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 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة
 المصرف التجاري الوطني فرع مصراتة أنموذجا  
 *محمد الهادي خليل       

 الملَخص
تُعد املسؤولية االجتماعية مسألة جوىرية بالنسبة للمنظمات اليت هتدف إىل تعزيز مكانتهـا   اتتمـا اطـي   

أن دراســة ومعر ــة ا اــار اإللابيــة للمســؤولية ومــا توليــو للمنظمــات أو املؤسســات امل تل ــة أ ــب  أمــرا  بــالنظر إىل 
 بالغ األمهية   عامل اليوم.

هبـا ودورىـا    ـورة  االلتـزاموضـرورة  االجتماعيـةهتدف ىذه الدراسة إىل تسـلي  الوـوع علـمه أمهيـة املسـؤولية 
باإلضـــا ة إىل معر ـــة مـــد   مصـــراتة س باملصـــرف التيـــارين الـــو ٍت  ـــرع ومسعـــة املنظمـــة الذىنيـــة لـــد   ـــوع النـــا

 االلتزام هبا.
املــوني ُت القيــاديُت املممللــُت ملــدراع املكاتــ   جمموعــة مــب ولقــد جت يميــا البيانــات مــب عينــة  بقيــة تتكــون مــب

ة  ـــالة ( اســـتبان25حيـــ  جت الصـــول علـــمه عـــدد   مصـــراتة ورؤســـاع األمســـام باملصـــرف التيـــارين الـــو ٍت  ـــرع 
ومـــد جَت لليلهـــا باســـت دام ا تبـــار  البحـــ  وىـــو العـــدد الكلـــ   ـــذه ال تـــة واملممللـــة تتمـــا  اإلحصـــا   للتحليـــ  

      الدراسة.اعتدالية التوزيا هبدف الو ول إىل نتا ج 
ضــعيف   االىتمــام باملســؤولية االجتماعيــة  بينهــا: وجــودمــب  النتــا ج.ومــد  لصــد الدراســة إىل وضــا بعــ  

 املنظمة ميد الدراسة و ارجها  دما ينعكس سلبا  علمه ضعيف االىتمام بالصورة الذىنية ووضعها. دا  
ومب  بلل تلك النتـا ج عـرا الباحـ  جمموعـة مـب التو ـيات هبـدف االىتمـام باملسـؤولية االجتماعيـة  ومـا 

 .منظمةلذلك مب أاٌر إلايب علمه السمعة والصورة الذىنية لل
 م تاحية:كلمات 

 سؤولية االجتماعية:امل -(1
 إمامة عبلمات علمه أساس تبادل املصلحة أو املنا ا امل تل ة. -
 معاونة اتتما واملسامهة   زيادة ر اىيتو وتطويره. -
 الصورة الذىنية: -(2

  وى  الدرجة اليت حيص  عليها املستيي  مب  بلل املقياس الذين أعده الباح   ذا الغرا.    
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                                                                                :مقدمة
املسؤولية االجتماعية ى  التزام املنظمات باإلسهام    التنمية االمتصادية  مب  بلل لسُت أوضاع 

ليت يشهدىا عامل   و  عصرنا الايل و  ني  التغَتات العاملية االعاملُت واتتما اطي  اقا يا  واجتماعيا  و حيا  
األعمال اليوم  قد أُعط  للنشا ات االجتماعية اليت تقوم هبا املنظمات أمهية بالغة  حي  أ ب  علمه ىذه 
املنظمات األ ذ بالسبان تبٍت املسؤولية االجتماعية ياه البيتة الدا لية واخلارجية اليت تشك   ا اإل ار الذين 

تشار م هوم املسؤولية االجتماعية  يصب  مب الصعوبة مبكان علمه تعيش  يو ىذه املنظمات  وما ترسيخ وان
املنظمات التغاض  عب دورىا التنموين وإحساسها باملسؤولية االجتماعية دا   اتتما  حي  أ بحد مطالبة 
أكملر بتحم  جزع مب مسؤولياهتا ياه اتتما  ألن ذلك يعكس اقة املنظمة مبنتسبيها وأجهزهتا  وكذلك اقة 

تما الذين تعم     دمتو  ومب  م كس  تعا  و واحًتامو  دما يؤدين ذلك إىل ذماح املنظمة وضمان بقا ها ات
 واستمرارىا.

 املنظمات اليوم و  ني  احتدام شدة املنا سة ذمُدىا لرص أكملر مب أين ومد مومه علمه  ورهتا   
ة   أذىان  يا املتعاملُت معها سواع  ألن لك  منظمة  ورة ذىني معها أذىان  يا األ راف اليت تتعام  

أن  واستمراريتها  كماألن الصورة الذىنية السنة ديكب أن تسهم   ذماح املنظمة  ختط   ططد لذلك أم مل 
الصورة الذىنية تشكِّ  بناع  علمه مدركات أ حاب املصلحة ألعمال حمددة للمنظمة إىل املد  الذين لع  

 حمددة.أعمال و دمات  لديهم ياه ع  ىذه الصورة تؤار   ردود ال
 البحث:مشكلة 

حي   اليوم تعترب الصورة الذىنية اليت متمل  املنظمة و دماهتا باتتما مب أىم اجلوان    بيتة األعمال 
لتحسُت  ورهتا مب جهة وألداع دور  َعال  والبيتة أ ب  لزاما  علمه املنظمات أن تغََت مب نظرهتا للميتما 

  أ ر .اتتما مب جهة  وإلايب  
ىذا ومد متد مبلحظة أن ىناك نقص أو تقصَت مب جان  جهة البح    االىتمام مبوضوع الصورة 
الذىنية اليت حيملها األ راد واجلماعات باتتما اطي  تتممل    جمموعة املعارف واخلربات املًتاكمة املرسومة   

ويعز  الباح  ىذه املشكلة إىل ضعيف  البح  املنظمة ميد أذىاهنم وما  ا مب أاار علمه سلوكهم ياه 
يندرج  يعها لد االلتزام  الذىنية االىتمام والدراسة مب مب  اجلهة بعدة جوان   ا تأاَت مباشر   الصورة 

 مب بينها عزوف اجلهة   إمامة عبلمات هتدف إىل تبادل املصاحل واملنا ا بينها وبُت االجتماعية.باملسؤولية 
 العام.وكذلك ملة االىتمام مبا يسممه بإرضاع اتتما إىل حد ما ومبا يت ق ما الصاحل  اطي  هبا اتتما 
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 البحث:فرضية 

 وااللتزام هبا.يرجا تدين مستو  الصورة الذىنية للمنظمة إىل ضعيف االىتمام بربامج املسؤولية االجتماعية 
  البحث:أهداف 

 :يت: تكمب أىداف ىذا البح    ا 
 اطي .التعرف علمه أمهية الصورة الذىنية للمنظمة وما  ا مب دور   اتتما  -
تسلي  الووع علمه أمهية املسؤولية االجتماعية وضرورة االلتزام هبا   منظمات األعمال وما  ا مب انعكاس  -

  اتتما.علمه  ورة املنظمة الذىنية ومسامهتها   تطوير 
سؤولية االجتماعية مب  رف املنظمة موضوع الدراسة  ولديد مد  االلتزام هبا مب التعرف علمه واما تبٍت امل -

  امل تل ة. بلل استقصاع آراع املبحواُت مب العاملُت   اإلدارات 
التوّ   إىل عدد مب التو يات اليت ديكب أن تسهم   ح  املنظمات  ومراكز تقدمي اخلدمة املباشرة للعمبلع  -

وما لذلك مب أار إلايب  معها املسؤولية االجتماعية ياه خمتليف ال تات اليت تتعام   بص ة  ا ة علمه تبٍت
   الذىنية.علمه  ورهتا 

 :البحثأهمية 
تكمب أمهية البح    كوهنا تتناول جان  املسؤولية االجتماعية للمنظمات اليت لظمه باىتمام مشًتك بُت 

مب اجلوان  اليت أ ب  ال ديكب ملنظمات األعمال الرا دة اليوم أن املنظمة واتتما والبيتة اطيطة  باعتبارىا 
تستغٍت عنها بأين شك  مب األشكال  حي  ديمل  ىذا البح  إسهاما  متواضعا  مب  بلل التعرف علمه مد  
ا التزام املنظمات باملسؤولية االجتماعية مب حي  النظر ومشاركة اتتما اطي    تقدمي اخلدمات امل تل ة ومب
يساىم كذلك   ترسيخ انطباعات ومعارف حسنة   أذىان األ راد باتتما وبالتايل الصورة والسمعة اجليدة 

 لتلك املنظمات .  
 السابقة:الدراسات 

 :بعنوان( 2017المالح ) دينا،دراسة  -1
سوريا(  حي   دراسة أار املسؤولية االجتماعية علمه الصورة الذىنية والوالع لد  عمبلع بنك الربكة   

ىد د الدراسة إىل بيان أار أبعاد املسؤولية االجتماعية   بنك الربكة علمه الصورة الذىنية للبنك لد  العمبلع 
ووال هم  ذه املؤسسة  اعتمادا  علمه ما يقوم بو مب نشا ات ختص املسؤولية االجتماعية  كما هتدف إىل 



 
 محمد الهادي خليل                                             االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة          
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 ىا.التعَرف علمه م هوم املسؤولية االجتماعية وأبعاد
ومد  لصد إىل وجود أاٌر ألبعاد املسؤولية االجتماعية  البعد اتتمع   البعد التعليم  والبعد البيت ( علمه  

ومب  بلل النتا ج اليت تو لد إليها ُعرضد جمموعة مب  للبنك ك  مب الصورة الذىنية ووالع العمبلع 
ملا لذلك مب أاٌر يعود باملصلحة علمه البنك  ة االجتماعيالتو يات هبدف زيادة نشاط البنك مبا خيص املسؤولية 

 والعمبلع واتتما.
 بعنوان:( 2016) وعلي الطاهردراسة خوجلي كوثر  -2

 املسؤولية االجتماعية وأارىا علمه الصورة الذىنية للشركات(  وهتدف ىذه الدراسة إىل معر ة أار املسؤولية 
 تصاالت السودانية.االجتماعية علمه لسُت الصورة الذىنية لشركات اال

و لصد إىل وجود عبلمة إلابية بُت املسؤولية االجتماعية والصورة الذىنية  كما أو د مت ذين القرار إىل 
 تطبيق املسؤولية االجتماعية دا   املنظمة و ارجها لتحسُت الصورة الذىنية للشركة. 

  بعنوان:( 2016هيثم ) غبن،دراسة أبو  -3
ية   إدارة الصورة الذىنية للبنوك العامة    لسطُت وأارىا علمه امليزة التنا سية(   دور املسؤولية االجتماع

ومد ىد د الدراسة إىل التعرف علمه الصورة الذىنية اليت كونتها البنوك العاملة    لسطُت لد  مؤسسات 
 اتتما املدين   جمال املسؤولية االجتماعية  وأار ذلك علمه مومعها التنا س .

 لصد الدراسة بورورة أن تكا   البنوك لتطوير وإدارة  ورهتا الذىنية  صو ا   يما خيص املسؤولية كما   
االجتماعية  وذلك ملا لو مب أاٌر   تعزيز عبلمات إلابية ما اتتما وجمموعات املصلحة اخلا ة وآ رون 

  تنا سيا .لتحقيق موضوعا  
 بعنوان: (2016)نعيمة  القطراني،دراسة  -4

 عومات تبٍت م هوم املسؤولية االجتماعية   املنظمات الن طية الليبية.م
ىد د ىذه الدراسة إىل معر ة معومات تبٍت م هوم املسؤولية االجتماعية   املنظمات الن طية الليبية التابعة 

سة إىل عدة حي  تو لد الدرا بنغازين للمؤسسة الو نية للن   املتواجدة إداراهتا الر يسية   نطاق مدينة 
كان أمهها عدم وجود رؤية واضحة مب مب  املنظمات ميد البح  رمو تبٍت م هوم املسؤولية االجتماعية   نتا ج.

و لصد كذلك  االجتماعية وأن ىذه املنظمات ت تقر ملصادر التموي  البلزمة لبلىتمام بربامج املسؤولية 
الدعم البلزم لؤلمسام املعنية باىتمام اجلان  بتقدمي جمموعة مب التو يات مب بينها العم  علمه تو َت 

  لذلك.االجتماع  واملسؤولية االجتماعية وتو َت مصادر التموي  والسلطة الكا ية 
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  بعنوان: (2016)عطا اهلل  النويقة،دراسة  -5

عاملة   منطقة أار أ بلميات األعمال واملسؤولية االجتماعية   تعزيز امليزة التنا سية   البنوك التيارية ال
 املكرمة.مكة 

ىد د الدراسة إىل معر ة أار أ بلميات األعمال واملسؤولية االجتماعية   تعزيز امليزة التنا سية مب  بلل 
 املكرمة.دراسة تطبيقية الستقصاع آراع العاملُت   اإلدارة العليا بالبنوك التيارية السعودية العاملة   مكة 

  التنا سية ها وجود مستو  مرت ا أل بلميات األعمال واملسؤولية االجتماعية وامليزة وتو لد إىل نتا ج مب أمه
 التنا سية كما أنيهرت كذلك وجود أار إلايب أل بلميات األعمال واملسؤولية االجتماعية   تعزيز أبعاد امليزة 

سؤولية االجتماعية باعتبار وبالتايل  لصد بتقدمي جمموعة مب التو يات أمهها: تعزيز أ بلميات األعمال وامل
 ودديومتها.ذلك مب أىم املرتكزات لومان ذماح البنوك 

 بعنوان:( 2015قائد ) محمد وعبد الوهابدراسة النشمي  -6
العبلمة بُت املسؤولية االجتماعية والصورة الذىنية للمنظمة  دراسة حالة علمه جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 باليمب(.
سة إىل الكشيف عب العبلمة بُت املسؤولية االجتماعية والصورة الذىنية جلامعة العلوم حي  ىد د ىده الدرا

كما ىد د إىل للي  التزام اجلامعة باملسؤولية    ق  والتكنولوجيا باليمب مب وجهة نظر عينة مب الطلبة 
 العاملُت(. الطلبة  البيتة   اتتما االجتماعية ياه 

 الطلبة  البيتة   اتتما ىناك ارتبا ا  مويا  بُت أبعاد املسؤولية االجتماعية ياه وبالتايل أنيهرت النتا ج بان 
والصورة الذىنية جلامعة العلوم والتكنولوجيا باليمب  أين أن التزام اجلامعة بأبعاد املسؤولية االجتماعية   العاملُت(

 والعاملُت.ة والطلبة كك  سوف يعم  علمه تعزيز الصورة الذىنية لليامعة لد  اتتما والبيت
  البحث:منهجية 

 و يف شام أُست ِدم   ىذا البح  املنهج الو    ألنو األنس  ململ  ىذه الدراسات  والذين يقيف علمه 
التيارين الو ٍت  رع   املصرفوكام  لدور االلتزام باملسؤولية االجتماعية وأارىا علمه الصورة الذىنية للعاملُت   

 أمنوذجا (.مصراتة 
 البيانات.كأداة جلما   االستبانة تم ا تيار استمارة  البيانات ب أداة  ا أما ع

 قد أعتمد الباح  علمه عينة  بقية تتممل    مدراع املكات  ورؤساع األمسام  الدراسة و يما يتعلق بعينة 
ين ما مخسة وعشرون عنصرا  أ (25 حي  ُوزِّعد عليهم استمارة االستبيان  كان إ ايل عددىم  بالكام  
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 % أين املس  الشام  للميموع الكل  للعاملُت القياديُت واملكونُت تتما البح . 100نسبتو 
و  سبي  دراسة املوضوع بشك  جيد  وسعيا  لئلجابة علمه اإلشكالية املطروحة   قد جت تقسيم ىذا البح  

  يل :إىل ابلاة حماور ر يسية كما 
  ية.االجتماعماىية املسؤولية  األول:اطور 
  الذىنية.مد   إىل الصورة  الملاين:اطور 
  والتو يات.للي  البيانات وعرا النتا ج  الملال :اطور 

 .االجتماعيةماهية المسؤولية  األول:المحور  -
 قد أ بحد تشّك  أمهية كبَتة لومان  حديملا  تُعدُّ املسؤولية االجتماعية مب أىم املواضيا اليت جت تداو ا 

حي  أ ب  لزاما  علمه خمتليف املنظمات أن توا مصلحة اتتما الذين  باتتما بيان  ورهتا بقاع املنظمة و 
   يها.البيتة اليت تتواجد  ومسؤوال     اعبل  وأن تكون  ر ا   األساسية تنش   يو ضمب أىدا ها 

  للمنظمات.مفهوم المسؤولية االجتماعية  أواًل:
 وضغو و ألعمال ياه جمتمعاهتا تصاعدا    تأاَتات اتتما لقد را ق التطور   مسؤوليات منظمات ا

حي  أدت ىذه الوغوط أيوا   وتطلعاتو وذلك لتبٍت إدارة منظمات األعمال ىذه مزيدا  مب أىداف اتتما 
إىل أن تتبٌت منظمات األعمال مزيدا  مب االلتزام للطل  االجتماع  سواع  كان م روضا  حبكم القانون أو 

 اتتما.رات اليت تقوم بعدىا إلرضاع باملباد
حي  كان  االجتماعية وعلمه ىذا األساس  قد أورد الباحملون وجهات نظر متعددة بشأن م هوم املسؤولية 

وىذا يتعد   كك  واتتما   واملستهلكُت يُنظر للمسؤولية االجتماعية علمه أهنا التزام ياه العاملُت والعمبلع 
 (.05 :2011     ووري  نص  إىل عبلمة يست يد منها املان  واملتلق  حب التطوع  العم  اخلَتين 

 وى  التزام لتحسُت ر اىية اتتما مب  بلل املمارسات التيارية التقديرية واملسامهات مب موارد الشركة.
ًتاتيييات عب  ريق برامج واس وأعما ا وتعٍت أيوا  التزام املنظمات ياه اتتمعات اليت متارس  يها أنشطتها 

   أبوىربيد  ياسر وعيو يما بُت القوايا االجتماعية والتيارية لومان  لق بيتة عم  مناسبة ومستدامة 
2017: 18). 

كمـــا أن م هـــوم املســـؤولية االجتماعيـــة يـــرتب  مبـــد  االســـتيابة والـــيت   أبســـ  معانيهـــا تعـــٍت مـــد  إمكانيـــة 
  حيــــِت  زرومــــ  لحة أو املنــــا ا بــــُت املنظمــــة واتتمــــا املنظمــــات علــــمه إمامــــة عبلمــــات علــــمه أســــاس تبــــادل املصــــ

ولـًتم األ ـراد  األ بلميـة وى  العم  علمه لقيق النيـاح املـايل بطـرق تأ ـذ بعـُت االعتبـار القـيم  (41 :2017
 (.43: 2020  سعاد وآ رون  ضمومة واتتما واملسامهة   تنمية ومحاية البيتة الطبيعية 
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ردت عدة تعارييف للمسؤولية االجتماعية مب بينها تعرييف جملس األعمال العامل  إضا ة إىل ذلك  قد أو 

حي  ُعرِ ْد بأهنا االلتزام املستمر مب مب  مؤسسات األعمال بالتصرف أ بلميا  واملسامهة    املستدامة للتنمية 
إضا ة إىل  وعا بلهتم لقيق التنمية االمتصادية والعم  علمه لسُت نوعية الظروف املعيشية للقو  العاملة 

 .(17: 2015  روال   احل  و املعايطة  التيما اطل  واتتما كك   المورين
وىـــ  جممـــوع األنشـــطة والـــربامج الـــيت تعـــٍت باجلانـــ  االجتمـــاع  واخلـــَتين ومحايـــة البيتـــة تلتـــزم هبـــا املؤسســـات 

 (.04 :2017   أن الانوين  وبل  عب اجلان  االمتصادين والق بو االمتصادية رمو اتتما الذين تعم  
 (02 :2015  مـرمي جيمـة   بـبالتـزام املؤسسـة يـاه اتتمـا الـذين تعمـ   يـو  بأهنا Druckerومد عرّ ها 

   مــادرينولســُت اخلدمــة  ال قــر وذلــك عــب  ريــق املســامهة مبيموعــة كبــَتة مــب األنشــطة االجتماعيــة مملــ  حماربــة 
2016: 132.) 

ة   منظمات األعمال بااللتزام األ بلم  والتصرف املسؤول ياه جمموعة مب كما تعٍت املسؤولية االجتماعي
ومب أىم األ راف املست يدة مب برامج املسؤولية االجتماعية ذمد كبل  مب   األ راف وىم أ حاب املصلحة

ت   اتتما وىذا بدوره يعكس أن م هوم املسؤولية االجتماعية جاع ليعزز دور ومكانة املنظما  اتتما والبيتة
لمه البيتة اليت ليس  ق  ككيان امتصادين إمنا ككيان اجتماع  يساىم   ح  مشكبلت اتتما وال اظ ع

وعليو ونتيية لتبٍت م هوم املسؤولية   (07: 2012  عبداللطييف   َته وكرزاين  عشوش تعم    إ ارىا  
ملقًتنة   تطبيق املسؤولية االجتماعية وتبنيها مب االجتماعية   املنظمات  بل بد مب وجود العديد مب ال وا د ا

وبالتايل  إن ضرورة القيام بااللتزام   ىذا امل هوم يساىم   القوايا االجتماعية امل تل ة دما    بلل املنظمات
مد يقود املنظمة   لقيق مزايا عديدة كالسمعة اجليدة ولقيق النياح   اعما ا بشك   عال ولسُت 

دما مد ينعكس باإللاب علمه ازدىار املنظمات والو ول   ت املقدمة للعمبلع ولقيق رغباهتم وتطلعاهتماخلدما
 (.15:  2015  إىل أىدا ها املنشودة   العودات

  االجتماعية.أبعاد المسؤولية  ثانياً:
  وى :تتممل  أبعاد املسؤولية االجتماعية   ني  أربعة نقاط 

 الخيرية.المسؤولية  -1
 اتتما ودعم املؤسسات اخلَتية ومشاريا  االجتماعية ومب ىذا النوع املساعدة   ح  املشكبلت ويت

 :2017أسامة     العاين والتأاَت   اتتما مبا يتياوز تعظيم األرباح  العامة.واملشاركة   إدارة الشؤون 
284.) 
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  األخالقية.المسؤولية  -2
وأن متتنا عب إيذاع  الصحيحة وأن تلتزم باألعمال  أ بلمية سس مبعٌت أن تكون املنظمة مبنية علمه أ

 .(07 :2014  وآ رون  الدراوينا  ريب 
  القانونية.المسؤولية  -3

ونظم وموانُت محاية املستهلك  والعدل والسبلمة املهنية  البيتة حي  يرتكز ىذا البعد علمه محاية وسبلمة 
 دادن ات احًتامها بالشك  الذين يسم  بارتقاع اتتما البيت  عب  ريق موانُت يُ ًتا علمه  يا املنظم

 (.409 :2013 ورشيد  
  االقتصادية.المسؤولية  -4

وى  أساس املسؤوليات االجتماعية للشركات   أس   ا رم وتعٍت العم  علمه إنتاج السلا واخلدمات اليت 
 أبوىربيد  ساسية كوحدات امتصادية   اتتما أين علمه املنظمات الو اع مبسؤولياهتا األ  يها يرغ  اتتما 

 (.30 :2017  ياسر
حي  يوض  ىذا البعد بورورة االستناد إىل مبادئ املنا سة والتطور التقٍت   إ ار يبُت املسؤولية 

 (.409  دادن ورشيد االجتماعية للمنظمة ومبا ال يُلحق الورر باجلهة واتتما 
 ماعية.االجتأهمية المسؤولية  ثالثاً:

ذمد أن ىناك ات اما  عاما  بكون املسؤولية االجتماعية وحبدود معينة متمل   يغة عملية مهمة وم يدة ملنظمات 
 ا ة إذا جت  عامة األعمال حيقق  ا العديد مب ال وا د يقيف   مقدمتها لسُت  ورة املنظمة باتتما بصورة 

عية للمنظمة اياه أ راف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غَت اعتبار أن املسؤولية االجتماعية متمل  مبادرات  و 
 (.52  احل:  اىر والعامرين   الغاليب مباشرة مب وجود املنظمة 

كما ذمد أن   املصلحة كذلك تؤدين إىل بع  روح التعاون والًتاب  بُت املنظمة وخمتليف األ راف ذات 
يية لتو َت نوع مب العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ املسؤولية االجتماعية تساعد   االستقرار االجتماع  نت

  رحبية ومرينع  غريب   ال ور تكا ؤ ال رص الذين ىو جوىر املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال 
2016: 4-5.) 

ولكب بوجود املسؤولية    اتتما  القوانُت والتشريعات ال ديكنها أن تستوع  الت ا ي  املرتبطة   
 (.06 :2014  وآ رون  الدراوين  حامدإهنا ستممل  مانونا  اجتماعيا  األعمال  

إن ما تن قو املنظمة علمه أنشطة املسؤولية االجتماعية   جمال اطا ظة علمه البيتة مملبل  تستطيا تعويوو 
 تح      الًتيكعلمه املد  البعيد نتيية حصو ا علمه مسعة جيدة مب  بلل تطبيق املعايَت البيتة واالجتماعية 

 (.46 :2016  احممد وبازينة 
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  االجتماعية.عناصر المسؤولية  رابعاً:

وىذه  معو تتكون املسؤولية االجتماعية مب ابلث عنا ر مًتابطة يُنم  ك  منها ا  ر ويدعمو ويتوا ق 
 ا :يت:العنا ر تكمب   

 االهتمام: .1
وحرص ال رد علمه  باجلماعة تباط العا    وىو يشك  البعد األول   املسؤولية االجتماعية ويتومب االر 

 .: 63) 2019  عادل  عمر إضا ة إىل تطوير مدراهتا علمه لقيق أىدا ها  واستمرارىا سبلمتها ومتاسكها 
ألنو ىو   كما يعترب االىتمام مب أىم أسس العبلمات االجتماعية والدوا ا للتغَت لؤل و  والعم  االلايب

 :2016  حممد   مشنب ر املسؤولية االجتماعية األ ر  كاملشاركة والتعاون األساس الذين تقوم عليو عنا
16.) 

   دينا  وكذلك اخلوف مب أن تصاب اجلماعة بأين عام  أو نيرف يؤدين إىل إضعا ها أو ت ككها   املاحل
2017  :16 ) 
  الفهم: .2

أين مبعٌت يتومب  (84 :2017  حممد  واملعاين واز    املومٍتو همو لآل ريب   ويعٍت  هم اإلنسان لذاتو
 ال هم شقُت ومها:

ومؤسساهتا ومنظماهتا وعاداهتا   حي  يقصد بو  هم حالتها الاضرة مب ناحية  األول/  هم ال رد لليماعة
والقو  اليت تؤار   حاضرىا وكذلك  العوام  والظروفباإلضا ة إىل  هم   وميمها امل تل ة والوضا الملقا   ا

 رخيها الذين بدونو ال يتم  هم حاضرىا وال تصور مستقبلها.استيعاب أو  هم تا
الملاين/ يتعلق ب هم ال رد للمغز  االجتماع  لسلوكو حي  يعٍت ذلك أن يكون ال رد مدركا   اار أ عالو   

 (18-17  دينا   املاحلأين ي هم القيمة االجتماعية ألين سلوك أو  ع  يصدر عنو   اجلماعة
 المشاركة: .3

تُعدُّ جزع  أو بعدا  مب   و  ىذا اإل ار ذمد أن املشاركة امللتزمة  ملشاركة امللتزمة واملسؤولة لل ردويقصد هبا ا
 :2010  عادل  عمر وىو ما يعٍت االلتزام باملشاركة   يسيد أىداف اجلماعة   أبعاد املسؤولية االجتماعية

10.) 
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  الذهنية.مدخل إلى الصورة  الثاني:المحور  -

  الذهنية.مفهوم الصورة  أواًل:
لذلك  قد استملمرت أمواال   ا لة   حماولة   أدركد الكملَت مب املنظمات مد  أمهية الصورة الذىنية اجليدة

وبالتايل  إن لك  منظمة  ورة ذىنية حي  يكون  ا تأاَت كبَت علمه   ترسي ها   أذىان أ حاب املصلحة
  (.384 :2012  ببلل   السكارنةذماحها 
كذلك تعٌت بأهنا االنطباع الذين    (07 :2004  عبداهلل  تومي  آل  حوور  ورة الش ع   الذىب وى

 (.06 :2019   لبزةتكَون عند األ راد بغ  النظر  حي  أو غَت  حي  
كما تعرف بأهنا جمموعة املعارف والتيارب واخلربات املًتاكمة اليت تشك    ذىب اجلمهور وترسم انطباعا  

ب  بلل عدة وسا   اتصالية تشك  ىذه االنطباعات وتؤار   سلوك األ راد اتهول ياه جمتما أو معينا  م
   الشيخمؤسسة ما وترتب  ىذه املعارف املًتاكمة بعوا يف األ راد واياىاهتم وعقا دىم وعاداهتم االجتماعية 

 (.05 :2009   احل
 تتكون عب األ راد واجلماعات إزاع ش ص معُت أو اليت  كما أهنا تعترب نتاج هنا   لبلنطباعات الذاتية

وتتكون ىذه االنطباعات مب  بلل التيارب املباشرة   وديكب أن يكون  ا تأاَتات علمه حياة ال رد  نظام ما
  حُت أن تلك التيارب ذمدىا ترتب  ى  األ ر  حبياة األ راد وعقا دىم بغ  النظر عب   أو غَت املباشرة

 (.11 :2015  أمنية   معمرين ه  متمل  وامعا   ادما  أل حاهبا   املعلومات حة أو عدم  حة 
  وى  الدرجة اليت حيص  عليها املستيي  مب  بلل املقياس الذين أعده الباح   ذا الغرا  الكردين

  (.25 :2014   الد
 الذهنية.أهمية الصورة  ثانياً:

بالنسبة لل رد أو املنظمة أو علمه مستو  الدول نظرا  ملا لقد تزايد االىتمام مبوضوع الصورة الذىنية وأمهيتها 
 السلوك.تقوم بو ىذه الصورة مب دور ىام   تكويب ا راع واختاذ القرارات وتشكي  

دما لع   ا تأاَتا  واضحا  علمه سلوك ال رد   دور كبَت   تشكي  مدارك ال رد ومعار و وللصورة الذىنية
كما تؤار علمه تومعاتو واستنتاجاتو عب ا  ريب    لو إزاع الكملَت مب القوايا ا امةومدراتو وتومعاتو وردود أ عا
  (.12 عبداهلل:   ال راوعب التيارب املستقبلية 

إن أمهية الصورة الذىنية للمنظمات بشك  عام تشك  عامبل  مهما  وحيويا    تسويق أىداف املنظمة   
 . (80 :2015  ىد   مه البقاع والنمو  غرس ومب  م ذماحها ومدرهتا عل  أداع رسالتها

 لذا مب املهم معر ة كي ية تكّون الصور الذىنية اليت يصنعها اإلنسان عب ن سو وتشك  عبلماتو با  ريب 
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 (.07 :2014   ىوتر  جَتالدوبالبيتة اطيطة باإلضا ة إىل مدرتو اخلا ة علمه تشكي  حياتو و قا  لتصوراتو 

نية ياه املنظمات أمهية  ا ة مب  بلل تأاَتىا   الرأين العام السا د رمو خمتليف وتكتس  الصورة الذى
واالجتماعية بدوٍر ر يس   الن سية إذ تقوم الصورة مب  بلل تأديتها لونيا  ها   اجلوان  ذات العبلمة باملنظمة

 :2011 ُكردين لوكهم    تكويب الرأين العام وتوجيهو باعتبارىا مصدر آراع أ راد اتتما واياىاهتم وس
21.) 

  الذهنية.العوامل المؤثرة على تشكيل الصورة  ثالثاً:
والبع  ا  ر   مب الواض  أن الصورة الذىنية للمنظمة تتأار بعدة عوام  بعوها يتعلق باملنظمة ن سها

والملقا ية عية يتعلق بال رد الذين يستقب  املعلومات عب املنظمة حي  ذمد أن كبلمها يتأار باخلصا ص االجتما
 املنظمة.الذين تعم   يو  للميتما

 وديكب إ ال العنا ر اليت تؤار   تشكي  الصورة الذىنية للمنظمة   اال:يت:
 تنظيمية:عوامل  -1

 التالية:النقاط  اجلوان  أمههاالعديد مب  وتتممل   
    العم . واقا تها و لس تها  اسًتاتييية املنظمة  -
 و دماهتا امل تل ة.ياهتا سياسة إدارة املنظمة ومنت -
 واخلارجية. واتصاالهتا الدا ليةعبلمة املنظمة العامة  -
 واإلعبلم امل تل ة.رسا   االتصال املنقولة عب املؤسسة عرب وسا   االتصال  -
 (.05 :2016  ذماح   القببلنالعاملُت باملنظمة خلدمة اتتما  واملباشرة بُتاالتصاالت الش صية  -

  اجتماعية:عوامل  -2
 ا :يت:وتتممل    بع  اجلوان  أيوا  مب بينها 

تأاَت اجلماعات األولية علمه ال رد املستقب  للمعلومات أاناع تباد م املعلومات   اتصاالهتم الش صية  -
  املنظمة.حول 

 اجلماىَت.تأاَت مادة الرأين علمه اياىات  -
 (.82 ىدين:  غرس   يو  والقيم السا دةتأاَت اقا ة اتتما الذين يعيش  يو األ راد  -
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  شخصية:عوامل  -3
 يل :تشم  العوام  الش صية عدة أمور أمهها ما 

 القيم(. –الملقا ة  –  التعليمالسمات الذاتية للش ص املستقب  للمعلومات  -
وتكويب مبلم   باملنظمة اخلا ة  وت سَت املعلوماتومدرتو علمه امتصاص  لل رد االتصاالت الذاتية  -

 الذىنية.الصورة 
 (44 :2010 أمساع    ر ور واىتمامو باملعلومات املقدمة عب املنظمة  ال رد دا عية  درجة -

  إعالمية:عوامل  -4
 يل :ومب بُت العوام  اإلعبلمية كذلك ما 

 املنظمة.وتأاَتىا علمه  ورة  املنا سة اجلهود اإلعبلمية للشركات  -
امل تل ة ومد  سلبيتها أو الابيتها التغطية اإلعبلمية لؤلحداث املاضية باملنظمة   وسا   األعبلم  -

 للصحا ة(.االجتماعية   املسؤولية
 (.45أمساع     ر ور حيم االىتمام الذين توليو وسا   اإلعبلم امل تل ة أل بار املنظمة  -

  الذهنية.مكونات الصورة  رابعا:
لية للمنظمة  وىذه تعترب مكونات الصورة الذىنية جمموعة مب العنا ر تندمج لتشك  الصورة الذىنية الك

 يل :العنا ر تتممل    ما 
 التجارية.العالمة  - أ

حي  تتممل    درجة النياح املتوما مب االتصال   تكويب  ورة إلابية عب املؤسسة بتأاَت الملقة    
  (87 ىد :   غرس عبلمتها التيارية 

 المنظمة.صورة منتجات / خدمات  -ب
مد  مدرهتا علمه مسايرة التغَّت    ومتيزىا وكذلك  جودهتا ذمد أن منتيات أو  دمات أين منظمة ومد

اياىات الزبا ب ومسايرة التطور العلم    إنتاجها و ريقة تقدمي  دمات ما بعد البيا تؤار علمه تقييم 
   ر ور واملسامهة   تكويب  ورة  يبة  ا لد  الزبا ب  إدارهتا املست يديب ألعمال املنظمة ومد  ك اعة 

 (.46-45 :أمساع
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 المنظمة(. )فلسفةصورة إدارة المنظمة  -ج
ولذلك  إن  لس ة اإلدارة   ميادة العم     اتتما تعترب إدارة املنظمة ى  الرمز الذين تعرف بو لد  

أين منظمة أو مؤسسة و  ميامها باالتصاالت الناجحة   إدارة عبلمتها ما اجلهات امل تل ة تعترب مب 
  (87 ىد :   غرس املكّونة لصورهتا باتتما  العنا ر ا امة

 االجتماعية.برامج المسؤولية  -د
إن ميام املنظمات بدورىا ياه املسؤولية االجتماعية يومب إىل حٍد ما دعم  يا أ راد اتتما  

 قا  مسبإذماح أىدا ها و ق ما  ط   ا  واملسامهة   واالعًتاف بوجودىا  ورسالتها التنمويةألىدا ها 
ومب بُت  تنموين.إضا ة إىل  لق  رص عم  جديدة مب  بلل إمامة مشاريا  َتية واجتماعية ذات  ابا 

أىم ال وا د اليت ينيها املنظمات ذات املمارسات املسؤولة اجتماعيا   لسُت الصورة الذىنية عند اجلمهور 
وإ بلص الزبا ب  ور ا  املبيعات دة وزيا و دماهتا اقتو و لق سلوك إلايب ياه املنظمة  وبالتايل كس 
 (.22  احل:  والنوعية  الشيخمعدل اإلنتاجية 

 للعمل.صورة المنظمة كمكان  -هـ
ينبغ  أن لرص املنظمات املعا رة علمه أن تكون  ا  ورة  يبة ودميزة   أذىان اجلمهور وذلك 

ت دم وغَت ذلك مب األمور اليت ممل  األااث املس  باستعمال مملَتات جديدة مب حٍُت   ر رمو األحسب
 (.138 :2007  لقصَت   رزيقةتعرَب عب املظهر اخلارج  

 المؤسسة.أداء موظفي 
وتتممل    مدرة موني   املنظمة علمه متمليلها بشك  مشّرف لد  اجلماىَت مب  بلل التعام  الطي  

 (.47أمساع:    ر ور نطباعا  إلابيا  رموىا املهام املنو ة هبم دما يعط  ا وك اعة وسرعة أداع معهم 
  المنظمة.كفاءة اتصاالت 

وما تنقلو   رسا لها  واخلارجية تقوم هبا املنظمة ما  اىَتىا الدا لية  االتصاالت اليتوتؤار ك اعة 
 (.88 ىد :   غرس  و لس تها لليماىَت وتوضي  ىويتهالليمهور   تكام  اتصاالت املنظمة 
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  والتوصيات.تحليل البيانات وعرض النتائج  الثالث:المحور  -

 البح .أوال: توضي  البيانات الدديوغرا ية لعينة 
 الجنس:

 النسبة % التكرار الجنس
 72.0 18 ذكر
 28.0 7 أنملمه

Total 25 100.0 
 العمر:

 النسبة % التكرار العمر
 28.0 7 سنة 30أم  مب 

 40.0 10 سنة 40إىل أم  مب  30مب 
 20.0 5 سنة 50إىل أم  مب  40 مب

 12.0 3 سنة  أكملر 50
Total 25 100.0 

 
 المؤهل:

 النسبة % التكرار المؤهل
 12.0 3 إعدادين
 20.0 5 اانوين

 20.0 5 دبلوم متوس 
 8.0 2 دبلوم عايل
 40.0 10 جامع 
Total 25 100.0 
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 العمل:مدة 

 النسبة % التكرار مدة العمل
 40.0 10 تسنوا 5أم  مب 

 28.0 7 10إىل أم  مب  5مب 
 16.0 4 15إىل أم  مب  10 مب 

 16.0 4  أكملر 15مب 
Total 25 100.0 

 
 البحث.تحليل أسئلة  تانياً:

 البيان
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 المتوسط بشدة

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
المعنوية 
 المشاهد

 1السؤال 
7 11 5 1 1 

3.88 1.01 0.002 
28.0 4.0%4 20.0% 4.0 4.0 

 2السؤال 
0 9 11 3 2 

2.92 0.91 0.730 
0.0% 36.0% 44.0% 12.0% 8.0% 

 3السؤال 
3 14 6 2 0 

2.28 0.79 0.002 
12.0% 56.0% 24.0% 8.0% 0.0% 

 4السؤال 
2 22 1 0 0 

1.96 0.35 0.000 
8.0% 88.0% 4.0% 0.0% 0.0% 

 5لسؤال ا
4 20 1 0 0 

1.88 0.44 0.000 
16.0% 80.0% 4.0% 0.0% 0.0% 

 6السؤال 
15 8 1 1 0 

1.52 0.77 0.000 
60.0% 32.0% 4.0% 4.0% 0.0% 

 7السؤال 
15 3 2 0 5 

2.08 1.61 0.033 
60.0% 12.0% 8.0% 0.0% 20.0% 



 
 محمد الهادي خليل                                             االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[66] 

 

 

 8السؤال 
7 6 7 2 3 

2.52 1.33 0.122 
28.0% 24.0% 28.0% 8.0% 12.0% 

    7 8 7 2 1 9السؤال 
 4.0% 8.0% 28.0% 32.0% 28.0% 3.54 1.20 0.036 
 10السؤال
10 

7 6 7 2 3    
 28.0% 24.0% 28.0% 8.0% 12.0% 2.52 1.33 0.111 
 11السؤال

1111 
7 10 2 4 2    

 28.0% 40.0% 8.0% 16.0% 8.0% 2.36 1.29 0.029 
 12السؤال
12 

1 3 7 6 8    
 4.0% 12.0% 28.0% 24.0% 32.0% 3.68 1.18 0.012 
 
  التعليق:

نبلحظ مب السؤال األول والذين ينص علمه أن "ىناك التزام مب جانـ  اجلهـة باملسـؤولية االجتماعيـة دا ـ   -1
ارة % مــب أ ــراد عينـة الدراســة كــانوا غـَت مــوا قُت علــمه العبــ44أن  " حيــ تتمـا يــاه مــا تقـوم بــو مــب أعمـالا

ومســتو   1.01بــارمراف معيــارين  3.88ومبــا أن املتوســ  يســاوين  بشــدة.% كــانوا غــَت مــوا قُت 28بينمــا 
 هـذا يعـٍت أن آراع جمتمـا الدراسـة ىـو عـدم املوا قـة علـمه مـا ذكـر  % 5أين أم  مب  0.002معنوية مشاىد 

 أعبله.   العبارة

ـــاين والـــذين م ـــادُه "ىـــ  يوجـــد  -2 جـــانبكم بســـمعة اجلهـــة  واىتمـــام مـــبحـــرص ومـــب  ـــبلل النظـــر للســـؤال المل
أذىان  يا جهات املتعاملُت معكم وما لذلك مب أار علمه دديومتهـا وبقا هـا" نبلحـظ أيوـا  بـأن  ووضعها  

% كـانوا غـَت مـوا قُت علـمه ىـذا 36% مب أ راد عينة الدراسة كانوا حمايديب   اإلجابـة علـمه ذلـك بينمـا 44
ىــذا   0.730ومســتو  معنــوين مشــاىدة  0.91بــارمراف معيــارين  2.92حيــ  املتوســ  يســاوين  اجلانــ .

% وكـذلك النسـبة املتويـة الـيت يشـكلها 5ومب  بلل النظـر إىل ميمـة مسـتو  املعنويـة املشـاىد وىـ  أكـرب مـب 
  حبرص العاملُت علـمه أن تكـون مسعـة اجلهـة حسـنة   أذىـان اجلميـا اىتمام يتعلقاطايديب يتو  بأنو يوجد 

 اليوم.إىل ذماحها ومب  م دديومتها   ني  عامل املنا سة دما يقود ذلك 

أما  يما يتعلق ببيانات السؤال الملال  والذين ي يد مبعر ة مد  وجود شعور يتعلق بإعيـاب ورضـا الزبـا ب أو -3
بينمــا   % غـَت مــوا قُت علـمه ذلـك56حيــ  كانـد نسـبة   املتعـاملُت مـب ناحيـة اخلــدمات الـيت تقـدمها اجلهـة
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 0.79بـارمراف معيـارين  2.28كذلك حمايديب اضـا ة  إىل ميمـة املتوسـ  والـذين يسـاوين % كانوا  24
ىـــذا ومـــب  ـــبلل النظـــر إىل ميمـــيت املتوســـ  ومســـتو  املعنويـــة املشـــاىد   0.002ومســـتو  معنـــوين مشـــاىدة 

   وحيـ  أنـ  يتو  جليا  بأنو ال توجد  دمات أو اىتمامات بالقدر الذين يساىم   رضا الزبـا ب وراحـتهم
 أغل  األحيان يكونون غَت راضيُت وذلك نتيية مصور اإلمكانيات حس  ما أ ادوا بو أ راد العينة .

إلابيـا  ومب حي  السؤال الرابا الذين يوض  ىـ  القيـام بالعمـ  يـتم بشـك  دورين ومـنظم دمـا يعطـ  انطباعـا  -4
% مــب أ ــراد العينــة غــَت 88تُو متــد مبلحظــة أن مــا نســب  اجلهــة ومــب جت تكــويب الصــورة الذىنيــة الســنة يــاه

وارمـــراف   1996ومبتوســـ  يســـاوين   % كـــانوا غـــَت مـــوا قُت بشـــدة0.8وكـــذلك نســـبة   مـــوا قُت علـــمه ذلـــك
دمــا يــدل ذلــك إىل أن القيــام بالعمــ    0.000إضــا ة  إىل أن مســتو  املعنويــة املشــاىدة ىــو   0.35 معيــارين

 العم .ىنية اإللابية جلهة ال يتم بالشك  الدورين واملنتظم حىت يو ر الصورة الذ

كمــا يتوــ  أيوــا  مــب بيانــات الســؤال اخلــامس والــذين م ــاده  كــذلك  يتعلــق بإابــات مســامهة اجلهــة   ر ــا -5
مــب  ــبلل عقــد النــدوات   ومــا لــذلك مــب انعكــاس علــمه مسعتهــا بــاتتما  مســتو  وعــ  واقا ــة العــاملُت هبــا

% للمبحــواُت الغــَت 80حيــ  كانــد النســبة األعلــمه   أنواطاضــرات مل تلــيف شــرا ا العــاملُت ختــدم ىــذا الشــ
أيوــا  ومــب  ــبلل النظــر   % مــب أ ــراد العينــة كــانوا غــَت مــوا قُت بشــدة16  حــُت أن   مــوا قُت علــمه العبــارة

مبسـتو  معنويـة   0.44وكـذلك االرمـراف املعيـارين الـيت بلغـد ميمتـو   1.88إىل ميمـة املتوسـ  الـيت تسـاوين 
ال يوجــد  ول ذلــك أن آراع املبحــواُت  واملممللــُت تتمــا البحــ  كانــد تؤكــد بأنــحيــد يــد  0.000مشــاىد 

اىتمـــام أو مســـامهة تـــذكر مـــب جانـــ  جهـــة عملهـــم تســـاىم   الر ـــا مـــب مســـتو  الـــوع  والملقا ـــة العامـــة  ـــم 
 .ببيتة العم  ما خمتليف الزبا ب والعمبلع وباأل ص  يما يتعلق مبسايرة األوضاع اليومية

ســؤال الســادس يتبــُت بــأن إجابــات أ ــراد العينــة يــاه تقــدمي  ــدمات نوعيــة دميــزة تواكــ  رغبــات وبالنســبة لل-6
معيـارين  بـارمراف مـوا قُت.% كـانوا غـَت 32بينما   % غَت موا قُت بشدة علمه ذلك60الزبا ب كاند بنسبة 

مـب مـ  كما ذمـد أن املتوسـ  السـايب كانـد ميمتـو كـذلك أ   0.000ومستو  معنوين مشاىدة  0.77وىو 
ال توجد  دمة نوعية دميـزة ديكـب أن تتصـيف هبـا اجلهـة ومتيزىـا عـب غَتىـا  ودما يعٍت ذلك بأن 1.52وى   03

 مب املنظمات حىت تكون سببا    ت ويلها وشهرهتا .

حيــ  كانــد نســبة  اطــي  ونبلحــظ مــب الســؤال الســابا والــذين ي يــد بــالتعرف علــمه مسعــة اجلهــة   اتتمــا -7
بـارمراف معيـارين  بشـدة.% كـانوا مـوا قُت 20  ينـة البحـ  غـَت مـوا قُت بشـدة علـمه ذلـك% مب أ ـراد ع60
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 هـذا يعـٍت أن   2.08ومبا أن املتوس  كذلك يشـك  ميمـة  0.033ومستو  معنوين مشاىدة  1.61
 ذُكر.آراع جمتما الدراسة ىو عدم املوا قة علمه ما 

 

املقدمـة مـب  بالشـكاو ام مب عدمو مب جان  اجلهة ويتبُت مب السؤال الملامب الذين يتعلق مبد  وجود اىتم-8
% أجــابوا بعــدم املوا قــة وبشــدة 28حيــ  كــان مــا نســبتو   الزبــا ب املتعــاملُت والبحــ  عــب اللــول املناســبة  ــا

ىــذا ومــب  ــبلل  حمايــديب.% 28وكــذلك نســبة   % كــانوا غــَت مــوا قُت24  حــُت أن نســبة   علــمه ذلــك
ومســتو  معنــوين مشــاىد  1.33بــارمراف معيــارين يســاوين     2.52 وىــ  النظــر إىل ميمــة املتوســ  الســايب

الــيت  الشــكاو مــب جانــ  اجلهــة مــب حيــد النظــر إىل  اىتمــام يــذكردمــا يــدل ذلــك علــمه أنــو ىنــاك  0.122
والعمــ  علــمه إلــاد اللــول املناســبة  ــا ولكــب لــيس بالومــد والطريقــة املناســبتُت للزبــون     تصــدر مــب الزبــا ب

 املبحواُت.ان ممل  ما أ اد بو معظم أغل  األحي

ومــــب  ــــبلل إجابــــة املبحــــواُت علــــمه الســــؤال التاســــا يتوــــ  بأنــــو ال يوجــــد اىتمــــام يــــذكر بأبعــــاد املســــؤولية  -9
االجتماعية   العم  واملتممللة باملسؤولية اخلَتية واأل بلمية والقانونية وكذلك االمتصادية حىت تسـاىم   حـ  

حيــ  كانــد نســبة املبحــواُت الغــَت مــوا قُت  اتتمــا باملســؤوليات األساســية    عاالجتماعيــة والو ــااملشــاك  
ومســتو   1.20%  بــارمراف معيــارين يســاوين 28%  بينمــا كانــد نســبة الغــَت مــوا قُت بشــدة 32تشــك  

 .0.036معنوية مشاىدة 

لة للمســـؤولُت أمــا  يمــا خيــص الســـؤال العاشــر والــذين يشـــَت إىل معر ــة مــد  وجــود مشـــاركة ملتزمــة ومســؤو -10
نبلحـظ أن مـا نسـبتو   تساىم   يسيد أىداف اجلماعة بالعم  دما يعُد ذلك جـزع  مـب املسـؤولية االجتماعيـة

بينمـا كانـد النسـبة   % كـانوا حمايـديب   إجابـاهتم28وباملقابـ  وبـن س النسـبة   % كانوا موا قُت بشـدة28
  1.29إىل ميمـــة االرمـــراف املعيـــارين وىـــ  :  ومـــب  ـــبلل النظـــر  % للمبحـــواُت املـــوا قُت علـــمه مـــا ذكـــر24

حيــد أن   0.111ومســتو  املعنويـة املشـاىدة  2.52وكـذلك املتوسـ  السـايب الــذين بلغـد ميمتـو أيوـا  : 
دما يعٍت ذلـك بأنـو توجـد مشـاركة ملتزمـة ومسـؤولة مـب جانـ  املسـؤولُت و ـا مسـامهة واضـحة   %5أكرب مب 

هــــود  اعــــة العمــــ   حيــــ  يعــــُد ذلــــك جانبــــا  مهمــــا  مــــب املســــؤولية والابيــــة   يســــيد وتكمليــــيف أىــــداف وج
 االجتماعية للمؤسسات وعلمه ا تبلف أنواعها .

وبالنسبة إلجابات املبحـواُت عـب السـؤال الـادين عشـر واملتعلـق مبـد  اىتمـام اجلهـة   معر ـة العوامـ  الـيت -11
وبالتـايل    ملرىا وتـدين وضـعها بـاتتما اطـي تؤار   تشكي  الصورة الذىنية والوموف عليها دما يومب عدم تع

%  28% مـــب ا ـــايل املبحـــواُت وكـــذلك النســـبة 40كانـــد نســـبة األشـــ اص الغـــَت مـــوا قُت بشـــدة تشـــك  
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باإلضــــــا ة   0.029ومســــــتو  معنويــــــة مشــــــاىد   1.29بــــــارمراف معيــــــارين   كانــــــد لغــــــَت املــــــوا قُت
مه عــدم موا قــة أ ــراد عينــة البحــ  علــمه مــا دمــا يــدل ذلــك علــ  2.36للمتوســ  الســايب الــذين بلغــد ميمتــو 

ذكــر أعــبله واملعــربة عــب ضــعيف اىتمــام اجلهــة ميــد البحــ  مــب حيــ  الومــوف علــمه العوامــ  واألســباب الــيت 
ومــــا لــــذلك مــــب أاــــٌر إلــــايب علــــمه دديومتهــــا   تــــدعم تشــــكي  الصــــورة الســــنة والســــمعة اجليــــدة بالبيتــــة اطيطــــة

 واستمرارىا .

 ــَت للمبحــواُت رمــو معر ــة حيــم االىتمــام للمنظمــة ميــد البحــ  والدراســة بــبع  ويتبــُت مــب الســؤال األ-12
مملــ  إدارة العبلمــات مــا خمتلــيف اجلهــات   اجلوانــ  اال ــر  الــيت تعــرَب   موــموهنا عــب ال لســ ة االداريــة  ــا

وا قُت % لغـَت املـ32حيد كاند النسـبة   وباملقاب  يكون ذلك أيوا  مكَون ر يس  للصورة الذىنية  باتتما
  حـــُت كانـــد نســـبة املبحـــواُت اطايـــديب   إجابـــاهتم تشـــَك    % غـــَت مـــوا قُت24وكـــذلك نســـبة   بشـــدة
ـــو   28% ومســـتو  معنويـــة مشـــاىد الـــذين   1.18وارمـــراف معيـــارين   3.68مبتوســـ  حســـايب بلغـــد ميمت

مـا خيـص ىـذا ىذا ومب  بلل النظر إىل ىـذه النسـ  يتوـ  بـأن وضـا اجلهـة  ي  0.012بلغد ميمتو أيوا  
 اجلان  ليس باملستو  اجليد حىت يساعد كذلك   تكويب السمعة والصورة الذىنية املناسبة جلهة البح  .   

 مستوى المعنوية المشاهد tإحصاء  المتوسط العام البيان

 0.000 8.486- 2.38 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية

واملتوس  العام للمحور كك  يساوين  % 5م  مب أ 0.000ومبا أن مستو  املعنوية املشاىد يساوين 
 املوا قة. هذا يعٍت أن آراع جمتما الدراسة بشك  عام ىو عدم   2.38

 والتوصيات:النتائج 
إن االىتمام باملسؤولية االجتماعية باملنظمات لُو آااٌر إلابية وحيقق  وا د عديدة تعود بالن ا عليها   

ك املنظمات الذىنية عند  وع الناس باتتما اطي  واملسامهة   ذماحها اتتما مب بينها لسُت  ورة تل
وىذه األمور ديكب إلازىا    امتة ىذا البح  علمه شك  نتا ج معززة بتو يات وى  علمه  غاياهتا ولقيق 

 النحو التايل:

 النتائج أواًل:
لو مب أاٌر علمه الصورة  وما اتتمامب جان  اجلهة باملسؤولية االجتماعية دا    االلتزامضعيف  .1

  رضيتو.دما يؤكد ذلك مشكلة البح  ويدعم   الذىنية  ا



 
 محمد الهادي خليل                                             االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[66] 

 

  سياسات عم  واضحة يتم مبقتواىا تنظيم سَت األعمال اليومية بشك  منتظم عدم وجود .2
 الذىنية.وما لذلك مب انعكاس إلايب علمه مسعة اجلهة و ورهتا 

بل ا يكون ىناك شعور إلايب للزبون مب حي  ملة تو ر اخلدمات بالشك  املناس  واليت مب   .3
 وال هم.نوٌع مب املساعدة  م مبا يك   سعادهتم وحسب  االىتمام وتقدمي

 

التقصَت مب جان  جهة البح    تبٍت وسا   خمتل ة ىد ها يكون   زيادة مستو  الوع  والملقا ة  .4
 العاملُت.لد  خمتليف شرا   

حي  يعود ذلك إىل ضعيف االىتمام   لبيتة أو اتتما اطي تدين وضا ومسعة اجلهة بشك  عام با .5
  رضيتو.بربامج املسؤولية االجتماعية وااللتزام هبا دما يدعم ذلك مشكلة البح  ويؤكد 

وما  ا مب أااٌر إلابية   ال يوجد اىتمام يذكر مب جان  اجلهة بأبعاد املسؤولية االجتماعية بالعم  .6
ة شاك  االجتماعية والو اع باملستلزمات االساسية باتتما ممل  املسؤوليمب حيد املسامهة   ح  امل
 .اخلَتية واال بلمية والقانونية

دما   ضعيف مستو  ال لس ة ومناعات اإلدارة مب حيد تكويب العبلمات ما خمتليف اجلهات األ ر  .7
 املناسبة.يساعد ىذا اجلان  أيوا    تو َت الصورة الذىنية 

 التوصيات تانياً:
و قا للنتا ج اليت أس ر عنها البح  مب  بلل اإل ار النظرين  والدراسة امليدانية املصاحبة لو حي  تتبلور 

 بع  التو يات    هناية ىذا البح  املتواضا ومب أبرزىا:

ضرورة االىتمام مب جان  اجلهة ميد البح  والدراسة مبا يتعلق باملسؤولية االجتماعية وأ ذىا بعُت  .1
  هبا.دما ينعكس ذلك علمه  ورهتا الذىنية ووضعها باتتما اطي   االعتبار 

االىتمام بتو َت املواد واخلدمات امل تل ة   الومد املناس  ضمانا  لرضا وراحة النزالع ممل  ما جت  .2
 (.3التطرق إليو بالنتيية رمم  

  نتظموجوب تبٍت سياسة عم  واضحة هتدف إىل ضمان حسب سَت األعمال اليومية بشك  م .3
 لدث.وت ادين أكرب مدر مب العرامي  اليت رمبا 

العم  علمه عقد العديد مب املؤمترات والندوات امل تل ة للعاملُت واليت مب شأهنا أن توض  جوان   .4
املسؤولية االجتماعية ودورىا   الصورة الذىنية للمنظمات واالىتمام هبا وما  ا مب مسامهات أيوا  

 حي  أن ىناك نقٌص واض  باتتما اللييب  ذا النوع مب الدراسات. اطي  تما   تطوير البيتة أو ات
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والو اع تكون  ا مسامهة   إلاد اللول لبع  املشاك  االجتماعية  اجلهة أنل  علمه  .5
وذلك مب  بلل االىتمام بأبعاد   ضمانا  لتكويب الصورة السنة  اتتما االساسية مبستلزمات

 والقانوين.كالبعد اخلَتين    تماعية بالعم املسؤولية االج

 
 

  :والمراجعقائمة المصادر 
دور املسؤولية االجتماعية   لقيق امليزة التنا سية: دراسـة حالـة عـب شـركة توزيـا كهربـاع  أبوىربيد  ياسر:  -1

 .2017  حما ظات غزة  رسالة ماجستَت  جامعة األمصمه  أكادديية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
دور العبلمــات العامـــة   تكــويب الصـــورة الذىنيــة للمؤسســـات اخلَتيــة واطا ظـــة عليهـــا   عبـــداهلل: تــومي آل  -2

ورمــة عمــ  مقدمــة للقــاع الســنوين اخلــامس لليهــات اخلَتيــة باملنطقــة الشــرمية  جامعــة اإلمــام حممــد بــب ســعود 
 .2004  اإلسبلمية  اململكة السعودية

ـــة وا بلميـــات اإلدارة  امللتقـــمه الـــدويل الملالـــ   نصـــَتة: يمـــة مـــرمي وبـــب ج جيمـــة بـــب  -3 املســـؤولية االجتماعي
 .2015  جامعة بشار  بعنوان منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية  اجلزا ر.

ولليـــ  دمارســة منظمــات األعمـــال للمســؤولية االجتماعيــة  جملـــة  احممــد: تقيــيم وبازينـــة  تحــ   الًتيكــ    -4
 .2016  (2العدد   ( 4اد واألعمال  جامعة مصراتو  اتلد  دراسات االمتص

تونييـيف أبعـاد املسـؤولية االجتماعيـة لتعزيـز القـدرات االبداعيـة: دراسـة تطبيقيـة  وآ رون:حامد   الدراوين -5
 .2014  (10  بع  كليات جامعة الكو ة  جملة الغرين للعلوم االمتصادية واإلدارية  العدد  

أار اإل صاح عب املسؤولية االجتماعية علمه القيمـة السـومية للبنـوك التياريـة األردنيـة و قـا  أنس:  العودات -6
رســـالة   2014 – 2009دراســـة ا تباريـــة علـــمه البنـــوك التياريـــة األردنيـــة   Tobin's Q لنمـــوذج 

 .2015  جامعة الشرق األوس   ماجستَت   اطاسبة
  1اتتمعيــــة للمؤسســــات  كنــــوز املعر ــــة للنشــــر والتوزيــــا  ط يةروال: املســــؤول   ــــاحل واملعايطــــة المــــورين  -7

 .2015  عمان  األردن



 
 محمد الهادي خليل                                             االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة          
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رسـالة ماجسـتَت     توجو املؤسسات الصغَتة واملتوسـطة رمـو املسـؤولية االجتماعيـة أن ال:  ن ر  -8
 .2017  ورملة –جامعة ما دين مرباح   إدارة األعمال

جملـــة إدارة  للشــركات جتماعيـــة وأارىــا علــمه الصــورة الذىنيــة املســؤولية اال الطــاىر: وعلــ  كــوار    ــوجل   -9
  جامعـة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا التياريـة كليـة الدراسـات   ( 2العـدد   ( 17اتلـد   الشـاملة اجلودة 
2016. 

ــــدالغ ور وح صــــ  دادن  -10 ــــة  رشــــيد: املؤسســــة  عب ــــق التنا ســــية وحمــــددات املســــؤولية االجتماعي ــــُت لقي ب
 .2012  اجلزا ر غرداية ية  جامعة والبيت
رســـالة ماجســـتَت   علـــوم  االمتصـــادية العبلمـــات العامـــة   لســـُت  ـــورة املؤسســـة  لقصـــَت: دور رزيقــة  -11

 .2007  اجلزا ر مسطنطينية جامعة منتورين   واالتصال اإلعبلم 
بيتـــة باملؤسســـة " دراســـة مســـامهة حماســـبة املســـؤولية االجتماعيـــة   محايـــة ال وآ ـــرون:  ســـعاد  ضموـــمة -12

اتلـــد   حوليـــات جامعـــة بشـــار   العلـــوم االمتصـــادية  حالـــة الشـــركة اجلزا ريـــة للكهربـــاع والغـــاز لواليـــة أدرار"
 .2020  01العدد   07
أ بلميـــات العمـــ  وأارىـــا   إدارة الصـــورة الذىنيـــة   منظمـــات األعمـــال  جملـــة كليـــة  بـــبلل: الســـكارنة  -13

 .2012  (33ادية اجلامعة  العدد  بغداد للعلوم االمتص
رســـــالة   اســـــًتاتييية االتصـــــال الًتولـــــ  ودورىـــــا   لســـــُت  ـــــورة املؤسســـــة اخلدماتيـــــة اخلنســـــاع:  لبـــــزة -14

 .2019  اجلزا ر –املسيلة   جامعة حممد بوضياف  ماجستَت   علوم اإلعبلم واالتصال
حبــ  مقــدم لنيــ  دبلــوم   يهــا عبلمــات العامــة تكــويب الصــورة الذىنيــة للشــركات ودور ال  ــاحل: الشــيخ  -15

 .2009  األكادديية السورية الدولية  العبلمات العامة
 دراســـة الطالبـــات  الصـــورة الذىنيـــة تلـــس  البـــات اجلامعـــة اإلســـبلمية لـــد   هـــور  أمســـاع:  ر ـــور  -16

 .2010  غزة اإلسبلمية اجلامعة  ا داب كلية    ميدانية((
دراســــة حالــــة البنــــك اإلســــبلم    اإلســــبلم :املســــؤولية االجتماعيــــة   املصــــرف  يعــــةأســــامة:  ب العــــاين -17

 .2017  (  جامعة آل البيد3(  عدد  13األردن  اتلة األردنية   الدراسات اإلسبلمية  اتلد  
ال  املسؤولية االجتماعيـة يـاه العـاملُت   إ ـار أ بلميـات األعمـ عبداللطييف:  َتة وكرزاين  عشوش   -18

 .2012  حب  مقدم بامللتقمه الدويل الملال  حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية
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PERFORMANCE OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY 

AND ITS BENEFITS ON THE MENTAL FIGURE OF THE 
ORGANIZATIONS 

National Commercial Bank Misurata Branch, As a sample " 
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ABSTRACT 

Social responsibility is essential for organizations aiming to 
enhance their position in the surrounding community; Given that 
studying and knowing the positive effects of responsibility and what it 
attaches to different organizations or institutions has become a matter 
of great importance in today's world. 
     This study aims to shed light on the importance of social 
responsibility and the need to adhere to it and its role in the image and 
reputation of the organization among the masses of people in the 
National Commercial Bank, the Misurata branch, in addition to 
knowing the extent of commitment to it. 
The data were collected from a stratified sample consisting of a 
group of leading employees representing office managers and 
department heads at the National Commercial Bank, Misurata 
Branch, where (25) questionnaires were obtained for statistical 

                                 
*  ASSISTANT PROF. DEPARTMENT OF THE DMINISTRATION 

MANAGEMENTFACULTY OF ECONOMIC UNIVERSITY OF MISURATA – LIBYA 
m.khalil@eps.misuratau.edu.ly     
 

mailto:m.khalil@eps.misuratau.edu.ly


 
 محمد الهادي خليل                                             االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وأثرها على الصورة الذهنية للمنظمة          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 

[66] 

 

analysis, which is the total number of this category that 
represents the research community, and it was analyzed using A test of 
moderate distribution in order to arrive at the study results. 
The study concluded to put some results. Among them: the 
presence of weakness in the interest in social responsibility inside and 
outside the organization under study, which reflects negatively on the 
weakness of interest in the mental image and its status. 
     Through these results, the researcher presented a set of 
recommendations with the aim of paying attention to social 
responsibility, and the positive impact of this on the reputation and 
mental image of the organization. 

KEY WORDS: / 
1) Social Responsibility:  
- The forming of reciprocal relations, based on different reciprocal 

interests and benefits. 
- Assisting the society and contributing in its prosperity, development 

and welfare. 
2) Mental Figure: 

Is the grade obtained by the interrogated, as a result of the 
evaluation and assessment done by the investigator (searcher) to the 
same purpose. 


