مبػادرات
المسؤولية االجتماعية أما الحكومات فقد تطمب مف الوحدات الكبيػرة مزاولػة العمػؿ مػف أجػؿ أف تسػيـ بشػكؿ

كبيػػر فػػذ التنميػػة االجتماعيػػة واالدتصػػادية الوطنيػػة واإلدميميػػة أمػػا المنظمػػات نيػػر الحكوميػػة ونيرىػػا مػػف
جماعات المجتمو المدنذ فيذ تطالب بأف تمتزـ الوحدات االدتصادية بالمعػايير عاليػة الجػودة والتػذ تحمػذ

البيئة وحقوؽ اإلنساف فضالَ عف توفير الموارد لممجتمعات المحمية ).(Reich,1998:9

لقػػد كػػاف ىنػػاؾ توسػػو فػػذ أنشػػطة المسػػؤولية االجتماعيػػة لموحػػدات االدتصػػادية لمقابمػػة حاجػػات مجموعػػة

واسعة مف أصحاب المصالع ولكف تمؾ االستجابة لكؿ أنشطة المسؤولية االجتماعية التذ تحتاجيا المجاميو

المحتممػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػحاب المصػػػػػػػػػػالع يجػػػػػػػػػػب أف ال تكػػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػاب حممػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػيـ
( )Moser&Martin,2012:798ويعنػػػػػذ لػػػػػؾ أف تكػػػػػاليؼ أنشػػػػػطة المسػػػػػؤولية االجتماعيػػػػػة لموحػػػػػدة
االدتصادية ينباذ أف ال تتجاوز القوائد فعمى سبيؿ المثاؿ عنػدما تسػتثمر الوحػدة االدتصػادية فػذ التكنولوجيػا

الخضػراا سػوؼ تزيػد مػف ديمػة حػاممذ األسػيـ واف تكػػاليؼ مثػؿ ىػ ه االسػتثمارات ينباػذ أف تكػوف أدػؿ مػػف

المنافو التذ تأتذ لموحدة االدتصادية مف استخداـ الودود األوطأ تكمقة واف مثؿ ىػ ه المنػافو المحتممػة يمكػف
أف تحدد وعميو فأف المدراا نظرياَ يستطيعوف األنقػاؽ أكثػر عمػى التكنولوجيػا الخضػراا وبالتػالذ يم لكػنيـ لػؾ

مػػف تودػػو المنػػافو عنػػدىا يمكػػنيـ تحقيػػؽ ىػػدؼ تعظػػيـ ديمػػة المس ػاىميف وفػػذ الودػػت نقسػػو مواجيػػة حاجػػات

المجتمو أو طمبات مجاميو البيئة (. ) Benabou&Tirole,2010:2

اف الوحدات االدتصادية عادةَ ما تتبو إستراتيجية معينة تعد بمثابػة منيجػاَ تطبيقيػاَ لممشػاركة االجتماعيػة

والتعامؿ مو دضايا المسػؤولية االجتماعيػة ودػد حػدد  Schermerholnأربػو اسػتراتيجيات أساسػية تمثمػت

فذ (الحمدي : )67 :2003

ً
أوال :اإلسرتاتيديب املعيقلب Obstructionist Strategy
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تيتـ الوحدة االدتصادية ىنا بتمبية المتطمبات االدتصادية فقط أما المتطمبػات االجتماعيػة فيػتـ مقاومتيػا
ومحاربتيا مف دبؿ إدارتيا ويشير  Schermerholnإلى أف اإلسػتراتيجية المتبعػة فػذ ىػ ا المسػتوب ناتجػة

عػف ردود أفعػاؿ

Reactions Strategy

واف الوحػدة التػذ تتبنػى ىػ ه اإلسػتراتيجية تقػوـ بتػرؾ

المشكالت دوف حؿ إلى أف يعمـ بيػا الجميػور وعنػد اؾ تسػتجيب لمعالجػة المشػكمة المطروحػة رنػـ إنكارىػا

لمسؤولياتيا تجاه تمػؾ المشػكالت واألخطػاا والتقميػؿ مػف التػأثير السػمبذ ليػا وتسػعى نحػو امتصػاص نضػب
أصحاب المصمحة .

ً
ث ني  :اإلسرتاتيديب ائذف عيب Defensive Strategy

وعمى وفؽ ى ه اإلستراتيجية تقوـ الوحػدة االدتصػادية بأدػؿ مػا مطمػوب منيػا دانونيػاَ مػف خػالؿ مواجيػة

المسػػؤوليات االدتصػػادية والقانونيػػة فمػػو زيػػادة الضػػاوط التنافسػػية والسػػودية وزيػػادة األص ػوات التػػذ تنػػادي
بحماية المستيمؾ والبيئة تمجأ الوحدات االدتصادية إلى المناورات القانونية كتكتيؾ لمحاولة تقميػؿ أو تحاشػذ

االلتزامات المرتبطة بالمشكالت التذ تسببيا الوحدة االدتصادية .

ً
ث ئث  :اإلسرتاتيديب ائتكيفيب Accommodative Strategy

يسػػتخدـ ى ػ ا النػػوع مػػف االسػػتراتيجيات التوفيقيػػة والتػػذ تشػػير إلػػى تبنػػذ الحػػد األدنػػى مػػف المتطمبػػات

األخالدية مف خالؿ االلتزاـ بالمسؤوليات االدتصػادية والقانونيػة واألخالديػة أيضػاَ  .وتنطمػؽ الوحػدة االدتصػادية
المسػػتخدمة لي ػ ا النػػوع مػػف االسػػتراتيجيات مػػف فرضػػية المسػػؤولية االجتماعيػػة الممقػػاة عمػػى عاتقيػػا فػػذ عػػدـ

تجاوز التشريعات الحكومية حتى ال تتعرض لممسائمة القانونية واف سموكيا ىنػا يكػوف منسػجماَ مػو المعػايير

والقيـ والتودعات السائدة فذ المجتمو ولكف فذ أحياف أخػرب دػد ينشػأ ىػ ا السػموؾ نتيجػة لمضػاوط الخارجيػة

فقط وليس نابعاَ مف ثقافتيا وأدراكيا .

ً
رابع  :اإلسرتاتيديب امل درة Proactive Strategy

تشػير ىػ ه اإلسػتراتيجية إلػى أف الوحػدة االدتصػادية التػذ تتبناىػا ىػذ مػف تأخػ بزمػاـ المبػادرة فػذ

توفير المتطمبات االجتماعية وتكوف مصػممة لتمبيػة كػؿ مػف المسػؤوليات االدتصػادية والقانونيػة واألخالديػة

ويكوف لدييا االستعداد لمتعامؿ مو االتيامات التذ توجػو إلييػا وكػ لؾ أمكانيػة االسػتجابة لمضػاوط الخارجيػة

والتيديدات والتشػريعات الحكوميػة كمػا أف اإلدارات التػذ تتبػو ىػ ا النػوع مػف االسػتراتيجيات ينباػذ أف تتمتػو

بدرجة حرية كافية فذ مساندة األنشطة والمبادرات التذ مف شانيا أف تعزز سمعتيا فذ السوؽ .

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف أتبػػاع أي مػػف تمػػؾ االسػػتراتيجيات يعتمػػد فػػذ األسػػاس عمػػى مػػدب دناعػػة إدارة

الوحػػدة االدتصػػادية بالػػدور الممقػػى عمػػى عاتقيػػا تجػػاه المجتمػػو وبضػػرورة أف يػػنعكس لػػؾ الػػدور عمػػى كافػػة
أنشطتيا ود ارراتيا إلى الحد ال ي يكوف فيو نػوع مػف التكامػؿ بػيف إسػتراتيجيتيا ومسػؤوليتيا االجتماعيػة  .ودػد

لخص  Schermerhonتمؾ االستراتيجيات فذ الشػكؿ اآلتػذ والػ ي يصػؼ درجػات التػزاـ الوحػدة االدتصػادية
اتجاه معايير المسؤولية االجتماعية المحددة سمقاَ :
شكؿ ()6
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( استراتيجيات المسؤولية االجتماعية )
أستراتيجية مبادرة

تتٕنٗ انمٛبدة ف ٙانًببدراث االجتًبػٛت
 تتبُٗ انًظؤٔنٛبث االلتظبدٚت ٔانمبََٕٛتٔاألخاللٛت ٔانؼمالَٛت

االنتشاو ببنذذ األدَٗ يٍ انًتطهببث األخاللٛت
 تتبُٗ انًظؤٔنٛبث االلتظبدٚت ٔانمبََٕٛتٔاألخاللٛت

االنتشاو ببنذذ األدَٗ يٍ
انًتطهببث انمبََٕٛت
 تتبُٗ انًظؤٔنٛبثااللتظبدٚت ٔانمبََٕٛت

أستراتيجية مبادرة

أستراتيجية تكيقية

إستراتيجية دفاعية

أستراتيجية معردمة
األلتزاـ أتجاه المسؤولية االجتماعية

 يذبربت انًتطهببثاالجتًبػٛت
 تتبُٗ انًظؤٔنٛبثااللتظبدٚت

Source: (Schermerhorn R.John,"Management",6th Ed.,John
Wily&Sons,Inc.,2001,128) .
اف مناىج ومستويات األستراتيجيات المسػاىمة فػذ التايػرات األجتماعيػة عمػى المسػتوب العػالمذ تحػدث فػذ

بعص األحياف بشكؿ سريو ولكف نتائجيا فذ كثير مف األحياف يكوف ليػا تػأثير بعيػد األمػد يمتػد الػى األجيػاؿ
القادمة واف واحد مف ى ه التايرات ىو التحوؿ مف مجتمعات صناعية وطنية نحو ثورة المعموماتية والوحدات
االدتصادية العابرة لمقارات ودد أدت نتائج لؾ الى تحديات جديدة تواجو الحكومات والمجتمو المدنذ والقطػاع

االدتصادي مما يتطمب مقاىيـ جديدة لمعمػؿ المشػترؾ بػيف القطاعػات (. ) Hanke&Starke,2009:507
اف أحد المناىج الرائدة ألستراتيجيات المسؤولية االجتماعية يتمثؿ فذ مسؤولية العمػؿ الخيػري فقػد وجػد بػأف

الرأسماليوف مف أمثاؿ  Andrew Camegieوفذ ودت مبكر كػاف لػدييـ مسػاىمات خيريػة بػالرنـ مػف اف
التوجو العاـ لمقكر الرأسمالذ السائد ىػو فػذ تحقيػؽ االربػاح فقػد كانػت تمػؾ المسػؤولية تمػثميـ كػأفراد ولػيس

بأسـ شركاتيـ .
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بعػػدىا ظيػػر عيػػد العمػػؿ الخيػػري لمشػػركات الحديثػػة عنػػدما دامػػت الشػػركات بالعطػػاا ألنػراض ال تتصػػؿ
مباشػػرةَ وفػػو ارَ بمصػػمحة تمػػؾ الشػػركات فقػػذ عػػاـ  1953حصػػمت شػػركة  Smith V. Barlowعمػػى د ػرار
المحكمة العميا فػذ واليػة  New Jerseyوالػ ي يسػمع ليػا بػالتبرع بمبمػ  $ 1500الػى جامعػة Princeton
دوف أنتياؾ لمصالع المساىميف وبي ا فقد فتحت الباب عمى مصراعيو أماـ الشركات لمعمػؿ الخيػري

وفػذ

العقػػود التػػذ تمػػت لػػؾ كػػاف المعيػػار ال ػ ىبذ لمعمػػؿ الخيػػري فػػذ الشػػركات ىػػو أف تقػػدـ تمػػؾ التبرعػػات الػػى
مجتمعات أكبر مثػؿ تقػديميا لتحسػيف الصػحة العامػة والجامعػات أو أي نشػاط أجتمػاعذ محمػذ أو ايػة دولػة

أخرب تستحؽ الخدمات االجتماعية وكاف أحد المبادبا الرئيسة لي ه المرحمة مف مراحػؿ العمػؿ الخيػري ىػو

انو كاف ينطمؽ مف القمب بدالَ مف أف يكوف الارض منو تحقيؽ المكاسب (.)Burlingame,2004:104
اف نقطػػة التحػػوؿ القكػػػػري التػػػػذ حدثػػت بػػػعد نشػػػر عػػػدد مػػف المقػػاالت فػػػػػذ

Harvard

 Business Reviewمف دبؿ ) Portere&Kramer (2002والتذ بنيت عمى نوع جديد مف العمؿ الخيػري
عنػػدما صػػرح الباحثػػاف فييػػا عمػػى أف األىػػداؼ األدتصػػادية واألجتماعيػػة عمػػى المػػدب البعيػػد ليسػػت متعارضػػة

بطبيعتيػػا ولكنيػػا متكاممػػة وكيػػؼ يمكػػف ليػ ا التكامػػؿ مػػف أف يخمػػؽ ديمػػة لموحػػدة االدتصػػادية

فقػػد أستشػػيد

الباحثاف بما دامت بو أكاديمية  Ciscoلمبرمجيات ا أسيمت ى ه االكاديمية بتجييز المدارس التذ تقػو فػذ
منطقتيا بأجيزة حواسيب كمبادرة خيرية ولكف سػرعاف مػا اصػبع واضػحاَ بػأف أدارة تمػؾ المػدارس لػيس لػدييا

الخبػرة المينيػػة فػذ أدارة ىػ ه األجيػزة وعميػػو دػاـ بعػػض الميندسػيف مػػف ىػ ه األكاديميػػة بتػدريب المدرسػػيف

المعنييف لمحقاظ عمى األجيزة وسرعاف ما أمتد التدريب ليشمؿ الطالب فذ المدرسػة عنػد ىػ ه النقطػة أدركػت
األكاديمية أف ىناؾ طمبػاَ كبيػ ارَ عمػى مثػؿ ىػ ا التػدريب مػو أكثػر مػف  1000000وظيقػة شػانرة فػذ تكنولوجيػا
المعمومات فذ جميو أنحاا العالـ ورداَ عمى لػؾ ضػاعقت األكاديميػة مػف البػرامج وبػدأت تقػدميا بمنيجيػة
أكبر لتشمؿ مدارس أكثر وعندما أصبحت األمـ المتحدة معنية بػ لؾ بػدأت أكاديميػة  Ciscoبقػتع فػروع ليػا

فػػػذ البمػػػداف الناميػػػة وخػػػالؿ خمػػػس سػػػنوات كانػػػت دػػػد أنشػػػأت  10000أكاديميػػػة وكػػػاف دػػػد تخػػػرج منيػػػا

115000طالب كاف أكثر مف نصػقيـ دػد وجػد فػرص عمػؿ فػذ مجػاؿ صػناعة تكنولوجيػا المعمومػات  .وعميػو

فمف خالؿ األستثمار البسيط أستطاعت ى ه الشركة أف تكبر وتتسو واف تخمؽ ديمػة ليػا ولػـ يسػتقد الطػالب

فقط مف تدريبيا وانما العامموف فييا أيضاً فقد أصبع ىنػاؾ زيػادة فػذ كميػة ونوعيػة المشػرفيف عمػى أنػواع

البرمجيػػات وشػػبكة االتصػػاالت ( . )Cochran,2007:450وى ػ ا يؤكػػد فرضػػية البحػػث التػػذ مقادىػػا " توجػػد
عالدة ات داللة معنوية بيف تكامؿ األداا االدتصادي واالجتماعذ مو خمؽ ديمة لموحدة االدتصادية" .

أما فذ حالػة عػدـ التوافػؽ بػيف أنشػطة الوحػدة االدتصػادية واسػتراتيجيات المسػؤولية االجتماعيػة يمكػف أف

يؤدي لؾ إلى اتخا د اررات دػد تسػذا إلػى سػمعتيا التػذ بنتيػا بصػعوبة ولمػدة طويمػة وفػذ الوادػو العممػذ
عادةَ ما يكػوف مػدراا المسػؤولية االجتماعيػة دمقػيف بشػأف عالدػة الوحػدة االدتصػادية مػو أصػحاب المصػمحة

وكيؼ يمكف لمجميور أف يدرؾ تمؾ العالدػة بينمػا كػؿ مػا ييػـ المػدراا المػالييف ىػو األداا المػالذ واتخػا القػرار

ال ي يخص الجانب االدتصادي فقط .
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وأف المشػػكالت دػػد تحػػدث عنػػدما ال تأخػ دػ اررات المػػدراا المػػالييف بنظػػر االعتبػػار القضػػايا التػػذ تخػػص
المسؤولية االجتماعية فذ الوحدة االدتصادية ويمكف أف نعد درار شركة  Shellالنقطية فذ إنراؽ منشأة ليا

خاص ػة بتخػػزيف الػػنقط الخػػاـ فػػذ شػػماؿ المحػػيط األطمسػػذ مثػػاالَ عمػػى عػػدـ التوافػػؽ بػػيف جيػػود المسػػؤولية

االجتماعية ليا والقرار االدتصادي ال ي ضػر بسػمعة الشػركة  .فبػالرنـ مػف ديػاـ الشػركة بأتصػاالت عديػدة مػو

خبراا البيئة لمحصوؿ عمى المشورة بشػأف أفضػؿ السػبؿ لمػتخمص مػف ىػ ه المنشػأة والتػذ وصػمت إلػى نيايػة
عمرىا اإلنتاجذ فأف نالبية خبراا البيئة دد أوصوا بأف أسمـ طريقة لمتخمص مف ى ا المرفػؽ ىػو فػذ إنرادػو
فذ مكانو وعميو تـ اتخا درار اإلنراؽ  .ولكف متخ و القرار ( المدراا المالييف ) دد فشموا فذ االستماع إلى

بعػض المسػؤوليف عػػف المسػؤولية االجتماعيػػة فػذ الشػػركة والػ يف ادترحػوا عمػػى الشػركة أف تقػػوـ بجػس نػػبض
الجميػػور أو ردة فعمػػو بخصػػوص ى ػ ا الق ػرار دبػػؿ اتخػػا ه وأف تتشػػاور مػػو جماعػػات حمايػػة البيئػػة ولكػػف
اتخا ىا ل لؾ القرار دد أطمؽ العناف لسمسمة مف التظاىرات فذ أوربا ممػا أسػقرت عػف تػدمير محطػات لمودػود

التابعة لمشركة ومقاطعة منتجاتيا إ تعرضت بػيف عشػية وضػحاىا لخسػارة تصػؿ إلػى  40%مػف مبيعاتيػا
). ( Kulick,1999:1246

إف األسباب الرئيسة لعدـ االتساؽ بيف استراتيجيات المسؤولية االجتماعية وأنشػطة الوحػدة االدتصػادية

دػػد يعػػزب إلػػى ىيكميػػة الوحػػدة االدتصػػادية وموظقػػو أدارة المسػػؤولية االجتماعيػػة التػػابعيف ليػػا و لػػؾ ألف

معظـ الوحدات الكبيرة التذ تنق مشاريو اجتماعية تكوف أدارة تمػؾ المشػاريو فييػا ميالػة إلػى العزلػة عػف خػط

اإلدارة العاـ ود ارراتو وىػذ فػذ كثيػر مػف األحيػاف يعمػؿ فييػا مػدراا ممػف لػدييـ الحػد األدنػى مػف التػأثير مثػؿ
صاار المدراا أو المدراا التنقي ييف السابقيف ال يف ىـ عمى مقربة مف التقاعػد (Himmelsten,1997:39
) ويػػتـ أعطػػاا ىػؤالا المػػدراا ميزانيػػات ومبػػادئ توجيييػػة محػػدودة نسػػبياَ فيمػػا يتعمػػؽ بكيقيػػة تخصػػيص تمػػؾ

المػػػػوارد ( . ) Tillman,1997:15ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرب فمػػػػف المحتمػػػػؿ أف تكػػػػوف ممارسػػػػات المسػػػػؤولية
االجتماعيػػػػة لموحػػػػدات االدتصػػػػادية مرتبطػػػػة بسػػػػعذ اإلدارة لتحقيػػػػؽ المصػػػػمحة ال اتيػػػػة إ يػػػػ كر كػػػػؿ مػػػػف

 Jensen&Mecklingبأف القياـ بأنشطة المسؤولية االجتماعية يأتذ لمتستر عمى تأثير سوا سػموؾ إدارة

الوحػػػدة االدتصػػػادية ( ) Jensen&Meckling,1976:306ومثػػػاؿ عمػػػى لػػػؾ ديػػػاـ المػػػدراا بممارسػػػات
المسؤولية االجتماعيػة لاػرض الحصػوؿ عمػى الحػوافز فيػذ بػ لؾ تعمػؿ عمػى تضػميؿ أصػحاب المصػمحة فػذ

ديمة الوحدة االدتصادية واألداا المالذ ليا

(. ) Hemingway&Maclagan,2004:23

مػػف جانػػب آخػػر عنػػدما تقػػوـ الوحػػدات االدتصػػادية بمسػػؤولياتيا االجتماعيػػة وانقاديػػا لمجيػػود

والموارد فذ اختيار وتنقي ممارسات المسؤولية االجتماعية لتمبية التودعات األخالدية ألصحاب المصػمحة فػذ

المجتمػػو فمػػف المػػرجع أنيػػا سػػتقوـ بتقييػػد أدارة األربػػاح وبالتػػالذ تػػزود المسػػتثمريف بمعمومػػات ماليػػة أكثػػر

موثودية وشقافية عند اؾ تكوف دد أحرزت تقػدماَ فػذ التوفيػؽ بػيف وظائقيػا ومسػؤوليتيا االجتماعيػة بطػرؽ
تعظػيـ المنػافو التػذ تعػود بالقائػدة عمػى المجتمػو وأدائيػا المػالذ فػذ الودػت نقسػو Kim

). )etal,2012:762

والشكؿ اآلتذ يوضع أسباب ونتائج عدـ التوافؽ بيف إستراتيجية المسؤولية االجتماعية ودطاع األعماؿ .
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شكؿ ( ) 7
( أسباب ونتائج عدـ التوافؽ بيف أستراتيجية المسؤولية االجتماعية ودطاع االعماؿ )
طؼ ٙاإلدارة
نتذمٛك انًظهذت
انذاتٛت

األطببة

االختالل ب ٍٛأَشطت لطبع األػًبل ٔإطتزاتٛجٛبث
االجتًبػٛت
انًظؤٔنٛت

انًشكهت

انُتبئج

يٕاسَت يذذٔدة أٔ
يمٛذة نهًظؤٔنٛت
االجتًبػٛت

إدارة انًظؤٔنٛت
االجتًبػٛت يؼشٔنت ػٍ
إدارة انٕدذة
االلتظبدٚت

انخبزة غٛز انًالئًت
نًٕظف ٙانًظؤٔنٛت
االجتًبػٛت

انتظتز ػهٗ طٕء
طهٕن اإلدارة

لزاراث تضز بظًؼت
انٕدذة االلتظبدٚت

ػذو اطتخذاو انكفبءاث ٔأطٕل
انٕدذة االلتظبدٚت ببنكبيم

لهت تؤحٛز يًبرطبث
انًظؤٔنٛت االجتًبػٛت

انذذ األدَٗ يٍ تؤحٛز بزايج انًظؤٔنٛت االجتًبػٛت ػهٗ
األَشطت االلتظبدٚت ٔاالجتًبػٛت ٔتضهٛم أطذبة انًظهذت
بخظٕص لًٛت انٕدذة االلتظبدٚت

Source : ( O'Brien,"Integrating Corporate
Social
(بتصرؼ))Responsibility with Competitive Strategy ",2001,6

وىنا ترب الباحثة اف دور الوحدات االدتصادية فذ المجتمعات الحديثة دد تاير ا اف التعاوف األسػتراتيجذ

المشػػترؾ عمػػى المسػػتوب المجتمعػػذ يمكػػف أف يولػػد أشػػكاؿ جديػػدة لمحيػػاة المجتمعيػػة فػػذ المجتمػػو واألبػػداع
االجتماعذ لموحدات االدتصادية فالوحدات االدتصادية اليوـ ال يمكنيا أف تتعمـ فقط مػف ماضػييا بػؿ عمييػا

أستشعار أتجاىات المستقبؿ وتحويمو الى ديمة مضافة ليا ولممجتمو ال ي تعمؿ فيو .

 -4التكامؿ بيف مبادرات المسؤولية االجتماعية وستراتيجية الوحدة االدتصادية :

إف تكامؿ المسؤولية االجتماعيػة لموحػدة االدتصػادية يسػيـ فػذ إيجػاد فوائػد ادتصػادية تقيػد بشػكؿ مباشػر

الوحػدة االدتصػػادية مػف خػػالؿ زيػػادة الربحيػة والتػػذ تػأتذ مػػف خقػػض التكػاليؼ واضػػافة ديمػة إلػػى المنتجػػات

الحالية وتطوير خطوط أنتاج جديدة ودخوؿ المنافسة فذ األسواؽ (  ) Hill,2000:379وكما نعمـ فأف كػؿ

وحدة أدتصادية تطمع إلى تخقيض تكاليقيا وتحسيف المنتجات والخدمات التذ تقدميا وأنتاج منتجات وخػدمات

جديدة تمبذ احتياجات المستيمؾ ).)Kotler,2000:331

ودد أكتشؼ الباحثوف إف العمؿ الجماعذ المتكامؿ يرتبط بقوة مو تطوير منتجػات جديػدة أو محسػنة
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ويكوف أكثر فاعمية عندما تتشارؾ وظائؼ مختمقة فذ الوحدة فذ عممية تطوير المنتجات .
مف جانب آخر ىناؾ مف يرب أف األداا االدتصادي واألداا االجتماعذ لموحدة االدتصادية أ ا ما تعارضا عمى

المدب القصػير فػأف لػؾ ال يمكػف أف يكػوف بأسػتمرار وعمػى المػدب الطويػؿ بػؿ اف األمػر يبػدو وكػأف ىنػاؾ

عالدة تبادلية وأنطالدة متوازنة بيف كال األدائيف االدتصادي واالجتماعذ ليػنعكس كػؿ منيمػا عمػى اآلخػر بشػكؿ

أيجػػػػػػػػابذ وبالتػػػػػػػػالذ فػػػػػػػػال ضػػػػػػػػرورة لمتركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب واحػػػػػػػػد فقػػػػػػػػط وأىمػػػػػػػػاؿ الجانػػػػػػػػب اآلخػػػػػػػػر

(الاالبذ وأدريس )528:2007

والشكؿ اآلتذ يوضع تمؾ العالدة :

شكؿ ()8

(تكامؿ األداا االدتصادي واالجتماعذ لموحدة االدتصادية)
حالة توازف

االداا

االجتماعذ

عالذ

األداا االدتصادي

المصدر ( :الاالبذ طاىر وأدريس وائؿ " األدارة األسػتراتيجية منظػور منيجػذ متكامػؿ"
2007

. ) 528

واطذا

دار وائػؿ لمنشػر

ولكذ تتكامؿ األنشطة االجتماعية بنجاح فذ جميو أنحاا الوحدة االدتصادية البػد لمبػادرات المسػؤولية

االجتماعيػػة أف تتوافػػؽ إسػػتراتيجيا مػػو إسػػتراتيجية أنشػػطة الوحػػدة االدتصػػادية مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى فوائػػد

اجتماعيػػة أكبػػر فبػػدالَ مػػف أف تكػػوف تمػػؾ المبػػادرات معزولػػة أو بشػػكؿ تخصيصػػات نقديػػة وتبرعػػات لمجمعيػػات

الخيرية يجب أعدادىا بطرؽ تستخدـ فييا الميارات واألصوؿ التذ تساعد فذ جعػؿ الوحػدة االدتصػادية دػادرة

عمى المنافسة فذ المقاـ األوؿ ويجػب أف تكػوف دػادرة عمػى أف تظيػر عوائػد دابمػة لمقيػاس مػف المسػاىميف

والمجتمو ( . )Madique&Ziger,1984:193ومثاؿ عمى لؾ شركة  Coca-Colaوىذ شركة كبيػرة
متعددة الجنسيات .
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والتػػذ بػػدأت بػػالتقكير بشػػكؿ إسػػتراتيجذ حػػوؿ ب ػرامج المسػػؤولية االجتماعيػػة  .وعػػادةَ كانػػت ىػػ ه

الشركة تستثمر بكثافة فذ تعميـ المجتمو ال ي تعمؿ فيو إ ركػزت عمػى بنػاا المػدارس والمكتبػات أمػا فػذ
اآلونة األخيرة فقد بدأت فذ التركيز عمى االستثمارات المجتمعية مثؿ الحقاظ عمى المياه والػ ي ىػو عنصػر

ضروري فذ جميو منتجاتيا فقد استثمرت أكثػر مػف  $ 350000فػذ الصػيف لاػرض زراعػة األشػجار ونيرىػا

مػػف التػػدخالت الراميػػة إلػػى ودػػؼ التصػػحر واسػػتنزاؼ الميػػاه الجوفيػػة  .إف الصػػيف التػػذ يبمػ عػػدد سػػكانيا 1,3
مميار نسمة تعد سوداَ ميمة لي ه الشركة واف نقص المياه يمكف أف يؤدي إلى رفو تكمقة ىػ ه المنتجػات

وعميو فأف ى ا االستثمار يساىـ فذ الحقاظ عمى الميػاه وسػوؼ يعػود بالقائػدة عمػى كػؿ مػف المجتمػو والشػركة
فذ الودت نقسو وك لؾ يعزز مف مكانة الشركة فذ المجتمو ويزيد مف اإلدباؿ عمى منتجاتيا وبالتػالذ يزيػد

مف ددرتيا التنافسية ). )O'Brien,2001:13

إف دياس مدب تأثير أنشطة المسؤولية االجتماعية عمى الوحدات االدتصادية المدرجة فذ أسواؽ المػاؿ

يقاس بعدد مف المؤشرات التذ تقيس كؿ مف مواطنة وحوكمة الوحدة واألداا المالذ ليا وىذ :

 -1مؤش ػرات المواطنػػة والحوكمػػة

تنسػػجـ ى ػ ه المؤش ػرات مػػو نظريػػة أصػػحاب المصػػالع التػػذ تمثػػؿ الشػػكؿ

الموسو لنظرية الوكالة واف ى ه النظرية تعد مدخال واسعا وأكثر شػموال لمعالجػة موضػوع حوكمػة الشػركات

والتذ ج بت اىتماما اكبر بقضايا المساالة والمسؤولية االجتماعية لموحدة االدتصػادية عنػدما أكػدت عمػى دور

أصحاب المصالع فذ اإلشراؼ عمى المخاطر وادارتيا  .ودػد عػرؼ معيػد المػددقيف الػداخمييف األمريكػذ ()IIA

حوكمة الشركات بأنيا " عمميات تتـ مف خالؿ إجرااات يقوـ بيا ممثمذ أصحاب المصالع لتػوفير إشػراؼ عمػى

المخاطر وادارتيػا مػف خػالؿ اإلدارة والمرادبػة والتأكيػد عمػى كقايػة الضػوابط الردابيػة لتجنػب ىػ ه المخػاطر" ممػا

يػػؤدي إلػػى المسػػاىمة المباشػػرة فػػذ انجازاألىػػداؼ االدتصػػادية واالجتماعيػػة مػػو األخ ػ بعػػيف االعتبػػار إف أداا

أنشػطة الحوكمػػة يكػػوف مػف مسػػؤولية أصػػحاب المصػالع فييػػا لتحقيػػؽ فاعميػة رعايػػة العيػػدة Stewardship
(التميمذ . )72:2008

 -2مؤشرات األداا المالذ وتتضمف مايمذ (دباجة : )35:2009
 العائد عمى االستثمار .

 سعر السيـ إلى الربحية .

 القيمة السودية إلى القيمة الدفترية لمسيـ .
 الت ب ب فذ سعر السيـ .
 العائد عمى الممكية

وبقيػاس وتحميػػؿ تػأثير متايراألىتمػػاـ باألىػػداؼ االجتماعيػة واالدتصػػادية بالمقارنػة مػػو األداا المػػالذ

فذ أسواؽ الماؿ وىو ما يمثؿ القرضية األولى مف فرضيات البحػث نجػد أف أنشػطة المسػؤولية االجتماعيػة
تؤدي إلى (دباجة : )36:2009

 -1زيػػادة العائػػد عمػػى االسػػتثمار والػ ي يبنػػى عمػػى تحسػػف أداا الوحػػدة االدتصػػادية ودعػػـ األداا المػػالذ والقػػدرة عمػػى
المنافسة وك لؾ زيادة فرص الوصوؿ إلى مصادر التمويؿ ى ا كمو سػوؼ يػؤدي الػى تعظػيـ عائػد االسػتثمار و لػؾ

بسبب انخقاض التدفقات النقدية لألحداث السمبية نتيجة لممارسة أنشطة المسؤولية االجتماعية .
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 -2زيػػادة سػػعر السػػيـ إلػػى ربحيتػػو و لػػؾ ألف المسػػؤولية االجتماعيػػة والحوكمػػة الرشػػيدة تػػؤدي إلػػى زيػػادة أمكانيػػة
الوصوؿ إلى مصادر التمويؿ الخارجذ وبالتػالذ خقػض تكمقػة التمويػؿ ورفػو ديمػة الوحػدة االدتصػادية وزيػادة اسػتعداد

المسػػتثمريف لػػدفو أسػػعار أعمػػى ألسػػيـ الوحػػدات التػػذ تمتػػاز بمسػػؤولية أعمػػى وحوكمػػة رشػػيدة لتوفيرىػػا حمايػػة أكبػػر
لممساىميف وشقافية فذ التقارير المالية .

 -3زيادة القيمة السودية إلى الدفترية و لؾ ألف المسؤولية االجتماعية والحوكمة الرشيدة تؤدياف إلى شقافية أعمػى

فػػػذ الممارسػػػات الماليػػػة ونيػػػر الماليػػػة وزيػػػادة اإلفصػػػاح وطمأنػػػة المسػػػتثمريف عمػػػى أف مجمػػػس اإلدارة يعمػػػؿ لصػػػالع
المساىميف مما يؤدي إلى انخقػاض حالػة عػدـ التأكػد الناتجػة عػف القصػؿ بػيف الممكيػة واإلدارة ويعظػـ حجػـ القيمػة

التذ تخمقيا الوحدة االدتصادية لممساىميف ويحقػز المسػتثمريف عمػى دفػو أسػعار أعمػى ألسػيـ الوحػدات التػذ تمػارس
حوكمة أفضؿ .

 -4زيادة سعر السيـ اليومذ اف ت ب ب سعر السيـ يقؿ إ ا ما أتبعت الوحدة االدتصادية مسؤولية اجتماعية وحوكمة
رشيدة و لؾ ألف ارتقاع مستوب الشقافية واإلفصاح ومراعػاة حقػوؽ أصػحاب المصػالع يػؤدي إلػى ارتقػاع مسػتوب ثقػة

المستثمر فذ ى ه األسيـ .

 -5زيادة العائد عمى الممكية فإ ا داـ مجمػس اإلدارة بتطػوير إسػتراتيجية تسػاعد عمػى جػ ب االسػتثمارات واف الوادػو
العممذ فيو أدلة تجريبية تظير استعداد المستثمريف لدفو مبال لموحػدة االدتصػادية مقابػؿ أي سػموؾ ينظػر لػو عمػى أنػو

مس ؤولية اجتماعية وعميو فأف تحسيف كقااة أداا الوحػدة االدتصػادية والتخصػيص األفضػؿ لممػوارد يػؤدي إلػى خقػض
تكمقة التشايؿ وتعظيـ العائد (. ) Pava&Krauze,1996:321

والشكؿ اآلتذ يبيف دور مبادرات المسؤولية االجتماعية فذ زيادة أسعار األسيـ :

شكؿ (( )9دور مبادرات المسؤولية االجتماعية فذ زيادة اسعار االسيـ)
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انًظذر  ( :إَٔر " ,انًظؤٔنٛت االجتًبػٛت نهشزكبث ف ٙظم األسيت االلتظبدٚت انؼبنًٛت ")74 , 2010 ,
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ومف الشكؿ يتضع إف سعر السيـ ييبط مف النقطة ( )t0إلى النقطة ( )t1عندما تصؿ األخبار حػوؿ
القػػيـ الجديػػدة لموحػػدة االدتصػػادية ات التوجػػو االجتمػػاعذ ولكػػف مػػا إف تبػػدأ تمػػؾ الوحػػدة فػػذ تنقيػ العمميػػات

الجديدة حتى يتـ إعادة تاطية سػعر السػيـ عنػد النقطػة ( )t2والتػذ تمثػؿ السػعر القػديـ لمسػيـ وفيمػا بعػد

وعنػد انجػػاز المخرجػػات المطموبػػة فػػاف الوحػػدة االدتصػادية تحقػػؽ عػػالوة المسػػؤولية االجتماعيػػة ويصػػؿ سػػعر

السيـ حتى النقطة ()t3

ومف ىنا نصؿ إلى نتيجة

مقادىا إف المسؤولية االجتماعية تؤدي إلػى تقػادي

التعرض إلى التعثر المالذ وتولد األرباح  .وى ا يثبت فرضية البحث التذ نصػت عمػى" وجػود عالدػة ات داللػة

معنويػػة بػػيف مسػػتوب األىتمػػاـ باألىػػداؼ االجتماعيػػة أسػػوةً باألىػػداؼ االدتصػػادية وبػػيف األداا المػػالذ لموحػػدة

االدتصادية" .

ودد دامت وزارة االستثمار فذ جميورية مصر العربية بأطالؽ المؤشر المصػري لممسػؤولية االجتماعيػة

لموحدات االدتصادية ESG INDEX

وىو واحد مف أىـ المؤشرات التػذ تحقػز الوحػدات االدتصػادية لمقيػاـ

بدور يربط تطور نشاطيا ونمو اسػتثماراتيا فػذ السػوؽ بيػ ا المؤشػر لتكػوف بػ لؾ مصػر ىػذ الدولػة األولػى

عمػػى مسػػتوب منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط وأفريقيػػا والثانيػػة عالميػاَ بعػػد الينػػد التػػذ تطمػػؽ ىػ ا المؤشػػر ودػػد أدب
استخدامو إلى صػعود أسػيـ الوحػدات االدتصػادية ات المسػؤولية االجتماعيػة فػذ سػوؽ البورصػة المصػرية

وخػػروج وحػػدات أخػػرب مػػف المنافسػػة وجػػاا ترتيػػب ىػ ه الوحػػدات األدتصػػادية وفقػاَ لعػػدد مػػف المؤشػرات التػػذ

تجسد القواعد األربعة التالية  :احتراـ حقوؽ البيئة احتراـ حقوؽ اإلنساف احتراـ حقوؽ العػامميف والبعػد

عف المعامالت التذ تشوبيا شبية القساد (أنور . ) 75: 2010
 – 5نت سح ائ ت

:

لقد خمص البحث الى جممة مف النتائج يمكف تمخيصيا باآلتذ :

أوالً  :اف األىتمػػاـ باألىػػداؼ االجتماعيػػة أسػػوةَ باألىػػداؼ االدتصػػادية مػػف شػػأنو أف يسػػيـ فػػذ تحسػػيف نتػػائج

النشاط لموحدة االدتصادية.

ثانياً  :وجود تكامؿ بيف األداا االدتصادي واالداا االجتماعذ يؤدي الى أضافة ديمة الى الوحدة االدتصادية .

ثالثاً  :أف األفصاح عف المسؤولية االجتماعية يؤدي الى نتػائج أيجابيػة مػؤثرة فػذ جػ ب األسػتثمارات فينػاؾ

أدلة تظير أستعداد المستثمريف لألدباؿ عمى الوحدة االدتصادية مقابػؿ أي سػموؾ ينظػر لػو عمػى أنػو مسػؤولية

أجتماعية .

رابعػاً  :اف األفصػاح عػػف معمومػات المسػػؤولية االجتماعيػة فػػذ القػوائـ الماليػة سػػوؼ يسػاعد عمػػى بيػاف حجػػـ

الجيود المب ولة مف الوحدة االدتصادية فذ مجاؿ المسؤولية االجتماعية.

خامس ػاً  :أ ا دامػػت الوحػػدة االدتصػػادية بمبػػادرات المسػػؤولية االجتماعيػػة فأنيػػا سػػوؼ تحصػػؿ عمػػى عوائػػد
أدتصادية لي ه المبادرات تتمثؿ فذ ديمة الشيرة واألصوؿ نير الممموسة وىو وضو يحسف بصورة عامة مف

األداا المالذ ليا .

سادساً  :زيادة أىتماـ أصحاب المصمحة بالمسؤولية االجتماعية لموحػدات االدتصػادية جعػؿ منيػا أحػدب أدوات

التقييـ الميمة لموحدة االدتصادية .
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املص در :

َ
أوال  :املص در ائعيبيب

 -1الكتب :

أ  -الاػػالبذ طػػاىر محسػػف أدريػػس وائػػؿ محمػػد صػػبحذ  2007األدارة األسػػتراتيجية منظػػور منيجػػذ
متكامؿ دار وائؿ لمنشر الطبعة األولى .

 -2الرسائؿ واالطاريع :

أ -التميمذ عباس حميد يحيى  2008أثر نظرية الوكالة فذ التطبيقات المحاسبية والحوكمة فذ الشركات
الممموكة لمدولة دراسة ميدانية فذ عينة مف الشركات العرادية أطروحة دكتوراه محاسبة جامعة باداد .

ب -الحمدي فؤاد حسػيف  2003األبعػاد التسػويقية لممسػؤوليات االجتماعيػة لممنظمػات وأنعكاسػاتو عمػى
رضا المستيمؾ أطروحة دكتوراه محاسبة الجامعة المستنصرية .

ج -داود سيير حسيف حسف 2002

الحسابات االجتماعية لقياس مدب مساىمة الوحدة االدتصادية فػذ

تحقيؽ الرفاىية االجتماعية أطروحة دكتوراه محاسبة جامعة باداد .

 – 3البحوث :

أ -العػػانذ حػػارس

الصناعية فذ البحريف

2005

دور المعمومػػات المحاسػػبية فػػذ ديػػاس وتقيػػيـ االداا االجتمػػاعذ لممؤسسػػات

المؤتمر العممذ الرابو جامعة فيالديقيا عماف .

ب -أنػػور نػػو ار محمػػد عمػػاد الػػديف  2010المسػػؤولية االجتماعيػػة لمشػػركات فػػذ ظػػؿ األزمػػة االدتصػػادية
العالمية دراسة تطبيقية مقدمة الى مركز المديريف المصري جميورية مصر العربية .

ج -دباجة عدناف 2009

أثر ممارسة الحوكمة عمى األداا المالذ لمشركات المدرجة فذ األسواؽ الماليػة

مجمة األصالح االدتصادي العدد . 24
َ
ث ني  :املص در األخن يب

A: Books
1- Kotler, P., 2000 ," Marketing Management ", New Jersey :Prentice Hall .
2-Schermerhorn R.John, 2001,"Management",6th Ed., John Wily& Sons, Inc.
B:Non Arabic Periodical ,Report,Documents
1-Benabou,R.,& Tirole, J., 2010, "Individual and corporate social responsibility
",Economica 77 .
2-Burlingame, D. F.,2004 ," Corporate giving ", Philanthropy in America: A
comprehensive historicalencyclopedia, Vol. 1 , Santa Barbara, CA: ABCCLIO
3- Carroll, Archie B., 1991," The pyramid of corporate social responsibility
:Towards the moral management of organizational stakeholders", Business
Horizons, July-August .
4-Carroll ,Archie B.,& Schwartz Mark S., 2003 ," Corporate Social
Responsibility:
A
Three-Domain
Approach",
Business
Ethics
Quarterly,Vol.13,No.4 .

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( ):8لسنة 3127

666

5-Carroll ,Archie B.,2004, " Managing ethically with global stakeholders: A
present and future challenge", Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 2.
6-Chillida ,Juan,C., 2009," Performance Prism, a new approach to Corporate
Social Responsibility" Business Performance Management , AARhUS School
of Business ,AARhus university ,August .
7-Cochran, Philip, L., 2007, "The Evolution of Corporate Social Responsibility",
Kelley School of Business, Indiana University, 801 West Michigan Street, BS
4049, Indianapolis, IN 46202-5151, USA .
8-Epstein, M. J.& Roy, M. J., 2001," Sustainability in action: Identifying and
measuring the key performance drivers " Long Range Planning 34 (5) .
9-Garvin, D. A., 2000," Building A Learning Organization, Transitional
Management: Texts, Cases, and Reading
in Cross-Border Management ",
McGraw-Hill Higher Education .
10-Gray, E. R. & Balmer, J. M. T.,1998," Managing corporate image and
corporate reputation" , Long Range Planning 31(5) .
11-Hanke T.& Stark W.,2009," Strategy Development : Conceptual Framewo on
Corporate Social Responsibility", Journal of Business Ethics .
12-Hemingway,C., &Maclagan,P.,2004, "Managers'personal values as drivers of
corporate social responsibility ",Journal of Business Ethics, 50 (1) .
13-Hill, C.W.L.,2000," International Business: Competing in the Global
Marketplace", The McGraw-Hill Higher Education Press .
14-Himmelstein, J. L.,1997," Looking Good & Doing Good ", Indiana University
Press, Bloomington and Indianapolis .
15-Jensen,M.,&Meckling,W.,1976," Theory of the firm: Managerial behavior
,agency cost and capital structure",Journal of Financial Economics, 4 .
16-Kim et al, 2012," Is Earnings Quality Associated With Corporate Social
Responsibility? ",the accounting review ,Vol.87,No.3 .
17- Kulick,T., 1999 ," The Expanding Parameters of Global Corporate
Citizenship ", The Conference Board Report,R-99-CH .
18-Madique, M. A& Ziger, B. J., 1984 ," A Study of Success and Failure in
Product Innovation: The Case of the U.S. Electronics Industry", IEEE
Transactional Engineering Management, November .
19-Moir, Lance, 2001, "What do we mean by Corporate Social
Responsibility?",Bedford England ,Corporate Govemance,Vol.1,Issue 2 .
20-Moser,D.V.& Martin,P.R., 2012 ,"A Broader Perspective on Corporate Social
Responsibility Research in Accounting ",the accounting review ,Vol.87,No,3 .
21- Nelson, J., 1996 ," Business as Partners in Development ", Prince of Wales
Business Leadership Forum, United Kingdom .
22-Nikolaou,l.E.&Evangelinos,K.I., 2010 ," Classifying current social
responsibility
accounting methods for assisting adialogue between business and society",Social
responsibility Journal,vol.6,No.4,Emerald Group Publishing Limited,ISSN .
23-O'Brien, Dan,2001, "Integrating Corporate Social
Responsibility with
Competitive Strategy ", the Center for Corporate Citizenship at Boston College .

666

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
3127 ) لسنة:8( ) العدد32( اجمللد

24- Pava,M.L. & Krauze, J., 1996, "The Association Between Corporate Social
Responsibility and Financial performance :The Paradox of Social Cost", Journal
of Business Ethics,Vol.15 .
25- Prahalad, C. K& Hamel, G., 2000," The Core Competence of the
Corporation, Transitional Management: Texts, Cases, and Readings in CrossBorder Management ", McGraw-Hill Higher Education Press .
26- Reich, R.B.,1998 ," The New Meaning of Corporate Social Responsibility",
California Management Review, Vol.40:2 .
27-Reidenbach, R.E., & Robin, D.P.,1991, "A Conceptual Model of Corporate
Moral Development."Journal of Business Ethics 10 .
28-Schaltegger, S .& Wagner, M.,2006 ," Managing and measuring the business
case for sustainability: Capturing the relationship between sustainability
performance, business competitiveness and economic performance ". In
Managing the business case for sustainability , Greenleaf, Sheffield .
29-Strachan etal,2003, ‘‘Managing ISO 14001 implementation in the United
Kingdom continental shelf (UKCS)’’, Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, Vol. 10 , No. 1 .
30- Tillman, T. D., 1997," The Corporate Contributions Plan: From Strategy to
Budget ", The Conference Board Report, 1192-97-RR .
31-Weber, Manuela , 2008 ,"The Business case for corporate Social
responsibility :A company-Level measurement approach for CSR.", European
Management Journal 26.Elsevier .
32- Zahra etal, 1996 ," Governance, Ownership, and Corporate
Entrepreneurship: The moderating impact of industry
technological
opportunities ", Academy of Management Journal, Vol. 39:6 .

664

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
3127 ) لسنة:8( ) العدد32( اجمللد

The Effect of Social Responsibility initiatives in Financial
Performance on economic unit and create value for it
Abstract
Many of researchers have written about social responsibility and business
strategy and competitive advantage, and they have given particular attention to
the relationship between economic and social responsibility , but what is missing
in this aspect is how the economic units that use their core competencies to
advance social responsibility initiatives so that they can achieve a significant
competitive advantage and create value for it ?
The current research aims to verify the view that "the economic and social
objectives in the long term is not contradictory in nature but complementary
objectives essential", as well as make sure that the social responsibility of the
economic units include two dimensions economic, social and it has to be on the
economic union to seek creativity in each, has research has come to a set of
conclusions, most notably a correlation between economic performance and
social performance requires frameworks and clear measurement and disclosure
and that disclosure of the responsibility for social performance leads to positive
results influential in the financial performance and contribute to add value to the
economic unity .

Key words : social responsibility initiatives, financial performance, the value
of economic unity
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