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ملخص  :هدف الدراسة هو معرفة مستوى التزام املديرين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية
االجتماعية جتاه العاملني واجملتمع والبيئة ،وللقيام بالدراسة مت اختيار عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف الوالية
مكونة من  37مؤسسة من أصل  ،40أي بنسبة  ،%92,5استخدمت اإلستبانة جلمع البيانات من مديري هذه املؤسسات،
وحتليلها بإستخدام برنامج  spssنسخة .22
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك مستوى مرتفع من االلتزام باملسؤولية االجتماعية من طرف مديري املؤسسات املبحوثة
جتاه العاملني والبيئة ،ومستوى متوسط جتاه اجملتمع ،كماخلصت الدراسة إىل ان هناك اختالف يف إلتزام مديري املؤسسات حنو
املسؤولية اإلجتماعية باختالف مؤهالهتم العلمية ونوع املناصب اليت يشغلوهنا.
الكلمات المفتاحية  :املسؤولية االجتماعية؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ املديرين.
تصنيف .M1. M13. J53 : JEL

The reality of the commitment of managers of small and medium
enterprises in the wilaya of Ain Defla to social responsibility
Abstract: The aim of the study is to find out the level of commitment of the

managers in small and medium enterprises in the state of Ain Defla to social
responsibility towards workers, society and the environment. And to complete the
study, a sample of small and medium enterprises active in the state was selected
consisting of 37 out of 40 institutions, or 92.5%. the questionnaire was used to
collect data from the managers of these institutions, and to analyze it using the spss
program version 22.
The study concluded that there is a high level of commitment to social
responsibility on the part of managers towards workers and the environment, and a
medium level towards society, as it concluded that There is a difference in the
orientation of managers according to their educational qualifications and the type
of positions they occupy.
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 .1مقدمة :

يف عا م أعمال متقلب ودائم التغري بسبب إفرااات العوملة ،أصب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أيمية كبرية يف
تنشيط الدورة االقتصادية يف كربيات االقتصاديات العاملية ،حيث أصب تقيم أداء هذه األخرية ال يقتصر على أدائها املايل
فقط بل واالجتماعي كذلك ،ففي ظل تراجع األداء االجتماعي للدولة ،توجهت أنظار أصحاب املصلحة الذين تربطهم
هبا عالقة مباشرة أوغري مباشرة بنشاطها ،إىل ضرورة تبين هذه املؤسسات بعض املعايري االجتماعية ضمن إسرتاتيجياهتا
باعتبارها مواطنا ينشط يف اجملتمع له حقوق كما عليه واجبات ،ويطلق على املصطل باملسؤولية االجتماعية.
ففي اجلزائر أصب االهتمام بتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسط واضحا من خالل السياسات االقتصادية للدولة،
اعرتافا منها بالدور الذي تلعبه هذه املؤسسات يف احلياة االقتصادية ملا تتميز به من خصائص ،واحلياة االجتماعية ملا هلا
من إجيابيات يف امتصاص البطالة وغريها.
 -1.1مشكلة الدراسة :من خالل ما تقدم ،تربا األيمية االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ولكن األداء

االقتصادي للمؤسسات أصب غري كاف لتقيمها ومعرفة مدى أيميتها يف اجملتمع ،حيث أصبحت تقيم على ادائيها
االقتصادي واالجتماعي ،فهذا األخري يعين مدى انصهار املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خدمة اجملتمع الذي تنشط فيه
وكذا أصحاب املصلحة املرتبطني هبا ،وقد جاءت دراستنا هذه إلبراا األداء االجتماعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

اجلزائر ،وكعينة قمنا بدراستها على مستوى والية عني الدفلى .ومن خالل هذه الدراسة سنحاول طرح التساؤل اآليت :ما

مستوى التزام مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية عين الدفلى بالمسؤولية االجتماعية تجاه كل من
عمالها ،مجتمعها وبيئتها؟
وتتفرع من هذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
ما مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه عامليها؟ ما مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه جمتمعها؟ ما مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة؟هل هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  0,05ملتغري املسؤولية االجتماعية تعزى للخصائصالشخصية والوظيفية ) السن ،املؤهل العلمي ،اخلربة املهنية ،صفة املنصب ،نوع امللكية (؟

 -2.1فرضيات الدراسة :لإلجابة على تساؤالت اإلشكالية ،اعتمدنا على الفرضيات التالية:

 -1.2.1الفرضية الرئيسية األولى  :مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية
االجتماعية متوسط.
وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية األوىل الفرضيات الفرعية التالية:

 -الفرضية الفرعية األولى :مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية

االجتماعية جتاه العاملني مرتفع.

 -الفرضية الفرعية الثانية :مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية

االجتماعية جتاه اجملتمع متوسط.
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 الفرضية الفرعية الثالثة :مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤوليةاالجتماعية جتاه البيئة مرتفع.

 -2.2.1الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية تعزى الختالف املتغريات الشخصية والوظيفية .وتتفرع من هذه
الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 -الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام م مديري املؤسسات حمل الدراسة

تعزى الختالف سن املبحوثني.

 الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات حمل الدراسةتعزى الختالف املؤهل العلمي للمبحوثني.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات حمل الدراسةتعزى الختالف سنوات خربة املبحوثني.

 الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات حمل الدراسةتعزى الختالف صفة منصب املبحوثني.

 الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات حمل الدراسةتعزى الختالف نوع ملكية املؤسسة.

 -3.1أهمية الدراسة :تكمن ايمية الدراسة يف طبيعة املوضوع نفسه ،حيث كثرت االحباث والدراسات االكادميية
وامليدانية اليت تناولت املسؤولية اإلجتماعية للمنظمات ،وتأثرياهتا املتشعبة على خمتلف جوانب احلياة اإلقتصادية
واإلجتماعية ،ومدى مسايمتها يف الرفع من األداء املؤسسي وحتقيق امليزة التنافسية هلذه املنظمات اليت تتبىن هذ املفهوم،
دون إغفال حتسني الصورة الذهنية لدى اجملتمع الذي تنشط فيه.

 -4.1أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل التحقق من اآليت:

التعرف على واقع التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاهكل من العاملني ،اجملتمع والبيئة؛
التعرف على العالقة بني املسؤولية االجتماعية ملديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف والية عني الدفلى واملتغريات الشخصية والوظيفية.
 -5.1منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املالئم لطبيعة الدراسة ،حيث مت االستعانة
مبختلف البحوث والدراسات املتعلقة باجلانب النظري من دراستنا ،أما اجلانب التطبيقي فقد مت استخدام اإلستبانة كأداة
للحصول على البيانات من العينة املبحوثة والوصول إىل نتائج ،ومن مثة حتليلها ومناقشتها.

 -6.1الدراسات السابقة :هناك العديد من الدراسات اليت تناولت مفهوم املسؤولية اإلجتماعية ،منها العربية واألجنبية.

 -دراسة  Alein Lapointeو (2004) Corinne Gendronبعنوان " المسؤولية االجتماعية في

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :قضية هامشية أوخيار حيوي؟ "

"La responsabilité sociale

"?  d’entreprise dans la PME; option marginale ou enjeu vitalواليت هدفت
إلــى تنــاول أهــم القيــود التــي متنــع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن ممارســة املسؤولية االجتماعية ،كما أكدت على
العديد من الفوائد اليت ميكن أن جتنيها هذه املؤسسات من االلتـزام املسئول اجتماعيا.
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 دراسة  (2010) Corinne Delpuechواليت كان عنواهنا "ما هي العوامل التي تعزز إدماج المسؤوليةاالجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟" " Quels sont les facteurs favorisant

" ?  ،l’intégration de démarches RSE dans les PMEحيث هدفت الدراسة إىل التطـرق
للعوامـل التـي تسـاعد فـي ممارسـة املسـؤولية االجتماعيـة فـي املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة ،وجـاءت هـذه الدراسـة فـي إطـار
مشـروع "ترقيـة وإدمـاج اسـرتاتيجيات املسـؤولية االجتماعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جنوب أوروبا.

 -دراسة زكية مقري وشوقي مانع) (2015بعنوان " أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة " باإلشارة إىل دراسة عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية
باتنة ،حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على أيمية املسؤولية اجملتمعية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية كخيار
اسرتاتيجي للوصول إىل حتقيق التنمية املستدامة .وخلصت إىل أن االلتزام باملسؤولية اجملتمعية من طرف املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يؤثر على آدائها البيئي واالجتماعي مما يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة.
 دراسة خولة زياني وإلهام بوغليطة) (2020بعنوان " المسؤولية اإلجتماعية للبنوك كآلية لدعم إستدامة نموالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " يف دراسة ميدانية على البنوك العاملة بوالية سكيكدة ،وهدفت الدراسة إىل تسليط

الضوء على واقع إلتزام البنوك العاملة باملسؤولية اإلجتماعية ودورها يف تعزيز منواملؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية
سكيكدة ،وتوصلت الدراسة إىل أن عينة الدراسة حريصة على ممارسة تطبيقات املسؤولية اإلجتماعية وذلك من خالل
تبنيها لربامج ومبادرات جتاه العاملني واجملتمع والبيئة ،االمر الذي ساهم يف دعم إستمرارية منواملؤسسات الصغرية واملتوسطة
بالوالية.
ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة ،كوهنا تطرقت الهم عنصر يف اإلدارة العليا الي مؤسسة إقتصادية ممثلة يف
مديرها ،حيث أن إدراك وإلتزام املدير بتطبيق برامج املسؤولية اإلجتماعية يف املؤسسة من شأنه ان ميهد الطريق الن تتبىن
املؤسسة املسؤولية اإلجتماعية كإسرتاتيجية هلا ،كما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا من التأثري واملكانة يف اإلقتصاد
الوطين ،وتبنيها لربامج املسؤولية اإلجتماعية من شأنه تعزيز األداء اإلجتماعي للمؤسسات يف اجملتمع وبالتايل إكتساب
صفة املواطنة.

 -2اإلطار النظري للدراسة :يف هذا اجلزء من البحث سيتم التطرق إىل التعريف بأهم متغريات الدراسة.
 -1.2اإلطار المفاهيمي للمسؤولية االجتماعية :وفيه سيتم التطرق إىل:

 -1.1.2تعريف المسؤولية االجتماعية :لقد تعددت التعاريف اليت تطرقت إىل مفهوم املسؤولية االجتماعية ،فحسب
دراكر )  ( Druckerفإن املسؤولية االجتماعية هي ":التزام املؤسسة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه( ".ميمون و

شارف ،مارس  )2018كما عرفها البنك العاملي بأهنا" التزام أصحاب النشاطات التجارية للمسايمة يف التنمية املستدامة
من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس وذلك بأسلوب
خيدم التجارة والتنمية"( .متناوي )2018 ،أما اللجنة االوروبية فقد عرفت املسؤولية اإلجتماعية بأهنا" اإلدماج الطوعي
من قبل الشركات للمخاوف األجتماعية والبيئية يف أنشطتها التجارية وعالقاهتا مع اصحاب املصاحل"(Dinia & .
)Chakor, 2018يف حني يعرفها  iso 26000بأهنا " مسؤولية املنظمة جتاه تأثريات قراراهتا وأنشطتها على اجملتمع
والبيئة ،مما يؤدي إىل سلوك شفاف واخالقي ،ويساهم يف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك صحة ورفاهية اجملتمع ،ويأخذ يف
اإلعتبار توقعات أصحاب املصلحة(Desclee, 2014/2015).
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يستنتج الباحثان من التعريفات السابقة بأن املسؤولية االجتماعية هي التزام املؤسسات ومسايمتها يف األنشطة
االجتماعية ،وحتقيق الرفاهية للمجتمع مبا حيقق الفائدة للطرفني -على حد سواء -واعتبار املسؤولية االجتماعية هدفا
إسرتاتيجيا هلا.

 -2.1.2مجاالت المسؤولية االجتماعية :تتنوع جماالت املسؤولية االجتماعية حسب تنوع نشاط املؤسسات مع وجود
أنشطة وخدمات تكاد تكون مشرتكة ،وهي تلك اليت تقدم اخلدمات املشرتكة للمجتمع مثل دعم الربامج اخلريية
واإلنسانية ومنع التلوث بأنواعه أيضا داخل املؤسسة يتم تنمية املهارات الفنية واإلدارية للعاملني .واجلدول التايل يوض

هذه اجملاالت حسب تصنيف :Jin et Drozdenko

جدول ) :(01جماالت املسؤولية االجتماعية
المسؤولية االجتماعية

للمؤسسة تجاه العاملين

المسؤولية االجتماعية

للمؤسسة تجاه
المجتمع

المسؤولية االجتماعية

املسايمة يف التأمينات االجتماعية عن العاملني بنسبة معينة من رواتبهم وأجورهم،ووضع نظام تامني خاص
باملشاركة مع العاملني ،وضع نظم للرعاية الصحية والعالج باملستشفيات ولدى األطباء ،توفري برامج تدريبية
بالداخل واخلارج ،اإلنفاق على العاملني الراغبني يف إكمال دراستهم ،وذلك لتنمية مهاراهتم الفنية
واإلدارية...إخل.
التربعات للمؤسسات واجلمعيات اخلريية واملنظمات غري احلكومية ،لتمويل وتوفري احتياجات األعضاء ،
واألهايل احملتاجني ،باإلضافة إىل جماالت التعليم كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة اخلرجيني اجلدد
وإعدادهم للدخول يف سوق العمل ،وكذلك التربعات للطلبة احملتاجني وتشجيعهم على مواصلة دراستهم العليا
يف الداخل واخلارج.
منع التلوث ودرء األضرار بالبيئة الصادرة عن اإلشعاعات نتيجة عمليات اإلنتاج ،أو تلوث املياه وجتريف
األراضي بسبب مقالب النفايات وغريها من مصادر التلوث.

للمؤسسة تجاه البيئة

المصدر :نضال مصطفى إمساعيل الشافعي ،2016 ،ص47 :

 -3.1.2أبعاد المسؤولية االجتماعية :قسم كارول املسؤولية االجتماعية إىل أربعة أبعاد رئيسية تتمثل يف:

 -البعد االقتصادي :يستند إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على جمموعة كبرية من أهم عناصر

املسؤولية االجتماعية ،اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار ،وذلك يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة واالستفادة
من التطور التكنولوجي ،مبا ال يسبب ضرر باجملتمع والبيئة ،واخلدمات ذات القيمة للمجتمع ،ويف إطار هذه املسؤولية
حتقق املؤسسة لألفراد الفوائد واألرباح الكافية بتعويض خمتلف مسايمات أصحاب األعمال واملال وغريهم( .فويل و ثابت
حسن)2019 ،
 البعد القانوني :ويعين التزام املؤسسة بإطاعة القوانني ،وأن تكتسب ثقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ األعمالالشرعية وعدم القيام باألعمال املخالفة للقانون( .يوسف)2019 ،

 البعد األخالقي :هي مسؤوليات تتضمن النشاطات واملمارسات اليت يتوقعها اجملتمع من املنظمات ،وإن  م تكنمنظمة بقوانني وعرفها كارول بأهنا ":تعبري عن جمموعة القيم واألعراف واملعايري والتوقعات ،للمسايمني والعاملني
واملستهلكني واجملتمع واليت متثل السلوك العادل الذي حيافظ على مصاحلهم .كما تشمل املسؤولية األخالقية جتنب
املمارسات املثرية للجدل ،واالنسجام مع القيم السائدة( .الذيابات)2017 ،
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 البعد اإلنساني ) الخير ( :تعمل املؤسسة يف اإلسهام بتوايع موارد اجملتمع وحتسني نوعية احلياة مع مراعاة اجلانباخلريي يف أدائها واالهتمام بالعدالة واملساواة يف التوايع( .الشلمة و نذير محيد الصراف)2018 ،

 -2.2ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :حيظى قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باهتمام كبري عرب العا م ،نظرا
للدور املهم الذي يلعبه كمحرك لإلبداع وخلقه ملناصب الشغل .وعليه انصب اهتمام الباحثني على التحديات والفرص
اليت يفورها هذا النوع من املؤسسات يف اقتصاديات الدول( .خلفاوي ،واكلي ،و قاضي)2018 ،
 -1.2.2تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :هناك تباين واض يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
وميكن إجيااها كم يأيت:

 -تعريف البنك الدولي :حيث عرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعترب معيارا

مبدئيا بأهنا " تلك املؤسسات اليت توظف أقل من  50عامال  ،ويصنف املشروعات اليت يعمل هبا أقل من  10عمال
باملشروعات املتناهية الصغر ،واليت هبا ما بني  50-10عامال تعترب مؤسسات صغرية ،ومابني  50و 100عامال يف
مصنفة كمؤسسات متوسطة"( .مطايل و شيخاوي ،ديسمرب )2019
 -تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :كانت حماوالت إبراا دور هذا القطاع اهلام والتعريف به ،قد

تضمنها التعريف اخلاص بربنامج تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة الذي عرفها على أهنا ":كل وحدة إنتاج مستقلة
قانونيا وتستغل أقل من  500عامل وحتقق رقم األعمال أقل من  15مليون دينار جزائري واستثمارها ال يتجاوا 10
مليون دينار جزائري" ،وكانت ثاين حماولة لتعريف هذه املؤسسات جاءت من قبل املؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية
الصناعات اخلفيفة مبناسبة امللتقى األول حول الصناعات الصغري واملتوسطة وقد عرفتها على أهنا " كل مؤسسة تشغل أقل
من  200عامل وحتقق رقم أعمال أقل من  10مليون دينار جزائري" ،يف حني عرفته املادة  4من القانون التوجيهي لرتقية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر يف  2001/12/12بأهنا " مؤسسة إنتاج سلع تشغل من  1إىل  250عامال وأن
ال يتجاوا رقم أعماهلا السنوي  1مليار دينار جزائري وال يتجاوا جمموع حصيلتها السنوية  500مليون دينار جزائري
وتستويف معايري االستقاللية( ".هنار)2016 ،

 -2.2.2خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :للمؤسسات الصغرية املتوسطة من اخلصائص ما يؤهلها لتحقيق
األهداف سالفة الذكر ،واليت ميكن تلخيصها فيما يلي( :عزيز)2014/2013 ،
 صغر احلجم وقلة التخصص يف العمل؛ الضآلة النسبية لرأمسال هذه املؤسسات مما يسهل عملية التمويل؛ سرعة االستجابة حلاجيات السوق ،ذلك أن صغر احلجم عموما وقلة التخصص وضآلة رأس املال عوامل تسم بتغريدرجة ومستوى النشاط أوطبيعته؛
 قدرة هذه املؤسسات على االستجابة للخصوصيات احمللية واجلهوية ،تبعا لدرجة وفرة عناصر اإلنتاج ومستوى القاعدةاهليكلية.

 -3الطريقة واإلجراءات

 -1.3مجتمع الدراسة وعينتها :يتكون جمتمع الدراسة من كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف والية عني
الدفلى والبالغ عددها  40مؤسسة عامة وخاصة ،وألن جمتمع الدراسة صغري نسبيا فقد مت توايع  40استمارة على كل
املؤسسات ،أي استخدام أسلوب املس الشامل ،وبعد عشرة أيام مت اسرتجاع  37استمارة ،تبني بعد فحصها والتدقيق
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يف طريقة اإلجابة أهنا سليمة وميكن الوثوق يف البيانات اليت حتملها وبذلك يكون معدل الرد الصاحل يف هذه الدراسة هو
) ،( % 92.5واجلدول التايل يبني التوايع التكراري ملفردات املؤسسات املبحوثة حسب متغرياهتم الشخصية والوظيفية.
الجدول ) :( 02التوايع التكراري ألفراد عينة البحث حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية
المتغيرات

الفئات العمرية

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

صفة المنصب

نوع الملكية

فئات المتغير

التكرارات

النسب المئوية

الترتيب

من  20إىل  29سنة

1

2,7%

5

من  30إىل  39سنة

4

10,8%

3

من  40إىل  49سنة

15

40,5%

1

من  50إىل  59سنة

14

37,8%

2

 60سنة فأكثر

3

8 ,1%

4

المجموع

37

%100

ثانوي فأقل

13

35,1%

2

جامعي

22

59,5%

1

دراسات عليا

2

5,4%

3

المجموع

37

%100

أقل من  5سنوات

00

00

00

ما بني  5و 10سنوات

12

32,4%

2

أكثر من  10سنوات

25

67,6%

1

المجموع

37

%100

مالك املؤسسة

22

59,5%

1

مسري أجري

14

37,8%

2

رئيس جملس اإلدارة

01

2,7%

3

المجموع

37

%100

عمومي

9

24,3%

2

خاص

27

73,0%

1

خمتلط

1

02,7%

3

المجموع

37

%100
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نالحظ من اجلدول أعاله أن الفئة من  40إىل  49سنة هلا أكرب متثيل بنسبة  40,5%وتليها الفئة من  50إىل
 59سنة بنسبة  ،37,8%أما الفئة من  20إىل 29سنة فقد كانت يف املرتبة األخرية بنسبة .2,7%
وفيما خيص متغري املؤهل العلمي فنجد أن فئة اجلامعيني هي األكثر متثيال بنسبة  ،59,5%وتليها الفئة ذات
املستوى الثانوي فأقل بنسبة  ،35,1%ويف املركز األخري الفئة ذات مستوى دراسات عليا حيث كانت نسبة متثيلها
.5,4%
من خالل تفحصنا ملعطيات متغري اخلربة املهنية فنجد أن الفئة ذات اخلربة ألكثر من  10سنوات ،هي من حتتل
الصدارة بنسبة  ،67,6%وتليها الفئة ذات اخلربة من  5إىل  10سنة بنسبة  ،32,4%يف حني الفئة اليت هلا خربة مهنية
ألقل من  5سنوات  م يكن هلا أي متثيل يف عينة الدراسة.
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وفيا يتعلق مبتغري صفة املنصب ،فصدارة الرتتيب كانت من نصيب فئة مالك املؤسسات بنسبة  ،59,5%وتلتها
فئة املسريون األجراء بنسبة  ،37,8%واملرتبة األخرية كانت من نصيب فئة رؤساء جملس اإلدارة.
وأخريا ،متغري نوع ملكية املؤسسة ،حيث احتلت فئة امللكية اخلاصة النسبة األكرب ب  ،73,0%وتلتها امللكية
العمومية للمؤسسات بنسبة  ،24,3%وكانت امللكية املختلطة أقل متثيال بنسبة .02,7%

 -2.3أداة الدراسة :اعتمدت الدراسة احلالية على اإلستبانة كأدوات جلمع البيانات األولية من مفردات العينة ،وهي
تتكون من حمورين ،خصص احملور األول لتوصيف املبحوثني من حيث اخلصائص الشخصية والوظيفية التالية :السن،
املؤهل العلمي ،اخلربة املهنية ،صفة املنصب ،نوع ملكية املؤسسة ،واحملور الثاين خصص لعبارات االستبيان ،ومشل على
ثالث أبعاد ) التزام املسريين باملسؤولية االجتماعية جتاه عامليها ،جمتمعها وبيئتها ( ،وتضمن كل بعد على  5أسئلة .وقد
اختار الباحث أسئلة االستبانة من النوع املقفل وفق مقياس ليكرت الخماسي يف تقدير إجابات عينة البحث لكل عبارة
من عبارات املقاييس املستخدمة يف البحث ،وفيه مخسة خيارات لكل عبارة من عبارات املقياس وهي ) :موافق جدا،
موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة (.

 -3.3األدوات اإلحصائية :متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام برنامج  spssالنسخة رقم  22وقد اعتمد الباحثان على
األدوات اإلحصائية التالية :التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،اختبار )  ،( Fاختبار التباين
األحادي  ،one-way ANOVAاختبار )  ،( Tاختبار  Kolmogorov-Smirnovللتوايع الطبيعي.
-تصنيف مستويات االلتزام :اعتمدنا يف طريقة حساب مستويات التزام املسريين باملسؤولية االجتماعية على طريقة

بسيطة وهي الفرق بني أكرب درجة وأقل درجة واحلاصل مت قسمته على  3أي املستويات الثالث ،أي-5 :
.1,33=3/4=1
] : ] 2,33 -1التزام منخفض : ] 3,66 -2,33 ] ،التزام متوسط :[ 5 -3,66 ] ،التزام مرتفع

 -4.3التحقق من صدق وثبات االستبيان :إن استعمال معامل ألفا كرونباخ كمعامل للثبات يأخذ قيما ترتاوح بني
الصفر والواحد صحي  ،فكلما اقرتبت قيمته من الصفر ،دل ذلك على عدم ثبات االستبيان ،وهناك من يعتمد على
نسبة  0.6كنسبة دنيا لقبول ثبات االستبيان.

جدول ) :( 03صدق وثبات حماور االستبيان

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل الصدق

المحور
التزام مديري المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية تجاه العاملين

5

0.818

0.904

التزام مديري المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع

5

0.696

0.834

التزام مديري المؤسسات بالمسؤولية االجتماعية تجاه البيئة

5

0.658

0.811

15

0.842

0.918

اإلجمالي
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نالحظ من اجلدول أعاله ،أن معامل الثبات ألفا كرونباخ الذي بلغ  0.842أي نسبة  84,2%وبذلك يكون

املقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ،ومت التأكد من صدق عبارات الدراسة عن طريق قاعدة الجذر التربيعي ملعامل
الثبات ،وبالتايل كان معامل الصدق هو.0.918 :

 -5.3إختبار التوزيع الطبيعي :مت إستخدام إختبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من أن البيانات
تتبع التوايع الطبيعي أوال ،واجلدول التايل يوض ذلك:
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الجدول ) :( 04نتائج إختبار Kolmogorov-Smirnov
المتغير

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية) ( sig

المسؤولية االجتماعية

0,094

0,2

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة 22

من خالل اجلدول رقم) (04يتض أن القيمة االحتمالية )  ( sigبلغت  ،0,2وهي نسبة أكرب من مستوى

الداللة  ،0,05مما يدل على أن البيانات تتبع التوايع الطبيعي.

 -4عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:

 -1.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضي الرئيسية األولى :واليت مفادها أن مستوى التزام مديري املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية متوسط.

 -1.1.4المحور األول :التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه العاملني

 -عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى :وتلخصت يف:

جدول ) :( 05متوسط إجابات أفراد العينة لفقرات حمور التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه العاملني
العبارة

متوسط

انحراف

اختبار T

قيمة sig

مستوى االلتزام

0,000

مرتفع
مرتفع

حسابي

معياري

-1توفر املؤسسة فرصا جيدة لرتقية
عامليها

4,270

0,693

37,473

-2تقيم املؤسسة دورات تكوينية للعمال

4,027

0,822

27,305

0,000

-3توفر املؤسسة ظروف عمل آمنة
ومرحية لتقليل حوادث العمل

4,243

0,495

52,173

0,000

مرتفع

-4تساهم املؤسسة يف توفري اخلدمات
االجتماعية والرتفيهية لعامليها

2,730

0,732

22,679

0,000

متوسط

-5توفر املؤسسة تغطية صحية جلميع
عماهلا

4,378

0,492

54,167

0,000

مرتفع

3,930

0,517

46,248

0,000

مرتفع

المحور ككل
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من اجلدول رقم) (05نالحظ أن كل فقرات احملور كان مستواه مرتفعا ،إال الفقرة رقم  4كان متوسطها

احلسايب 2,730وهومتوسط ينتمي للفئة ]  ، ] 3,66 -2,33واليت تشري إىل مستوى متوسط من االلتزام ،كما أن
القيمة االحتمالية لكل الفقرات كانت  0,000وهي قيمة أقل من القيمة املعنوية املعتمدة  ،0,05أما املتوسط احلسايب
جملموع فقرات احملور فقد كانت قيمته  ، 3,93وهي قيمة تقع يف نطاق الفئة الثالثة من مستوى االلتزام ] ،[ 5 -3,66

واليت تدل على أن مستوى االلتزام مرتفع ،وبالتايل نقبل الفرضية القائلة بأن مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية

واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه العاملني مستوى مرتفع.

 -2.1.4المحور الثاني :التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع

 -عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية :حيث كانت النتائج كما يلي:
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جدول ):( 06متوسط إجابات أفراد العينة لفقرات محور التزام المديرين بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع
المتوسط

االنحراف

-6تشارك املؤسسة يف رعاية الربامج
الصحية والتعليمية للمجتمع

2,730

0,560

30,600

-7تشجع املؤسسة عامليها التطوع للقيام
بأنشطة اجتماعية

3,000

0,913

19,990

0,000

-8تقدم املؤسسة تربعات مالية ومساعدات
للجمعيات اخلريية واملراكز الثقافية والرياضية

2,162

0,727

18,091

0,000

منخفض

-9تشغل املؤسسة عماال من ذوي
االحتياجات اخلاصة.

3,324

0,709

28,511

0,000

متوسط

-10تساهم املؤسسة يف تلبية املتطلبات
االجتماعية للمجتمع كتعبيد الطرق ،بناء
املساجد أوملعب جواري

العبارة

الحسابي

المحور ككل

المعياري

مستوى

اختبارT

قيمة sig
0,000

متوسط
متوسط

االلتزام

2,189

1,023

13,017

0,000

منخفض

2,687

0,539

30,340

0,000

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة .22

من اجلدول رقم) ، (06يتض أن املتوسطات احلسابية للفقرات)  ،( 9 ،7 ،6كانت ذات مستوى متوسط بقيم

متوسطات حسابية على التوايل )  ،( 3,324 ،3,000 ،2,730بينما الفقرتني  8و 10فقد كانت قيم متوسطاهتا

احلسابية ذات مستوى منخفض وهي على التوايل  2,162و ،2,189بينما كان املتوسط احلسايب لفقرات احملور ككل،

 2,687ذوداللة معنوية  0,000وهي قيمة أقل من القيمة املعتمدة  ،0,05وعليه نقبل الفرضية اليت نصت على أن
مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع متوسط.

 -3.1.4المحور الثالث :التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة

 -عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة :وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول اآليت:

جدول ) :( 07متوسط إجابات أفراد العينة لفقرات حمور التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة
المتوسط

االنحراف

-11تستخدم املؤسسة آالت أقل تلويثا للبيئة

44,51

7,500

54,182

-12تقوم املؤسسة بتزيني حميط مقرها وهتتم بنظافته

24,62

2,490

57,177

0,000

-13تسعى املؤسسة إىل ترشيد استهالك الطاقة
واالقتصاد فيها

4,432

0,502

53,682

0,000

-14تستخدم املؤسسة طرقا حديثة يف معاجلة نفاياهتا
كالقيام بإعادة رسكلتها أو بيعها إىل مؤسسة أخرى
خمتصة

العبارة

-15تتجه املؤسسة حنواستخدام الطاقات الصديقة للبيئة
يف تشغيل آالهتا.
المحور ككل

الحسابي

المعياري

مستوى

اختبارT

قيمة sig
0,000

مرتفع
مرتفع
مرتفع

االلتزام

3,027

3,830

22,107

0,000

متوسط

63,94

0,941

25,501

0,000

مرتفع

4,108

0,444

56,318

0,000

مرتفع
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المسؤولية االجتماعية) مجموع المحاور الثالث (

3,575

0,403

53,891

0,000

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة 22

من اجلدول رقم) ،(07نالحظ أن كل عبارات احملور كان مستوى االلتزام فيها مرتفعا ،ما عدا العبارة  14والذي

كان فيها مستوى اإللتزام متوسطا ،مبتوسط حسايب  ،3,027وبصفة عامة كان املتوسط احلسايب جملموع فقرات احملور

ذوقيمة  ،4,108عند مستوى معنوية  ،0,000وبقيمة حمسوبة  ،56,318ومن خالل هذه املؤشرات ميكن القول أن

مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة مستوى مرتفع،
وهوما يتفق مع ما نصت عليه الفرضية.

وفيما يتعلق مبجموع احملاور الثالث واملتمثل يف املسؤولية االجتماعية ككل ،فإن املتوسط احلسايب كان 3,575

وهي قيمة تدل على مستوى متوسط من االلتزام ،بينما كان االحنراف املعياري  0,403وقيمة  Tاحملسوبة 53,891

ومستوى معنوية  0,000وبناءا على هذه النتائج املقدمة ميكن احلكم بأن مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية مستوى متوسط ،وبالتايل نتفق مع ما جاءت به الفرضية الرئيسية
األوىل واليت مفادها أن مستوى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية
متوسط.

 -2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية :واليت مفادها أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة
إحصائية يف مدى التزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية تعزى الختالف
املتغريات الشخصية والوظيفية.
لإلجابة على هذه الفرضية اعتمدنا على:
الفرضية الصفرية :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية .0,05-الفرضية البديلة :توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية .0,05

 -1.2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى :من اجل التحقق من الفرضية قمنا بإجراء اختبار )
 ( one-way ANOVAألن متغري السن حيتوي على مخس فئات.
الجدول ) :( 08نتائج حتليل التباين األحادي تبعا ملتغري السن
المحور
المسؤولية

االجتماعية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

المحسوبة

معنويةF

بين المجموعات

0,820

4

0,205

1,302

0,290

داخل المجموعات

5,041

32

0,158

المجموع

5,861

36

قيمة  Fاجلدولية عند املعنوية  0,05ودرجات احلرية=) 2,67 :( 32 ،4

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة .22

يتض من خالل اجلدول رقم)  ،( 08انه ال يوجد تباين يف إجابات املستجوبني اجتاه متغري املسؤولية االجتماعية

تبعا ملتغري السن ،وذلك استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة واملقدرة ب  1,302وهي أقل من قيمتها اجملدولة  2,67وقيمة

مستوى املعنوية احملسوب والذي بلغ  0,290وهوأكرب من مستوى املعنوية املعتمد والذي يبلغ  ،0,05وبناءا على هذه
17
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النتائج نقبل الفرضية الصفرية على أنه ال يوجد اختالف يف اجتاهات املديرين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية عني
الدفلى باملسؤولية االجتماعية باختالف أعمارهم.

 -2.2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثانية :قمنا بإجراء اختبار)
 ( ANOVAألن هذا املتغري حيتوي على ثالث فئات.

one-way

الجدول ) :( 09نتائج حتليل التباين األحادي تبعا ملتغري املؤهل العلمي
المحور
المسؤولية
االجتماعية

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

المربعات

متوسط

قيمةF

مستوى

المربعات

المحسوبة

معنويةF

بين المجموعات

1,412

2

0,7060

5,396

0,0090

داخل المجموعات

4,449

34

0,1310

المجموع

5,861

36

قيمة  Fاجلدولية عند املعنوية  0,05ودرجات احلرية=) 3,28 :( 34 ،2

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة 22

من خالل اجلدول رقم)  ،( 09نالحظ انه يوجد تباين يف إجابات العينة املبحوثة اجتاه املسؤولية االجتماعية تبعا

ملتغري املؤهل العلمي ،وذلك استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة واملقدرة ب  5,396وهي أكرب من قيمتها اجملدولة 3,28

وقيمة مستوى املعنوية احملسوب والذي بلغ  0,009وهوأقل من مستوى املعنوية املعتمد والذي يبلغ  ،0,05بناءا على
هذه النتائج نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت مفادها يوجد اختالف يف اجتاهات املديرين للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى باملسؤولية االجتماعية باختالف مؤهلهم العلمي.

 -3.2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الثالثة :قمنا بإجراء اختبار)
 ( ANOVAألن هذا املتغري حيتوي على ثالث فئات.

one-way

الجدول ) :( 10نتائج حتليل التباين األحادي تبعا ملتغري اخلربة املهنية
المحور
المسؤولية

االجتماعية

مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة F

مستوى

المربعات

المحسوبة

معنويةF

بين المجموعات

0,0030

1

0,0030

0,0200

0,8890

داخل المجموعات

5,858

35

0,1670

المجموع

5,861

36

قيمة  Fاجلدولية عند املعنوية  0,05ودرجات احلرية=) 4,12 :( 35 ،1

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة 22

من خالل اجلدول رقم) ،(10نالحظ انه ال يوجد تباين يف إجابات العينة املبحوثة اجتاه املسؤولية االجتماعية تبعا

ملتغري اخلربة املهنية ،وذلك استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة واملقدرة ب  0,020وهي أقل من قيمتها اجملدولة  4,12وقيمة

مستوى املعنوية احملسوب والذي بلغ  0,889وهوأكرب من مستوى املعنوية املعتمد والذي يبلغ  ،0,05وبناءا على هذه
النتائج نقبل الفرضية الصفرية واليت مفادها ال يوجد اختالف يف اجتاهات املديرين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية
عني الدفلى حنواملسؤولية االجتماعية باختالف سنوات خربهتم املهنية.
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 -4.2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الرابعة :قمنا بإجراء اختبار)
 ( ANOVAألن هذا املتغري حيتوي على ثالث فئات.

الجدول ) :(11نتائج حتليل التباين األحادي تبعا ملتغري نوع املنصب
المحور
المسؤولية

االجتماعية

2

مصدر تباين

مجموع

بين مجموعات

1,496

2

داخل مجموعات

4,365

34

المجموع

5,861

36

2

الحرية

متوسط

0,7480
0,1280

one-way

قيمةF

معنويةF

5,825

0,0070

قيمة  Fاجلدولية عند املعنوية  0,05ودرجات احلرية=) 3,28 :(34 ،2

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة 22

من خالل اجلدول رقم) ،(11نالحظ انه يوجد تباين يف إجابات العينة املبحوثة اجتاه املسؤولية االجتماعية تبعا

ملتغري نوع املنصب ،وذلك استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة واملقدرة ب  5,825وهي أكرب من قيمتها اجملدولة  3,28وقيمة
مستوى املعنوية احملسوب والذي بلغ  0,007وهوأقل من مستوى املعنوية املعتمد والذي يبلغ  ،0,05وبناءا على هذه
النتائج نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت مفادها يوجد اختالف يف اجتاهات املديرين للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف والية عني الدفلى اجتاه املسؤولية االجتماعية باختالف مناصبهم.

 -5.2.4عرض وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الجزئية الخامسة :للتعرف على صحة آوخطأ الفرضية ،قمنا بإجراء
اختبار)  ( one-way ANOVAألن هذا املتغري حيتوي على ثالث فئات.
الجدول ) :(12نتائج حتليل التباين األحادي تبعا ملتغري نوع امللكية
المحور
المسؤولية
االجتماعية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

بين مجموعات

0,598

2

0,2990

داخل مجموعات

5,263

34

0,1550

المجموع

5,861

36

قيمةF

معنويةF

1,933

0,1600

قيمة  Fاجلدولية عند مستوي معنوية  0,05ودرجات احلرية=) 3,28( 34،2

المصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات برنامج  spssنسخة .22

من خالل اجلدول رقم) ،(12نالحظ انه ال يوجد تباين يف إجابات العينة املبحوثة اجتاه املسؤولية االجتماعية تبعا

ملتغري امللكية ،وذلك استنادا إىل قيمة  Fاحملسوبة واملقدرة ب  1,933وهي أقل من قيمتها اجملدولة  3,28وقيمة
مستوى املعنوية احملسوب والذي بلغ  0,16وهوأكرب من مستوى املعنوية املعتمد والذي يبلغ  ،0,05وبناءا على هذه
النتائج نقبل الفرضية الصفرية واليت مفادها ال يوجد اختالف يف اجتاهات املديرين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف والية
عني الدفلى حنواملسؤولية االجتماعية باختالف سنوات خربهتم املهنية.

 -5خاتمة:

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات أيمية بالغة يف تنشيط الدورة االقتصادية ألي بلد ،ملا تتمتع به من
خصائص متكنها من التأقلم مع الظروف احمليطة هبا ،إال أن أيميتها ال تقتصر فقط على الدور االقتصادي وإمنا يتعداه
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للدور االجتماعي الذي فرضته التحوالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات ،حيث أصب تقييم املؤسسات يبىن على
أساس أدائها االقتصادي واالجتماعي معا.
ومن خالل دراستنا هذه على عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناشطة يف والية عني الدفلى وحماولة معرفة
مستوى التزام املديرين باملسؤولية االجتماعية جتاه كل من العاملني ،اجملتمع والبيئة فقد توصلنا إىل أن هناك مستوى مرتفع
من إلتزام مديري املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املؤسسات حمل الدراسة باملسؤولية اإلجتماعية جتاه كل من العاملني و
البيئة ،ومستوى متوسط جتاه اجملتمع ،وبصفة عامة هناك مستوى متوسط من اإللتزام باملسؤولية اإلجتماعية جتاه أصحاب
املصلحة الثالث جمتمعني.
كما توصلت الدراسة إىل أنه ال يوجد اختالف يف اجتاهات مديري املؤسسات املبحوثة جتاه املسؤولية االجتماعية
باختالف أعمارهم ،خربهتم املهنية ونوع ملكية املؤسسات ،بينما هناك اختالف يف اجتاهاهتم حنو املسؤولية االجتماعية
باختالف مؤهالهتم العلمية ونوع املناصب اليت يشغلوهنا.
ومن خالل دراستنا اليت قمنا هبا وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها ،ميكن تقدمي بعض التوصيات اليت قد تساعد
القائمني على إدارة املؤسسات بصفة عامة والصغرية واملتوسطة بصفة خاصة من جهة ،والباحثني يف جمال املسؤولية
االجتماعية واهليئات الرمسية يف اجلزائر من جهة أخرى ،يف فهم وإدراك مدى أيمية تبين برامج املسؤولية االجتماعية جتاه
خمتلف أصحاب املصلحة ،ونوجزها يف النقاط اآلتية:
 عقد امللتقيات واأليام الدراسية يف اجلامعات اجلزائرية ودعوة املديرين وأصحاب املؤسسات وخاصة الصغرية واملتوسطة،للحضور والتعرف أكثر على أيمية تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية والفوائد اليت جتنيها املؤسسات جراء ذلك؛
 تقدمي التحفيزات املالية واجلبائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتشجيعها على السعي خلدمة اجملتمع وأداء اجتماعيأفضل؛
 غرس ثقافة األداء االجتماعي ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ومن مثة تشجيع العاملني هبا على اإلقتداء مبديريمؤسساهتم؛
 التوسعة القانونية إلجراءات محاية حقوق العمال والبيئة ،من خملفات أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وخاصةتلك الناشطة يف جمال الصناعات التحويلية.
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