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المؤسسات  بعاد المسؤولية االجتماعية فيأدور التوجه االستراتيجي في تحقيق 
 -الجزائر-مؤسسات الصناعية بوالية  بسكرةال دراسة حالة  ، الصناعية  الجزائرية

 مف إعداد األساتذة:
 -الجزائر-، جامعة بسكرةالتعميـ العاليا.د/ بف عيشي بشير، أستاذ 
 -الجزائر-،  جامعة بسكرة-ا-محاضرد/ بف عيشي عمار، أستاذ 

دور التوجو االستراتيجي في تحقيؽ أبعاد  عمى التعرؼ إلى ىذه الدراسة ىدفت الممخص:
دراسة حالة  المؤسسات  ، المؤسسات الصناعية  الجزائرية المسؤولية االجتماعية في
 لغرضمارة است تطوير تـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ و ،-الجزائر-الصناعية بوالية  بسكرة

 اإلحصائية الرزمة استخدمت و ،مبحوثاً  130 الدراسة مف عينة تكونت البيانات، جمع
 : إلى توصمت الدراسة وقد، تمارةاالس بيانات لتحميؿ SPSS االجتماعية لمعموـ

 التوجو ألبعاد عينة البحث المؤسسات الصناعية الجزائرية في العامميف تصورات أف -
 مستوى ذات االجتماعية لممسؤولية أّف تصوراتيـ و مرتفع، مستوى االستراتيجي ذات

 .مرتفع
 االجتماعية المسؤولية أبعاد في تحقيؽاالستراتيجي لمتوجو  دور معنوي وجود-

 .بالمؤسسات الصناعية المبحوثة
 المؤسسات الصناعية، التوجو االستراتيجي ،االجتماعية المسؤولية الكممات المفتاحية:   

Abstract:  

This study aims to identify the role of strategic orientation to achieve the 
dimensions of social responsibility in Algerian industrial companies, case 

study of industrial companies in the province of Biskra – ALGERIA. To 
achieve the study’s purposes, we prepared forms in order to collect 

data. The sample of the study was made up of 310 subjects of research. 
We used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) to analyse the 

form data. Through that method, we got the following results: 
-Perceptions of employees at Algerian industrial companies, sample of the 
research, as to dimensions of strategic orientation, are of a high level, and 

their perceptions for social responsibility is of a high level.  
-There is a moral role of the strategic orientation to achieve dimensions of 

the social responsibility in the surveyed industrial companies. 
Key words: Social responsibility, strategic orientation, industrial 

companies 
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 مقدمة:  
االقتصادية  لممؤسساتلقد تزايد االىتماـ في اآلونة األخيرة بالمسؤولية االجتماعية 

أف يكوف  لمسؤوليتيا االجتماعية تجاه المجتمع و المؤسساتوالمطالبة بتحمؿ ىذه 
 .ليا دور أكبر مف مجرد اإلنتاج وتحقيؽ األرباح

 أبعاد لتعزز جاىدة تسعى التي مؤسساتلم ضرورياً  مطمباً  ااالستراتيجي التوجو و يعد
 في يتمثؿ أصبح اإلدارة ميمة جوىر أف كما التكيؼ معيا، و االجتماعية المسؤولية
 إلى حيث ينظر الفوضى، مف بدالً  العممي التنبؤ و المنطؽ استخداـ
 تميزىا وؤسسات الم لنجاح األساسي المفتاح أنو عمى اآلفاالستراتيجي التوجي
 ؤسساتالم تستطيع حتى و التنظيمي. النجاح كؿ عوامؿ في يتغمغؿ و تنافسياً 
 الذي و االستراتيجي، التوجو تنيج أف ّبد ليا ال االجتماعية، المسؤولية أبعاد تحقيؽ
 .تنافسية مزايا تحقيؽ عف تبحث التيؤسسات الم لتمؾ إجبارياً  متطمباً  ُيعد
 إشكالية الدراسة: -1

 :التساؤؿ الرئيسي التالي يمكف صياغة مشكمة الدراسة في
 في ىو دور التوجو االستراتيجي في تحقيؽ ابعاد المسؤولية االجتماعية "ما 

 "؟ المؤسسات الصناعية  الجزائرية
 التساؤالت الفرعية التالية: بصياغةلإلجابة عمى اإلشكالية السابقة قمنا  و

التوجو  المؤسسات الصناعية  عينة البحث ألبعاد في العامميف تصورات ىي ما -
 االستراتيجي؟

 المسؤولية المؤسسات الصناعية  عينة البحث ألبعاد في العامميف تصورات ىي ما -
 االجتماعية؟

 في االجتماعية المسؤولية أبعادو  التوجو االستراتيجي أبعاد ىؿ توجد عالقة بيف-
 ؟المؤسسات الصناعية  عينة البحث 

 فرضيات البحث: -2
في  االجتماعية المسؤولية أبعادتوجد عالقة بين التوجه االستراتيجي و  -

 و تنبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية االتية:المؤسسات الصناعية المبحوثة.
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 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، )الرؤية، وتوجد عالقة بيف التوجو االستراتيجي  -
في  االجتماعية المسؤولية المسؤولية االقتصادية  بوصفيا  بعد  مف أبعادو الشعار( 

 المؤسسات المبحوثة.
 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و)توجد عالقة بيف التوجو االستراتيجي  -

في  االجتماعية المسؤولية المسؤولية القانونية  بوصفيا  بعد  مف أبعادو  ( الشعار
 المؤسسات المبحوثة.

 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و)توجد عالقة بيف التوجو االستراتيجي  -
في  االجتماعية المسؤولية المسؤولية  االخالقية  بوصفيا  بعد  مف أبعادو  ( الشعار

 المؤسسات المبحوثة.
 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و)توجد عالقة بيف التوجو االستراتيجي  -

 المسؤولية أبعادأو الخيرة  بوصفيا  بعد  مف  المسؤولية اإلنسانيةو  ( الشعار
 في المؤسسات المبحوثة. االجتماعية

 االجتماعية المسؤولية أبعاد  في تحقيقاالستراتيجي لمتوجه  يوجد دور معنوي -
 و تنبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية االتية:بالمؤسسات الصناعية المبحوثة.

 القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و )ا االستراتيجيلمتوجو  يوجد دور معنوي -
 المسؤولية المسؤولية االقتصادية  بوصفيا  بعد  مف أبعاد  في تحقيؽ( الشعار و

 في المؤسسات المبحوثة. االجتماعية
 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و) االستراتيجيلمتوجو  يوجد دور معنوي -

 المسؤولية المسؤولية القانونية  بوصفيا  بعد  مف أبعاد  في تحقيؽ( الشعار
 في المؤسسات المبحوثة. االجتماعية

 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و) االستراتيجيلمتوجو  يوجد دور معنوي -
 المسؤولية المسؤولية  االخالقية  بوصفيا  بعد  مف أبعاد  في تحقيؽ( الشعار

 في المؤسسات المبحوثة. االجتماعية
 و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، و) االستراتيجيلمتوجو  يوجد دور معنوي -

 المسؤولية أو الخيرة  بوصفيا  بعد  مف أبعاد اإلنسانية  في تحقيؽ( الشعار
 في المؤسسات المبحوثة. االجتماعية
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 تتمثؿ أىداؼ الدراسة في اآلتي: أهداف الدراسة: -3       
 التعرؼ عمى واقع تطبيؽ  المسؤولية االجتماعية لممؤسسات الصناعية الجزائرية. -
 المؤسسات الصناعية  عينة البحث ألبعاد في العامميف تصوراتالتعرؼ عمى -

 (.الشعار و القيـ، و األىداؼ، و الرسالة، الرؤية، والتوجو االستراتيجي )
 الصناعية  عينة البحث ألبعادالمؤسسات  في العامميف تصورات التعرؼ عمى-

 المسؤولية و القانونية، المسؤولية و االقتصادية، )المسؤولية االجتماعية المسؤولية
 (.أو الخيرة اإلنسانية المسؤولية و األخالقية،

 :البحث أهمية-4
 ،ً اعموم لمشركات االجتماعية المسؤولية موضوع أىمية مف البحث أىمية تأتي

 :باآلتي البحث أىميةوتتركز 
في المؤسسات الصناعية المبحوثة في ماتتوصؿ اليو الدراسة  وضع متخذو القرارات 

 مف نتائج وتوصيات، تسيـ في تبني برامج المسؤولية االجتماعية)المسؤولية
أو  اإلنسانية والمسؤولية األخالقية، والمسؤولية القانونية، والمسؤولية االقتصادية،

انعكاس ذلؾ ايجابا عمى  يدعـ التوجو بالزبائف ولمؤسساتيـ عمى نحو  الخيرة(
 في يسيـ ااالستراتيجي التوجو أف كوف مف الدراسة ىذه أىمية تنبع كما الشركة.
 مف المؤسسات ىذه تمكف التي الوسائؿ أىـ مف ُيعدّ  و تنظيميا و المؤسسات تطوير

 عمى المؤسسات تساعد و المتسارعة التطورات ظؿ في التميز مرحمة إلى الوصوؿ
 مف يعترضيا لما الجذرية الحموؿ وضع و الصعوبات،و ازالة  تقدميا، مواصمة
 .فييا التنظيمي التغيير و التطوير عممية لمخرجات اإلنتاجية الجودة وزيادة ،مشاكؿ

 مف ينطمؽ الذي الدراسة، في الوصفي المنيج عمى االعتماد تـ :الدراسةمنهج -5
 المسؤولية تحقيؽ في التوجو االستراتيجي أبعاد لدور النظرية األبعاد دراسة

 األسموب عمى الدراسة عتمدتإكما  ،المؤسسات الصناعية الجزائرية في االجتماعية
 اإلجابة أجؿ مف مجتمع الدراسة مف البيانات لجمع مارةاست باستخداـ ذلؾ و الميداني

  .فرضياتيا اختبار الدراسة و أسئمة عف
 :الدراسةحدود -6
 2015ديسمبر  31الى  2015 ماي 05مف  الدراسةحددت فترة  :الحدود الزمانية-
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مؤسسػة صػناعة الكوابػؿ  التاليػة: المؤسساتعمى  الدراسة تأقتصر  الحدود المكانية:-
 .المطاحف الكبرى لمجنوب، مؤسسة الصناعات النسيجية، الكيربائية

 الدراسات السابقة:-7
 الدراسات العربية:-7-1
تقييـ ممارسات المسؤولية  بعنواف (2112زايري بمقاسم و مقدم وهيبة،) دراسة-

ىدفت ، االجتماعية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر)دراسة تطبيقية(
معرفة موقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر مف تطبيؽ الى الدراسة 

و رساتيا في ىذا المجاؿ، سياسات و برامج المسؤولية االجتماعية، و تقييـ مما
ىتماـ المؤسسات عينة الدراسة بممارسة المسؤولية االجتماعية إ توصمت الدراسة الى

ممارسة المسؤولية االجتماعية تجاه أف  الدراسة الى توصمتتجاه المستيمكيف، كما 
 كؿ مف العماؿ و  المجتمع و البيئة جاءت متوسطة.

االجتماعية في  المسؤوليةدور  بعنواف (2114 الحسن، دبوبكر محم)دراسة -
الدراسة ىدفت  دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ وحدة باتنة، الجزائر، داء المنظمةأتحسيف 

 مجموعة بيف مف ةتقييمي كأداة االجتماعية المسؤولية عمى أىمية الى التعرؼ
 تقييـ أىمية برازإ الى  كما ىدفت، عممية التقييـ في المنظمة تعتمدىا التي األساليب

-باتنة- نفطاؿ مؤسسة عماؿ مف عينة االقتصادية، تـ إختيار المنظمة داخؿ األداء
 مف يحسف الشركة قبؿ مف االجتماعية المسؤولية فكرة تبني توصمت الدراسة الى ، 

مؤسسة نفطاؿ وحدة أف  الدراسة الى توصمتكما  .المجتمع في وصورتيا أداءىا
 .متفاوتة بنسب االجتماعية المسؤولية بأبعاد تيتـ باتنة

بعاد أ توظيؼ بعنواف ،(2114خرون، أحامد كريم الحدراوي و )دراسة - -
المسؤولية االجتماعية لتعزيز القدرات االبداعية دراسة تطبيقية في بعض كميات 

ىمية ممارسة المسؤولية االجتماعية بشكؿ أتوضيح  الدراسة إلى تىدفالكوفة، 
براز إالتقصي  عف  المنظمات، وتوضيح ذلؾ عف طريؽ  الدراسة و طوعي مف قبؿ

 مف ثـ دعـ و ىميتة لتعزيز وجودىا، وأمدى  نقاط القوة في تبني ىذا المفيوـ، و
تعزيز القدرات االبداعية، مف خالؿ دراسة العالقات التي تربط متغيراتيا، تـ تطبيؽ 

االقتصاد  ساتذة كميتي االدارة وأذلؾ عف طريؽ اختيار عينة بالطريقة العشوائية مف 
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المسؤولية أف  توصمت الدراسة إلى وفردا، 56بمغت  واالداب في جامعة الكوفة
ناؾ ضعؼ ف ىو أاالجتماعية  تسيـ مساىمة فاعمة في تعزيز القدرات االبداعية، 

 .في المسؤولية االقتصادية
 دور بعنواف ،(2114، الرضا رشيد و صباح حسين الزيادي صالح عبد)دراسة -

ألراء  تحميميةدراسة السمعة التنظيمية المدركة تعزيز في المسؤولية االجتماعية  
معرفة  الدراسة إلى تىدف، جامعة القاديسيةكميات القيادات الجامعية في عينة مف 

توصمت  ودور المسؤولية االجتماعية  في تعزيز السمعة في الكميات المبحوثة 
أف المسؤولية االجتماعية تمعب دورا أساسيا في  في بناء و تعزيز سمعة  الدراسة إلى
ىتماـ مف قبؿ الكميات إ)الكميات( كما توصمت الدراسة الى  أف ىناؾ المنظمات

المبحوثة في السعي الى تحسيف سمعتيا التنظيمية لدى اصحاب المصمحة 
 غيرىـ. طمبة ومور الأولياء أ الخارجييف كالمجتمع المحمي، وسوؽ العمؿ، و

ىدفت الدراسة إلى قياس  (2115، يمان بن عزوز والياس بن ساسيإ)دراسة -
 151أثر المسؤولية االجتماعية لممؤسسات عمى األداء المالي لعينة مكنة مف 

، قد تـ 2013إلى غاية  2009مؤسسة اقتصادية جزائرية خالؿ الفترة الممتدة مف 
قياس المسؤولية االجتماعية لممؤسسات مف خالؿ أربع عناصر أساسية تمثمت في 

التفاعؿ مع المجتمع أخير حماية  االىتماـ بالعامميف،المحافظة عمى البيئة، 
المستيمؾ في حيف تـ التعبير عف األداء المالي مف خالؿ العائد عمى األصوؿ 

ستخداـ منيج يمزج بيانات السالسؿ الزمنية مع بيانات المقاطع إلتحقيؽ ذلؾ تـ 
ج اآلثار العرضية باسطة ثالث نماذج تتمثؿ في:  نموذج االنحدار المجمع، نموذ

توصمت الدراسة إلى وجود عالقة سمبية بيف  الثابتة ونموذج اآلثار العشوائية، و
العائد عمى األصوؿ، في حيف لـ توجد عالقة ذات داللة  المحافظة عمى البيئة و

التفاعؿ مع  إحصائية بيف عناصر المسؤولية االجتماعية الثالث )االىتماـ بالعامميف،
 ىذا باالعتماد عمى اختبار و ؾ( و العائد عمى األصوؿ والمجتمع و حماية المستيم

 نموذج اآلثار العشوائية
 الدراسات االجنبية:-7-2
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( بعنواف: المسؤولية االجتماعية Kärnä, Hansen& Juslin, 2003دراسة ) -
 Social responsibility in environmentalفي تخطيط التسويؽ البيئي" 

marketing planning ،الدراسة إلى وصؼ و قياس ومقارنة المسؤولية  تىدف
قد تـ  االجتماعية التي تؤكد عمى قيـ أعضاء حماية الغابات في أربع دوؿ أوربية، و

أخذ عينة حصصية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة بالتطبيؽ عمى كؿ مف فنمندا، ألمانيا، 
أىمية  قد تـ التوصؿ إلى أف معظـ المستجيبيف أكدوا عمى السويد، بريطانيا. و

ستراتيجياتيـ التسويقية و قد تـ مالحظة أف  وظائفيـ و األمور البيئية في قيميـ وا 
القطاعات الصناعية القريبة مف المستيمؾ النيائي تؤكد عمى التوجو نحو الربحية 

تـ التوصؿ إلى أف المواضيع  كمابالمقارنة بالقطاعات البعيدة عف المستيمؾ النيائي. 
خاصة في  ألمانيا و في التخطيط التسويقي في كؿ مف فنمندا و البيئية أكثر تأثيراً 
 صناعة الورؽ.

 Market Orientation andبعنواف:  (Morgan &Strong,2003)دراسة -

Dimensions of Strategic Orientation ، ىدفت إلى اختبار العالقة بيف أبعاد
كبيرة الحجـ العاممة في  التوجو االستراتيجي و أداء المؤسسات الصناعية متوسطة و

مديرا يعمموف في  181قطاع التكنولوجيا في بريطانيا. وقد تكونت عينة الدراسة مف 
ىذه الشركات، وقد توصمت الدراسة إلى أف كال مف التوجو التحميمي، و التوجو 

 التوجو المستقبمي ترتبط بعالقة موجبة بأداء المؤسسات عينة الدراسة. الدفاعي و
 ,Strategic Orientationبعنوان: (Sinkovics &Roat,2004)دراسة -

Capabilities, and Performance in Manufacturer – 3PL 

Relationships ، ىدفت إلى دراسة  العالقة بيف التوجو االستراتيجي و القدرات و
شماؿ ايرلندا، تكونت عينة  الس، و األداء بالمصانع في كؿ مف انجمترا وسكوتمندا و

قد توصمت  مف الشركات المشاركة، و  9بنسبة استجابة  142الدراسة مف 
لدراسة إلى أف ىناؾ عالقة دالة إحصائية بيف التوجو االستراتيجي و القدرات و ا

 .األداء في الشركات الخاضعة لمدراسة
 بعنواف:  (Maignan, Ferrell& Ferrell, 2005دراسة  ) -

A stakeholder model for implementing social responsibility in 

marketing  
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متكامؿ  متوازف و توفير جيد و ىدفت الدراسة إلى  توفير إطار إداري شامؿ لفيـ و
لتوجيو أصحاب المصمحة لتنفيذ المسؤولية االجتماعية المتعمقة بالشركات في مجاؿ 
التسويؽ. النتائج التي تـ التوصؿ إلييا اعتمدت عمى أساس توفير إطار يستند عمى 
الدراسات السابقة التي قدمت خطوة خطوة نيج تنفيذ المسؤولية االجتماعية لمشركات 

ر الذي طور في ىذه الدراسة يوفر فرصة إلختبار إلى مف منظور التسويؽ. اإلطا
أي مدى منيجية خطوة بخطوة قد نفذت في المنظمات فضال عف ذلؾ الُنيج البديمة 
لتنفيذىا. قدمت الدراسة دلياًل  إداريًا  إلستخداـ أصحاب المصمحة نموذجًا لتنفيذ 

لحاجة لتقديـ المعرفة تفي باالدراسة المسؤولية االجتماعية في مجاؿ التسويؽ. وىذه  
عمى تنفيذ المسؤولية االجتماعية في مجاؿ التسويؽ، وتقدـ إطارا عمميا لممديريف 

  الذيف لدييـ الرغبة  لتنفيذ المسؤولية االجتماعية.

 Total Quality بعنوان: (Marfuentes, ,et.at,2006)دراسة -

Management, Strategic Orientation and Organizational 

Performance ، ىدفت إلى اختبار العالقة بيف التوجو االستراتيجي و تنفيذ ادارة
قد  شركة خاصة في اسبانيا، و 1550أثرىما عمى األداء في  الجودة الشاممة و

رتباط موجبة بيف التوجو االستراتيجي و تنفيذ إتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة 
 داء الشركات المبحوثة.أثر ليذه العالقة عمى أف ىناؾ أ إدارة الجودة الشاممة، و

 The value impact of strategic: بعنوان (Beasley,et.at,2009)دراسة -

intent on firms engaged in information  systems outsourcing  

قيمة التوجو االستراتيجي  االستعانة بمصادر خارجية  ىدفت الدراسة الى معرفة 
عمى الشركات العاممة في نظـ المعمومات في الواليات المتحدة االمريكية، حيث 

شركة امريكية عاممة  في مجاؿ نظـ المعمومات خالؿ  103اجريت الدراسة عمى 
تراتيجي ف ىناؾ  أثر لمتوجة االسأ توصمت الدراسة الى و   ،2003 -1996 الفترة

 صياغة الرؤية  و كما أففي بناء قدرات الشركات عمى تحقيؽ قيمة اضافية،  
في تحديد مستوى الخطة االستراتيجية التي يتـ ترجمتيا الى نشاطات تدخؿ الرسالة 

 .قصيرة المدة مشروعات متوسطة و و برامج و
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التوجو ىدفت الدراسات السابقة إلى معالجة  التعقيب عمى الدراسات السابقة:
في بناء قدرات الشركات عمى  همف خالؿ دراسة أثر  مف زوايا مختمفة، االستراتيجي

أداء بة تعالق،  و تنفيذ إدارة الجودة الشاممةبة تعالقضافية، و كذلؾ إتحقيؽ قيمة 
المسؤولية االجتماعية  ، كما تطرقت الدراسات السابقة إلى المؤسسات الصناعية

، كذلؾ معرفة العائد عمى األصوؿب تياعالقمف خالؿ دراسة ضمف جوانب مختمفة 
و في  داء المنظمةأفي تحسيف  ىادور ، باالضافة الى معرفة عمى األداء المالي ىاأثر 

 .تعزيز السمعة التنظيمية المدركة
و  التوجػػو االسػػتراتيجيأمػا مػػا يميػػز دراسػػتنا عػف سػػابقاتيا ىػػو أنيػػا تناولػت موضػػوعي 

لموصػوؿ  التوجػو االسػتراتيجي يمعبػو يمػف خػالؿ إبػراز الػدور الػذالمسؤولية االجتماعيػة 
المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة ىػػػػؿ يمكػػػػف تحقيػػػػؽ  ، والمسػػػػؤولية االجتماعيػػػػةإلػػػػى تحقيػػػػؽ 

 .  التوجو االستراتيجياالىتماـ بات مف خالؿ ؤسسلمم
 نموذج الدراسة:

(: نموذج الدراسة11الشكل رقم )  

  
 
 
 
 
 

االستراتيجيالتوجه 

 الرؤية
 الرسالة
 األىداؼ
 القيـ
 الشعار

المسؤولية االجتماعية

 االقتصادية المسؤولية
 القانونية المسؤولية
 األخالقية المسؤولية
 أو اإلنسانية المسؤولية

 الخيرية   
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 االطار النظري لمدراسة:-أوال
 التوجه االستراتيجي:-1
 التوجه االستراتيجي:تعريف -1-1

ف تكوف بعد أماذا تريد  ؤسسةنو منيجية عممية تحقؽ لممأيعرؼ التوجو االستراتيجي 
االىداؼ  المشتقة منيا في  تحديد مجاالت العمؿ و وسائمو بما يشخص الغايات و

 (.79، 2011، لشواورةا)منظومة قيمة تضبط حركة ذلؾ طارإ
تعمؿ  المؤسسةفمسفة تنظيمية تؤمف بيا  بأنو ؤسسةالتوجو االستراتيجي لممويعرؼ 

عمى تنبيو متخذي القرار الى الفرص البيئية مف خالؿ تركيز االىتماـ عمى المظاىر 
  .المؤسسةتعمؽ االمر بميداف عمؿ تمؾ الميمة في البيئة بقدر 

(Kim, Im,S.,and Slater,2013,p136-153) 
نجاز إالتوجو االستراتيجي  لممؤسسة ىو عبارة عف الكيفية التي سيتـ بواسطتيا 

تسعى الى تعظيـ العناصر االيجابية لمكفاءة التشغمية  االىداؼ االستراتيجية، و
لممؤسسة في نفس الوقت الذي تؤدي فيو الى تقميؿ العناصر ذات االبعاد السمبية و 

ف توجو الى االىداؼ االستراتيجية أاتيجية يجب ف التوجيات االستر أالمحبطة لعمميا. 
 .(67، 1996)القطاميف ، نجازىاإف تخدـ بشكؿ مباشر عممية أيجب  و
 ية التوجه االستراتيجي:مهأ-1-2
االستراتيجية الذي ينعكس عمى   المؤسساتثار العديد مف الباحثيف المنافع لتوجو أ

 أدائيا،  و تتمثؿ ىذه المنافع فيما يمي:
مكانتيا مما ينعكس في انخفاض إمستقبميا عمى وفؽ  المؤسسةتحديد مسارات -

 ؛كمفتيا
 ماىي العمميات و و ؤسسةتتعامؿ معيا الم أفتحديد المجاالت التي ينبغي -

 ؛عتمادىا في التعامؿ مع المجاالتإاالنشطة التي ينبغي 
صوال الى تحقيؽ  اشتقاؽ االىداؼ االستراتيجية وفؽ مؤشرات موضوعية متتابعة و-

 ؛الغاية
طار عالقة إصوال الى الرؤية في  وفي تحديد مرحمية االىداؼ االستراتيجية  يسيـ-

 .(121، 2011)الناصري ، الغاية تتوسطيا الرسالة و
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 التوجه االستراتيجي: أبعاد-1-3
 تتمثؿ أبعاد التوجو االستراتيجي في:

الذي يحدد الوجية التي ترغب في  ؤسسةىي المسار المستقبمي لمم الرؤية:-ا
االمكانات التي  نوعية القدرات و المركز السوقي الذي تنوي، و لييا، وإالوصوؿ 

 .تخطط لتنميتيا
التي يرغب  ؤسسةو المأدراؾ عقمي لنوع البيئة إالرؤية انيا    Thomasو يعرؼ  

المتغيرات التي كذلؾ  فؽ زمني واسع، وأيسعى الييا ضمف  القائد االستراتيجي و
 (Thomas,1996,p128) تحقؽ ىذا االدراؾ.

نعكاس  لوضع إف الرسالة  ىي أالى  Harrison. &. Johnيشير الرسالة: -ب
 (Harrison & Caron, John,1998,p118)سبب وجودىا. الحالي و المؤسسة
 .عف غيرىا المماثمة ؤسسةالخصائص الفردية التي تميز الم كما تمثؿ

 (Hitt.,et al,2001,p89) 
بموغ تيدافيا،  و  المؤسسةدارية فاعمة لبياف رسالة إداة أبانيا   القيـتعرؼ  :القيم-ج
 فعاؿ. دوار المديريف في تحقيؽ االداء العالي بشكؿ متواصؿ وأتحديد  و

(Thompson & Strickland,1996,p181) 
االساسية توضيح بعمؽ المعتقدات  االعماؿ،  و مؤسساتتوجو  تقود و  لقيـفا
 .التي تطبع السموؾ اليومي لالدارة و العامميف ، وؤسسةلمم
الى تحقيقو خالؿ فترة زمنية  ؤسسةو المقصد  الذي تسعى المأالغاية  االهداف:-د

المخرجات التي  تركز االىداؼ عمى النواتج و سنوات و 5-3معينة تتراوح بيف 
قيـ  رؤية و االىداؼ مع الرسالة وف تتسؽ ىذه أنجازىا، عمى إالى المؤسسة تسعى 
 (.Sinkovics, Rudolf R. & Roath, Anthony S,2004,750)المؤسسة

و أو عنصر مرئي يستعمؿ عمى عالمة تجارية  أو صورة أىو رمز  :الشعار-ه
و أو عائمة معينة، أسمعة معينة، وقد يستعمؿ لمداللة عمى خصوصية شي معيف 

يمكف  عادة مصمما بحيث يوصؿ الفكرة بسرعة  ويكوف الشعار  لتوضيح فكرة، و
الشخص مف التعرؼ عمى صاحب الشعار بسيولة بحيث يتجنب الخمط بيف الجيات 
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يتكوف الشعار عادة مف  شي ما بصريا، و و لتمييزأذات االسماء المتشابية 
 (.111، 2006، غندور)مميز كتابة بخط معيف و و رمز وأعنصريف: صورة 

 :االجتماعية المسؤولية-2
 :االجتماعية المسؤوليةتعريف -2-1

تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ المسؤولية االجتماعية في منطمقاتيا 
 البشرية و قدراتيا المادية و و ؤسساتوفقًا الختالؼ طبيعة عمؿ الم ومضامينيا، و

 .تنظـ عمميا التشريعات التي تحكـ و األنظمة و البيئة المحيطة بيا و
التزاـ عمى منشأة األعماؿ تجاه المجتمع الذي  بأنيا  االجتماعية المسؤوليةتعرؼ 

تعمؿ فيو و ذلؾ عف طريؽ المساىمة بمجموعة كبيرة مف األنشطة االجتماعية مثؿ 
محاربة الفقر و تحسيف الخدمات الصحية و مكافحة التموث، و خمؽ فرص عمؿ و 

 (.4،  2012، زايري و مقدـ )حؿ مشكمة اإلسكاف و المواصالت و غيرىا
المجتمػع تمتػـز بموجبػػو  و المؤسسػةبأنيػا عقػد بػيف   االجتماعيػػة المسػؤولية كمػا تعػرؼ
ينظر ليػا عمػى أنيػا التػزاـ مػف قبػؿ  بما يحقؽ مصمحتو و بإرضاء المجتمع و المؤسسة

المنظمػػػة تجػػػاه المجتمػػػػع الػػػذي تعػػػيش فيػػػػو مػػػف خػػػالؿ قياميػػػػا بكثيػػػر مػػػف األنشػػػػطة 
 خمػػؽ الكثيػػر مػػف فػػرص العمػػؿ و مكافحػػة التمػػوث و مثػػؿ محاربػػة الفقػػر واالجتماعيػػة 

غيرىػػا مػػف الخػػدمات،  حػػؿ الكثيػػر مػػف المشػػاكؿ )المواصػػالت، اإلسػػكاف، الصػػحة( و
 األعمػػػػاؿ بالتصػػػػرؼ أخالقيػػػػا و مؤسسػػػػاتفالمسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة التػػػػزاـ مػػػػف قبػػػػؿ 

نوعيػػػة الظػػػروؼ العمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف  المسػػػاىمة فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة االقتصػػػادية و
،  بػػػػف عػػػزوز و بػػػػف ساسػػػػي)المجتمػػػػع ككػػػؿ عػػػػائالتيـ و المعيشػػػية لمقػػػػوى العاممػػػة و

2015 ،7). 

 :االجتماعية المسؤولية أهمية-2-2
تتمثؿ  و المؤسسة و الدولة لمجتمع وا لكؿ مف  ىامة  االجتماعية المسؤوليةتعد 

 :(82، 2014، صالح و صباح ) أىميتيا
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 :لممؤسسة بالنسبة-ا
 خاصة و العماؿ و العمالء لدى خاصة و المجتمع في المؤسسة صورة تحسيف -
 غير أو مباشرة أطراؼ اتجاه لممؤسسة مبادرات طوعية تمثؿ المسؤولية أف اعتبرنا إذا

 المؤسسة؛ وجود مف مباشرة
 تؤدي كما العمؿ، مناخ تحسيف لممؤسسة االجتماعية بالمسؤولية االلتزاـ شأف مف -
 األطراؼ؛ مختمؼ بيف الترابط والتعاوف  روح بعث إلى
 حاجات في الحاصمة التغيرات مع فعاال تجاوبا االجتماعية المسؤولية تمثؿ -  

 مف المتطور األداء و  المادي المردود في أخرى تتمثؿ فوائد ىناؾ أف كما ،المجتمع
 .المسؤولية ىذه تبني جراء

 :لممجتمع بالنسبة -ب
 و الفرص تكافؤ مبدأ سيادة و العدالة مف نوع لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار -
 االجتماعية لممؤسسة؛ المسؤولية جوىر ىو
 لممجتمع؛ المقدمة الخدمات نوعية تحسيف -
 ذات الفئات مختمؼ و المؤسسات بيف التاـ االندماج بأىمية الوعي ازدياد -

 المصالح؛
 األفراد مستوى عمى االجتماعي والوعي تثقيؼ زيادة مف انطالقا بالتنمية االرتقاء -
 .االجتماعية بالعدالة والشعور باالستقرار السياسي يساىـ وىذا

 :لمدولة بالنسبة -ج
 والتعميمية الصحية مياميا أداء سبيؿ في الدولة تتحمميا التي األعباء تخفيؼ -

 واالجتماعية األخرى؛ والثقافية
 المؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظيـ إلى البيئية بالمسؤولية االلتزاـ يؤدي -

 االجتماعية؛ التكاليؼ تحمؿ فيوالصحيحة  العادلة المساىمة بأىمية
 التي اآلالت مف غيرىا و البطالة عمى القضاء و التكنولوجي التطور في المساىمة -

 تحمؿ عف بعيدا جميعا بأعبائيا القياـ قادرة عمى غير نفسيا الحديثة الدولة تجد
 .اإلطار ىذا في دورىا الخاصة االقتصادية المؤسسات
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الباحثيف في  جيات نظر الكتاب و تختمؼ و :االجتماعية المسؤوليةبعاد أ-2-3

االجتماعية، فوضعوا ليا مسميات متباينة، ولكف تحدد  محاولة تحديد أبعاد المسؤولية
 :(3، 2012،  زىراء و الياس)في أربع أبعاد تمثمت في

ف تعمؿ أ صالحة ، و المؤسسةف تكوف أي أ الخيرية: المسؤولية االنسانية او-ا
 ف تعمؿ عمى تحقيؽ نوعية الحياة.أ تطوير المجتمع، و عمى االسياـ في تنمية  و

المعايير  سوؼ تراعي المبادئ  و المؤسسةف أتعني  و :المسؤولية االخالقية-ب
حتراـ حقوؽ إ السموؾ االخالقي، وتركز عمى ممارسة  االخالقية في قرارتيا، و

لممبادئ المتفؽ  المؤسسةالتقاليد. كما تتضمف عدـ انتياؾ  العادات و االنساف و
 .الخطأ  عند توجيييا ألعماليا التي تحدد الصواب و عمييا و

 سوؼ تمتـز بقوانيف المجتمع و المؤسسةف أو تعني  المسؤولية القانونية:-ج
 حماية حقوؽ االنساف، و المشكت االجتماعبية، و المشاركة في حؿ تشريعاتو، و

 المغة. الديف و العرؼ و ساس الجنس وأعدـ التمييز بيف االفراد عمى 
مجدية  نافعة و المؤسسةف تكوف أيقصد بيا   و  المسؤولية االقتصادية:-د

 المؤسساتتعني تشجيع  ، كماأف تحاوؿ  جاىدة توفير االماف لالخريف اقتصاديا، و
 .المستيمكيف عدـ  االضرار بالمنافسيف و لممنافسة العادلة، و

 الدراسة الميدانية:-ثانيا
 منهجية الدراسة الميدانية: -1
بغية تنفيذ منيجية البحث تـ توظيؼ عدة أساليب  أدوات جمع المعمومات: -1-1

 المعمومات، فقد تـ االستعانة بما متوفر مف مراجع و في الحصوؿ عمى البيانات و
في الجانب مارة االست   دوريات في تغطية الجانب النظري . فيما اعتمدت استمارة

، إذ تمت صياغة فقراتيا بما يتالءـ مع التي عدت الوسيمة الرئيسة التطبيقي و
نظري التي تناولت متغيري البحث باالستفادة مف الدراسات المذكورة في الجانب ال

ات االستبانة البساطة والوضوح فضال . وقد روعي في صياغة فقر ىذيف المتغيريف
 الموضوعية لقياس ثباتيا وصدقيا الظاىري. عف إخضاعيا لالختبارات العممية و

 تكونت األداة مف مجموعة مف محاور الدراسة وعدد فقرات كؿ مجاؿ.
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 (: محاور الدراسة وعدد فقرات كل محور 11الجدول رقم)
عدد  المحور الرقـ

 الفقرات
 21 االستراتيجيالتوجو  01
 21 المسؤولية االجتماعية 02

 42 المجموع
 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحثاف 

 مارةالخماسي في جميع أسئمة االست likertكما تـ استخداـ مقياس ليكرت 
 صدق وثبات األداة -1-2
تـ التحقؽ مف صدؽ االستمارة مف خالؿ عرض االستمارة  صدق األداة: -1-2-1

عمى المحكميف حيث عرض الباحثاف االستمارة عمى مجموعة مف المحكميف 
 ليـ خبرة طويمة في ىذا المجاؿ مف مختمؼ الجامعات الجزائرية و المختصيف و

طمب منيـ إبداء الرأي حوؿ فقرات االستمارة وحصمت االستمارة عمى نسبة اتفاؽ 
 % عمى صالحية المقياس لمتطبيؽ. 80زيد عمى ت

ستخداـ معامؿ ثبات لألداة تـ استخداـ معامؿ إجؿ أ: مف مارةثبات االست -1-2-2
 الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ ومارة تحديد االتساؽ الداخمي لفقرات االستلكرونباخ الفا 

 لمحاور الدراسة(: نتائج معادلة كرونباخ  الفا  12الجدول رقم)                  
 قيمة الفا المحور    الرقـ
 0.867 التوجو االستراتيجي 01
 0.878 المسؤولية االجتماعية 02

 1.881 المجموع الكمي
  SPSSالمصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

تفي  مناسبة ووتشير القيـ الواردة في الجدوؿ أعاله أف األداة تتمتع بدرجة ثبات 
 .بأغراض ىذه الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها:  -1-3
 عينتيا في كؿ مؤسسة الجدوؿ التالي يمثؿ مجتمع الدراسة و
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 (: مجتمع الدراسة وحجم العينة في كل مؤسسة 13الجدول رقم)

مبحوثا)مدير عاـ، رئيس مصمحة،  130تـ اختيار عينة  الدراسة بطريقة عشوائية 
تـ  وعمى جميع أفراد الدراسة،  مارات، وتـ توزيع االست( نائب رئيس مصمحة

بسبب عدـ منيا  10تـ استبعاد استمارة. و بعد فحص االستمارات  130استرداد
 ستمارة، وإلعدـ تحقيؽ الشروط المطموبة لإلجابة عمى ا جدية اإلجابة عمييا، و

 .استمارة 120مجموع االستمارات الصالحة لمدراسة  بذلؾ يكوف 
لغرض تحميؿ نتائج الدراسة التي جمعت مف  أساليب التحميل اإلحصائي: - 1-4

ستمارة، فقد استعممت األساليب اإلحصائية اآلتية: التكرار والنسب: لمعرفة إخالؿ 
إجابات أفراد العينة وتحميميا،  الوسط الحسابي: لمعرفة متوسط إجابات أفراد العينة، 

: حيث  Cronbach Alfaمعامؿ االرتباط بيرسوف اليجاد ثبات االداة، ألفا كرونباخ 
 االنحدار المتعدد: وثباتيا. معامؿ  حث واستخدـ لمتحقؽ مف صدؽ مقاييس الب

المتغيرات التابعة.  معامؿ يستخدـ في قياس التأثير المعنوي لممتغيرات المستقمة في 
 االرتباط البسيط  لمعرفة مدى تاثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة.  

 اختبار الفروض و عرض النتائج -2
 وصف خصائص عينات الدراسة: -2-1

 (: خصائص عينة الدراسة 14الجدول رقم)
 النسبة% العدد المتغير 

 83.33 100 ذكر الجنس
 16.67 20 أنثى

أفراد عدد  المؤسسة
 المجتمع

 عينة المختارة

 80 300 مؤسسة صناعة الكوابؿ الكيربائية
 30 150 الصناعات النسيجية مؤسسة

 20 120 المطاحف الكبرى لمجنوب
 131 571 المجموع
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 100 120 المجموع
 السن
 

25- 30 05 4.17 
31- 35 25 20.83 
 75 90 فما فوؽ -36

 111 121 المجموع
 75 90 جامعي المؤهل العممي

 25 30 ثانوي
 100 120 المجموع

 8.33 10 سنوات  5اقؿ مف الخبرة
 16.67 20 سنوات10 - 5مف 

 75 90 فأكثر 10
 111 121 المجموع

 16.67 20 مدير مستوى الوظيفي
 58.33 70 رئيس مصمحة

 25 30 نائب رئيس مصمحة
 111 121 المجموع

 SPSSالمصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
 الجدوؿ أعاله نالحظ ما يمي:مف 

كما ، % 83.33بنسبة  100البالغ عددىـ أف أغمبية أفراد العينة ىـ مف الذكور و
الى 25% مف أفراد العينة بمغت أعمارىـ مف 4.17يظير مف الجدوؿ أعاله  أف 

سنة، أما باقي األفراد  35الى 31% منيـ تراوحت أعمارىـ مف 20.83سنة، و 30
ىذا يعكس مدى  سنة و 36% فقد زادت  أعمارىـ عف 75نسبتيـالذيف بمغت  و

غمب أفراد العينة مدة أأف كما ، محؿ الدراسة اتالتنوع في فئات العمر في المؤسس
مما يعني أف أفراد الدراسة ليـ خبرة كبيرة  داخؿ  سنوات 10تزيد عف خبرتيـ  

أما الدرجة الوظيفية ، ىذا ما يساعد المبحوثيف عمى فيـ محاور الدراسة و اتمؤسس
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% نائب 58.33% رئيس مصمحة بنسبة 16.67فيي موزعة كالتالي: مدير بنسبة
   .كؿ المبحوثيف عمى الدراسة شموؿ مما يعني % 25رئيس مصمحة بنسبة 

سوؼ نقوـ بتحميؿ محاور االستمارة بغية اإلجابة عمى أسئمة  :عرض النتائج -2-2
ذلؾ اعتمادا عمى المتوسط  حصاء الوصفي والدراسة، حيث تـ استخداـ مقاييس اإل

الحسابي واالنحراؼ المعياري )عمى مقياس ليكرت الخماسي( إلجابات أفراد عينة 
 التوجو االستراتيجيالدراسة عف عبارات االستمارة المتعمقة بمحاور الدراسة)

 (، و قد تقرر أف يكوف المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثيفالمسؤولية االجتماعية،
مف  ( داال عمى مستوى "منخفض" مف القبوؿ، و2.5أقؿ مف  -1عف كؿ عبارة مف )

( داال عمى مستوى 5-3.5( داال عمى مستوى "متوسط"، ومف )3.5أقؿ مف  -2.5)
 " "مرتفع

 :االجابة عمى أسئمة لدراسة-2-2-2
ماهي تصورات العاممين العاممين في المؤسسات  :االجابة عمى السؤال االول -ا

  ؟التوجه االستراتيجيالصناعية الجزائرية أل بعاد 
المتوسطات الحسابية و واالنحرافات المعيارية لتصورات (:  15الجدول رقم)

 المبحوثيف لمتوجو االستراتيجي
الوسط  الفقرة ر م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 الرؤية
رؤيتيا في توحيد جيود المؤسسة  تستخدـ  01

جميع العامميف فييا بتحقيؽ االىداؼ 
 االستراتيجية

 مرتفع 0.73 3.97

بعاد  شمولية أرؤية ذات المؤسسة  تمتمؾ  02
 عمالياإتستطيع مف خالليا تحديد اتجاه 

 مرتفع 0.87 4.00

رؤية واضحة لمسؤولياتيا المؤسسة  تمتمؾ  03
تسعى الى تحقيقيا في االجتماعية التي 

 اعتماد تغييرات محددة

 مرتفع 0.72 4.05
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القدرة  عمى اقتناع المؤسسة  تمتمؾ  04
العامميف فييا وتحفيزىـ عمى االيماف 

 بمسؤوليتيا االجتماعية

 مرتفع 0.78 3.77

القدرة عمى التعامؿ مع المؤسسة  تمتمؾ  05
ور الرؤية صالمتغيرات البئية في 

 االستراتيجية

 مرتفع 0.85 3.58

 مرتفع 1.71 13.87 الرؤيةالمجموع الكمي لمحور 
 الرسالة

بتوجيو االفراد العامميف لدييا المؤسسة  يتـت 06
 عناصرىا بعاد الرسالة المحددة وإوفؽ 

 مرتفع 0.31 3.77

تحدد رسالة المؤسسة طبيعة النشاطات  07
ية تغييرات أجراء إالتي تمارسيا مما يسيؿ 

 تمؾ النشاطاتفي طبيعة 

 مرتفع 0.37 3.90

 مموف في المؤسسة رؤية وايمتمؾ الع 08
 اضحة بخصوص رسالة مؤسستيـ

 مرتفع 0.36 3.94

تغيير رسالتيا بشكؿ  بتؤمف المؤسسة   09
 مسؤوليتيا االجتماعية تدريجي يتوافؽ و

 متوسط 0.35 3.42

 مرتفع 1.34 13.75 لرسالةالمجموع الكمي لمحور ا
 القيم

تقييس المؤسسة  أىمية  الفرد مف خالؿ ما  10
 يقدمو مف عمؿ متقف و مخمص

 مرتفع 0.42 3.57

تؤكد المؤسسة عمى حرص  أف لمعمؿ قيمة  11
تزاـ بمتطمباتو االلعميا وتؤكد عمى ضرورة 

 فاعمية أدائو بكفاءة و و

 مرتفع 0.47 3.55

يتاح  العمؿ لمفرد استخداـ قابمياتو  12
 الشخصية

 مرتفع 0.46 3.56
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يستطيع الفرد القياـ بالعمؿ الجدي لتجاوز  13
 المصاعب

 مرتفع 0.41 3.62

 مرتفع 1.43 13.57 القيم المجموع الكمي لمحور
 االهداف

دارة المؤسسة عمى ربط مسؤوليتيا إتحرص  14
 االجتماعية بأىدافيا

 مرتفع 1.06 3.55

جراء التغييرات في إ  تحرص المؤسسة عمى 15
االستراتيجية لمواكبة مسؤولياتيا أىدافيا  

 االجتماعية

 مرتفع 1.05 3.91

دارة المؤسسة عمى شرح أبعاد إتحرص  16
 مسؤوليتيا االجتماعية لجميع عاممييا

 مرتفع 0.91 3.83

تحرص المؤسسة عمى شرح التوقعات  17
الخاصة باألىداؼ االستراتيجية لمعامميف 

 باستمرار

 مرتفع 0.95 4.01

 مرتفع 1.96 13.82 االهدافالمجموع الكمي لمحور 
 الشعار

ينسجـ الشعار مع المنظومة القيمية التي   18
 تتتبناىا المؤسسة

 مرتفع 0.83 3.70

محددة عف  يعبر الشعار بصورة واضحة و 19
 الرؤية التي تنطمؽ منيا أعماؿ  المؤسسة

 مرتفع 0.92 4.05

التي داؼ ىيعكس الشعار مجموعة اال 20
 تسعى المؤسسة لتحقيقيا

 مرتفع 0.96 4.13

دقيقة  يعطي الشعار صورة واضحة و 21
 التيالمنتجات  لطبيعة عمؿ المؤسسة   و
 تقدميا

 مرتفع 0.80 4.04

 مرتفع 1.86 13.98 الشعارالمجموع الكمي لمحور 
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 مرتفع 1.43 13.79 التوجه االستراتيجيالمجموع الكمي لمحور 
 SPSSالمصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

  أعاله أف: الجدوؿ مف نتائج يتضح
جاء بالترتيب األوؿ مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد  :لشعارا -

( 03.98عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور )
(، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير إلى 0.86قدره )بانحراؼ معياري 

نسبة قبوؿ مرتفعة، كما نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات 
ىذا المحور أنيا تشكؿ قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف 

(، مما 0.96 -0.80(، و تراوحت االنحرافات المعيارية ما بيف )4.13 -3.70)
يعزى ذلؾ أف  يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور جاء مرتفعا. و

و  يايعطي صورة واضحة و دقيقة لطبيعة عممالمؤسسات المبحوثة الشعار 
 .تي تقدميالالمنتجات ا

جاء بالترتيب الثاني مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد  :الرؤية -
( 03.87عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور )

(، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير إلى نسبة 0.71بانحراؼ معياري )
تراوحت االنحرافات  ، و(4.05 -3.58قبوؿ مرتفعة، تراوحت المتوسطات ما بيف)

(، مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا 0.85 -0.72المعيارية ما بيف )
رؤية واضحة  تمتمؾ يعزى ذلؾ أف المؤسسات المبحوثة  والمحور جاء مرتفعا. 

 .عتماد تغييرات محددةإلمسؤولياتيا االجتماعية التي تسعى الى تحقيقيا في 
جاء بالترتيب الثالث مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد  :االهداف -

( بانحراؼ 3.82عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور )
(، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير إلى نسبة قبوؿ 0.96معياري )

(، و تراوحت االنحرافات 4.01-3.55مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات ما بيف )
(، مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا 1.06-0.91المعيارية ما بيف )

تحرص عمى شرح المحور جاء مرتفعا. و يعزى ذلؾ إلى أف المؤسسات المبحوثة 
 .التوقعات الخاصة باألىداؼ االستراتيجية لمعامميف باستمرار
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حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد  جاء بالترتيب الرابع مف :الرسالة -
( 03.75عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور )

(، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير إلى نسبة 0.34بانحراؼ معياري )
قبوؿ مرتفعة، كما نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا 

-3.42)   لمحور أنيا تشكؿ قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيفا
(، مما يدؿ عمى اف 0.37-0.31(، و تراوحت االنحرافات المعيارية ما بيف )3.94

العامموف في متوسط درجة االستجابة ليذا المحور جاء مرتفعا. و يعزى ذلؾ إلى أف 
 . بخصوص رسالة مؤسستيـرؤية و اضحة المبحوثة يمتمكوف المؤسسة 

مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو مف قبؿ أفراد  الخامسجاء بالترتيب  :القيم -
( 03.57عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور )

(، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير إلى نسبة 0.43بانحراؼ معياري )
حظ مف متوسط إجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات ىذا قبوؿ مرتفعة، كما نال

-3.55)المحور أنيا تشكؿ قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف
ف أ(، مما يدؿ عمى 0.47-0.41تراوحت االنحرافات المعيارية ما بيف )(، و 3.62

قياـ االفراد متوسط درجة االستجابة ليذا المحور جاء مرتفعا. و يعزى ذلؾ إلى 
 .بالعمؿ الجدي لتجاوز المصاعب

بالمؤسسات المبحوثة جاء مرتفعا  التوجو االستراتيجيف أبناء عمى ما سبؽ  يتضح 
و  0.43بانحراؼ معياري  03.79سة حيث بمغ المتوسط الحسابي وفقا لمقياس الدرا
بعاد  شمولية تستطيع مف أرؤية ذات  تمتمؾ المؤسسات المبحوثة أف ىذا يدؿ عمى 
طبيعة النشاطات التي تمارسيا مما  تياكما تحدد رسال .عمالياأتجاه إخالليا تحديد 

ية تغييرات في طبيعة تمؾ النشاطات. باالضافة الى حرصيا عمى  أجراء إيسيؿ 
جراء التغييرات في أىدافيا االستراتيجية لمواكبة مسؤولياتيا االجتماعية. كما يعكس إ

 شعارىا مجموعة االىداؼ التي تسعى لتحقيقيا.
ماهي تصورات العاممين العاممين في المؤسسات  :االجابة عمى السؤال الثاني -ب

 ؟يةعامتجممسؤولية االالصناعية الجزائرية ل
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المتوسطات الحسابية و واالنحرافات المعيارية لتصورات (:  16الجدول رقم)
 لممسؤولية االجتماعيةالمبحوثيف 

الوسط  الفقرة ر م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 االقتصاديةالمسؤولية 
تستجيب المؤسسة لمسياسات االقتصادية  22

 لمحكومة
 متوسط 0.94 3.48

تسيـ المؤسسة في زيادة الناتج المحمي  23
االجمالي ايمانا منيا في دعـ االقتصاد 

 الوطني

 مرتفع 0.90 3.79

تحرص المؤسسة عمى تحقيؽ  الربح بأساليب  24
 مشروعة

 مرتفع 0.95 3.91

الى التميز عف المؤسسات تسعى المؤسسة  25
 االخرى بأألساليب المشروعة

 مرتفع 0.89 3.87

تساىـ المؤسسة في توفير مصادر الحياة  26
 الكريمة لممجتمع المحمي

 مرتفع 0.96 3.91

 مرتفع 1.88 3.78 المسؤولية االقتصاديةالمجموع الكمي لمحور 
 المسؤولية القانونية

توجييات جمعية تأخذ المؤسسة باالعتبار  27
 حماية المستيمؾ

 متوسط 0.45 3.48

 مرتفع 0.47 4.00 تمارس المؤسسة أنشطة لمضماف االجتماعي 28
 مرتفع 0.43 3.85 سسة خدمة التاميف الصحي الشامؿؤ توفر الم 29
 مرتفع 0.55 3.80 التشريعات تمتـز المؤسسة  بالقوانيف و 30
يتعرض ليا تتحمؿ المؤسسة االضرار التي قد  31

 العمالء أثناء  تواجدىـ في المؤسسة
 مرتفع 0.56 3.55
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 مرتفع 1.51 13.73 المسؤولية القانونيةالمجموع الكمي لمحور 
 المسؤولية االخالقية

تأخذ المؤسسة بعيف االعتبار تكافؤ الفرص  32
 عند التوظيؼ العامميف

 مرتفع 0.40 3.55

ال يا بشكؿ تتمارس المؤسسة كافة أنشط 33
 التقاليد يتعارض مع العادات و

 متوسط 0.32 3.45

تنجز  المؤسسة أعماليا بأسموب يتوافؽ مع  34
 القيـ االخالقية لممجتمع المحمي

 مرتفع 0.48 3.82

التعامؿ  تؤكد المؤسسة  عمى السموؾ و 35
االنظمة  االخالقي الذي يتطابؽ مع القوانيف و

 السائدة

 مرتفع 0.43 4.01

المؤسسة نظاما صارما لمحاربة الفساد تمتمؾ  36
 االداري بشتى أنواعو

 مرتفع 0.47 3.95

 مرتفع 1.46 13.75 المسؤولية االخالقيةالمجموع الكمي لمحور 
 المسؤولية االنسانية و الخيرية

 مرتفع 0.52 4.04 تدعـ المؤسسة أنشطة المؤسسات الخيرية 37
تخصص المؤسسة ميزانية منح تعميـ  38

 لممحتاجيف
 مرتفع 0.51 4.10

 مرتفع 0.50 3.59 تقدـ المؤسسة يد العوف لمجمعيات الثقافية 39
تشغؿ المؤسسة نسبة مف العماؿ ذوي  40

 االحتياجات الخاصة
 متوسط 0.67 3.24

تساىـ المؤسسة بتخفيؼ عبء المعيشة  41
 لمعامميف مف خالؿ تقديـ المعونات

 مرتفع 0.68 3.60

االنسانية المسؤولية المجموع الكمي لمحور 
 والخيريةأ

 مرتفع 1.65 13.71
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 مرتفع 1.81 13.74 المسؤولية االجتماعية المجموع الكمي لمحور
 SPSSالمصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

  أعاله أف: الجدوؿ مف نتائج يتضح
بالترتيب األوؿ مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو : جاء المسؤولية االقتصادية -

مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور 
(، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور 0.88( بانحراؼ معياري قدره )03.78)

البحث عمى  يشير إلى نسبة قبوؿ مرتفعة، كما نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عينة
عبارات ىذا المحور أنيا تشكؿ قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف 

(، مما 0.96 -0.89(، و تراوحت االنحرافات المعيارية ما بيف )3.85 -3.48)
يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور جاء مرتفعا. ويعزى ذلؾ إلى أف 

 .توفير مصادر الحياة الكريمة لممجتمع المحميتساىـ في المؤسسات المبحوثة 
: جاء بالترتيب الثاني مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو المسؤولية االخالقية -

مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور 
ور يشير (، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المح0.46( بانحراؼ معياري )03.75)

(، وتراوحت 4.01 -3.55إلى نسبة قبوؿ مرتفعة، تراوحت المتوسطات ما بيف)
(، مما يدؿ عمى اف المؤسسات 0.47 -0.32االنحرافات المعيارية ما بيف )

تؤكد  عمى السموؾ والتعامؿ االخالقي الذي يتطابؽ مع القوانيف واالنظمة المبحوثة 
 .السائدة

بالترتيب الثالث مف حيث األىمية النسبية المعطاة لو : جاء المسؤولية القانونية - 
مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا المحور 

(، و وفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور يشير 0.50( بانحراؼ معياري )3.73)
و تراوحت (، 4.00-3.55إلى نسبة قبوؿ مرتفعة، كما تراوحت المتوسطات ما بيف )

ف المؤسسات المبحوثة أ(، مما يدؿ عمى 0.56-0.43االنحرافات المعيارية ما بيف )
 لضماف االجتماعي.اتمارس أنشطة 

: جاء بالترتيب الرابع مف حيث األىمية النسبية الخيرية وأالمسؤولية االنسانية  - 
المعطاة لو مف قبؿ أفراد عينة البحث، إذ بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات عف ىذا 
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(، ووفقا لمقياس الدراسة فإف ىذا المحور 0.65( بانحراؼ معياري )03.71المحور )
ة البحث عمى يشير إلى نسبة قبوؿ مرتفعة، كما نالحظ مف متوسط إجابات أفراد عين

عبارات ىذا المحور أنيا تشكؿ قبوال مرتفعا أيضا، حيث تراوحت المتوسطات ما بيف 
(، مما يدؿ 0.68-0.50(، و تراوحت االنحرافات المعيارية ما بيف )3.24-4.10)

. و يعزى ذلؾ إلى أف عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور جاء مرتفعا
 تعميـ لممحتاجيف.لية منح تخصص ميزانالمؤسسات المبحوثة 

بالمؤسسات المبحوثة جاء  المسؤولية االجتماعيةبناء عمى ما سبؽ  يتضح اف 
بانحراؼ معياري  03.74مرتفعا وفقا لمقياس الدراسة حيث بمغ المتوسط الحسابي 

عمى تحقيؽ  الربح بأساليب  تحرصو ىذا يدؿ عمى اف المؤسسات المبحوثة  0.81
أعماليا بأسموب  نجازإباالضافة الى  التشريعات. بالقوانيف وتمتـز  كما مشروعة. 

 .يتوافؽ مع القيـ االخالقية لممجتمع المحمي
  الدراسة:اختبار فرضيات -2-3  
 المسؤولية أبعاد والتوجه االستراتيجي  تحميل عالقة االرتباط بين -2-3-1

 :في المؤسسات الصناعية المبحوثة االجتماعية
 التوجو االستراتيجيالى عالقات االرتباط بيف  أدناهتعكس معطيات  الجدوؿ        

بوصفيا متغيرا معتمدا و التي تمثؿ  المسؤولية االجتماعيةبوصفيا متغيرا مستقال و 
توجد عالقة بيف التوجو اختبارا لفرضية البحث الرئيسة األولى التي تنص عمى 

، إذ في المؤسسات الصناعية المبحوثة االجتماعية المسؤولية أبعاداالستراتيجي و  
تشير القيـ الواردة في الجدوؿ إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف متغيري 

( عمى مستوى المؤشر االجتماعية المسؤولية أبعاد والتوجو االستراتيجي البحث )
 (. 0.05( عند مستوى معنوية ) 0.86الكمي ليما إذ بمغ قيمة معامؿ االرتباط )

فضال عف ذلؾ يمكف تاشير مجموعة عالقات ارتباط معنوية عمى مستوى      
 : لمتغيري البحث وعمى النحو األتي المؤشرات الفرعية

 أبعادو  التوجو االستراتيجيوجود عالقة ارتباط معنوية بيف كؿ مكوف مف  -
 أعمى قيمة ارتباط بمغ  الشعار) المؤشر الكمي ( إذ اشر مكوف  المسؤولية االجتماعية
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أخيرا  و(  0.73)  الرسالةثـ (  0.75)  االىداؼ( ثـ  0.80) الرؤيةو مت( ت 0.83) 
 .( 0.71)  القيـ
)المؤشر الكمي ( وكؿ بعد  التوجو االستراتيجيوجود عالقة ارتباط معنوية بيف  -  

المسؤولية إذ سجمت أعمى قيمة معامؿ ارتباط مع بعد  المسؤولية االجتماعية أبعادمف 
، المسؤولية القانونية، المسؤولية االخالقيةعناصر )تو ( تال 0.89)  االقتصادية

 ، 0.81، 0.86( إذ بمغت قيـ معامالت ارتباطيا  ) المسؤولية االنسانية والخيرية
إذ أف  التوجو االستراتيجيفي ذلؾ إشارة إلى أىمية  ( عمى التوالي لكؿ منيا . و0.79

تحقيؽ أبعاد المسؤولية االىتماـ بيا مف قبؿ المؤسسات يسيـ إلى حد كبير في 
 . االجتماعية

 أبعادمف  بعدكما تفصح مؤشرات الجدوؿ إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بيف كؿ  -
عمى  المسؤولية االجتماعيةكؿ عنصر مف عناصر في  و التوجو االستراتيجي

 .االولىبذلؾ تحققت فرضية البحث الرئيسة  ، والفرعي ليما لمستوىا
المسؤولية و  التوجه االستراتيجي(: نتائج عالقات االرتباط بين  17الجدول رقم )

 االجتماعية
 االستراتيجي التوجو   
 
 

 المسؤولية االجتماعية

الشعار 
 

الرؤية 
 
 

االىداؼ
 

الرسالة 
القيـ 
  

المؤشر الكمي
 

 0.89* 0.86* 0.75* 0.65* 0.81* 0.75* االقتصاديةالمسؤولية 
0.86* 0.89* 0.88* 0.72* 0.79* 0.88* المسؤولية االخالقية

. 
 0.81 0.85* 0.90* 0.93* 0.91* 0.72* المسؤولية القانونية

المسؤولية االنسانية 
 0.79* 0.70* 0.71* 0.55* 0.71* 0.88* والخيريةأ
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 0.86* 0.71* 0.73* 0.75* 0.80* 0.83* يالمؤشر الكم

  SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج اف الجدوؿ مف إعداد الباحثالمصدر: 
 120 n=       p* 0.05              

 :االجتماعية المسؤوليةفي التوجه االستراتيجي  تحميل نتائج تأثير-2-3-2  
يمثؿ مضموف ىذا التحميؿ اختبار الفرضية البحثية الرئيسة الثانية التي تشير إلى      

 االجتماعية المسؤولية أبعاد  في تحقيؽاالستراتيجي لمتوجو  يوجد دور معنوي
 ، إذ تؤشر نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد في الجدوؿ بالمؤسسات الصناعية المبحوثة

بداللة معامؿ التحديد  االجتماعية المسؤوليةفي  االستراتيجيأبعاد التوجو تأثير  أدناه
(2r ( لمنموذج العاـ الذي يشير إلى أف )مف التبايف في 0.65 ) المسؤوليةبعد 

(المحسوبة  Fيدعـ ذلؾ قيمة )  مجتمعة و أبعاد التوجو االستراتيجيفسره ت االجتماعية
( عند درجة  03.92التي بمغت )( وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية  10.8التي بمغت )

 (.  0.05(عند مستوى معنوية )1،118حرية)
أبعاد التوجو مف  بعدلتفسير األىمية النسبية لمتأثيرات الجزئية لكؿ  و         

(   beta، يمكف متابعة معامالت االنحدار )االجتماعية المسؤوليةفي  االستراتيجي
تمتمؾ  الشعارأف  أدناه معطيات الجدوؿ( المحسوبة لكؿ منيا، إذ تعكس Tوقيـ )

 المسؤولية( مف التبايف في  0.40أعمى المساىمات في التأثير إذ يعزى إليو  ) 
(   T( وىي اكبر مف قيمة ) 6.25( المحسوبة البالغة )  Tيدعمو قيمة ) االجتماعية
، الرؤية(، يمييا في التأثير مكونات ) 0.05( عند مستوى معنوية ) 1.657الجدولية)
 0.28،  0.30،  0.34( بداللة معامالت انحدارىا البالغة ) الرسالة، القيـ، االىداؼ

 ة( الجد وليT( المحسوبة لكؿ منيا مقارنة بقيمة )  Tقيـ ) ( عمى التوالي و 0.25 ،
لمتوجو  يوجد دور معنويأي  بذلؾ تحققت فرضية البحث الرئيسة الثانية (، و1.657)

 .بالمؤسسات الصناعية المبحوثة االجتماعية المسؤولية أبعاد  تحقيؽفي االستراتيجي 
 

 المسؤوليةفي التوجه االستراتيجي  نتائج تأثير (: نتائج تأثير 18الجدول رقم )
 االجتماعية
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 المتغير 

 
 المستقؿ        

 
 المتغير المعتمد 

  

  التوجو االستراتيجي أبعاد          
 
R2   
  

 
 

F     

الشعار 
 

الرؤية 
 
 

االىداؼ
 

الرسالة 
القيـ 
 

 
 المسؤولية
  االجتماعية

B 0.40 0.34 0.30 0.28 0.25  
*0.65 

 
10.8 
 

T *6.25 *
5.20 

*4.80 04.00 *4.22 

 .SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج اف المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث
 0.05 P ،120 N  ،df(1,118) 

 المحسوبة.    Tقيمة *
 الخاتمة:

 النتائج:-1
 التوجو ألبعاد عينة البحث المؤسسات الصناعية الجزائرية في العامميف تصورات أف -

الكمي لمتوجو االستراتيجي حسابي حيث بمغ المتوسط   مرتفع، مستوى االستراتيجي ذات
االولى بمتوسط (، و قد احتؿ بعد الشعار المرتبة 0.43( و انحراؼ معياري )03.79)

(، يمي ذلؾ بعد الرؤية بمتوسط 0.86( و انحراؼ معياري )03.98حسابي بمغ  )
(، يمي ذلؾ بعد االىداؼ بمتوسط 0.71( و انحراؼ معياري )03.87حسابي بمغ  )
يمي ذلؾ بعد الرسالة بمتوسط  (،0.96( و انحراؼ معياري )03.82حسابي بمغ  )
في حيف جاء في المرتبة الخامسة  (،0.34ي )( و انحراؼ معيار 03.75حسابي بمغ  )

، و (0.43( و انحراؼ معياري )03.57واالخيرة بعد القيـ بمتوسط حسابي بمغ  )
يعكس  ذلؾ أىمية التوجو االستراتيجي و تركيزه عمى نظـ العمؿ، و تقديـ تصور 

 و ،، و تصميـ رسالتيا وتحديد غايتيا عمى المدى البعيدةلمرؤى المستقبمية لممؤسس
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 تحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينيا وبيف بيئتيا بما يسيـ  في بياف الفرص و
ذلؾ بيدؼ اتخاذ  الضعؼ المميزة ليا، و نقاط القوة و المخاطر المحيطة بيا، و

تقويميا لتحقيؽ  أىداؼ  القرارات االستراتيجية المؤثرة عمى المدى البعيد ومراجعتيا و
 فاعمية. المؤسسة بكفاءة و

 لممسؤولية عينة البحث المؤسسات الصناعية الجزائرية في العامميف تصوراتأّف -
 االجتماعية لممسؤوليةحيث بمغ المتوسط حسابي الكمي  .مرتفع مستوى ذات االجتماعية

المرتبة  المسؤولية االقتصادية(، و قد احتؿ بعد 0.81( و انحراؼ معياري )03.74)
(، يمي ذلؾ بعد 0.88و انحراؼ معياري ) (03.78االولى بمتوسط حسابي بمغ  )

(، يمي 0.46( و انحراؼ معياري )03.75بمتوسط حسابي بمغ  ) المسؤولية االخالقية
( و انحراؼ معياري 03.73بمتوسط حسابي بمغ  ) المسؤولية القانونيةذلؾ بعد 

 خيريةالمسؤولية االنسانية و الواالخيرة بعد الرابعة (، في حيف جاء في المرتبة 0.50)
تفسر ىذه النتيجة  و  (،0.65( و انحراؼ معياري )03.71بمتوسط حسابي بمغ  )

في اطار مجاالت االعماؿ  مؤسساتعمى أف المسؤولية االجتماعية التي  تتحمميا  
االعماؿ  ؤسساتعديدة تقع تحت أبعاد  مختمفة لممسؤولية االجتماعية التي تتحمميا م

يتجاوز الحد االدنى مف االلتزامات االجتماعية المفروضة بحكـ  تجاه المجتمع عمى أف 
االعماؿ لمقياـ بوظائفيا  بمؤسسةالقانوف  بحيث التؤدي ىذه االلتزامات الى االضرار 

 االساسية و الحصوؿ عمى عوائد مناسبة مف استثماراتيا.
المسؤولية  دأبعاو  التوجو االستراتيجيوجود عالقة ارتباط معنوية بيف كؿ مكوف مف  -

(  0.83أعمى قيمة ارتباط بمغ )  الشعار) المؤشر الكمي ( إذ اشر مكوف  االجتماعية
)  القيـأخيرا  ( و 0.73)  الرسالة( ثـ  0.75)  االىداؼ( ثـ  0.80) الرؤيةو متت

0.71 .) 
المسؤولية  أبعادكؿ بعد مف  و التوجو االستراتيجيارتباط معنوية بيف عالقة  وجود -

 0.89)  المسؤولية االقتصاديةإذ سجمت أعمى قيمة معامؿ ارتباط مع بعد  االجتماعية
المسؤولية االنسانية ، المسؤولية القانونية، المسؤولية االخالقية( تالىاعناصر )

( عمى التوالي 0.79 ،  0.81،  0.86( إذ بمغت قيـ معامالت ارتباطيا  ) والخيرية
 . لكؿ منيا



31 
 

 االجتماعية المسؤولية أبعاد  في تحقيؽاالستراتيجي لمتوجو  دور معنوي وجود-
في  بعاد التوجو االستراتيجيألتأثير أي أف ىناؾ  .بالمؤسسات الصناعية المبحوثة

( لمنموذج العاـ الذي يشير إلى أف  2Rبداللة معامؿ التحديد ) االجتماعية المسؤولية
  .أبعاد التوجو االستراتيجيفسره ت االجتماعية المسؤوليةبعد ( مف التبايف في 0.65)
الباحثاف بمجموعة  يفي ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة يوص التوصيات:-2

 مف التوصيات فيما يمي أىميا:
ودورىا في  المسؤولية االجتماعيةضرورة زيادة وعي المؤسسات الصناعية بأىمية -1

 تحقيؽ التفوؽ التنافسي.
 .المسؤولية االجتماعيةإجراء المزيد مف الدراسات والبحوث في مجاؿ  -2
رفع وعي ادارات المؤسسات الصناعية بدور السؤولية االجتماعية لتحقيؽ العدالة -3

 االجتماعية واالستقرار االقتصادي ألفراد المجتمع المحمي.
  لمبيئة الداخمية عمى عاتيقيا  ترسيخ مبدا االحتراـ أف تأخذ المؤسسات الصناعية-4
 .العامميف(، والبيئة الخارجية ) أفراد المجتمع( في كافة ممارستيا التجارية)
جراء دراسة مكممة  لمدراسة الحالية مف حيث تناوؿ متغيرات المتعمقة بخصائص إ-5

عدد العامميف في الشركة، شكؿ الممكية(  المؤسسة) راس ماؿ الشركة، عمر الشركة،
ف كانت ىناؾ اختالفات في تبني إدراسة  المؤسسات و مف وجية نظر مديري

 تختمؼ باختالؼ ىذه الخصائص. المسؤولية االجتماعية
 قائمة المراجع:

، أثر التوجو االسترتيجي في الحد مف شدة تاثير  االزمات (2011)ريجأالشواورة -1
جامعة مؤتة، دراسة تطبيقية عمى قطاع المياه في المممكة االردنية الياشمية، االردف، 

 .رسالة ماجستير غير منشورة
، دار مجدالوي (1996)القطاميف احمد، التخطيط االستراتيجي واالدارة االستراتيجية-2

 .لمنشر والتوزيع، عماف االردف
، دور التوجو االستراتيجي  في تعزيز عمميات االبداع (2011)الناصري وائؿ -3

 .جامعة الكويتالتنظيمي، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 دورىا و لمشركات االجتماعية المسؤولية ،(2012)صادؽ زىراء سميماني و الياس-4
الممتقى الدولي الثالث بعنواف: منظمات األعماؿ والمسؤولية المستيمؾ،  حماية في

–بشاركػػمية العمػػوـ االقتصػػادية و التجػػارية و عمػػوـ التسييػػر، جػػامعة  ، االجتماعية
 .-الجزائر

، أثر المسؤولية االجتماعية لممؤسسات (2015)يماف بف عزوز و الياس بف ساسيإ-5
عمى األداء المالي لممؤسسات دراسة ميدانية لعينة مف المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

، ورقمة، 07(، مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد2013-2009خالؿ الفترة )
 الجزائر.

االجتماعية في تحسيف اداء المنظمة  المسؤوليةدور  ،(2014)الحسف دبوبكر محم -6
رسالة مقدمة لنيؿ  شيادة ماستر في  دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ وحدة باتنة، الجزائر،

عموـ التسيير، تخصص التسيير االستراتيجي لممنظمات، كػػمية العمػػوـ االقتصػػادية و 
–عمػػػوـ التسييػػر، جػػامعة محػػمد خيضػػر  بسكرةقسػػػـ  التجػػارية و عمػػوـ التسييػػر،

 .الجزائر
تقييـ ممارسات المسؤولية االجتماعية في  ،(2012)زايري بمقاسـ و مقدـ وىيبة-7

الممتقى الدولي الثالث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر)دراسة تطبيقية(، 
كػػمية العمػػوـ االقتصػػادية و  ، بعنواف: منظمات األعماؿ والمسؤولية االجتماعية

 .-الجزائر–بشارالتجػػارية و عمػػوـ التسييػػر، جػػامعة 
، توظيؼ ابعاد المسؤولية االجتماعية  لتعزيز (2014)حامد كريـ الحدراوي واخروف-8

القدرات االبداعية دراسة تطبيقية في بعض كميات الكوفة، مجمة الغزي  لمعموـ 
 .، العراؽ30، العدد 07، المجمد االقتصادية واالدارية، 

دور المسؤولية  ،(2014)صالح عبد الرضا رشيد و صباح حسيف الزيادي-9
االجتماعية  في تعزيز السمعة التنظيمية المدركة دراسة تحميمية ألراء القيادات الجامعية 

،   في عينة مف كميات جامعة القاديسية، مجمة القاديسية  لمعموـ االدارية و االقتصادية
 .، العراؽ01، العدد 16المجمد 
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