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       :مستخلص ال

تجاه المسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد ما دعم إن قيام الشركات بدورها 

جميع أفراد المجتمع ألهدافها ورسالتها التنموية واالعتراف بوجودها والمساهمة في 

تمثل تطبيقات المسؤولية االجتماعية في  إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقا .

تسعى لبناء القطاع الخاص وظيفة رئيسة من وظائف إدارة العالقات العامة التي 

صورة إيجابية عن المؤسسة لدى جمهورها الداخلي والخارجي وتسهم في الوقت 

وسيستخدم الباحث منهج البحث االجتماعي .  نفسه في تعزيز الشراكة المجتمعية لها

فى عرضه لموضوعات بحثه ، ولقد انتهي الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن 

صبحت القضية األكثر اهتماما في سياق التنمية المسئولية االجتماعية للشركات أ

 المستدامة .

 المجتمع . -التنمية  -شركات الخاصة  -: المسئولية االجتماعية  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The companies' fulfillment of their role towards social 

responsibility ensures that all members of society support their 

goals and development mission, recognize their existence and 

contribute to the success of their goals as planned in advance. 

The applications of social responsibility in the private sector 

represent a major function of the Public Relations Department, 

which seeks to build a positive image of the institution among its 

internal and external audiences, and at the same time contribute 

to strengthening its social partnership. The researcher will use 

the social research method in presenting his research topics. The 
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researcher has concluded with a set of results, including that 

corporate social responsibility has become the most concerned 

issue in the context of sustainable development. 

Key words: social responsibility - private companies - 

development - society. 

 المقدمة

لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعد تلك 

رت مفاهيم حديثة الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ، فقد ظه

تساعد على إيجاد بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب 

 االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر أنحاء العالم .

وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية االجتماعية" الذي لفت انتباه 

في عملية التنمية بما ال يتعارض في شركات القطاع الخاص إلى وظيفتها المحورية 

الوقت نفسه مع الربح بل إنه واحد من أهم متغيرات بناء الثقة وتحقق الربح وهو ما 

أثبتته النجاحات التي تحققها االقتصاديات المتقدمة في هذا المجال وهو ما أدركته 

شركات القطاع الخاص باعتبارها غير معزولة عن المجتمع وتنبهت إلى ضرورة 

توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية مثل هموم المجتمع والبيئة 

وإلى ضرورة األخذ بعين االعتبار األضالع الثالثة التي عرفها مجلس األعمال 

العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة .
(1)
 

االجتماعية باختالف وجهات النظر في تحديد شكل هذه ويختلف مفهوم المسؤولية 

المسؤولية ونمط تطبيقاتها فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها 

وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه بينما يرى البعض اآلخر أن مقتضى هذه 

ة الشأن المسؤولية ال يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحب

بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع ويرى آخرون أنها صورة من صور المالءمة 

االجتماعية الواجبة على الشركات إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث المضمون مع 

المفهوم العام للمسؤولية االجتماعية الذي عرفه مجلس األعمال العالمي للتنمية  

تمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقياً المستدامة بأنها "االلتزام المس

والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف 

المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل"
(2)
  

                                           
، الشركات السعودية والمسئوولية االجتماعية ، جددة  2007( مركز تمكين لالستشارات اإلدارية والتنموية ، 1)

 . 12، ص 

، المسددئولية االجتماعيددة للشددركات بددين الواجددب الددوطني والمبددادرات التطوعيددة ،  2006( عيددران ، رقيدده ،2)

 . 12األول ، ص نابلس ، نشرة دورية لسوق فلسطين لألوراق المالية ، الربع 
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إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع      

أفراد المجتمع ألهدافها ورسالتها التنموية واالعتراف بوجودها والمساهمة في إنجاح 

أن برامج المسؤولية االجتماعية أحد مصادر الكسب أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً. و

الخاص، خصوصا أنها تعد وسيلة من وسائل التسويق المادي في شركات القطاع 

وإكساب السمعة الجيدة للمنشأة، مستشهدا على ذلك بما تقوم به معظم المؤسسات 

؛ دف إعادة صياغة عالقتها بعمالئهاالعالمية من عمل اجتماعي تسوق عبره لنفسها به

سمعة جيدة كما أن العمل االجتماعي يعد إحدى آليات كسب تعاطف المجتمع وصناعة 

للشركات
(3)
 

 مشكلة البحث :

تعتبر تطبيقات المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص وظيفة رئيسة من      

وظائف إدارة العالقات العامة التي تسعى لبناء صورة إيجابية عن المؤسسة لدى 

جمهورها الداخلي والخارجي ، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز الشراكة المجتمعية 

 .لها 

 منهج البحث : 

 سيستخدم الباحث منهج البحث االجتماعي  فى بحثه .

 أهمية البحث :

توضيح مفهوم المسئولية االجتماعية ، ومعرفة التطور التاريخي لها ، والتحديث      

عن فوائد تبني الشركات للمسئولية االجتماعية ، وتبين وظيفة المسئولية االجتماعية 

 ة .فى إدارة العالقات العام

 أهداف البحث : 

 توضيح مفهوم المسئولية االجتماعية . – 1

 معرفة التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية . – 2

 االشارة إلى فوائد تبني الشركات  للمسؤولية االجتماعية . – 3

 تبين وظيفة المسؤولية االجتماعية في إدارة العالقات العامة . – 4

 أسئلة البحث :

 المسئولية االجتماعية ؟ .ما مفهوم  -1

 ما هو التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية ؟. -2

 ما هي فوائد تبني الشركات  للمسؤولية االجتماعية ؟.  -3

 ؟ .ما هي وظيفة المسؤولية االجتماعية في إدارة العالقات العامة   -4

 

                                           
،المسئولية االجتماعية للقطاع الخداص ،جددة ، دراسدة ميدانيدة للشدركات 2010( الزهراني ، ناصر عوض ، 3)

 .24بمدينة جدة  الملتقى السنوي الثالث للمسؤولية االجتماعية للمنشآت التعليمية األهلية واألجنبية ، ص 
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 أوالً: مفهوم المسؤولية االجتماعية: 

إال أنه لم تتحدد مالمح هذا  18لى القرن رغم أن مصطلح المسؤولية يعود إ     

المفهوم ولم يتم تعريفه بشكل محدد وقاطع ، ولقد تزايدت االهتمامات بأن تتبنى 

الشركات وأصحاب رؤوس األموال المسؤولية االجتماعية بعد أن كانت مسؤولية 

الشركات تنصب على  تعظيم األرباح وتقديم السلع  والخدمات الالزمة وتحقيق 

ف أصحاب رؤوس األموال كأهداف ضرورية . فمع النقد المستمر لدور أهدا

ً آخر في تعامالتها نحو االهتمام  الشركات في  المجتمع جعلها تأخذ منعرجا

بمسؤوليتها االجتماعية تجاه مجتمعاتها ، وذلك بوضع برامج اجتماعية إلى جانب 

 برامجها االقتصادية . 

ية االجتماعية بأنها "قيام المؤسسات بوضع وفي هذا اإلطار فقد عرفت المسؤول 

البرامج واألنشطة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف 

االقتصادية فيها"
(4)
 

كما  عرفت بأنها " تعهد والتزام رجال األعمال في مواصلة السياسات لصنع 

لمجتمع"القرارات ومعالجة الحاالت المرغوبة وتحقيق أهداف وقيم عموم ا
(5)
 

كما عرفت بأنها" تعهد والتزام المؤسسة بتعظيم تأثيراتها اإليجابية وتقليل تأثيراتها 

السلبية على المجتمع
(6)
. 

كما أورد كيث تعريفاً آخر " أن فكرة المسؤولية االجتماعية ترتكز على التزام متخذي 

عام باإلضافة على القرارات بالقيام بنشاطات من شأنها حماية وتحسين المجتمع بشكل 

تنمية وحماية مصالحهم الشخصية"
(7)

. كما عرفت في مرحل  الحقة على أنها " 

التزام المؤسسات بالمصلحة الذاتية المتنورة التي تهم بمصالح األطراف األخرى غير 

حملة األسهم كمصالح العاملين الموردين، الموزعين، المنافسين، والزبائن.. الخ"
(8)
 .

ر ( المسؤولية االجتماعية بأنها " التزام المؤسسة تجاه المجتمع كما عرف ) دراك

                                           
، عمدان ، الدوراق 1ومسؤوليات األعمال في شدركات األعمدال،ط،أخالقيات اإلدارة 2006( نجم، نجم عبود، 4)

 .201للنشر والتوزيع، ص 

،إسددتراتيجيات التسددويق )المفدداهيم،  2004( البددرواري، نددزار عبدددا لمجيددد، وأحمددد محمددد فهمددي البرزنجددي، 5)

 .51، عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع، ص 1األسس، الوظائف(ط

،عمددان ،دار اليددازوري للنشددر والتوزيددع ، 1أسددس ومفدداهيم معاصددرة، ط ، التسددويق2006( البكددري، تددامر،6)

 .229ص

، اإلدارة )أصددول المبددادو  ووظددائف المنشددأة مددع حداثددة وتحددديات القددرن 2007( المغربددي، كامددل محمددد،7)

 .511، عمان ، دار الفكر، ص 1الحادي والعشرين(ط

 .201( نجم، نجم عبود،مرجع سابق ، ص 8)
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الذي تعمل فيه"
(9)
أي هو ما يجب على المؤسسة القيام به لمعالجة وحل المشكالت  

 التي تواجه المجتمع. 

فقد عرف المسؤولية االجتماعية بأنها " التزام على المؤسسة  HOLMESأما  

عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من   اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك

األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث 

وخلق فرص عمل وحل مشكالت اإلسكان والمواصالت وغيرها"
(10)

كما تشير  

إحدى الدراسات الحديثة أنه توجد على األقل تسعة معاني لمفهوم المسؤولية 

المعاني يمكن تصنيفها في ثالث مجموعات عامة االجتماعية  هذه
(11)

: االلتزام 

 االجتماعي رد فعل اجتماعي واالستجابة االجتماعية. 

ومما سبق نجد أن هناك عدة تعريفات مختلفة للمسؤولية االجتماعية إال أنها في     

األخير هي االلتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخالقيا والمساهمة بشكل 

 عال في تحقيق التنمية  وتحسين ظروف العيش للعاملين.ف

 ثانياً: التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية: 

تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية تطورا ملحوظا وأصبح االهتمام بهذا المفهوم من 

سمات اإلدارة الفعالة. ومفهوم المسؤولية االجتماعية ليس حديث العهد وإنما له جذور 

 خية عميقة. تاري

ً لتطور مفهوم المسؤولية  وسنوجز فيما يلي المراحل التي تشكل إطاراً فكريا

 االجتماعية
 الثورة الصناعية واإلدارة العلمية:  .1

ارتبطت فكرة نشوء المسؤولية االجتماعية وبمرحلتها األولى مع قيام المشاريع  

م المخترعات العلمية في الصناعية أثناء الثورة الصناعية حيث كانت بداية استخدا

الشركات التي كانت تركز جهودها على تحسين أدائها االقتصادي ومحاولة لكسب 

أكبر كمية ممكنة من األرباح وفي هذه المرحلة كان هناك استغالل غير اعتيادي 

لجهود العاملين والموارد البشرية وظروف العمل المأساوية واألمراض المهنية 

ة والجماعية وهدر الموارد و تشغيل األطفال والنساء في وإصابات العمل الفردي

ظروف عمل قاسية وأجور متدنية وغيرها كثير مقبولة كثمن اجتماعي وكان االهتمام 

                                           
م ، المسئولية االجتماعيدة لمنظمدات 2005محسن منصور، وصالح مهدي محسن العمري ، ( الغالبي ، طاهر9)

األعمال وشفافية نظام المعلومدات ، دراسدة تطبيقيدة علدى لعيندة مدن المصدارف التجاريدة األردنيدة ، مجلدة 

 . 216، ص 36العلوم اإلنسانية ،عمان ، عدد 

 .216( المرجع السابق ، ص 10)

،إدارة األعمددال )النظريددات ونمدداذق تطبيقددات( اإلسددكندرية ، الدددار 2005لددرحمن، ( إدريددس، ثابددت عبدددا 11)

 الجامعية، ، 

 .175ص 
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في هذه الفترة بمعايير العوائد واألرباح على حساب جميع المعايير األخرى وقد ظلت 

القرن العشرين حيث هذه الحالة قائمة في القرن التاسع عشر والربع األول من 

مصلحة األعمال هي المصلحة العليا والربح هو القيمة االقتصادية العليا. إال أن هذه 

األفكار لم تصمد كثيراً أمام األزمات االقتصادية التي شهدها العالم في مواجهة ندرة 

المواد وانخفاض األجر وسواء أجواء العمل...إلخ.  وقد انعكس ذلك على بروز بعض 

ار داخل المؤسسة أو خارجها في كونها على استعداد لخلق أجواء تعارض إدارة األفك

 المؤسسة إذا أهملت مسؤوليتها االجتماعية اتجاههم. 

وبددددافع زيدددادة كفددداءة اسدددتغالل المدددوارد خصوصددداً القدددوى العاملدددة انددددفع الدددبعض  

ن مدددن رجدددال األعمدددال والمدددالكين للمصدددانع لدراسدددة كيفيدددة تحسدددين إنتاجيدددة العددداملي

عدددن طريدددق دارسدددة الوقدددت والحركدددة وطريقدددة إنجددداز العمدددل األفضدددل مدددع التركيدددز 

علدددددى تحفيدددددز العددددداملين بالوسدددددائل الماديدددددة وذلدددددك مدددددن خدددددالل تحسدددددين األجدددددور 

المدفوعدددة للعددداملين ولكدددن مقابدددل جهدددد كبيدددر يبذلونددده إلعطددداء إنتددداق أكبدددر وهندددا 

لمسددددؤولية نسددددتطيع القددددول أن إدارات الشددددركات قددددد أدركددددت جانبدددداً بسدددديطاً مددددن ا

االجتماعية تجسد في تحسين أجور العاملين)
12
) 

 مرحلة العالقات اإلنسانية:  .2

بدددددأ فدددددي هدددددذه المرحلدددددة االهتمددددام بالمسدددددتفيد األول واألقدددددرب للمدددددالكين وهدددددم  

العدددداملون نظددددراً لتزايددددد اسددددتغالل العدددداملين وإصددددابات العمددددل الكثيددددرة والوفيددددات 

ء فدددي ظدددروف مزريدددة أدى هدددذا إلدددى الناتجدددة عنهدددا وكدددذلك تشدددغيل األطفدددال والنسدددا

بددددروز تيددددارات تطالددددب بتددددأمين السددددالمة واألمددددان فددددي العمددددل وتقلددددي  سدددداعات 

العمل أي ضرورة االهتمام وإعادة النظر في ظروف العمل
13
  . 

 مرحلة تأثير األفكار االشتراكية:  .3

تعددددد األفكددددار االشددددتراكية التددددي انتشددددرت فددددي الدددددول الصددددناعية والتددددي كانددددت  

ف نقددديض مدددن الرأسدددمالية واالقتصددداد الحدددر وحريدددة األعمدددال مدددن تقدددف علدددى طدددر

العالمددددات البددددارزة التددددي دفعددددت الشددددركات فددددي الغددددرب إلددددى تبنددددي الكثيددددر مددددن 

عناصدددر المسدددؤولية االجتماعيدددة التدددي تخددد  المسدددتفيدين بددداختالف أندددواعهم فمدددن 

أبددرز المطالددب التددي نددادى بهددا العدداملون فددي الغددرب هددو مددا يتعلددق بظددروف العمددل 

قاعددددد والضددددمان االجتمدددداعي وإصددددابات العمددددل واالسددددتقرار الوظيفي.وهندددداك والت

مددا تددم اعتمدداده مددن هددذه المطالددب فددي بعددض الشددركات األمريكيددة مددن قبددل ظهددور 

حتى األفكار االشتراكية والشيوعية)
14
) 

                                           
 . 217( الغالبي ، طاهر حسن منصور، وصالح مهدي  محسن العامري ، مرجع سابق ، ص12)

 . 219المرجع السابق ، ص ( 13)

 . 220( المرجع السابق ، ص14)
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 مرحلة الكساد االقتصادي والنظرية الكينزية:   .4

طبيعة االقتصاد الرأسمالي الحر إن األزمات االقتصادية التي كانت تعزي إلى 

ووحداته األساسية )الشركات( التي كانت تعمل وفق مصالحها،، وفي مقدمة هذه 

التي أدت إلى ظهور النظرية العامة )لكينز (  1929األزمات االقتصادية أزمة 

الداعية لتدخل الدولة أثناء األزمات االقتصادية
(15)

 

المؤسسات الصناعية التي ينظر لها بمثابة  فحصول الكساد العالمي الكبير وانهيار 

الركيزة والقاعدة األساسية لالقتصاد قد يلجأ إلى تسريح آالف العاملين ما أدى إلى 

اضطرابات كثيرة حيث فقد األفراد ثقتهم بها كما برزت أصوات تدعو إلى تدخل 

ات إلى الدولة لحماية مصالح العاملين، وإيجاد فرص عمل بديلة لهم أدت هذه الدعو

تهيئة أو بناء أرضية متينة وصلبة تكون بمثابة توجه لتأصيل أفكار وضبط وتحديد 

عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات)
16
 ) 

 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التوسع الصناعي:  .5

تعد هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في انتشار مفهوم المسؤولية االجتماعية  

الحديثة فالحرب العالمية األولى والثانية شكلتا تجربة مهمة في تدخل الدولة بصورته 

في مجاالت عديدة وتوجيه االقتصاد في الدول المتحاربة مما جعل تدخل الدولة مسألة 

واردة في كل مجال ال يتم األداء فيه وفق معايير مقبولة، مما عزز دور النقابات 

ظروف العمل وسن القوانين التي تحمي العاملين وتعالت أصواتها بالمطالبة بتحسين 

وتعزز مشاركتهم في مجال اإلدارة، فالمشاركة بالقرار وتحديد حد أدن لألجور ، 

واشتراك العاملين باإلدارة ونظم التأمين االجتماعي والصحي وقوانين معالجة حوادث 

ار إليها العمل ، وظهور جمعيات حماية المستهلك  كله كان ناتج التطورات المش

سابقاً، وهو ما أدى إلى قفزة حقيقية في ضرورة تبني المسؤولية االجتماعية من قبل 

الشركات وليس طرحاً نظرياً فقط)
17
 ) 

 مرحلة القوانين والمدونات األخالقية:  .6

لقد تجسدت النداءات واالحتجاجات في المراحل السابقة في تشكل قوانين ودساتير  

الشركات بصياغتها وتبنيها وبدأت األهداف االجتماعية  أخالقية بدأت الدول قبل

واالستعداد لاللتزام بالقيام األخالقية بالظهور في شعارات الشركات ورساالتها بشكل 

( وهي عبارة   (Global Compcct واضح وهذا ما سعى إليه الميثاق العالمي

ن طريق احترام عالمية طوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية االجتماعية  للشركات ع

ً لقوانين العمل كضمان األجور العادلة  هذه الشركات أو القطاع الخاص عموما

                                           
 . 200ص  ( نجم، نجم عبود ، مرجع سابق ،15)

 . 220الغالبي ، طاهر حسن منصور ، وصالح مهدي  محسن العامري ، مرجع سابق ، ص(16)

 . 202(نجم ، نجم عبود ، مرجع سابق ، ص 17)
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للموظفين وضمان األمان للموظفين وغيرها من األمور وقواعد الحفاظ على البيئة 

 كإنتاق منتجات ال تدمر البيئة وغيرها. 

حقوق اإلنسان ويطرح الميثاق العالمي تسعة مبادو أساسية اثنان منها يتعلقان ب 

حيث يطلب الميثاق من الشركات دعم هذه الحقوق واحترامها وأربعة منها تتعلق 

بقوانين العمل وتتمثل في احترام الحرية النقابية للعمال وحقهم في التفاوض 

الجماعي.. إلخ وثالثة منها تتعلق بالبيئة وتتمثل في الطلب من المؤسسات انتهاق 

ديات التي تواجه البيئة واالنخراط في مبادرات لتشجيع سلوك بناء فيما يتعلق بالتح

المسؤولية تجاه البيئة.. وغيرها من التوجهات التي تتعلق بالبيئة)
18
) 

 مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية:  .1

تميزت هذه المرحلة بتغيير طبيعة االقتصاد وبرز ظواهر مثل العولمة  

والخصخصة وانتشار شبكات المعلومات ونمو قطاع الخدمات تحمل هذه المظاهر 

مخاوف حقيقية وذلك لتزايد هيمنة الشركات العمالقة نتيجة لتخلي الحكومات عن 

ه معها من تسريح دورها التقليدي بسبب اتساع نطاق عملية الخصخصة وما حملت

للعاملين. وهنا البد من اإلشارة إلى صناعة المعلوماتية وشبكة االنترنت وقد تولدت 

ً جديدة و قضايا جديدة وأنواع من االنتهاكات والتجاوزات التي تربط  عنها قيما

بالطبيعة الرقمية لالقتصاد الجديد. كل هذا يحث المؤسسات لتطوير التزاماتها 

ً وأن انهيار بعض الشركات العمالقة في االقتصاد ومبادراتها االجتم اعية خصوصا

األمريكي مثل )أترون(، قد كشف عن عدم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات 

األعمال من حيث شفافية نظام المعلومات واإلفصاح المحاسبي الصادق عن موقعها 

ة السهم بشكل غير صحيح المالي وأصولها الحقيقية وعدم تضخيمها بهدف تعظيم قيم

غير صحيح األمر الذي ألحق أضراراً بالغة بالمالكين والمستهلكين والمجتمع على حد 

 سواء. 

مما سبق فإن تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية قد حصل بشكل متدرق وعبر  

مراحل زمنية طويلة لكي يوضح التطور في انتقال المسؤولية االجتماعية من مفهوم 

س بمعايير محدودة تخ  الوضع الداخلي للعاملين في المنظمة إلى مفهوم بسيط مقا

ً من خالل االهتمام بالمجتمع كلل والبيئة الخارجية بمختلف  أكثر شموالً واتساعا

شرائحها ومكوناتها لكي تأخذ أبعاداً ومجاالت شتى)
19
 ) 

 ثالثا:فوائد تبني الشركات  للمسؤولية االجتماعية:

الدراسات إلى الفوائد المتزايدة التي جنتها العديد من الشركات  أشارت العديد من  

جراء تبنيها للمسؤولية االجتماعية في عملها ضمن  خالل العقود الماضية،

                                           
(
18

 225الغالبي، طاهر حسن منصور، وصالح مهدي  محسن العامري، مرجع سابق،ص (
19

 228(المرجع السابق، ص(
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إستراتيجيتها التنظيمية ، استجابة للضغوط و التحديات الخارجية والداخلية التي 

ية واالقتصادية واجهتها تلك المنظمات ومنها الضغوط التشريعية واالجتماع

 والسياسية.

الحكومات  2001عام  Quebeeإذ دعا المؤتمر الثالث المنعقد في مدينة   

والمنظمات الخاصة إلى ضرورة تبني ومراعاة المسؤولية االجتماعية ، كما اُعتمدت 

المسؤولية االجتماعية للمنظمة ضمن برامج حقوق اإلنسان في كندا وتم إدخالها ضمن 

 ياسة للحكومة.األولويات الس

لذلك اهتمت العديد من الشركات  بالتعرف على آراء األفراد حول أدائها فسارعت 

بوضع استبيان من خالل مواقعها على شبكة اإلنترنت للتعرف على اإلجراءات التي 

يمكن أن تجعلها مسؤولة اجتماعياً بشكل أكبر ، وكذا التعرف على البرامج التي تبنتها 

 من أنحاء العالم حول المسؤولية االجتماعية.المنظمات األخرى 

كما تناولت العديد من البحوث و الدراسات العالقة بين األداء االجتماعي للشركات  

شركه إلى وجود عالقة ارتباط  62وبين أدائها المالي حيث أوضحت  دراسة على 

حوثةإيجابية بين كل من األداء االجتماعي واألداء المالي لتلك الشركات المب
(20)

 

فقد قسم الفوائد التي يمكن ان تحققها الشركة جراء تبنيها لمفهوم   connollyأما    

المسؤولية االجتماعية الى قسمين رئيسين هما الفوائد المالية والفوائد االجتماعية 

إلى أن الشركة إذا لم تلتزم بمبادو   Connollyفبالنسبة للفوائد المالية يشير 

المسؤولية االجتماعية فإنها ستتكبد تكاليف باهظة وستدفعها على شكل تعويضات 

للمتضررين من أصحاب المصالح بما فيهم حماة البيئة والذين يمكن أن يطالبوا 

 الشركة بدفع تكاليف الضرر البيئي.

االجتماعية سيعرضها للمقاطعة من  كما أن عدم التزام الشركة بمبادو المسؤولية   

%( من المصارف األمريكية 88قبل أصحاب المصالح  حيث أثبتت الدراسات أن ) 

غيرت من إجراءات إقراض األموال لبعض المنظمات التي يحتمل أن تسبب ضررا 

 بيئيا في المستقبل.

منتجات على أن المستهلكين ل  Connollyأما بالنسبة للفوائد االجتماعية فيؤكد   

العديد من المنظمات قد بدءوا بأخذ مجال المسؤولية االجتماعية لتلك المنظمات في 

االعتبار عن اتخاذ قرارات الشراء على ذلك
(21)

 

                                           
د التسددويقية للمسددئولية االجتماعيددة للمنظمددات وانعكاسدداتها علددى ، األبعددا2003( الحمدددي ، فددؤاد حسددين ،20)

 .41المستهلك صنعاء، ص

(21)  Connolly Darren  " the case of corporate social reportig" 2001. 
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على أن الشركات التي تواجه المتاعب لمراجعة مسؤولياتها   crayو يؤكد 

فع طويلة األجل االجتماعية والبيئية وإجراء التعديالت الالزمة لتطبيقها، ستحقق منا

وذات أهمية تجعلها تتفوق على منافسيها األقل دارية بمثل تلك القضايا
(22)

 

كما أوضحت دراسة أن الشركات التي كان لها اهتمام بالمسؤولية االجتماعية حققت 

ً في أسعار أسهمها بنسة ) %( عن الشركات التي لم يكن لديها اهتمام بهذا 5فارقا

الجانب
(23)

 

( الفوائد التي تحققها المسؤولية focalمؤسسة الكندية لألمريكيتين )وقد قسمت ال   

 االجتماعية للشركات إلى قسمين: 

 أوالً: الفوائد للشركات: وتتمثل في:

.إنتاجية عالية للعاملين 

.والء اكبر للعاملين 

.انخفاض عدد الدعاوى القضائية 

.رضاء عالي للمستهلكين 

 زيادة مبيعاتها.تحسين سمعة المنظمة وبالتالي 

.ارتفاع قيمة أسهم المنظمة 

 ثانياً: الفوائد للمجتمعات وتتمثل في:

) تعزيز الحقوق األساسية ) الصحة ، التعليم ، حقوق العاملين، ... وغيرها 

.المساهمة في التطوير والتنمية 

تحسين البيئة
(24)

 

 رابعا: وظيفة المسؤولية االجتماعية في إدارة العالقات العامة:

ترتبط المسؤولية االجتماعية ارتباطاً وثيقاً بإدارة العالقات العامة في أي منشأة حيث 

 يتعدى مفهوم العالقات العامة.

وقد اتسعت مفاهيم العالقات العامة وأساسياتها خالل العقد األخير بسبب التطورات   

ة والسياسية الجديدة التي تنشأ في مجتمعنا في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعي

حتى أضحت العالقات العامة ذات أهمية أكثر لممارسة دورها المنوط بها في كافة 

المجاالت وهناك من يؤكد بأن العالقات العامة من الناحية العلمية ليست إال أساليب 

علمية وعملية لترجمة اإلطار الفكري االجتماعي الجديد إلى واقع عملي ملموس
(25)

 

                                           
 (22) Cray ,R , Chapman "Accounting for the    E nvironmenth"1993. 

 .42( الحمدي، فؤاد حسين، مرجع سابق، 23)

 (24) www.focal.ca. 

 45ا ، مرجع سابق ، ص 1980( البادي ، محمد، 25)

http://www.focal.ca/
http://www.focal.ca/
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عي الهندي راو واألمريكي ليرنر أن اإلعالم قوة ال يستهان بها ويتفق عالما االجتما

في عملية التطوير والتحضر لما له من قدر على نقل الخبرات لآلخرين والمجتمعات 

إلى الناس، وخاصة تلك المجتمعات التي تسعى إلى االنتقال من الصورة التقليدية إلى 

فعة للتعبير خاصة وأن وسائل الصورة الحديثة بما توفره من وعي ينعكس كقوة دا

اإلعالم الحديثة قد صارت في متناول غالبية سكان العالم"
(26)

 

ويؤكد كثير من المهتمين بأن "مسؤولية العالقات العامة البد أن تمتد إلى جميع   

العاملين بالمؤسسة كان لهم اتصال مباشر بأي جمهور من جماهير هذه المؤسسة في 

هم ببعض هذه الجماهير خارق نطاق العمل في المواقف مجال العمل أو كان اتصال

االجتماعية المختلفة"
(27)

 

فيما يرى  رمضان " بأن العالقات العامة تبني أساسا على أسس أخالقية وهي تستند 

إلى مفهوم أخالقي نابع من صفات الصدق واالستقامة والشعور بالكرامة واالعتزاز 

يني رئيس مجلس إدارة شركة مونسانتو بها ويستشهد بما قاله السيد ادجار كو

 للكيماويات:

"إن العالقات العامة تنطلق من أن المنشأة يجب أن تتصف بكل ما يمكن اعتباره  

أخالقاً حميدة بالنسبة للفرد"
(28)

 

إن دور إدارة العالقات العامة في هذا المجال ينصب على تنمية مهارات االتصال     

بالمعلومات الكافية عن المؤسسة كما يلزم تنظيم عند هؤالء العاملين وتزويدهم 

دورات دراسية في فنون االتصال وأساليب التأثير واإلقناع لجميع العاملين الذين لهم 

اتصال مباشر بالجمهور وإمدادهم بالمعلومات الكافية عن المؤسسة التي يعملون بها 

ً بالحقائق وعن برامجها وإنجازاتها وأهدافها لكي يكون اتصالهم بالجمهو ر مدعما

المؤكدة والبيانات الصحيحة وعلى هؤالء العاملين أن يساهموا في عملية االتصال 

الصاعد ومن الجماهير إلى اإلدارة لكي تتعرف اإلدارة عن آراء الجماهير واتجاهاتها 

وتعد سياستها وإجراءات العمل بها أن كان هناك ما يدعو إلى التعديل على ضوء 

عدةالمعلومات الصا
(29)

 

 :العالقات العامة مهنة إنسانية أخالقية 

ومن أبرز ما يميز نشاط العالقات العامة بصفة أساسية وهو االلتزام األخالقي      

مثل الثقة والمصداقية والنزاهة واألمانة والموضوعية والتفاهم المتبادل لعالقات 

                                           
 . 139، الشارقة، ص2، اإلعالم المتخص  .. دراسة وتطبيق ، ط2002( عمر ، السيد أحمد مصطفى ،26)

 .59لكتب ،  ص   ، القاهرة ، عالم ا3، األسس العلمية للعالقات العامة ، ط 2002( عجوة ، علي، 27)

، عمدان ، دار صدفاء ، ص   1، العالقات العامدة فدي منشدأت القطداع الخداص ، ط 1998( رمضان ، زياد، 28)

27. 

 .60( عجوة، علي ، مرجع سابق، ص 29)
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العامة هي مهنة إنسانية  أخالقية في  المقام األول
(30)

 

رى مختصون إعالميون بأن الهدف األسمى للعالقات العامة هو "تحقيق وي    

االنسجام والتوافق في المجتمع الحديث الذي تعتريه التغيرات السريعة"
(31)

 

وقد أشار البادي إلى أن  العالقات العامة كمهنة ذات طبيعة خاصة لها مفهوم شامل   

ً بأنها تعني في جانب منها أن المؤسسة ككيان في المجتمع له أهدافه  ومتكامل مبينا

وإمكانياته وعليها أن توفق بين مصالحها ومصالح جماهيرها
(32)

 

 :تنمية المجتمع 

دورها في المسؤولية االجتماعية بتوظيف وسائل تسهم العالقات العامة من خالل 

 االتصال ألن تلعب دوراً هاماً في التنمية وتعميق الوعي التنموي لدى المجتمع.

ومن أبرز أدوار االتصال في عملية التنمية هو "تزويد المواطنين بالمعلومات       

وتقديم أفكار تتعلق الفنية الالزمة والحلول للمشكالت التي قد تعترض التنمية الذاتية 

بادخار المبتكرات والتجديد " إلى جانب "نشر المعلومات المتوفرة عن انجازات 

التنمية الذاتية التي تحققها المجتمعات المحلية لتستفيد من خالصة تجربتها مجتمعات 

ً إلى حفز المجتمعات المحلية األخرى على  محلية أخرى وسيؤدي هذا العمل أيضا

ق عليهامحاكاتها والتفو
(33)

 

ً في تلبية احتياجات قطاعات    و يرى البعض بأن "للعالقات العامة دوراً مهما

عريضة من الجماهير والسيما تلك الحاجات المتنوعة من الثقافة والدين والتوجيه 

والترفيه من خالل ما يتفرع من أنشطة العالقات العامة ووسائل االتصال والتأثير 

بالجمهور"
(34)

 

كستاني االتصال في المجتمع بالجهاز العصبي في جسم اإلنسان بحيث ويشبه تر   

يرتبط بكل عضو وكل خلية من جسم المجتمع مؤكداً أن "االتصال نظام من أنظمة 

المجتمع يؤثر ويتأثر بما يجري في المجتمع فاألمية والمرض والفقر تؤثر على 

فاً بينما الغنى والصحة المجتمع وتبطئ نموه وتؤثر على االتصال فيكون هزيالً ضعي

                                           
العالقات العامة في االجهزة األمنيدة، الريداض، جامعدة ندايف للعلدوم األمنيدة،،  2006( بدوي، عبدالمحسن،30)

 .71ص

، المدداخل األساسدية للعالقدات العامدة، القداهرة، 2008محمد منير حجداب، وسدحر محمدد وهبدي، ( حجاب، 31)

 .59دار الفجر للنشر والتوزيع، ص 

 .174( البادي، محمد، مرجع سابق، ص 32)

، الشدارقة، المكتبدة الجامعدة، ص 6، المددخل فدي االتصدال الجمداهيري،ط2009( الموسى، عصام سدليمان،33)

275. 

 .198، الشارقة ، ص1،إدارة العالقات العامة، ..مفاهيم ومبادو،ط 2008رق شريف،( يونس، طا34)
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ً بأن االتصال يلعب دوراً في حل  والتعليم يساعد على نمو وازدهار المجتمع مبينا

المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
(35)

 

وتستطيع العالقات العامة أن تعبر عن المسؤولية االجتماعية كمنهج عملي بما    

تقدمه لها من خطوات علمية وعملية تصل بها إلى أهدافها فالعالقات العامة تقدم 

للمسؤولية االجتماعية كاتجاه أيدلوجي األساليب العلمية والعملية من خالل التخطيط 

ياسات ومن خالل تنفيذها ومن خالل تقويمها لنقل أفكارها إلى خطط وبرامج وس

أيضا
(36)

 

 :تكثيف التغيرات االجتماعية 

ويرى البادي أن  العالقات العامة تستطيع أن تكثف التغيرات االجتماعية وتحلل     

اتجاهاتها وتفسر مضمونها وترسم الطريق إلى مواجهتها مشيراً إلى أن هذه المهمة 

 الجتماعية للمشروعات الصناعية"تجعل العالقات العامة الحواس ا

ويضيف"العالقات العامة تستطيع أن تعبر عن الضمير االجتماعي للمشروعات   

الصناعية وهي تحاول تحقيق التجانس والتوافق بين مصالحها ومصالح األفراد 

والجماعات والتنظيمات األخرى داخلها وحولها في المجتمعات المحلية التي تنتمي 

إليها"
(37)

 

 الخبرة المباشرة لدى المجتمع: بناء 

تقوم إدارات العالقات العامة بدور هام في إطار المسؤولية االجتماعية لها أن تقوم     

من خالل تعاملها المباشر مع وسائل اإلعالم وجميع الشرائح المجتمعية التي تحتك 

لدى بهم إلى بناء خبرة لدى أفراد المجتمع وذلك في إطار تشكل الصورة الذهنية 

 اآلخرين.

إن قنوات االتصال بين المنشآت وجمهورها بفئاته المختلفة يجب أن تكون سليمة    

وذات اتجاهين فتساعد بذلك المنشأة على معرفة آراء ومعتقدات الجمهور ومصالحه 

وما يحب وما ال يحب
(38)

 

السائد  كما أن العالقات العامة تهتم بتبصير الجماهير وتفهيمهم والتأثير على الرأي  

بينهم لتحقيق غايات تتفق مع صالح تلك الجماهير" كما أنها تبين اتجاهات الرأي العام 

لدى جماهيرها ومدى حاجاتهم"
(39)

 

                                           
،الريددداض ، دار المفدددردات للنشددددر 1، مهددددارات االتصدددال،ط2008( تركسدددتاني، عبددددالعزيز عبدالسدددتار،35)

 .25والتوزيع، ص

 .186( البادي، محمد ، مرجع سابق، 36)

 169( المرجع سابق، ص 37)

 84ابق، ص ( رمضان، زياد ، مرجع س38)

،االتصدددال والعالقدددات العامدددة فدددي المجتمدددع المعاصدددر، االسدددكندرية 1996( عريدددب، غريدددب عبدالسدددميع،39)

 .203،مؤسسة شباب الجامعة، ص  
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 :تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات 

تطلع إدارات العالقات العامة بدورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات    

ثلة فضالً عن نشر فكر التنمية المستدامة في لوقت الذي لدى المجتمع والشركات المما

 تنخرط فيه العديد من الشركات في ممارسات تجارية ضارة.

وتظهر أهمية هذا الدور في اآلونة األخيرة الذي أصبحت فيه المسؤولية      

االجتماعية فكر سائد حيث توجب على إدارات العالقات العامة ومن واجباتها في 

االجتماعية على تعزيز برامج المسؤولية االجتماعية للشركات ذات الصلة المسؤولية 

 ومجاالت العمل.

وتستطيع العالقات العامة  أن تجعل من المشروعات الصناعية تتوافق وتتكيف مع    

الجماعات االقتصادية واالجتماعية بدون ان تفقد شخصيتها المتميزة ويضيف بأن 

عل مديري المشروعات الصناعية أكثر التزاماً العالقات العامة تستطيع أن تج

بمسؤوليتهم االجتماعية وبالسياسات والقرارات واإلجراءات والخطط والبرامج 

ً لوجه مع  ً في دائرة الضوء وجها المعبرة عنها وذلك من خالل وضعهم دائما

الجماهير
(40)

 

 :التوعية والتثقيف والتعليم 

ولية االجتماعية في استثمار المجتمع من يبرز الدور االجتماعي إلدارات المسؤ   

 خالل توعية وتثقيف المجتمع عبر االستفادة من وسائل اإلعالم.

فكلما زاد المستوى التعليمي والثقافي لدى الجمهور كلما زادت مطالباته وتوقعاته     

بإتباع الشركات لألسس األخالقية في تعاملها مع جماهيرها"
(41)

 

أهمية نشر المعرفة اإلنسانية الهادفة وتعميقها وإثراء العقل  كما يؤكد البعض على    

والشخصية والمساعدة في رفد مهارات اإلنسان وذلك من خالل االستفادة من وسائل 

اإلعالم
(42)

. 

وهناك عالقة تبادلية بين االتصال والتعليم والتربية فاالتصال يمثل مؤسسة للتنشئة    

جيل وكذلك نظام التربية والتعليم واالتصال يكمل االجتماعية لنقل التراث من جيل ل

دور المدرسة والجامعة ونظام التعليم يمد مؤسسات االتصال بالكوادر 

المتخصصة"
(43)

. 

 

 

                                           
 .171( البادي، محمد، مرجع سابق، ص 40)

 .27، العالقات العامة.. مفاهيم وممارسات، القاهرة ،دار الهالل، ص 1996( جودة، محفوظ أحمد،41)

 .171الموسى، عصام سليمان ، مرجع سابق ، ص ( 42)

 26( تركستاني، عبدالعزيز عبدالستار،مرجع سابق ، ص 43)
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 :وسيلة ضغط اجتماعي 

يتعين على إدارات العالقات العامة استخدام قوة الشركات ومكانها التي تعمل    

ضمنها في توظيف مكانة هذه الشركات كوسيلة ضغط على الجهات أو القطاعات 

 الحكومية واألهلية لتعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه من كافة الجوانب.

ماهير والتأثير عليهم بهدف وللعالقات العامة دور كبير في مجال استقطاب الج   

الحصول على تأييدهم كما ان العالقات العامة تعتبر حلقة وصل بين السياسيين وبين 

الجماهير
(44)

. 

ويرى الموسى بأن العالقات العامة  نشاط اتصالي يعترف بسلطة الرأي العام    

والقادرة  مشيراً إلى أن التعرف على موقف الرأي العام يتم من خالل العالقات العامة

على الوصول إلى الجماهير المختلفة والقادرة في الوقت نفسه على التأثير في القرار 

النهائي للمؤسسة مؤكداً أن "العالقات العامة ال تمثل المؤسسة والعاملين فيها فقط 

وإنما تمثل الرأي العام الذي تتعامل معه المؤسسة أيضاً"
(45)

 

 :دعم منظمات القطاع الثالث 

على إدارات العالقات العامة من واقع مسؤولياتها االجتماعية دعم منظمات  يجب    

القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية والتي تقوم بخدمة المجتمع وذلك من خالل 

توفير الدعم المادي والمعنوي بحيث تأخذ هذه المنظمات دوراً أكبر في دعم المجتمع 

 والمساهمة في تنميته.

العالقات العامة في هذا المجال من خالل "مد جسور التعاون مع  ويتضح دور     

المؤسسات الرسمية واالستفادة من دعمها عن طريق القوانين أو المساعدات المالية 

ناهيك عن الدعم المعنوي الرسمي"
(46)

 

 :وسيلة تقويم 

ى تقدم  العالقات العامة  أساليب علمية لتقويم مدى ما تحقق من نتائج ترتبت عل   

ممارسته للمسؤولية االجتماعية ويتجه التقويم هذا إلى أربعة اتجاهات أولها تقويم 

سياسات المشروع الصناعي وقراراته ومعامالته وعالقاته المعبرة عن مسؤوليته 

االجتماعية وثانيها تقويم اآلثار التي تترتب على مزاولة المسؤولية االجتماعية وثالثها 

االتصال المزدوجة تحديد مدى التفاعل ورابعها تقويم جهاز تقويم مدى فعالية قنوات 

العالقات العامة ذاته لتحديد مدى كفاءته في ترجمة المسؤولية االجتماعية
(47)

 

                                           
 25( جودة، محفوظ أحمد، ص 44)

 251( الموسى، عصام سليمان، مرجع سابق، ص 45)

، دور وسددائل االتصددال الجمداهيري فددي دعددم وتطددوير أداء المؤسسددات 2006( الصدالحات، سددامي محمددد، 46)

 .64األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ص الوقفية 

 .172( البادي، محمد، مرجع سابق، ص 47)
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ويتضح مما سبق بأن المسؤولية االجتماعية في العالقات العامة من أبرز مقومات    

 إلنسانية.العمل العالقاتي كونه يتجه بهذه المهمة لخدمة اإلنسان وا

وتتضمن العالقات العامة مسؤولية اجتماعية تتضمن عمليات تغيير اجتماعي    

مقصود لتحقيق فوائد مطلوبة لإلنسان في مستوياته المختلفة فضالً عن تحقيق الفائدة 

 للجماهير والمؤسس .

 الخاتمة : 

إن المسددددئولية االجتماعيددددة للشددددركات أصددددبحت القضددددية األكثددددر اهتمامددددا فددددي  -1

اق التنميدددة المسدددتدامة والتدددي يتطلدددب مدددن القطددداع الخددداص أن يدددؤدي دورا أعظدددم سدددي

فددي رفددع مسددتوى رفاهيددة المجتمددع ، والحفدداظ علددى البيئددة ، إمددا رضددوخا لضددغوط 

أفدددراد ومنظمدددات المجتمدددع ، أو رغبدددة فدددي المحافظدددة علدددى سدددمعة طيبدددة للشدددركة 

 في المجتمع .

االجتماعيددددة وإدارة العالقددددات تبددددين أندددده هندددداك ارتبدددداط بددددين وظيفددددة المسددددؤولية  -2

 العامة وهما جزء ال ينفك عن بعضهما البعض في الشركات عينة الدراسة .

أتضدددح أن جميدددع الشدددركات لدددديها مجددداالت المسدددؤولية االجتماعيدددة سدددواء كاندددت  -3

فدددي إدارة العالقدددات العامدددة أو بدددإدارة مسدددتقلة أو كاندددت تحدددت مظلدددة اإلدارة العامدددة 

 وإن اختلفت درجة االهتمام بهذه المجاالت والبرامج . بالمسؤولية االجتماعية

تددددم التعددددرف علددددى طبيعددددة مجدددداالت وبددددرامج المسددددؤولية االجتماعيددددة وأن لكددددل  -4

شددركة اهتمددام بتفدداوت ، ولكددنهم اجتمعددوا جميعدداً فددي خدمددة المجتمددع مددع االخددتالف 

 ج .في قضية تقديم البرامج واإلبداع فيها ومدى تفاعل المجتمع مع تلك البرام
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 المصادر والمراجع :

 أوال : العربي منها :

،إدارة األعمددددال )النظريددددات ونمدددداذق 2005، ثابددددت عبدددددا لددددرحمن ،  إدريددددس – 1

 تطبيقات( اإلسكندرية ، الدار الجامعية .

م ، القددداهرة ، 1980البددادي ، محمددد، المسددئولية االجتماعيددة والعالقددات العامددة، – 2

 . 1مكتبة األنجلو المصرية ، ط 

العالقددات العامددة فددي االجهددزة األمنيددة ، الريدداض،  2006بدددوي ، عبدالمحسددن ، – 3

 جامعة نايف للعلوم األمنية .

البددددددرواري ، نددددددزار عبدددددددا لمجيددددددد ، وأحمددددددد محمددددددد فهمددددددي البرزنجددددددي ،  – 4

، عمدان ، دار 1،إستراتيجيات التسدويق )المفداهيم ، األسدس ، الوظدائف(ط 2004

 وائل للنشر والتوزيع .

، عمددان ، دار  1، التسددويق أسددس ومفدداهيم معاصددرة ، ط 2006، تددامر، البكددري – 5

 .229اليازوري للنشر والتوزيع ، ص

، الريدداض ، 1، مهددارات االتصددال ،ط 2008تركسددتاني، عبدددالعزيز عبدالسددتار ، - 6

 دار المفردات للنشر والتوزيع .

مارسدات ، القداهرة ، ، العالقات العامة . مفداهيم وم1996جودة ، محفوظ أحمد ،  – 7

 دار الهالل .

، األبعدددداد التسددددويقية للمسددددئولية االجتماعيددددة  2003الحمدددددي ، فددددؤاد حسددددين ،  - 8

 للمنظمات وانعكاساتها على المستهلك صنعاء .

، المدداخل األساسدية  2008حجاب ، محمد منير حجاب ، وسدحر محمدد وهبدي ،  – 9

 ر والتوزيع .للعالقات العامة ، القاهرة ، دار الفجر للنش

،  1، العالقددات العامددة فددي منشددات القطدداع الخدداص ،ط1998رمضددان ، زيدداد،  – 10

 عمان ، دار صفاء .

،المسئولية االجتماعية للقطداع الخداص ،جددة 2010الزهراني ، ناصر عوض ،  - 11

، دراسدددة ميدانيدددة للشدددركات بمديندددة جددددة  الملتقدددى السدددنوي الثالدددث للمسدددؤولية 

 .24ت التعليمية األهلية واألجنبية ، ص االجتماعية للمنشآ

، دور وسائل االتصدال الجمداهيري فدي دعدم  2006الصالحات ، سامي محمد،  - 12
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، االتصددال والعالقددات العامدة فددي المجتمددع 1996عريدب ، غريددب عبدالسدميع ، – 13

 درية ، مؤسسة شباب الجامعة .المعاصر ، االسكن

، القداهرة ، عدالم  3، األسس العلمية للعالقات العامدة ، ط2002عجوة ، علي ،  – 14

 الكتب .
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، اإلعالم المتخصد  . دراسدة وتطبيدق ،  2002عمر ، السيد أحمد مصطفى ، – 15

 ، الشارقة . 2ط

لواجب الوطني ، المسئولية االجتماعية للشركات بين ا 2006عيران ، رقيه ، - 16

نابلس ، نشرة دورية لسوق فلسطين لألوراق المالية، الربع والمبادرات التطوعية ، 

 األول .

م ، 2005الغالبي ، طاهر محسن منصدور، وصدالح مهددي محسدن العمدري ، -17

المسددئولية االجتماعيددة لمنظمددات األعمددال وشددفافية نظددام المعلومددات ، دراسددة تطبيقيددة 

 36التجارية األردنية ، مجلة العلوم اإلنسدانية ،عمدان ، عددد  على لعينة من المصارف

. 

، الشددركات السددعودية  2007مركددز تمكددين لالستشددارات اإلداريددة والتنمويددة ،  - 18

 والمسئوولية االجتماعية ، جدة ،

، اإلدارة )أصول المبادو  ووظائف المنشأة مدع  2007المغربي ، كامل محمد ، – 19

 ، عمان ، دار الفكر . 1الحادي والعشرين(ط حداثة وتحديات القرن

،  6، المدددخل فددي االتصددال الجمدداهيري ،ط 2009الموسددى ، عصددام سددليمان ، – 20

 الشارقة ، المكتبة الجامعة .

، أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال فدي شدركات  2006نجم ، نجم عبود ،  – 21

 ، عمان ، الوراق للنشر والتوزيع . 1األعمال ،ط

، إدارة العالقدات العامدة ، مفداهيم ومبدادو ، ط  2008يونس ، طارق شريف ،  – 22

 ، الشارقة . 1
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