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التعريف باملسؤولية االجتماعية للشركات من وجهات نظر خمتلفة ومدى ىل هتدف هذه الورقة البحثية ا :صملخ
امهيتها يف احلياة االجتماعية واالقتصادية وما ميكن ان تستحدثه الدولة من اليات قانونية وعملية من اجل تكريس هذه 

 الورقة البحثيةهذه الواردة يف  دراسةتساهم نتائج الكما  املسؤولية وجعلها من سبل التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة؛
املسؤولية االجتماعية  حنو مفهوميبصفة عامة ويف القطاع الصناعي اجلزائر بيف توجيه أنظار متخذي القرار يف الشركات 

ر األط منظمات األعمال يف متيزودورمها يف حتقيق مستويات أداء عالية  بناء املهاراتونشر الوعي اخلاص مبزاياها اخلاصة ب
  .والرتابط املهين تطوير القدرة على العمل عن طريق االبداعو  التنافسية

  .االبداعو  املسؤولية االجتماعية ، التوظيف ، التدريب ، املهارات :ةالكلمات المفتاحي
 

 

Abstract: This paper aims to publicize the corporate social responsibility of 

different viewpoints and relevance in the social and economic life and what can be 

introduced in the state of legal and practical mechanisms to devote this responsibility 

and make them the means to economic development and sustainable development; 

the results of the study also contribute contained in this paper in drawing the attention 

of decision makers in the Companies in Algeria In the industrial sector in general 

toward the concepts of social responsibility and awareness of the potential advantages 

of building skills and their role in achieving high performance levels distinguish the 

business organizations in competitive frameworks and develop the capacity to work 

through creativity and interdependence and vocational training. 

Keywords: social responsibility, employment, training, skills and creativity. 

 

 تمهيد
اهلدف احملدد لسياسة املسؤولية ف ،جمموعة مهارات بسيطةبوجود مل يعد بوسعنا تلخيص قابلية التوظيف 

املسار الوظيفي تأمني لبناء املهارات وتطوير قابلية التوظيف هو والعاملني  االجتماعية للشركات اليت هتتم برفاهية املوظفني
أهداف  منا ما يكون بأن بناء املهارات غال وتطويرها، كما  اقتصاد املعرفةحتسني القدرة التنافسية يفيف وجه التغيري و 

آفاق و  تهاالوقاية من خماطر البطالة وتعزيز جاذبيقصد الشركات، بينما يقع يف صميم مسؤوليتها جتاه مستقبل موظفيها 
عمل وآفاق التطوير الوظيفي هي تنظيم ال بأنتظهر الدراسات  أخرى،من ناحية  هذا من جهة، لديها املستدامةالتنمية 

، هلذا جند فكرة املسؤولية االجتماعية متداولة يف هيئات وتنظيمات يف صميم توقعات املوظفني بشأن الرفاهية يف العمل
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اجملتمع الدويل وكذلك يف التنظيمات والتشريعات الوطنية بغية حتقيق مقاصد اجتماعية واقتصادية وقد ترقى اىل سياسة 
  .مستدامة ة حتقق هبا تنمية اقتصاديةعامة للدول
 :جاءت دراستنا لإلجابة على االشكالية اآلتية طرحهذا ال من خاللو 
 وتحقيقفي المؤسسة  بناء المهاراتو  هو تأثير االعتماد على المسؤولية االجتماعية على التوظيف ما 

 ؟التنمية المستدامة 
 :اآلتيةألهداف ا لتحقيقتسعى هذه الورقة البحثية  :أهداف البحث

والتوظيف واستقطاب العمالة باالعتماد  ودورها يف استشراف املهن القاء الضوء حول مفهوم املسؤولية االجتماعية -
 .وتقوية املهارات املهنية باالعتماد على التكنولوجيا  على أسس التدريب ، االبداع

 .االجتماعية للشركات يف تكريس فكرة املسؤوليةالتوجه الدويل واإلقليمي ودوره  معرفة  -
للمسؤولية االجتماعية للشركات الدولية واملمارسات موقف احلكومة اجلزائرية من التوصيات واالقرتاحات  توضيح -

 .املفاهيم يف املنظومة القانونية واالقتصادية واالجتماعية والعمل على اعتمادها وااللتزام هباومدى توطني تلك 
 .والتقارير الدولية والوطنية ذات الصبغة اإلقتصادية واردة يف النصوصال الدوليةضبط بعض املصطلحات   -

، وحماولة املسؤولية االجتماعية للشركات تلعبه الذي الدور أمهية من هذه الورقة البحثية أمهية تنبع :البحث أهمية
املسؤولية ، كما تبني هذه الورقة واقع املسؤولية االجتماعية ألبعادللمراجع احملددة الرؤى والقواعد الدولية واإلقليمية  معرفة

  .وتفعيل وتعميم املسؤولية االجتماعيةيف اجلزائر ودور احلكومة يف ترمجة وتكييف احللول الدولية  االجتماعية

لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لعرض وحتليل مجلة من املعطيات والقواعد : البحث يةمنهج
ن طريق اعداد استبيان خاص مبؤسسة وأسلوب الدراسة امليدانية عاملهتمني باجملال، اقرتاحات املنبثقة من مناقشات و 

فقد مت تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة حماور أساسية تتفرع عنهما نقاط تفصيلية كما  البحث تقسيمات أما ،اقتصادية
 :يلي

 للشركات همية المسؤولية االجتماعيةأو  هدافأ .1
حول حتديد مفهوم املسؤولية االجتماعية، حيث يصعب يف كثري من نظر الكتاب والباحثني  لقد اختلفت وجهات

مضمون شامل، غري انه ميكن استعراض بعض املفاهيم املختلفة واليت قد متكننا  بإعطاءاالحيان حتديد مفهوم معني يفي 
هد االمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية االملام بشمولية املعىن العام للمسؤولية االجتماعية للشركات، حيث عرف مع
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املسؤول يف تعاملها السلوك االخالقي لشركة ما اجتاه اجملتمع وتشمل سلوك االدارة " املسؤولية االجتماعية للشركات بأهنا 
تنمية من اجل ال لألعمالكما عرفها اجمللس العاملي   "األعمالمع االطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة 

التزام مؤسسات االعمال املتواصل بالسلوك االخالقي وباملسامهة يف التنمية االقتصادية ويف الوقت ذاته "  بأهنااملستدامة 
" حياة القوى العاملة وأسرها فضال عن اجملتمعات احمللية واجملتمع عامة، يف حني عرفها البنك الدويل باهنا حتسن نوعية 

سهام يف التنمية االقتصادية املستدامة وبالعمل مع املوظفني وأسرهم واجملتمع احمللي عامة من اجل التزام قطاع االعمال باإل
ان املسؤولية  carrollويرى الباحث " حتسني نوعية حياهتم بأساليب تفيد قطاع االعمال والتنمية على السواء

 .1"ية اليت لدى اجملتمع من املنظمات يف وقت معنيالتوقعات االقتصادية والقانونية واألخالقية والتقدير "االجتماعية هي 
وفاء املؤسسات بأداء مسؤوليتها االجتماعية والتقرير عن نتائج ذلك األداء  (Bolmstrom) أثاروقد 

تعهد " كما عرفت أهنا ،2 "االقتصادية االجتماعي هو يف حقيقة األمر البديل الوحيد املتاح للمؤسسات لتحقيق أهدافها
ال األعمال يف مواصلة السياسات لصنع القرارات ومعاجلة احلاالت املرغوبة وحتقيق أهداف وقيم عموم والتزام رج

 .3"اجملتمع

بشـكل عـام عمـال املؤسسـة ومـع  اجملتمعمفهوم املسؤولية االجتماعيـة يقـوم علـى مـدى حتقيـق مصـلحة ف إذا؛
 ، كما أناد وتلبيتها واحملافظة على البيئـة واعتبارهـا مسـؤولية اجلميـعحتقيق االرباح على املدى الطويل مبراعاة حاجات االفر 

 ؛اجملتمعمتعددة تتمثل بعموم  أطرافو  املـديرين مسؤوليتهم اإلجتماعية ال تنحصر فقط داخل املؤسسة بل متتد اىل فئات
كفاءة : مستويات أربعة هياملسؤولية االجتماعية الكلية للمنظمة تشمل على حول مستويات  (Carrol)يرى كارول و 

أن تسعى و  اخلدمات بفعالية وجناحو  ، فيجب أن تعمل املنظمة على إنتاج السلع( املستوى األول)األداء االقتصادي 
ليت تعمل ا( الثاين املستوى)التشريعات ذلك يف ضوء االلتزام بالقوانني و جيب أن يتم و  لتحقيق مستويات األرباح املطلوبة،

جتاه اجملتمع الذي ا( املستوى الثالث)ينتظر اجملتمع من املنظمة أن هتتم باملسؤوليات األخالقية ، هذا و املنظمة يف ظلها
املتعاملني معها، أما املسؤوليات التطوعية و  األمانة يف معامالهتا مع العاملني هباو  تعمل فيه، إذ جيب مراعاة العدالة

العمل و  تقدير املنظمة ملتطلبات بيئتهاو  فرتجع إىل مدى شعور( اخلرية تسمى أيضا املسؤوليةو  املستوى الرابع)التقديرية 
 .4غريهاو  متويل الربامج اخلرييةو  إتاحة فرص العمالةو  على املشاركة فيها، كإعداد برامج تدريب املعوقني

نظر  جهةو  احدامها من ؛وجهيت نظر حول اهداف املسؤولية االجتماعية ودوافعها وعليه؛ ميكن القول ان هناك
ميكن توضيح وجهيت النظر من خالل النقاط و  ه املنظماتذالذي تعمل فيه هاجملتمع من وجهة نظرة  األخرىو  ،املنظمات

 5: التالية
  من وجهة نظرة المؤسسات 1.1
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وترسيخ املظهر االجيـايب هلـا،  اجملتمعيف  صورهتاحتقيق املؤسسة للمسؤولية االجتماعية على حتسني يعمل 
إذا ما اعتربنا أن املسؤولية االجتماعية مبادرات طوعية  ،بصفة عامة اجملتمععمالء والعاملني وأفراد خصوصـا لـدى ال

للمؤسسـة جتـاه أطـراف متعـددة ذات مصـلحة مباشـرة أو غـري مباشـرة، ومـن شـأن االلتـزام باملسـؤولية االجتماعيـة للمؤسسـة 
اكتساب ثقة اجلمهور و   احلابط بني املؤسسة وخمتلف األطراف ذات املصحتسـني منـاخ العمـل، وبعث روح التعاون والرت 

رعاية شؤون العاملني وحتقيق الرفاهية و  ورضا املستهلكني مبا يساعد يف خدمة االهداف االقتصادية للمؤسسات
 االمن الوظيفي وتوفري اإلنتاجيةو  الفنية قدراتالواالستقرار النفسي هلم ،سيجعل منهم اكثر انتاجية من خالل تنمية 

على عائد مستمر لفرتات ا حصوهلو  مما ينعكس بدوره على خدمة نشاط املؤسسة والرعاية الصحية واالجتماعية هلم،
 . طويلة املدى

  من وجهة نظرة المجتمع 1.1
زيادة التكفل االجتماعي بني خمتلف شرائح  :يفيساهم التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية ومن هذه الوجهة 

بتحقيق  اجملتمعالتزام كل افراد  ،اجملتمعتنمية املهارات لدى افراد  ،اجملتمع ألفرادحتسني مستوى احلياة املعيشية و ، تمعاجمل
تشجيع القطاع اخلاص يف البحث عن حلول شاملة و  مساندة الدولة يف حتقيق االهداف التنموية ،التنمية املستدامة

لية االجتماعية هي التزام مستمر من قبل منظمات األعمال بالتصرف أخالقيا و بصفة عامة فإن املسؤو  ،وصديقة للبيئة
واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم واجملتمع  

طور االقتصادي، التماسك والرتابط الت: هي تماعيةجككل، كما أن الربط بني عوامل ثالثة يعد حمددا هاما للمسؤولية اال
 6.االجتماعي والبيئة

 :إمجاال ميكن تلخيص عناصر املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف اجلدول التايل
 عناصر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مع توضيح ما يجب أن تقوم به الشركات تجاههم: 1جدول 

 مايجب أن تقوم به الشركات من مسؤولية مجتمعية تجاههم (أصحاب المصلحة)العناصر
 .االلتزام حبوكمة الشركات، االدارة اجليدة للمخاطرو  االدارة اجليدة للعالقات معهم، المستثمرين

تطوير مستمر، عدالة وظيفية، ظروف عمل مناسبة، رعاية صحية، و  ترقية، تدريبو  أجور، فرص تقدمو  رواتب العاملين
 .نقلهمو  وعة، اسكان العاملنيإجازات مدف

 .منتجات بنوعية جيدة، أسعار مناسبة، االعالن الصادق، منتجات آمنة عند االستعمال العمالء
 .أمينة ، عدم سحب العاملني من اآلخر بوسائل غري نزيهةو  معلومات صادقة المنافسون
عمل جديدة، دعم االنشطة االجتماعية، املسامهة  املسامهة يف دعم البىن التحتية، توظيف املعوقني، خلق فرص المجتمع 

التقاليد و  تزويده باملعلومات الصحيحة، احرتام العاداتو  الكوارث، الصدق يف التعاملو  يف حالة الطوارئ
 .السائدة

، صيانتهاو  خصوصا غري املتجددة منها، تطوير املواردو  العادل للمواردو  احلد من التلوث ، االستخدام االمثل البيئة
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 .زيادة املساحات اخلضراءو  التشجري
التوجهات الصادرة من احلكومة، احرتام تكافؤ الفرص بالتوظيف، تسديد و  القواننيو  االلتزام بالتشريعات الحكومة 

التطوير، املسامهة و  عدم التهرب منها، املسامهة يف الصرف على البحثو  الرسوم األخرىو  االلتزامات الضريبية
 .التدريبو  الجتماعية مثل القضاء على البطالة، املساعدة يف اعادة التأهيليف حل املشكالت ا

صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال وشفافية نظام المعلومات ـ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف و  طاهر محسن منصور الغالبي: المصدر 
  .133-112التجارية االردنية، عمان ص 

 المراجع المحددة ألبعاد المسؤولية االجتماعية 3.1
، إال أن هناك مدونات للمؤسسة أن تكون ملتزمة اجتماعياتوضح كيف ميكن وثابتة معايري معينة و  ليس هنالك طرق

 :تسهل على املؤسسة جمال االلتزام ونطاقه، نذكر منها

 ...(لتنمية املستدامةمثل ميثاق غرفة التجارة الدولية بشأن ا) مبادالت عامل األعمال -
إعالن املبادئ الثالثية حول الشركات متعددة اجلنسيات ) مبادرات منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية -

والسياسة االجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدويل، املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن 
 ...(مليثاق العامليالشركات متعددة اجلنسيات، ا

توجيهات منظمة العفو الدولية، املدونة األساسية ملمارسات ) املبادرات الصادرة عن املنظمات غري احلكومية -
 ...(العمل الصادرة عن اإلحتاد الدويل للنقابات احلرة

 .املبادرات ذات الطابع احلكومي واملبادرات التجارية -
 ...(مدونات السلوك الفردية، آليات التقارير)ية ذاهتااملبادرات اليت وضعتها املؤسسات العامل -

 إعادة تعريف التوظيف .1
اهتمام الكثري من الباحثني على اختالف مقارباهتم له حيث عادة ما ارتبط هذا قابلية التوظيف خذ مفهوم أ

 ة اليت ميكن للموظفيعرف على أنه املهارات املهنية املثبتوأدى إىل تعدد التعاريف حيث  التكيفو  املفهوم باملرونة
لذلك جيب علينا حتديد قابلية . قد يشري هذا النهج إىل أن املسؤولية عن التوظيف تكمن حصريًا مع الفرد. اإلبالغ عنها

املعرفة واملهارات اليت )تطوير مهاراته و  التوظيف من منظور أكثر ديناميكية وحتديده على أنه القدرة على املوظف للحفاظ
، أو لالنتقال إىل وظيفة أخرى يف لتقدم يف جمال العملا من أجل( التكيفو  التكنولوجيا، املمارسة املهنيةذها يف يتم تنفي

، " املهندس املعماري" مبثابة ، الذي هوؤولية قابلية التوظيف على املوظفولذلك تقع مس. وظيفة جديدة دون انقطاع
  .التفاعالت بني عرض العمل والطلب على العمل طريقعن كل هذا يتم  و  ولكن أيًضا على الشركة والسلطات العامة

فاملؤسسة اليت تود ممارسة مسؤوليتها االجتماعية أو تلتزم مببادئ التنمية املستدامة تعمل يف اجملاالت  ؛عليهو 
ية اإلنتاج األمان عند عمل ،(مكافحة التلوث، إدارة الفضالت، االستغالل العقالين للمواد األولية)احرتام البيئة  :التالية
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تكافؤ الفرص، ظروف العمل، أنظمة األجور، ) إثراء املناخ واحلوار االجتماعي ،وحتقيق األمان يف خصائص املنتوجات
يف أماكن العمل، القوانني الدولية حلقوق العامل، مكافحة عمل )احرتام حقوق اإلنسان ، (...التكوين املهين

لية، االندماج يف اجملتمع من خالل التنمية احمل،(مكافحة الرشوة وتبييض األموال )االلتزام بأخالقيات اإلدارة، (...األطفال
 ،ISO 00111 ) املعايري االجتماعيةو  االنضمام إىل املقاييس العاملية للبيئةأخريا ، و  والتحاور مع أصحاب املصاحل

62111 ISO ،62111 ISO)  
طار إل ناملكو  UN Global Compact)) العاملياالتفاق ترتكز املسؤولية االجتماعية على بصفة عامة ، 

يسمح للمؤسسات التجارية امللتزمة مبواءمة عملياهتا واسرتاتيجياهتا مع عشرة مبادئ مقبولة عامليا يف جماالت حقوق 
 .اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد

 المبادئ العشرة لالتفاق العالمي: 1جدول ال
 المبدأ الرقم عالمرج

 حقوق اإلنسان
 يتعني على املؤسسات التجارية دعم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا واحرتامها 1
 يتعني عليها التأكد من أهنا ليست ضالعة يف انتهاكات حقوق اإلنسان 1

 معايير العمل
 
 
 

 يف الفعلي باحلق املؤسسات التجارية احرتام حرية تكوين اجلمعيات واالعرتاف على يتعني 3
 اجلماعية ساومةامل

 اجلربي القضاء على مجيع أشكال السخرة والعمل عليها يتعني 4
 يتعني عليها اإللغاء الفعلي لعمل األطفال 2
 يتعني عليها القضاء على التمييز يف جمال التوظيف واملهن 6

 البيئة
 احرتازي إزاء مجيع التحديات البيئيةهنج  إتباعيتعني على املؤسسات التجارية التشجيع على  7
 يتعني عليها االضطالع مببادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة 8
 ونشرها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غري الضارة بالبيئة عليها يتعني 9

 ةوالرشو  البتزازيتعني على املؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها ا 11 الفساد مكافحة
Source: http://www.un.org 

 إشكالية التغيير بالنسبة للمؤسسةو  للتوظيف القابلية 1.1
إن التنبؤ بالتغيري بالنسبة للشغل يدفع باملؤسسة إىل التفكري يف تطوير مهارات األجراء مما يساهم يف التقليل من 

خارج و  تسهيل حركتهم داخلو  ر يف توفري منصب عمل دائمإلجناح قبول فكرة إعادة النظ 7حتقيق مرونةو  مقاومة التغيري
لألجراء على أساس احلاجيات اجلديدة الناجتة عن عملية إعادة النظر يف  احلركة الداخلية إعادة انتشارختص  .املؤسسة

ارة التغيري فإد .هي تعين اجتاه األجراء إىل سوق العمل للبحث عن فرصة عمل أخرىو  هياكل املؤسسة أما احلركة اخلارجية



 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري/ مستقبل االقتصاد اجلزائري خارج احملروقات/ جامعة أحممد بوقرة بومرداس 
:حول امللتقى العلمي الوطين   

 املسؤولية االجتماعية وفرص حتقيق التنمية املستدامة
 12 و 01أفريل9102

 

  بناء املهارات وتطوير القدرة على العملو التوظيفيف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات  دور

 – دراسة احصائية حتليلية- 

هنا جيب أن ترتكز على برنامج تطوير القابلية للتشغيل مع حتديد األهداف بصورة واضحة تشارك يف وضعه هيئة متثيلية 
 .إن وجدت أو احلوار الفردي مع األجراء املعنيني هبذه احلركة 8 للعمال

 الوظائف و  استشراف المهنفي  المسؤولية االجتماعية 1.1

الكفاءات يف و  منهج علمي استباقي يسمح مبتابعة تطور املهن، احلرف، املؤهالتهو  الوظائفو  ستشراف املهنا
 االجتماعيةو  عجلة التنمية االقتصاديةقصد دفع  هاحتديد العوامل املؤثرة على تطور و  سوق العمل يف خمتلف القطاعات

كثر أسياسة تكوين  رسمقصد مل حتياجات سوق العا اليت تتوافق معدعم القطاعات األخرى باليد العاملة املؤهلة و 
رسم السيناريوهات املستقبلية و  املؤهالت اليت حيتاجها املورد البشري من جهةو  الكفاءاتو  املعارف تعتمد على جناعة

 .القطاعو  مستوى الفرد، املؤسسة على نوعاو  لتطور سوق العمل كما
املؤهالت والكفاءات على مستوى و  ظائفالكفاءات هي مالحظة الو و  الوظيفة الرئيسية ملراصد استشراف املهن

التدريب اليت تركز على و  البعد األول يرتبط حبوكمة سياسة التوظيف: اليت تقع عند تقاطع ثالث أبعادو  القطاعات املهنية
اليت تتميز مبوضوعية و  إشراك خمتلف الفاعلني يف القطاع البعد الثاين يتعلق باألدوات املستخدمة من طرف الفاعلني

احملافظة على وظيفة استشراف و  البعد الثالث يتمثل يف الدمجو  التوظيف،و  حتليل العالقة بني التدريبو  ظةمالح
  .التوظيف يف القطاعات املهنية -التدريب

األخذ بعني االعتبار تطور تعداد العمالة يف املنظمة وشرح  يفتركز اإلجراءات الرئيسية على إعداد خرائط املهن 
اليت )ث تطور الكفاءات وإعداد قائمة باملهن احلساسة أو اليت تصبح حساسة مستقبال، واملهن املندثرة احتياجاهتا من حي

 9:كما تتمثل املهام الرئيسية للمرصد يف. واملهن اجلديدة( تؤول إىل الزوال
 .توقع التطورات الرئيسية للمهن يف املؤسسة وزيادة توضيحها من خالل خرائط املهن -
 .تسيري الوظائفاقرتاح تدابري ل -
 .متابعة تنفيذ التسيري التقديري للوظائف والكفاءات -

وطين يف بعض  10:التمهني على نطاقو  هناك مراصد ذات طبيعة شاملة هتتم بسوق العمل وقضايا التكوين
املرصد ، ألردنايف  (املنار)املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية ، التوظيفو  املرصد املصري للتعليم والتدريب:مثل الدول 

و أخرى ذات طبيعة قطاعية هتتم بتطور املهن والوظائف يف .املرصد األورويب للشغل، (تونس)الوطين للتشغيل واملهارات
حيث قامت جلنة املراصد والشهادات التابعة للجنة الوطنية  ،قطاعات خصوصية، واملوجودة على نطاق واسع بفرنسا

 Le Comité observatoires et certifications du Comité national pour la formation للتدريب املهين

professionnelle (CPNFP)  بتحقيق حول املراصد وجتميع كل املعلومات املرتبطة هبا مثل العنوان، اهلاتف، الربيد
 .11مرصد يف قطاعات خمتلفة 062اإللكرتوين، املسؤول على املرصد ومعلوماته الشخصية يف دليل تضمن 
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 مسؤولية االجتماعية في استقطاب العمالةال  3.1
 12:عن طريق القانوينو  جتري عملية استقطاب العمالة يف منظمات االعمال اليت متارسة دورها االجتماعي ،االخالقي

تأمني حقوق املرشحني لشغل الوظائف على أساس االعالن عن الوظائف و  االلتزام بعملية البحث الصحيحة -
 .ئجهاتقدمي نتاو  الشاغرة

 االساليب املعتمدة يف استقطاب العمالةو  عدالة االجراءاتو  نزاهةو  شفافية -
 العمال من منظمات االعمال املنافسة و  عدم سحب املوظفنيو  املنافسة النزيهة وفق قواعد سوق العمل -
 تعامل منظمات االعمال بنزاهة مع مكاتب توفري العمالة  -
 احلفاظ على سرية البياناتو  ق مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحني للتوظيفاحملسوبية مع حتقيو  االبتعاد عن الوساطة -

 .االخالقيةو  فق االعتبارات القانونيةو  املعلومات الشخصية هلم مع االلتزام بالرد عليهمو 
 النتائجمسؤولة عن تقدمي و  صة يف التقييمالتعيني من قبل جلان متخصو  التعيني على أساس االختيارو  يتم االختيار

 13:جه املسؤولية االجتماعية يف هذا اجملالمن أو و 
 .التخصصاتو  الفنية الناحية من وتكاملها االختيار جلنة موضوعية -
 .عدم االستهانة بالقدرات الشخصية للمرشحني -
 .اضفاء صفة الصدق عليهاو  االهتمام باالختبارات الشخصية -
 .جراءاته السائدةاو  سياسات التوظيفو  االعتبارات القانونية مراعاة -

 التدريب في االجتماعية المسؤولية  4.1
، سواء أكان يف شكل تدريب لفرد  مكن التدريب يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات واستدامة األعمال

على استمرارية  ءاواحد أم كان جملموعة من األفراد، من تعلم كيفية إضفاء مضمون ومعىن على العمل التجاري بنا
 14:من خاللوضع اللبنات األساسية من  ءااألعمال، ابتدا

 .ادراكهم لدورهم فيهاو  مساعدة االفراد العاملني يف حتسني فهمهم للمؤسسة -
 .مساعدة االفراد يف حتسني قراراهتم وحل مشاكل العمل -
 .الرتقيةو  التميزو  للتطورتوفري الفرص لألفراد  -

حىت يتحقق كل ذلك على املؤسسات تبين برامج تدريبية مؤطرة زمانيا ومكانيا وفقا ملؤشرات حمددة لقياس األداء و 
 :جتاه املسؤولية االجتماعية وفقا لستة ميادين تعكس تقييم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 ...(شروط وظروف العمل، الصحة واألمان، التكوين)املناخ يف أماكن العمل -
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دراسة سلوك املستهلكني، عدد احتجاجات الزبائن، العالقة مع املوردين، االستثمار يف البحث ) سوقال -
 ...(والتطوير

 ...(حجم املاء والطاقة املستعملة، الغاز، تسيري الفضالت، برامج التكوين) البيئة -
 ...(، توفري سيولة ماليةخلق وظائف جديدة) االندماج يف اجملتمع واملسامهة يف التنمية االقتصادية احمللية -
 .احرتام حقوق اإلنسان -
 ...(عدد حاالت الرشوة، عدد العقود امللغاة لعدم املالئمة)مراعاة القواعد األخالقية -

 تعزيز العالقات فيما بينهمو  تقييم أداء العاملين في االجتماعية المسؤولية .3
يرتتب على ذلك و  يامهم باملهام املسندة هلممدى قو  يرتكز تقييم أداء العمال على سلوك العامليني يف املؤسسة

يكون حىت و  داخل املؤسسة أو خارجها، ترقيتهم أو نقلهم من عمل آلخرو  إصدار قرارات تتعلق باالحتفاظ بالعاملني
التقييم فعاال يتعني على ادارة املوارد البشرية إعداد برامج خاصة لتنمية العالقات االجتماعية مثل املشاركة يف اختاذ 

 .االنشطة الرتفيهيةو  التسليةو  حتسني مزايا العملو  القرارات
تتبىن سلوكيات أخالقية فيما يتعلق بقرارات و  كما ينبغي على املؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية 

ت تقنياو  تطوير أساليبو  يزات الشخصية يف اصدار االحكامفالتحو  العشوائي االبتعاد عن التقييمو  االستغناءو  الفصل
 عائد املستثمرين املسامهني حتسني املؤهالت الشخصية اعتمادا على زيادو  كل ذلك يتم عن طريق زيادة الكفاءةو  العمل

 .أيضا بتوفري عمالة دائمة بأجور متناسقة مع املستوى العام للمعيشةو 
 في الجزائر تطور العمل والتكوينالمتخصصة بالهيئات  .4

طرق و  أساليبو  ، مسؤولياهتاو  مهامهاو  أهدافهاو  دارةاإلضي بدراسة هيكل عملية إدارية أساسية تقهو التنظيم 
 أقصر وقت معقولو  ذلك هبدف متكينها من تقدمي اخلدمات اليت أوجدت من أجلها بأقل كلفة ممكنةو  ، العمل فيها

حيدث و  هولة أدائهاجتميعها بشكل منطقي يساعد على سو  هذا ما يستلزم حتديد أوجه النشاط املتنوعةو  ، أكرب انتاجيةو 
املعهد  :أساسا يف تركز التخطيط اإلسرتاتيجي اهلادف الذي يرتكز على أسس علميةو  االستشرافذلك من خالل 

 .الديوان الوطين لتنمية وترقية التكوين املستمرو  املؤهالتو  األحباث حول الوظائفو  مركز الدراسات ،الوطين للعمل
 المعهد الوطني للعمل  1.4

 :ز الوطين للعمل بـــيهتم املرك
 جتديد معلومات املستخدمني التابعني لوزارة العمل والتكوين املهين تكوين و -
 إجناز دراسات وحبوث تدخل يف جماالت تدخل الوزارة الوصية -
 التنظيم وظروف العمل و املساعدة التقنية يف مجيع اجملاالت املتعلقة بالعالقات املهنية -
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 مية ذات العالقة بشؤون العملتنظيم امللتقيات وندوات العل -
 إصدار ونشر جمالت متخصصة يف جمال العمل -

 مركز الدراسات واألبحاث حول الوظائف والمؤهالت 1.4
 :التكوين املهين حيث يتوىل إجناز نوعني من املهام املتكاملة تتمثل يفو  لقطاع التعليمهو مؤسسة داعمة 

 ية وتطوير املرفق العام املكلف بالتكوين والتعليم املهينمالحظة وحتليل آليات التكوين واملسامهة يف ترق -
  15.إعداد وصيانة املدونة الوطنية للمهن والوظائف -
 من جهة املهين االندماج وحول ، جهة من املؤهالتو  احلرفو  املهن تطور حول حبوث وإجناز دراسات إعداد -

 .أخرى
 وأنظمته املختلفة املهين التكوين أمناط اللخ من املؤهالت اقتناء شروط حول حبوث وإجناز دراسات إعداد -
 .املهنيني التعليمو  التكوين قطاع خرجيي متابعةو  مراقبة نظام وضعو  إعداد -
 .والتعليم املهنيني التكوين قطاع لصاحل الفائدة تقدم أن شأهنا من اليت البحوث مجيع وإجناز الدراسات كل إعداد -

  المستمر الديوان الوطني لتنمية وترقية التكوين 3.4
  :مهام املعهد ما يلي بنيمن و 

 ضامن تطوير وترقية التكوين املستمر -
 الرسكلة لفائدة العامل واملوظفنيو  التدعيم البيداغوجي والتقين للمؤسسات اإلقتصادية يف إطار برنامج التكوين -
املؤسسات  اخلاصة، االقتصاديةتنظيم وإجناز حصيلة الكفاءات حسب طلبات كل من األفراد، املؤسسات  -

 .، واملستخدمني العموميني واخلواص العمومية االقتصادية
ال حتقق األهداف احلقيقية ملراصد  يف اجلزائر ر العمل والتكوينيتطو املتخصصة بقوم هبا اهليئات تاملهام اليت  غري أن

  .حىت على املستوى الوطيناملهن املتخصصة ملتابعة تطور املهن، الوظائف والكفاءات على مستوى القطاعات املهنية أو 
 الدراسة الميدانية  .2

 :نموذج الدراسة المقترح 1.2
لإلجابة على مشكلة البحث وحتقيقا ألهدافه، تطلب بناء منوذج مشويل مقرتح لتشخيص األثر بني املسؤولية     

 :عني من املتغريات مهايوضحه الشكل، والذي اشتمل على نو  القدرة على العمل كماو  تطوير االبداعاالجتماعية وتنمية 
 (.البعد االقتصادي، البعد االجتماعي والبيئي)املتمثلة يف أبعاد املسؤولية االجتماعية : المتغيرات المستقلة
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تطوير و  االبداع: القدرة على العمل واليت هي األخرى تنقسم إىلو  تطوير املهاراتو  متمثلة يف تنمية: المتغيرات التابعة
 .الرتابط املهين و  تج أو اخلدمةاملهارات ، جودة املن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :عينة البحث 1.2
لقد مت أخذ عينة من أفراد اجملتمع الذي ميكن التعرف عليه، وهي مؤسسة رويبة النتاج العصائر باجلزائر ، إذ 

ين حيث يهدف الربنامج لتب 6100قد دخلت املؤسسة خالل الربنامج الوطين للمرافقة سنة و  عامل 022حتتوي على 
 RSمشال افريقيا و  حيث أن هذه املبادرة ذات طابع اقليمي خاصة مبنطقة الشرق األوسط مفهوم املسؤولية االجتماعية

MENA  6100حىت  6100املقرر من سنة  62111اإليزو  قصد تطبيق معايري . 
اليت تعكس و  حنداريتم استخدام منوذج االحندار البسيط الختبار فرضية الدراسة اليت تعكس معادلة منوذج اال 

 . )املتغري املستقل املسؤولية االجتماعية بأبعادها الثالثةو  ( CRT) االبداعو  تطوير املهاراتهو و  تأثري املتغري التابع
 يرمز ل حيث  : ةالتالياملعادلة و عليه، ميكن تقدير النموذج بشكل  

 .يرمز للبواقي  و منوذج االحندارميل  و الثابت املعامل
 أسلوب جمع البيانات 3.2
موافق، موافق جدا، غري )يف إعدادها على مقياس ليكرت  ، ومت االعتماد16األسلوب املعتمد هو االستبيان    

فقد اعتمدنا على  منهم 61قد أجاب عليها و  إطار 61وزعت قائمة االستبيان على( موافق، غري موافق جدا، حمايد

طوير المهارات و االبداع و القدرة على العملأثر تبني المسؤولية االجتماعية على ت: نموذج الدراسة  

  االبددددددددددددددا  و ب  دددددددددددددو ر
 المهارات

 جودة المن ج أو الخدمة 

 ال راب  المهني 

 البعد االق صادي 

  االج ماعيالبعد 

 الب ئي البعد 

تنمية وتطوير االبداع 

 و القدرة على العمل
أبعاد المسؤولية 

 االجتماعية
 المستوى التعليمي

 المستوى الوظيفي

 سنوات الخبرة
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 االحنراف املعياريو  املنهج التحليلي الوصفي ملعاجلة البيانات مع استخدام االدوات االحصائية كاملتوسط احلسايب
 :وتضمنت احملاور التالية

اجلنس، السن، : احتوت بيانات خاصة باألفراد اجمليبني على االستمارة مثل :البيانات العامة: المحور األول -
  .توى ، األقدميةاملس

 :تضمن ما يلي: اإلبداعو  تطوير المهاراتو  أبعاد المسؤولية االجتماعية: المحور الثاني -
االقتصادي، القانوين، : مت تناول مجيع أبعاد املسؤولية االجتماعية (:متغيرات مستقلة)أبعاد المسؤولية االجتماعية  . أ

للبعد  0للبعد االجتماعي ،  0 للبعد االقتصادي، 0: ة كالتايلسؤاال موزع 06وقد مت وضع . األخالقي واخلريي والبيئي
 .البيئي

ومت وضع . واملتمثلة يف برامج تنمية املوارد البشرية، وتقييم برامج التنمية ( :تابعمتغير )  االبداعو  تطوير المهارات . ب
رات احلاصلة يف جمال االبداع ، توفري توفري مناخ االبداع ، استخدام التكنولوجيا، مواكبة التطو : أسئلة موزعة كما يلي 06

 .جودة املنتوج أو اخلدمة ، الرتابط املهين للعمالو  التطور، التطوير املهينو  وحدة خاصة بالبحث

 القدرة على العملو  االبداعو  االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على متغير تطور المهاراتو  المتوسطات الحسابية: 3الجدول 

 لعبارةا الرقم
املتوسط 
احلسايب 

 العام

متوسط 
االحنراف 

 املعياري

مستوى 
داللة 

 االجابات
 أبعاد المسؤولية االجتماعية

 البعد االقتصادي
 عال 1.89 4.11 المصلحة ذات األطراف جميع تخدم التي بالقوانينما مدى التزام المؤسسة  11
 عال 1.68 3.92 ةمؤسسفي ال المصلحة ذات ألطرافا مع العالقة تقوي التي االجتماعية النشاطات تطبيق 11
 عال 1.78 4.12 االجتماعية بالمسؤولية خاصة مصلحة أو وحدة إقامة على مؤسستي تعمل 13
 عال 1.91 3.71 لزبائنها الشرائية القدرة مستوى ةمؤسسال تراعي منتجات عرض عند 04

 البعد االجتماعي
 ضعيف 1.18 3.32  عمل فرص خلق ةمؤسسأهداف ال 05
 ضعيف 1.89 3.11 المدني المجتمع منظماتتقدم المؤسسة دعم مالي ل 06
 عال 1.18 3.62 عمال لعائالت والصحية االجتماعية الرعاية فرص ةمؤسسال توفر 07
 عال 1.891 3.82 المحلي المجتمع لصالح تبرعاتو  هبات ةمؤسسال تمنح 08

 البعد البيئي
 عال 1.813 4.32 البيئة حماية برامج في تشارك المؤسسة 09
 عال 1.786 4.12 من األهداف األساسية للمؤسسة الموارد استغالل ترشيد 10
 عال 1.712 4.11 النفايات لمعالجة متطورة وتكنولوجيا فعالة أساليب تعتمد المؤسسة على 11
 عال 1.671 3.82 البيئة حماية لمنظمات مالية ماتھمسا تمنح المؤسسة 12
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  "آن سي آي رويبة"مجلس إدارة مؤسسةوثائق ستبيان مستخرج من على  ا إعتمادا SPSSمخرجات برنامج : المصدر 

 جملس إدارة املؤسسة من خالل جلنة األخالق و البيئة و التنمية املستدامة هو املسؤول األول ملتابعة و تنفيذ
احرتام القواعد االخالقية يف العمل و محاية البيئة ، التأكد من شفافية و موضوعية التقارير والبيانات  17:املهام التالية

 .السنوية املالية
 :صدق وثبات األداة 4.2
لقياس ثبات أداة القياس من ناحية  (alpha cronbach)يستخدم معامل الثبات : االتساق الداخلي - أ

املسؤولية االجتماعية : لعبارات األداة، حيث قمنا بقياس ألفا كرونباخ واليت تتعلق مبوضوعاالتساق الداخلي 
 .االبداعو  وأثرها على تطوير املهارات

 نتائج قياس ثبات االستمارة: 4الجدول 

 ألفا كرونباخ معامل عدد الألسئلة املتغري الرقم
 1.817 11 أبعاد المسؤولية االجتماعية 10
 1.777 11 االبداع و  هاراتتطوير الم 16

 SPSSمخرجات برنامج : المصدر 
 

وبالتايل فإن  ،(حد القبول% )81، أن قيمته أكرب من %76.8نستنتج من خالل قيمة ألفا كرونباخ، واليت تساوي   
 .عبارات أداة البحث واملتمثلة يف االستمارة تتميز بالثبات والصدق العايل

 التحليل اإلحصائي للبيانات 2.2

 االبتكارو  عاالبدا 
 عال 1.141 3.62 اإلبداع على العاملين يدفع مناخ توفير إلى ةمؤسسال تسعى 13
 عال 1.616 4.11 متطورة تكنولوجية ساليبمدى استخدام المؤسسة ال 14
 عال 1.872 4.12 اإلبداع مجال في الحاصلة التطورات ةمؤسسال تتابع 15
 عال 1.941 4.41 ؤسسةفي الم والتطوير بالبحث خاصة وحدة توفر 16

 الخدماتو  جودة المنتجات
 عال 1.681 4.61 الجودة يةعال وجاتمنت المؤسسة تقدم 17
 عال 1.617 4.21 رسائلها في الجودة شعار مؤسستي تحمل 18
 عال 1.211 4.22 التميز بفضل جودة منتجاتهاو  تسعى المؤسسة للظهور 19
 عال 1.444 4.72 شاملةال الجودة ومواصفة معيار مؤسستي تطبق 20

 الترابط المهني للعمال
 عال 1.686 3.92 الجماعي العمل بكفاءة المؤسسة تؤمن 21
 محايد 1.729 3.42 الصراعات لتجنب داعمة قوية ثقافة بناء تعمل المؤسسة على 22
 عال 1.12 4.12 تقوم المؤسسة بتطبيق برامج للتطوير المهني للعمال 23
 عال 1.768 3.81 من أولويات المؤسسة العمل إلتقان داعمة ةقوي ثقافة بناء 24
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 أدوات التحليل اإلحصائي  -أ 
 Excelاستخدام برنامج و  (SPSS)ملعاجلة البيانات مت االعتماد على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    

 :ومت استخدام األدوات اإلحصائية التالية
 وصف خصائص العينة -ب 

املتمثلة يف اختيار عينة حبث من جمتمع و  افيةغر و لقد مت استخدام احملور األول من االستمارة لتوضيح اخلصائص الدمي    
وسوف يتم التطرق إىل حتليل النسب للبيانات العامة من خالل  الدراسة واملتمثل يف إطارات ذوي مستوى جامعي

 :اجلدول التايل

 الخصائص الوصفية لعينة الدراسة: 2الجدول 
 النسبة املئوية التكرارات العينة املستهدفة املتغريات

 اجلنس
 %62 13 ذكر
 %32 7 أنثى

 السن

 %41 6 سنة 31أقل من 
 %42 9 سنة 41إلى  31من 
 %2 1 سنة 21إلى  41من 
 %11 3 فما فوق 21من 

 املستوى
 %11 4 ليسانس+ تقني سامي 
 %61 11 مهندس دولة
 %11 4 دراسات عليا

 االقدمية يف العملو  اخلربة

 %31 6 سنوات 2أقل من 
 %42 9 سنوات 11إلى  16من 
 %11 1 سنة 12إلى  11من 

 %12 3 سنة 12أكثر من 
 SPSSمخرجات برنامج : المصدر
 االبداعو  االنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على متغير تطور المهاراتو  المتوسطات الحسابية: 6الجدول 

 ستوى االجابةم متوسط االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العام العبارة الرقم
 المسؤولية  10

أبعاد
االجتماعية

 

 عال 1.81 4.11 البعد االقتصادي
 متوسط 1.13 3.21 البعد االجتماعي 16
 عال 1.74 4.11 البعد البيئي 10
 عال 1.86 3.87 المتوسط العام  ∑
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 SPSSمخرجات برنامج : المصدر 

 القدرة على العملو  االبداعو  إلجابات أفراد العينة على متغير تطور المهاراتاالنحرافات المعيارية و  المتوسطات الحسابية: 7الجدول 
املتوسط احلسايب  العبارة الرقم

 العام
متوسط االحنراف 

 املعياري
مستوى داللة 

 االجابات
 عال 1.86 4.1 االبداع  10
 عال 1.81 3.81 الترابط المهني للعمال 16
 عال 1.26 4.6 جودة المنج أو الخدمة 10

 عال 1.74 4.17 المتوسط العام لجميع المؤشرات 
 SPSSمخرجات برنامج : المصدر 

 اختبار الفرضية -ج 

 للمسؤولية اجيايب معنوي تأثري يوجد :H1هذا االختبار هو التحقق صحة الفرضية البديلة اهلدف من 
 إطارات إجابات خالل نم "رويبة مؤسسة يف االبداعو  تطوير املهاراتو  دعم يف الثالث هابأبعاد االجتماعية

 الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج على الفرضية ر هذهاختبا يف االعتماد مت حيث ،الدراسة جملتمع املكونني املؤسسة
 تأثري يوجدال :  0Hالعدمية  الفرضية الختبار املتعدد االحندار حتليل وباستخدام 8و 6رقم اجلدول خالل من

 .واإلبداع تطوير املهاراتو  دعم يف الثالث هابأبعاد يةاالجتماع للمسؤولية اجيايب معنوي

 القدرة على العملو  االبداعو  على متغير تطور المهارات درجة تأثير المسؤولية االجتماعية بأبعادها الثالثة: 8الجدول 
 مستوى الداللة tقيمة  اخلطأ املعياري املقدار الثابت  املعلمة

 1.611 1.411 3.883 1.111 

 1.663 1.112 6.191 1.111 
 SPSSمخرجات برنامج : المصدر 

 

بالتايل نرفض فرضية و   %5هو أقل من و  1.111أن مستوى الداللة يساوي  7رقم  اجلدول نتائج من يالحظ
وفق  هذا يعين أن املؤسسة حمل الدراسة ملتزمة بأبعاد املسؤولية االجتماعيةو   H1نقبل الفرضية البديلة و   0Hالعدم 
  :لة التاليةاملعاد

 
 الدراسة نتائج مناقشة -د 

املهارات لزيادة القدرة و  يف تطوير االبداعتظهر نتائج الدراسة وجود تأثري معنوي إجيايب للمسؤولية االجتماعية 
 لتجنب التأثريات السلبيةو  نشاطات ختدم مجيع مصاحل موظفيهاو  على العمل ، حيث حترص املؤسسة لتطبيق قواعد وقوانني

 فعالة أساليبكذا هبدف استخدام و  ة اليت حتد من النشاط االنتاجي أو تسهم يف هجرة العمال االكفاء من املؤسسةاجلانبيو 
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وعليه ميكن القول ان تبين  .البيئة مايةحل املادي الدعممع مراعاة  بناء العالقات بينهمو  لتحفيز العمال متطورة وتكنولوجيا
 .واالبداع يف املؤسسة وبناء املهارات إجيايب يف دعم التشغيلو  املسؤولية االجتماعية له تأثري معنوي

 
 خاتمة .6

من خالل هذه الدراسة ميكن ان نستنتج واىل حد ما ان املسؤولية االجتماعية للشركات تلعب دورا هاما وأساسيا 
تغريات املرتبطة بتحقيق يف حتقيق ابعاد اقصادية واجتماعية ميكن من خالهلا هيكلة البنية االقتصادية العامة ومسايرة امل

التنمية املستدامة، كما نشري اىل اهنا حتتاج اىل الكثري من املقومات االجتماعية واإلرادة السياسية كوهنا قائمة على قواعد 
اخالقية بالدرجة االوىل مما يضعف االلتزام هبا، ورغم وجود مجلة من التشريعات اال اهنا تبقى متوقفة عموما على ارادة 

والثقافة االجتماعية واملؤسساتية للفرد كذلك ومدى االحساس باملسؤولية اجلماعية اجتاه حتقيق االعمال واملنظمات رجال 
 .التنمية والعدالة االجتماعية

 :والشركات بأنه عليها  املؤسساتنوصي مما سلف و  بشكل عام،و 
ت اجملتمع احمللي من جهة، واملسؤوليات االهتمام مبسؤولياهتا االجتماعية، السيما يف ظل تنامي متطلبات وحاجا -

توجيه اإلمكانيات الذاتية حنو تنمية األخرى اليت أصبحت تشكل التزاما أخالقيا وقانونيا يقع على عاتق منظمات 
 ؛اجملتمع إىل جانب تنمية االقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة 

يا اليت هتم البيئة وخاصة التعليم والتدريب ودعم املشروعات الصغرية ومتكني الشباب والقضاء الرتكيز على القضا -
العمل على نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية لدى رجال األعمال وتوجيه استثماراهتم يف هذا اجملال و  على الفقر ،

 ؛يف مشاريع تنموية ويف تطوير اجملتمع 
جمال املسؤولية االجتماعية على إضفاء الطابع املؤسسي هلذا النشاط من خالل  حث الشركات امللتزمة طوعيا يف -

ة باملسؤولية االجتماعية اهليكلة التنظيمية املالئمة، صياغة السياسات املرجعية وإشراك اإلعالم يف جهود التوعي
 ؛للشركات

ؤسسي وتقوية التزاماهتم الطوعية ضرورة وضع قوانني وآليات حمفزة لرجال األعمال لتطوير نشاطهم االجتماعي امل -
 ؛يف خدمة التنمية املستدامة بالشراكة مع القطاع العام

تشجيع البحوث قصد والشركات ، مراكز التكوين املهين عمل من قبل اجلامعات  اتورش عقد مؤمترات و -
 ؛يا ودولياخصصية يف هذا اجملال مع االستفادة من التجارب املتميزة إقليمملتاألكادميية والدراسات ا
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هذه ألن  أنشطة ومشاريع خريية استثمارية، تنسجم مع ما يتوافق وحاجات اجملتمع املؤسسات بتفعيلالتزام  -
اجملتمع قصد تعزيز الثقة بينهما وسيلة تتصل من خالهلا مع للشركة باعتبارها املسؤوليات االجتماعية  األنشطة تعزز

 . بتوجيه القوى العاملة األكثر كفاءةو رفع سقف التنافسة يف السوق خاصة فيما خيص 
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