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 حيةالمسئولية االجتماعية وأثرىا في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السيا

 أمنية أحمد عبد التواب   سوزان بكري حسن     مروة صالح قاعود

 السياحة والفنادق ، جامعة الفيومكمية 

 ممخص الدراسة

حاز موضوع المسئولية اإلجتماعية لمشركات عمى اىتمام الباحثين نظرا ألىميتو ، حيث لوحظ 
 ة والصورة الذىنية .تزايد ممحوظ بالرغبة في دراسة العالقة بين المسئولية االجتماعي

وليذا ييدف البحث الى رفع الوعي لدى العاممين بالشركات السياحية بأىمية المسئولية 
 االجتماعية وأثرىا عمى الصورة الذىنية لمشركات من خالل : 

تحديد أبعاد المسئولية االجتماعية التي تؤثر عمى تشكيل الصورة الذىنية لمشركات  -1
 السياحية.

ت لقياس مدى تطبيق الشركات السياحية لممسئولية االجتماعية ومدى وعي وضع مؤشرا -2
 العاممين بالشركات السياحية لممسئولية االجتماعية .

حيث تم الكبرى وقد تكون مجتمع الدراسة من العاممين في الشركات السياحية فئة )أ( بالقاىرة 
ارة عممت الباحثة عمى تحميميم ( استم363( استمارة استبيان تم استرداد ) 373توزيع عدد ) 

بيدف الحصول عمى نتائج   SPSSباستخدام عدد من األساليب االحصائية عمى برنامج 
 الدراسة .

الدراسة عمى وجود أثر ألبعاد المسئولية االجتماعية عمى الصورة الذىنية لمشركات  وقد خمصت
وصيات بيدف زيادة نشاط السياحية . ومن خالل ىذه النتائج عرضت الباحثة مجموعة من الت

مى الشركات السياحية بما يخص المسئولية االجتماعية لما لذلك من أثر يعود بالمصمحة ع
 الشركات السياحية والمجتمع . 

  الكممات الدالة

 –أبعاد المسئولية االجتماعية ) البعد االقتصادي  –الصورة الذىنية  –المسئولية االجتماعية  
 البعد البيئي ( –البعد الخيري  –عد األخالقي الب –البعد القانوني 
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 المقدمة 

تعتمد كل منظمة عمى إنشاء خططيا الخاصة لتحافظ عمى مكانتيا في األسواق من حيث 
التوسع والبقاء بقوة، فمن التوجيات الحديثة لمعظم الشركات العالمية ىو التوجو نحو تقديم 

الحفاظ عمى مكوناتو وىذا ماعرف بالمسئولية خدمات لممجتمع تقوم عمى دعمو واإلىتمام بو و 
االجتماعية لمشركات والذي أصبح من أىم ركائزىا لمحفاظ عمى مكانتيا السوقية ومحاولة طبع 

(. 2316صورة ذىنية لدى المجتمع عنيا بأنيا موجودة لتنمية وخدمة مصالح المجتمع)المالح ، 
ن الموضوعات الميمة التي البد أن تؤخذ في وعميو فقد أصبح االىتمام بالمسئولية االجتماعية م

االعتبار لمحد من المشاكل اإلقتصادية وفي مقدمتيا الفقر والبطالة والذي البد أن يتم من خالل 
التزام شركات القطاع الخاص بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد ، والقيام بعمميات 

يؤىميا لممشاركة في عممية التنمية. ومن جانب آخر  التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية بما
فإن توجو منشأت األعمال نحو تركيز جزء ميم من أنشطتيا وعممياتيا تجاه مسؤوليتيا 
االجتماعية من المتوقع أن يكون لو أثرًا ىامًا عمى أدائيا المالي ونتائج أعماليا السنوية وذلك 

من ثم تحسين الصورة الذىنية من قبل العمالء  بسبب الثقة التي سوف تكتسبيا من العمالء و 
(Kaufmann and Olaru,2012 ). 

وتقوم ىذه الدراسة بالتركيز عمى بيان أثر االلتزام بالمسئولية االجتماعية عمى الشركات السياحية 
، حيث يتم من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى واقع توجو الشركات نحو أنشطة المسئولية 

 ة ، ومن ثم بيان أثر ذلك عمى الصورة الذىنية ليا .االجتماعي

  ر النظري االطا

 Chaarlas and؛ Gill,2008,p19؛69،ص2313؛عيسى،23،ص2316)سميمان،عرف
Noorunnisha,2012,p86 ، المسئولية االجتماعية  132،ص2317؛العبادي والخزعمي )

خالقيا والمساىمة في تحقيق التنمية " االلتزام المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أبأنيا 
االقتصادية والعمل عمى تحسين نوعية الظروف المعيشية لمقوى العاممة وعائالتيم ، والمجتمع 

 المحمي والمجتمع ككل ".                       

ن المسئولية االجتماعية لمشركات تعني التصرف عمى نحو يتسم بالمسئولية االجتماعية فإ وبذلك
ائمة ، ليس فقط أمام أصحاب حقوق الممكية ولكن أمام أصحاب المصمحة األخرى بما فييم والمس

 الموظفين ، العمالء ، الحكومة ، الشركاء ، المجتمعات المحمية واألجيال القادمة .
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ذكر الباحثين أبعاد مختمفة من المسئولية االجتماعية لمشركات فمنيم من قسميا الى ثالثة أبعاد و 
االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي ، ومنيم من قسميا الى خمسة أبعاد وىم :  وىم البعد

 البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخالقي والبعد الخيري والبعد البيئي كما يمي :

 البعد االقتصادي  -1

ي ، والتي تشتمل عمى ويقر ىذا البعد بضرورة االستناد إلى مبادئ المنافسة والتطور التكنولوج   
مجموعة كبيرة من عناصر المسئولية االجتماعية ، حيث يجب عمى المنظمات أن تقوم بإنتاج 
السمع والخدمات بغرض تحقيق العوائد واألرباح دون إلحاق ضرر بالمجتمع والبيئة والمؤسسة 

 (.  2316)عبد اهلل ، 

 البعد القانوني  -2

دة ماتحددىا الحكومات بقوانين وأنظمة وتعميمات يجب أن يمثل جانبًا من مسئوليات عا      
التخترقيا المؤسسات وتعمل عمى احتراميا ، ويمكن النظر لو عمى أنو خضوع والتزام المؤسسات 
بالقوانين والموائح والتشريعات واألنظمة التي تسنيا الدولة لتشجيع المؤسسات عمى انتياج سموك 

غير المشروعة بيذا تكسب المؤسسات ثقة مجتمعيا ،  مقبول نحو مجتمعيا ورفض األعمال
فالبعد القانوني لممسئولية االجتماعية غير محصور في حدود ونطاق المؤسسة والمستيمك 
والمجتمع وماتربطيم من عالقات بل يعمل عمى حماية المؤسسات بعضيا من البعض اآلخر 

 (. 2316، جراء أساليب المنافسة غير العادلة التي قد تحصل ) محمد 

  البعد األخالقي  -3

عمى الرغم من أن المسئوليات االقتصادية والقانونية تجسد المعايير األخالقية عن االنصاف   
والعدالة ، إال أن المسئوليات األخالقية تحتضن تمك األنشطة والممارسات التي يتوقع أن تقوم بيا 

األنشطة قد فرضت بنص قانوني .  المنظمة تجاه المجتمع دون أن تكون ىذه المساىمات أو
ويقوم ىذا البعد عمى أن تمتزم المؤسسة بالمبادئ والمعايير األخالقية ، والجوانب السموكية 
ن لم يتم تقنين ىذه  والمعتقدات واألعراف التي تسود المجتمع الذي تعمل فيو ، وحتى وا 

 .( 2317السموكيات في قوانين خاصة يجب احتراميا ) أبوىربيد ، 

 البعد الخيرى أو االنساني  -4

وىو قرار المنظمة الطوعي في المساىمة بتوفير المصادر المادية من أجل تحقيق رخاء ورفاىية 
المجتمع . وىي تنطوي عمى اليبات والمنح التي تصرف لتحقيق أىداف أساسية كقضايا مكافحة 

ية والثقافية والخيرية ، وتشجيع الفقر واألمية والوقاية من األمراض ، ومساعدة المؤسسات التعميم
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العمل التطوعي لموظفييا . ومع ذلك ينظر إلييا باعتبارىا المسئولية األقل أىمية بالنسبة 
 (. 2311لممجتمع ، حيث تسبقيا من حيث األىمية المسئوليات الثالثة األخرى )محسن ، 

 البعد البيئي  -5

نو واجب المؤسسة لتغطية اآلثار البيئية يعرف البعد البيئي لممؤسسات المسئولة مجتمعيا بأ
المترتبة عمى عمميات ومنتجات المؤسسة ، والقضاء عمى االنبعاثات والنفايات ، وتحقيق أقصى 
قدر من الكفاءة واإلنتاجية من الموارد المتاحة وتقميل الممارسات التي قد تؤثر سمبا عمى تمتع 

المؤسسة أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشرة البالد واألجيال القادمة بيذه الموارد . وعمى 
وغير المباشرة ، ذات الصمة في تأدية نشاطاتيا وتقديم خدماتيا ، وتصنيع منتجاتيا ، كما وعمييا 
استخدام معايير معينة لمعرفة تمك الجوانب البيئية ذات األثر المتميز، لتتمكن بالتالي من 

 (. 2315وري وروال ، ) الحمالتحسين الفعال ألدائيا البيئي 

 ىناك العديد من التعريفات المختمفة لمصورة الذىنية منيا : كما أن 

( أنيا :" الناتج النيائي  67،ص2311؛ عبد الرزاق،  56،ص2317كما يراىا) بركات، -
لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو الجماعات بناء عمى الخبرة المتاحة ليم ، 

ن ، أو نظام أو دولة ما أو منشأة أو منظمة ، ويمكن أن يكون ليا ازاء شخص معي
 تأثير عمى حياة االنسان من خالل االحتكاك بيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة " .

فإن الصورة الذىنية تعني مجموعة من السمات والمالمح التي يدركيا الجميور ،  وبذلك -
 لشركة أو المنظمة .ويبني عمى أساسيا مواقفو واتجاىاتو نحو ا

 ىناك خمس عوامل تؤثر فى تشكيل الصورة الذىنية لممنظمات السياحية وىذة العوامل ىى :و 

 رؤية ورسالة الشركة -1

تحمل الرؤية فى طياتيا المعمومات التى يستخدميا الناس فى تشكيميم لمصورة الذىنية فيى ليا 
ولذلك فإنة ينبغى أن تكون جاالت . كات وتفوقيا فى جميع المأىمية عمى مستوى أداء الشر 

الرؤية مقبولة ومرضية لجميع األطراف داخميا أو خارجيا ، وأن تتمتع بالوضوح والمصداقية ، 
 .( 2313؛ بخيت ،  2339وأن يكون ليا ىدفا واضحا تستطع الشركة أن تحققو)الشيخ ، 

 ثقافة الشركة -2

كة وتمعب ثقافة الشركة دورا ميما فى ترجمة ىى كل مالو صمو بالقيم والمعتقدات الداخمية لمشر 
 انيا تؤثر فى طريقة القيم التى تتضمنيا الرؤية إلى سموك ايجابى عند الموظفين والزبائن كما
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عممية تنفيذ كثير من الجوانب االستراتيجية لمشركات ،وىى قوة تطويرية بطيئة المفعول فى 
 (.2339)الشيخ،تشكيل الصورة وبناء السمعة 

  ية الشركةىو  -3
ىى التعبير المرئى لمصورة المرغوبة لممؤسسة فيى االداة االىم فى العممية االتصالية مع 

مخطط  شكل الحرف، شعارىا، الجماىير وىناك أربع عناصر أساسية ليوية الشركة وىى اسميا ،
 الزى الموحد يضاف إلييا عناصر أخرى مثل :بناء المؤسسة ،ديكورات مكاتبيا، األلوان ،
السيارات التى تمتمكيا وغيرىا . فيذه كميا تمعب دورا ميما فى مساعدة الجميور عمى  لموظفييا،

 (.2313عن نوعية الجودة فى الشركة )ياسين ، وأعطاء صورة بصرية التعرف عمى الشركة،
 تواصل الشركة مع الجماىير -4

معمومة اما عن منتج  يقصد بالتواصل مع الجماىير أى جميع نشاطات الشركة اليادفة اليصال
أو عن الشركة نفسيا بيدف التسويق لذلك المنتج وزيادة المبيعات ،أوبيدف بناء الصورة الذىنية 

وتستخدم  لمشركات عن طريق الترويج السم الشركة وبناء جسر الثقة بين الشركة وجماىيرىا،
نت ومندوبى المبيعات الشركات العديد من الوسائل لمتواصل مع جميورىا كالبريد ومواقع االنتر 

 .( 2314؛ الكردي ،  2339وغيرىا من أشكال التواصل )الشيخ،

 برامج المسئولية االجتماعية -5

وىى تجسد األعمال الفعمية لممؤسسة وسياستيا الرسمية تجاة المجتمع ككل وجماىير المؤسسة ، 
اطف الجماىير نحو أى انيا تيتم باالعمال الحقيقية لممؤسسة وبذلك تعد عامال مؤثرا فى عو 

المؤسسة وكثب ثقتيم وتأيدىم ،وبذلك فيى جزء من مكونات الصورة الذىنية ألنيا تجسد السموك 
 ع والجماىير الداخمية والخارجية.االخالفى فى المؤسسة تجاه المجتم

 منيجية الدراسة 
 Quantativeفي سبيل تحقيق أىداف الدراسة وفروضيا إعتمدت الدارسة عمى المنيج الكمي )

Approach والذي يتضمن تجميعًا لبيانات من عينة من العاممين بشركات السياحة المصرية )
بالقاىرة )فئة أ(، وذلك عن طريق أداة لجمع البيانات )استبيان( يوزع عمى عينة من العاممين 

، ثم تحميميا، واستخالص النتائج، وتقديم مجموعة من الكبرى بالشركات السياحية بالقاىرة 
 المقترحات .
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 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة الى :

 التوعية بأىمية المسئولية االجتماعية لمشركات السياحية . -1
 التعرف عمى أبعاد المسئولية االجتماعية بالشركات السياحية . -2
التوصل إلى النتائج المتعمقة بتطبيق المسئولية االجتماعية عمى تحسين الصورة الذىنية  -3

 السياحية. لمشركات

 مشكمة الدراسة

بالرغم من أىمية موضوع المسئولية االجتماعية ، إال أننا نجد أن الدراسات في مصر تكاد تكون 
قميمة لتقييم العالقة بين المسئولية االجتماعية وتحسين الصورة الذىنية ، ومن ىنا كان ىذا حافزًا 

الل التساؤل الرئيسي عن مدى وجود نحو إجراء مثل ىذه الدراسة التي تتمحور مشكمتيا من خ
عالقة بين المسئولية االجتماعية والصورة الذىنية لدى الشركات السياحية وقياس األثر بينيما 
 عمى مستوى الشركات السياحية . ومن أجل توضيح مشكمة الدراسة يمكن وضع التساؤالت التالية 

 ماىي المسئولية االجتماعية لمشركات وماىي أىدافيا ؟ -1
 ىل توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية والصورة الذىنية لمشركات السياحية؟ -2
 ماىو أثر المسئولية االجتماعية عمى تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية ؟ -3

 فروض الدراسة
 تقوم ىذه الدراسة عمى اختبار صحة الفروض التالية :

  : الفرض األول 
 االجتماعية في تحسين الصورة الذىنية من خالل :تساىم أبعاد المسئولية 

 يساىم البعد القانوني لممسئولية االجتماعية في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية  -1
يساىم البعد األخالقي لممسئولية االجتماعية في تحسين الصورة الذىنية لمشركات  -2

 السياحية .
 تماعية في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية يساىم البعد الخيري لممسئولية االج -3
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 مجتمع الدراسة والعينة : 

 الكبرى يقوم البحث عمى استطالع آراء العاممين في الشركات السياحية فئة )أ( الموجودة في القاىرة
 تم اختيارىم( استمارة373الخاصة بالدراسة ) ( شركة ، وقد بمغ حجم العينة 293والبالغ عددىا ) 

 بنظام العينة العشوائية طبقًا لمعادلة اختيار العينة :

 

 

 

n= 

 
 

%( أي 9773معدل االستجابة ) وبمغ، الكبرى )أ( بالقاىرة فئة تم توزيعيا عمى الشركات السياحية
 .استمارة  363حوالي 

 

 أساليب جمع البيانات

 تم االعتماد عمى مدخمين لجمع البيانات تتمثل في:
 مد ىذا المدخل عمى التغطية الشاممة لموضوع المسئولية االجتماعية البيانات الثانوية : يعت

وأثرىا في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية من خالل المراجع العربية واألجنبية 
والدوريات والتقارير وكذلك البحوث والدراسات العممية السابقة والمقاالت والنشرات إضافة 

 والتى ليا عالقة بموضوع الدراسة.رنت الى المعمومات عمى شبكة اإلنت
  البيانات األولية: يعتمد ىذا المدخل عمى توزيع استمارات استقصاء عمى العاممين

 استمارة استبيان . 373وقد تم توزيع عدد  2319بالشركات السياحية )فئة أ( في عام 
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 تحميل البيانات وتفسير النتائج 

التحميل لبرنامج مت الدارسة بتفريغيا ثم إدخاليا ، قابعد االنتياء من مرحمة جمع البيانات
لتحميل البيانات التي تم جمعيا من خالل الدراسة الميدانية  SPSS version 23اإلحصائى 
لممبحوثين ، وذلك بيدف التعرف عمى االتجاه العام  Meanتم حساب المتوسطات ثم والمكتبية 

س مدى تشتت البيانات من عدمو لتوضيح مدى لقيا Standard Deviationاالنحراف المعياري 
اتفاق المبحوثين في إجاباتيم ، ثم تم تفسير النتائج من أجل قبول أو رفض فروض الدراسة بناءا 

 عمى نتائج عينة الدراسة .
 البعد القانوني -أوال 

 العنصر
 غير

 موافق
 % بشدة

 غير
 موافق

% 
 موافق % موافق % محايد

 % بشدة
 الوسط

 الحسابى
 نحرافاال 

 االتجاه المعيارى

تمتزم الشركة بالتشريعات والقوانين الصادرة 
من الدولة عند مزاولة كافة أنشطتيا وفي 

 معامالتيا .
 غير موافق 3.56 1.93 18.6% 75% 4.2% 1.9% 3.3%

تحترم الشركة القوانين الخاصة بالحماية من 
األخطار المينية مثل : األمراض والحوادث 

 عن العمل .الناتجة 
 محايد 3.93 2.61 3.6% 55.8% 19.7% 17.2% 3.6%

تمتزم الشركة بتوفير حقوق العامل من 
الخدمات االجتماعية كوسائل النقل من 

والى موقع العمل وتقديم تسييالت لمحصول 
 عمى سكن .

 موافق 3.97 4.35 2.8% 8.1% 3.9% 51.9% 33.3%

تحترم الشركة قوانين العمل والقوانين 
التفاقيات المبرمة بينيا وبين األطراف وا

 األخرى . 
 محايد 1.18 2.85 6.1% 47.8% 13.3% 23.3% 12.5%

تتحمل الشركة مسئولية األضرار التي قد 
يتعرض ليا العمالء عند استخداميم 

 خدماتيا.
 محايد 1.19 2.65 11.4% 49.4% 12.2% 16.1% 13.8%

ر تمتزم الشركة بالقوانين التي تسعى لتوفي
 الرعاية الصحية لمعاممين .

 محايد 1.12 3.23 4.4% 33.3% 16.7% 37.2% 11.4%

توفر الشركة دليال توضح بو حقوق 
 وواجبات المستفيدين من خدماتيا .

 محايد 1.56 3.48 4.2% 28.3% 9.7% 35.6% 21.9%
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تمتزم الشركة بالقوانين والموائح المعمول بيا 
 عند ترقية وتعيين الموظفين .

 محايد 1.19 3.24 4.7% 31.1% 15.3% 32.5% 16.4%

تمتزم الشركة بالمواصفات والمقاييس في 
تقديم خدماتيا لمختمف شرائح وطبقات 

 المجتمع .
 محايد 1.27 3.14 5.8% 38.6% 13% 26.4% 19.2%

تعوض الشركة العاممين في حالة االصابة 
 أثناء تأدية العمل أو بسببو .

 محايد 1.23 3.24 4.2% 32.5% 15.6% 33% 17.8%

تمتزم الشركة بتطبيق متطمبات الصحة 
 والسالمة أثناء أداء العمل .

 محايد 1.22 3.14 5.3% 35.8% 15% 27.2% 16.7%

 50.6 العام المتوسط

وىذا دليل عمى حياد  3734وسط العام يبمغ قيمتو متتظير النتائج فى الجول السابق ان ال
تجاه أنشطة البعد القانوني التى تطبقيا الشركات في مصر وىى ان:التزام المبحوثين )العاممين( 

مزاولة كافة أنشطتيا ، احترام الشركة  الشركات بالتشريعات والقوانين الصادرة من الدولة عند
لمقوانين الخاصة بالحماية من األخطار المينية ، االلتزام بتوفير حقوق العامل من الخدمات 

ام قوانين العمل والقوانين واالتفاقيات المبرمة بينيا وبين األطراف األخرى ، االجتماعية ، احتر 
تتحمل الشركة مسئولية األضرار التي قد يتعرض ليا العمالء عند استخداميم خدماتيا ، االلتزام 
بالقوانين التي تسعى لتوفير الرعاية الصحية لمعاممين ، توفير دليل توضح بو حقوق وواجبات 

ن من خدماتيا ، االلتزام بالقوانين والموائح المعمول بيا عند ترقية وتعيين الموظفين ، المستفيدي
االلتزام بالمواصفات والمقاييس في تقديم الخدمات لمختمف شرائح وطبقات المجتمع ، تعويض 

أداء العاممين في حالة االصابة أثناء تأدية العمل ، االلتزام بتطبيق متطمبات الصحة والسالمة أثناء 
 العمل .

إلى عدم وجود تشتت في عناصر البعد القانوني  وكذلك تشير قيم االنحراف المعيارى
 لممسئولية االجتماعية لمشركات السياحية بالقاىرة .

 البعد األخالقي: -اً ثاني 

 العنصر
 غير

 موافق
 % بشدة

 غير
 % موافق

 محايد
% 

 موافق
% 

 موافق
 % بشدة

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 االتجاه ارىالمعي

تتوافق رسالة الشركة وأىدافيا 
مع أىداف وقيم المجتمع 

 المحمي .
 3.1% 13.3% 75% 8.6% 2.13 3.57 

غير 
 موافق

تمتزم الشركة بأخالقيات العمل 
 3.76 2.33 %7.2 %65.6 %17.8 %8.6 %3.8عند التعامل مع المنافسين 

غير 
 موافق
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 والعمالء .
تعامل الشركة العاممين لدييا 

بعدالة ودون تمييز في ) 
وافز ( األجور، الترقيات ، الح

 اعتمادا عمى أسس موضوعية 

 محايد 3.93 2.59 8.3% 45.3% 26.4% 18.6% 1.4%

تمتمك الشركة دليل خاص 
بأخالقيات العمل واضح 

 ومعمن لجميع العاممين لدييا .
 محايد 1.29 3.33 3.6% 35.3% 13.6% 24.7% 25.8%

واعد تحترم الشركة الق
األخالقية في كافة 

عالقاتيا)مكافحة الفساد 
 والرشوة والتمييز( .

 محايد 1.31 2.52 8.3% 56.4% 14.7% 15.6% 5%

تتبع الشركة قواعد األمانة 
والشفافية في التعامل مع 

 عمالئيا .
1.9% 11.1% 19.4% 57.5% 13% 2.37 3.88 

غير 
 موافق

تروج الشركة ألعماليا وفق 
 ة  .أخالقيات المين

2.8% 12.5% 23.8% 53.9% 13% 2.44 3.93 
غير 
 موافق

تقوم الشركة بالرد عمى 
 الشكاوي المقدمة من العمالء

 وتحقيق االستجابة المناسبة ليا 
غير  3.93 2.11 23.6% 63.8% 7.5% 8.9% 2.2%

 موافق

ترعى الشركة األنشطة المحمية 
 التي تحترم عادات المجتمع .

 محايد 1.27 3.38 5.3% 42.5% 9.7% 23.3% 19.2%

تحترم الشركة العادات والتقاليد 
 االجتماعية والثقافية لممجتمع 

 محايد 1.26 2.67 11.9% 51.4% 8.9% 13.1% 14.7%

تخصص الشركة بعض من 
ندواتيا لزيادة وعي وثقافة 

 المجتمع .
 موافق 1.22 3.55 3.6% 24.7% 13.6% 34.4% 26.7%

كاممة توفر الشركة معمومات 
 ودقيقة عن خدماتيا لمعمالء .

 محايد 1.23 2.57 13.1% 54.2% 7.5% 12.8% 12.5%

 4086 العام المتوسط

العاممين  حيادية 2.64توضح النتائج فى الجدول من خالل المتوسط العام والذى تقدر قيمتو بـ
فق رسالة الشركة أنشطة البعد األخالقي لممسئولية االجتماعية لمشركات مايمي : توا عمى أن من

وأىدافيا مع أىداف وقيم المجتمع المحمي ، االلتزام بأخالقيات العمل عند التعامل مع المنافسين 
والعمالء ، تعامل الشركة العاممين لدييا بعدالة ودون تمييز اعتمادا عمى أسس موضوعية ، امتالك 
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ييا ، احترام القواعد األخالقية الشركة دليل خاص بأخالقيات العمل واضح ومعمن لجميع العاممين لد
في كافة عالقاتيا ، اتباع قواعد األمانة والشفافية في التعامل مع العمالء ، الترويج ألعماليا وفق 
أخالقيات المينة ، الرد عمى الشكاوي المقدمة من العمالء وتحقيق االستجابة المناسبة ليا ، مراعاة 

مع ، احترام العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية لممجتمع األنشطة المحمية التي تحترم عادات المجت
، تخصيص بعض من الندوات بالشركة لزيادة وعي وثقافة المجتمع ، توفير معمومات كاممة ودقيقة 

 عن الخدمات لمعمالء . 

 .السابقةوكذلك تشير قيم االنحراف المعيارى إلى عدم وجود تشتت فى جميع العناصر 
  ًد الخيري واالجتماعي:البع-ثالثا 

 العنصر
 غير

 موافق
 % بشدة

 غير
 موافق

% 
 % موافق % محايد

 موافق
 % بشدة

 الوسط
 الحسابى

 االنحراف
 االتجاه المعيارى

تساىم الشركة في مشاريع البنية 
التحتية لممجتمع المحمي مثل : 

الطرق وبناء المدارس 
والمستشفيات وبرامج االسكان 

 . والمراكز الصحية وغيرىا

 موافق 3.96 4.33 2.2% 7.2% 13.8% 47.2% 32.5%

تشارك الشركة في تحسين 
استدامة المجتمع عن طريق ) 

 دعم الصحة ، التعميم ، المرأة ( .
 موافق 3.97 4.31 1.1% 13.3% 9.2% 45% 34.4%

توفر الشركة فرص عمل  
لممعاقين وذوي االحتياجات 

 الخاصة .
 موافق 1.31 3.88 3.9% 8.6% 8.6% 52.8% 26.1%

تساىم الشركة في حل المشاكل 
والتخفيف من األضرار التي تحل 
بالمجتمع المحمي أثناء األزمات 

 والكوارث .

 موافق 3.97 3.99 2.2% 8.3% 8.9% 48.9% 31.7%

لدى الشركة مبادرات بارزة في 
 مجال المسئولية المجتمعية .

 موافق 3.97 3.96 3.1% 6.9% 13.3% 49.7% 33%

تخصص الشركة جزء من أرباحيا 
لمتبرعات ودعم المؤسسات 
 الخيرية وغير القادرين .

 موافق 1.13 3.81 3.3% 14.7% 6.9% 46.7% 28.3%

يم الشركة في نشر ثقافة تس
االلتزام بالمسئولية االجتماعية في 

 موافق 1.36 3.86 3.9% 11.1% 7.2% 49.7% 28.1%
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جميع الجيات المتعاممة مع 
 الشركة .

تسيم الشركة في صرف معونات 
نقدية وعينية لألسر الفقيرة 

 والمعدمة.
 موافق 1.34 3.83 3.3% 12.8% 7.8% 51.9% 24.2%

تقوم الشركة بتوفير برامج تدريبية 
 لطالب الجامعات .

 محايد 1.25 2.78 23.3% 26.7% 12.5% 35.8% 4.7%

تسيم الشركة في تمويل صندوق 
 ين لدييا التكافل االجتماعي لمعامم

 موافق 3.96 3.79 2.8% 13.3% 11.4% 55.8% 19.7%

تقدم الشركة الخدمات االجتماعية 
والرعاية الصحية المناسبة لجميع 

 عاممييا .
 محايد 1.15 3.47 6.1% 19.7% 13.3% 48.3% 15.6%

توفر الشركة الخدمات الترفييية 
 محايد 1.23 2.58 %21.4 %35.8 %13.8 %26.7 %5.3 ألفراد المجتمع المحمي .

تشارك الشركة في رعاية وتمويل 
 مناسبات المجتمع المحمي بفاعمية 

 موافق 1.38 3.73 4.4% 13.6% 8.3% 51.4% 22.2%

تسيم الشركة في دعم األنشطة 
 الثقافية والرياضية واالجتماعية .

 موافق 1.39 3.81 3.3% 14.7% 6.7% 47.8% 27.5%

تساىم الشركة في الحمالت 
مشاريع التي تعزز رفاىية وال

 المجتمع .
 موافق 1.12 3.83 3.9% 14.2% 7.2% 44.2% 33.6%

تشجع الشركة العاممين عمى 
المشاركة في األنشطة التطوعية 

 لخدمة المجتمع 
 موافق 1.39 3.78 3.9% 13.6% 8.9% 46.9% 26.7%

تقوم الشركة بتخصيص ميزانية 
سنوية لتقديم منح دراسية لدعم 

المتفوقين من ذوي الدخل الطمبة 
 المحدود  .

 موافق 3.94 4.33 4.2% 3.6% 7.5% 54.2% 33.6%

 5093 العام المتوسط

وىذا يدل عمى  3771أن المتوسط العام يبمغ قيمتو  يتضح من تحميل النتائج في الجدول
في القاىرة أنشطة البعد الخيري واالجتماعي لممسئولية االجتماعية لمشركات  العاممين تجاه موافقة

والتي تتضمن: المساىمة في مشاريع البنية التحتية لممجتمع مثل الطرق بناء والمستشفيات وبرامج 
االسكان والمراكز الصحية وغيرىا ، المشاركة في تحسين استدامة المجتمع عن طريق دعم المرأة 

اىمة في حل والصحة والتعميم ، توفير فرص عمل لممعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ، المس
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مبادرات المشاكل والتخفيف من األضرار التي تحل بالمجتمع المحمي أثناء األزمات ، لدى الشركة 
بارزة في مجال المسئولية المجتمعية ، تخصيص جزء من األرباح لمتبرعات ودعم المؤسسات 

في جميع الخيرية وغير القادرين ، المساىمة في نشر ثقافة االلتزام بالمسئولية االجتماعية 
الجيات المتعاممة مع الشركة ، المساىمة في صرف معونات نقدية وعينية لألسر الفقيرة 
والمعدمة ، توفير برامج تدريبية لطالب الجامعات ، المساىمة في تمويل صندوق التكافل 
االجتماعي لمعاممين لدى الشركة ، تقديم الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية المناسبة لجميع 

اممييا ، توفير الخدمات الترفييية ألفراد المجتمع المحمي ، المشاركة في رعاية وتمويل ع
مناسبات المجتمع المحمي بفاعمية ، المساىمة في دعم األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية ، 
 المساىمة في الحمالت والمشاريع التي تعزز رفاىية المجتمع ، تشجيع العاممين عمى المشاركة
في األنشطة التطوعية لخدمة المجتمع ، تخصيص ميزانية سنوية لتقديم منح دراسية لدعم الطمبة 

 المتفوقين من ذوي الدخل المحدود .

 تشتت فى جميع العناصر السابقة. وجودعدم  وتوضح قيم االنحراف المعيارى
 ( االنحدار1-1جدول )

 الفرضيات واختبار االنحدار معامل

 
Understandarized 

coefficients T Sig. F 
 معامل
 التحديد

 المتغير
 التابع

B Std.error 
3 Constant 3.885 3.143 6.321 3.333 

 الصورة 3.416 41.88
 الذىنية

 3.337 2.717 3.341 3.111 القانوني البعد 4
 3.332 3.383 3.354 3.167 األخالقي البعد 5
 3.898 3.128 3.364 3.338 الخيري البعد 6

 3.111% = 5لمتغير البعد القانوني عند مستوى معنوية  bأيضًا إلى أن قيمة  الجدولويشير  -
وىذا أثبت صحة الفرضية الثانية وىي ان البعد القانوني لممسئولية االجتماعية يساىم في تحسين 

 الصورة الذىنية لمشركات السياحية .
%= 5لمتغير البعد األخالقي عند مستوى معنوية  bل أعاله أن قيمة كذلك يتبين من الجدو  -

وىذا يثبت صحة الفرض الثالث القائل بأن البعد األخالقي لممسئولية االجتماعية يساىم  3.167
 في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية .

% 5د مستوى معنوية والخاصة بمتغير البعد الخيري عن bكما إنو يالحظ من الجدول أن قيمة  -
وىذا أثبت عدم صحة الفرض الرابع المتعمق بأن البعد الخيري أو االجتماعي   3.338تساوى 

 لممسئولية االجتماعية يساىم في تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية .
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% من االختالفات والتباين في 41وىذا يعنى أن  3.416ويتبين من قيمة معامل التحديد وىي  -
متغير التابع )الصورة الذىنية( كانت نتيجة لالختالف في المتغيرات المستقمة )البعد االقتصاى ال

% 59والبعد القانوني والبعد األخالقي والبعد الخيري والبعد البيئي لممسئولية االجتماعية( و
 األخرى تعود ألسباب عشوائية.

 نتائج الدراسة
اسة الميدانية يمكن الوقوف عمى مجموعة من النتائج التالية الدراسة السابقة، ونتائج الدر  أدبياتمن 

 ومن أىميا:والتي توصمت إلييا الدارسة من خالل دراستيا الميدانية والنظرية 

اتفق المبحوثين أن المسئولية االجتماعية تؤثر عمى الصورة الذىنية لمشركات السياحية  -1
( أن 2313الشيخ،؛2316أبو عبيد،وىذا ماأكدتو الدراسة النظرية طبقا لما ذكره ) 

المسئولية االجتماعية من العوامل التي تؤثر عمى تشكيل الصورة الذىنية لمشركات 
 السياحية .

التزام الشركات وأكد المبحوثين أن أنشطة البعد القانوني لممسئولية االجتماعية وىي :  -2
شطتيا ، احترام الشركة لمقوانين بالتشريعات والقوانين الصادرة من الدولة عند مزاولة كافة أن

الخاصة بالحماية من األخطار المينية ، االلتزام بتوفير حقوق العامل من الخدمات 
االجتماعية ، احترام قوانين العمل والقوانين واالتفاقيات المبرمة بينيا وبين األطراف األخرى 

استخداميم خدماتيا ،  ، تتحمل الشركة مسئولية األضرار التي قد يتعرض ليا العمالء عند
االلتزام بالقوانين التي تسعى لتوفير الرعاية الصحية لمعاممين ، توفير دليل توضح بو 
حقوق وواجبات المستفيدين من خدماتيا ، االلتزام بالقوانين والموائح المعمول بيا عند ترقية 

ختمف شرائح وتعيين الموظفين ، االلتزام بالمواصفات والمقاييس في تقديم الخدمات لم
وطبقات المجتمع ، تعويض العاممين في حالة االصابة أثناء تأدية العمل ، االلتزام بتطبيق 
متطمبات الصحة والسالمة أثناء أداء العمل تؤثر عمى الصورة الذىنية لمشركات السياحية. 

 (.2313راشي ، ؛2315وىذا ماأكدتو الدراسة النظرية ) مشنن ،
توافق رسالة الشركة وأىدافيا مع أن أنشطة البعد األخالقي وىي : واتفق المبحوثين عمى  -3

أىداف وقيم المجتمع المحمي ، االلتزام بأخالقيات العمل عند التعامل مع المنافسين والعمالء 
، تعامل الشركة العاممين لدييا بعدالة ودون تمييز اعتمادا عمى أسس موضوعية ، امتالك 

لعمل واضح ومعمن لجميع العاممين لدييا ، احترام القواعد الشركة دليل خاص بأخالقيات ا
األخالقية في كافة عالقاتيا ، اتباع قواعد األمانة والشفافية في التعامل مع العمالء ، 
الترويج ألعماليا وفق أخالقيات المينة ، الرد عمى الشكاوي المقدمة من العمالء وتحقيق 

طة المحمية التي تحترم عادات المجتمع ، احترام االستجابة المناسبة ليا ، مراعاة األنش
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العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية لممجتمع ، تخصيص بعض من الندوات بالشركة لزيادة 
وعي وثقافة المجتمع ، توفير معمومات كاممة ودقيقة عن الخدمات لمعمالء . تساىم في خمق 

اسة النظرية لكال من دتو الدر صورة ذىنية جيدة لمشركات السياحية . وىذا ماأك
 (2316عبد اهلل ،؛2315)محمد،

واتقفت آراء المبحوثين عمى أن من أنشطة البعد االجتماعي لممسئولية االجتماعية مايمي  -4
المساىمة في مشاريع البنية التحتية لممجتمع مثل الطرق بناء والمستشفيات وبرامج : 

كة في تحسين استدامة المجتمع عن طريق االسكان والمراكز الصحية وغيرىا ، المشار 
دعم المرأة والصحة والتعميم ، توفير فرص عمل لممعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ، 
المساىمة في حل المشاكل والتخفيف من األضرار التي تحل بالمجتمع المحمي أثناء 

ص جزء مبادرات بارزة في مجال المسئولية المجتمعية ، تخصياألزمات ، لدى الشركة 
من األرباح لمتبرعات ودعم المؤسسات الخيرية وغير القادرين ، المساىمة في نشر ثقافة 
االلتزام بالمسئولية االجتماعية في جميع الجيات المتعاممة مع الشركة ، المساىمة في 
صرف معونات نقدية وعينية لألسر الفقيرة والمعدمة ، توفير برامج تدريبية لطالب 

اىمة في تمويل صندوق التكافل االجتماعي لمعاممين لدى الشركة ، الجامعات ، المس
تقديم الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية المناسبة لجميع عاممييا ، توفير الخدمات 
الترفييية ألفراد المجتمع المحمي ، المشاركة في رعاية وتمويل مناسبات المجتمع المحمي 

الثقافية والرياضية واالجتماعية ، المساىمة في بفاعمية ، المساىمة في دعم األنشطة 
الحمالت والمشاريع التي تعزز رفاىية المجتمع ، تشجيع العاممين عمى المشاركة في 
األنشطة التطوعية لخدمة المجتمع ، تخصيص ميزانية سنوية لتقديم منح دراسية لدعم 

النظرية ) خضور  و الدراسةالطمبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود. وىذا ماأكدت
(. ولكن لم تتفق آراء المبحوثين في أن ىذه 2317أبو ىربيد،؛2312؛المجالي ،2311،

 األنشطة تؤثر عمى تحسين الصورة الذىنية لمشركات السياحية .

 التوصيات

من األدبيات السابقة ونتائج الدراسة يمكن الوقوف عمى مجموعة من المقترحات والتوصيات 
 وىذه التوصيات ىي:المصرية خطوط إرشادية لشركات السياحة تعد بمثابة  والتي
  أواًل: توصيات موجية لجيات السياحة الرسمية المصرية والمؤسسات المعنية بالنشاط

لمتنشيط السياحي، والييئة  وزارة السياحة المصرية، والييئة المصرية العامةالسياحى ) 
 (:العامة لمتنمية السياحية
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 لدعم أنشطة لمشركة االساسيةوفصميا عن الميزانية  نيات محددةيجب تخصيص ميزا -1
عطائيا االستقاللية لدعم برامجيا.  المسئولية االجتماعية فى الشركات وا 

يجب العمل عمى نشر الوعي بالمسئولية االجتماعية وبشكل دوري بين الشركات  -2
منظمات المعنية وال السياحية مع ضرورة أن تشارك وسائل االعالم وكافة األجيزة 

 بيذه التوعية .
ضرورة وضع خطة لممسئولية االجتماعية كمكون رئيسي من مكونات الخطة  -3

 االستراتيجية المعمن عنيا في الشركة ، وأن يكون ذلك أحد معايير التقييم ليا .
ضرورة عمل دراسات دورية لقياس الصورة الذىنية لمشركات السياحية لمعرفة مدى  -4

 ورىا .تحسنيا وتط
 ثانيًا: توصيات موجية لشركات السياحة المصرية:

أن تعطى الشركات السياحية المزيد من االىتمام فيما يتعمق بدعم المجتمع المحمي في  -1
مجاالت التعميم ، والصحة ، والمؤسسات الخيرية ، ، والبنية التحتية ، والمساىمة في حل 

 جتمع أثناء األزمات .المشاكل والتخفيف من األضرار التي تحل بالم
أن تعمل الشركات السياحية عمى االفصاح عن نشاطاتيا ومساىماتيا في مجال المسئولية  -2

 االجتماعية ، لما لو من أثر عمى تحسين صورتيا وسمعتيا االجتماعية .
إنشاء قسم متخصص يعنى بإدارة المسؤولية االجتماعية والصورة الذىنية بكل أنواعيا7  -3

ي ظل احتدام حدة التنافس بين الشركات فيما يخص أنشطة المسؤولية السيما ف
 االجتماعية7 وما يمكن أن يؤثر ذلك عمى الصورة الذىنية7 ويزيد من فرص التميز.

عقد مؤتمرات وورش عمل من قبل الشركات السياحية كوسيمة تتصل من خالليا مع الناس7  -4
خيرية استثمارية7 واالستماع إلى آراءىم7  لبيان ما تقوم بو الشركات من أنشطة ومشاريع

الن أنشطة المسؤوليات االجتماعية يجب أن تنسجم مع ما يتوافق وحاجات المجتمع7 وليس 
 العكس.

 توصيات موجية لممحافظات : -ثالثاً 
إقامة مؤتمرات وندوات توضح أثر أبعاد المسئولية االجتماعية في تحسين الصورة  -1

 حية في أذىان المتعاممين معيا .الذىنية لمشركات السيا
تنظيم حمالت لتوعية العاممين بأىمية تطبيق أنشطة المسئولية االجتماعية داخل  -2

 الشركات السياحية .
نشر الوعي بالمسئولية االجتماعية وبشكل دوري بين أفراد المجتمع مع ضرورة أن  -3

 ذه التوعية .تشارك وسائل االعالم وكافة األجيزة والمنظمات المعنية بي
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Abstract 

The issue of the corporate social responsibility won the attention of the researchers 

due to its importance, as there is a noticeable increase in the interesting of studying 

the relationship between the social responsibility and the mental image. For this 

purpose, the research aims to raise the awareness among the workers in tourism 

companies with the importance of the social responsibility and its impact on the 

mental image of the companies through: 

1- Determining the dimensions of the social responsibility which affect the 

formation of the mental image of the tourism companies. 

2. Establishing indicators to measure the extent of tourist companies' 

application of the social responsibility and the awareness of workers in tourism 

companies of the social responsibility. 

The study population consisted of workers in category (A ) tourism companies in 

Cairo, where (370) questionnaires were distributed. 360 questionnaires were retrieved 

(360). The researcher worked on analyzing them using a number of statistical methods 

on the SPSS program in order to obtain the results of the study. 

The study concluded that there is an effect of the dimensions of the social 

responsibility on the mental image of the tourism companies. Through these results, 

the researcher presented a set of recommendations with the aim of increasing the 

activity of tourism companies in terms of the social responsibility, as this has a 

beneficial effect on tourism companies and society. 

 
Key words: social responsibility - mental image - dimensions of social responsibility 

(economic dimension - legal dimension - moral dimension - charitable dimension - 

environmental dimension) 
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