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يق الميزة تحق في لشركات الفلسطينيةواخالقيات االعمال ل المسؤولية االجتماعيةممارسة  دورعلى التعرف  الدراسة تهدف :الملخص

الشركات في  ااإلدارات العليموظفي  آراءاستقصاء  بعد لحصول على البياناتلفي صالمنهج الو الباحث استخدام في األعمال،   االستدامةو 

البالغ ،  2019بداية العام  ورصةبالجميع الشركات المدرجة  في شمل مجتمع الدراسة  .المالية لألوراق فلسطينال بورصةالدرجة بالم

  .في الشركات المشمولة بالدراسة العليا ةاإلدار ب العاملين( من المدراء 60) من تكونت عينة الدراسة( شركة، 49) هاعدد

 علىية( ستقامة، النزاهة والشفاف، األمانة واإلالموضوعيةو  يةاالستقالل)عمال خالقيات األألمعنوية تأثير ذو داللة إحصائية  وجود تبين

 وجودكذلك الدراسة  هرتأظ  .البورصة( في الشركات الفلسطينية المدرجة بيدتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد) تحقيق الميزة التنافسية

المسئولية نحو  ،مستهلكينالمسئولية نحو ال، المسئولية نحو البيئة) للشركات لمسؤولية االجتماعيةل موجبةتأثير ذو داللة إحصائية 

 .بالبورصة مدرجةالالفلسطينية لشركات تخفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( في ا)تنافسية تحقيق الميزة ال في( المجتمع المحلي

من خالل  اساتهاونشر سيبتحديد  ، وقيام الشركاتفي البيئة الفلسطينية عمالة لألخالقياتاألممارسات التعزيز  ضرورة أوصت الدراسة

اتهم في عزيز قدر على ت تدريب العاملينتوعية و وكذلك ، الشركة ومطبوعاترونية البوابة االلكتعبر  اعتمادها ونشرهايتم  مسودة اخالقيات

 .المستقبليةواألخالقية  االجتماعية التحدياتمواجهة 

   الميزة التنافسيةالشركات المدرجة، ، أخالقيات االعمال، المسؤولية االجتماعية : الدالة الكلمات

 

صارت و  ،في العالممجتمعات كل الب مرتبطةاالعمال و  المال في عالم يجوانب السلوك األخالققد اصبحت ل :[Introductionالمقدمة ]

بشرية لا طاقاتالوالموارد و ديد من المواضيع ارتبط مفهوم األخالقيات بالع حيث، العالم حولمنظمات األعمال  تواجهه حاسماوضوعًا م

دأ ب الدور االجتماعي للشركات ف ،لالعمال يعزز السلوك الجيدما  ذوي العالقة باألعمال و اإلدارة والعاملينالمجتمع المحلي و بدءآ من 

 برامج بنيتما دفع الشركات الى السعي ل ،ر من أدوارها االقتصادية واالجتماعيةالحكومات عن كثيالدول و متزايدة بعد تخلي أهمية يأخذ 

 ( . 2016) فالق ،  .تواجهه التي والتحديات المجتمع ظروف االعتبار في تأخذفاعلة  تماعيةإج
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، مجمل انشطتهاو لمنظمة بموظفيها نها تعكس ثقة االنجاح كو  في ضروريةل أخالقيات األعماو  االلتزام بالمسؤولية المجتمعيةتعد عملية 

، لمختلفةلمسؤولية االجتماعية قرارا استراتيجيا تتبناه المنظمة ويتم تنفيذه وتفعيله بأنشطتها اصبحت اا لذا، كذلك ثقة المجتمع المحيط بهاو 

 مناالخر  ضوالبع، من مدخل الزامي ارس المسؤولية االجتماعيةتمهذه المنظمات بعض  ،مستويات التبني بين المنظماتتختلف حيث 

 االستدامةو  المجتمعيةلمنفعة امنظمة من خالل أدائها و يتحدد مدى مسؤولية كل ، حيث رغبة بالمساهمة في تحسين المجتمعمدخل طوعي 

لتشريعات ضعت ااصبح التوجه كبيرا لل ة منظمات األعما، ومع استجابهدف تعظيم الربح وحده نمية االجتماعية والتخلي عنفي الت

 (.  2018) قاشي وبودرجه ،  .وااللتزام االخالقي سمة اإللزام القانونية لتضفي علىها

 والمساعدات التبرعاتمن متعددة وجود أشكال على الرغم من  ،2005بتطبيق مفهوم المسؤولية منذ عام بدأت الشركات في السوق المالي 

العتماد  لشركاتا مما دفع بعضالمفهوم واستخدامه ارتبط بهذه الفترة،  هذا تطور مع انالشركات، بعض تقوم بها كانت التي العشوائية 

 حيث بادت االلتزامصاالت الفلسطينية، وبنك فلسطين، مجموعة االتك( Compact Global UN) االتفاق العالمي لألمم المتحدة وتوقيع

ى التبرعات لتعتمد ع شركاتبعض الال تزال و  ،تحقيق األهداف التراكمية كل عاملازات الشركة ثق إنجبإصدار تقرير االستدامة الذي يو 

من الشركات تخصص مسؤولياتها االجتماعية  % 50 انتبين  ودوري. بشكل مستمر ترتبط معهاالتي  المؤسساتلعدد من  العشوائية

الشركات جمعتها عالقات شراكة مع بعض  واندين هم أفراد، يمن المستف % 25 وان ،مجتمع المدني والهيئات المحليةمنظمات الل

المساعدات ليم و التع يفي قطاع كانت ساعداتلمغالبية هذه اوان مشاريع ضمن مسؤوليتها االجتماعية. وال برامجبعض الالحكومة لتنفيذ 

 ( 2009فالح، ال) .الدوائية

االستدامة في و  في تحقيق الميزة التنافسيةواخالقيات االعمال واثرها عية المسؤولية االجتماواقع ممارسة التعرف على الى  البحث هدفي

جهة نظر من و ، ةالمالي لالوراق ةفلسطينالبورصة الالشركات المدرجة في  على ميدانية ، بعد ان قام الباحث باجراء دراسةعمالاألعالم 

 . في هذه الشركات العليا ةالعاملين في اإلدار  المدراء
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 : [Problem Statement] مشكلة البحث

ية األخيرة للعام حصائتعكسها المؤشرات اإل جتماعياالوا قتصاديالاصعبة على الصعيد ظروف معيشية هذه االيام يعيش الفلسطينيون 

 إنو الشهري عن خط الفقر الوطني،  من الفلسطينيين يقل دخلهم % 41.1  كذلك تبين ان ،% 29.20 تخطت، معدالت الفقر 2019

 الفلسطينية من القوى العامة %30.60 حاجزتجاوزت نسب البطاله حيث  ،يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر المدقع  16.80%

 (2019)المركز الفلسطيني لالحصاء 

المرحلة  ، ضمناالجتماعية وزارة التنميةمن ب طلب (2019 ماس،ة )ث السباسات االقتصادبة الفلسطينيمعهد ابحالدراسة أحدث في 

لتنمية االقتصادية لالعربي  الصندوق  بدعم منة االقتصاد الفلسطيني لتنمي حكومة الفلسطينيةالبحثية لل ةبرنامج األولوي ة منالثالث

عمق و  طبيعةو بمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات،  ةتعلقالم اتصعوبال، و انات المتوفرة حول الموضوعالبي شح حيث، واالجتماعية

للموظفين ضل فتوفير ظروف عمل الوالمستهلكين  عاملينالشركات هي تجاه ال أن مسؤولية البعض يرى حيث  ممارسة هذه المسؤولية.

 . الفلسطينية تقع على كاهل الحكومة يجب أن مجتمعيةوأن المسؤولية ال ،جيد للمستهلكج منتو 

 ،خالل القطاع الخاص الفلسطينيمن  العمالالممارسة للمسؤولية االجتماعية واخالقيات ا اهميةالتركيز على  حاولستالدراسة هذه 

 .الفلسطينية تنافسبة للشركاتفي تحقيق الميزة ال ودورها

 :[Research Questionsسئلة البحث ]أ

ميزة على تحقيق ال النزاهة والشفافية(، األمانة واالستقامة، الموضوعيةو  يةاالستقالل)عمال األ أخالقياتممارسة لهل يوجد أثر  -1

 ؟ الفلسطينيةت في الشركاتخفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( )ة التنافسي

على تحقيق  (المجتمع المحلينحو  ،نحو المستهلكين ،البيئةنحو المسئولية ) للشركات لمسؤولية االجتماعيةممارسة الهل يوجد أثر  -2

 ؟ لشركات الفلسطينيةفي اتخفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( )الميزة التنافسية 
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 [:Research Objectivesأهداف البحث ]

 عمالاأل خالقياتاممارسة لعالقة بين لمفهوم المسؤولية االجتماعية واالخالقيات لقطاع االعمال الفلسطيني، وا نظري إطار  قديمت -1

 .عمالاألواالستدامة في والميزة التنافسية  لمسؤولية االجتماعيةوا

 المدراءآراء صاء استق بعدواالستدامة،  في تحقيق الميزة التنافسيةواخالقيات االعمال االجتماعية  المسؤوليةممارسة أثر التعرف على  -2

 .المدرجة ببورصة الفلسطينية لشركاتل في اإلدارات العلياالعاملين 

 : [Research Importanceأهمية البحث ]

ماعية المسؤولية االجتالواقع الفلسطيني، مفهوم وممارسة  في غاية في األهميةمحل جدل و  آموضوعالبحث النه تناول تنبع اهمية 

 ،عية في أعمالهاالمسؤولية اإلجتماتقوم بتبني  التي اتمنظمللوعالقتها باالستدامة من خالل تحقيق الميزة التنافسية ، وأخالقيات االعمال

حو مفهومي نوالجهات ذات العالقة  لفلسطينيةالقرار في الشركات اتوجيه أنظار متخذي يمكن ان تسهم في تعزيز و الدراسة نتائج 

 . تحقيق الميزة التنافسية لمن خال أعلىهما في تحقيق مستويات أداء ور االجتماعية وأخالقيات األعمال ودالمسؤولية 

 :[Research Methodologyمنهجية البحث ]

بإعتبارها ، ركة( ش49) عددها لألوراق المالية، طينلدراسة من جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسمجتمع ا تكون  :مجتمع الدراسة

 المدراء انة علىزيع االستبتو تم االكثر نضجًا وممارسة لمسؤولياتها المجتمعية بحكم متطلبات االدراج في سوق راس المال الفلسطيني، 

 مفردات العينة، تكونت منها ( استبانة60د )تم استردا( مديرا،  70وعددهم )  بطريقة المسح الشامللشركات ل العليا ةالعاملين في اإلدار 

 . ( من مجتمع الدراسة الكلي % 85.70 بنسبة )اخضعت للتحليل التي بالدراسة  الشركات المشمولة ( مديرًا من60) من

نة ضةةةةةةةمت يباالعتماد على وحدة معا متغيرات الدراسةةةةةةةة حول بجمع البياناتقام الباحث الدراسةةةةةةةة  لتحقق اهداف :وحدة التحليل وعينتها

 لألوراق المالية. المدرجة ضمن شركة بورصة فلسطسن المديرين العامين في الشركات
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 تماعيةالمسؤولية االجفي موضوع  لمواد العلمية المتخصصةواالكتب  على المصادر الثانوية من اعتمد الباحث :مصادر جمع البيانات

لفا لالتساق ل كرونباخ أتم استخراج معامحيث ، صميم وتطوير االستبانةل تاالعتماد على المصادر األولية من خال، و الميزة التنافسيةو 

اس على قي ة اداة الدراسةةةةةةةللتأكد من صةةةةةةدق وقدر تمد عليها في اعتماد نتائج البحث، ( وهي نسةةةةةةبة جيدة جدا يع%86.60بلغ )الداخلي 

 .متغيرات الدراسة

في تحليل  SPSS)مج الحزمة اإلحصةةةةةائية للعلوم االجتماعية )برنا األسةةةةةاليب اإلحصةةةةةائية ضةةةةةمناسةةةةةتخدمت  :األساااااليح اإلحصااااا ية

( وذلةك من أجةل اختبةار Multiple Regressionمعيةاريةة وتحليةل االنحةدار الخطي المتعةدد )متوسةةةةةةةةةةةةةةطةات وانحرافةات  من، البيةانةات

 الفرضيات.

 :البحثفرضيات 

HO1:  لى ع النزاهة والشفافية(، األمانة واالستقامة، الموضوعيةو  يةاالستقالل)عمال خالقيات األألال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 .يد( في الشركات الفلسطينيةتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد)تحقيق الميزة التنافسية 

HO2:  على  (حلينحو المجتمع الم، نحو المستهلكين ،المسئولية نحو البيئة)لمسؤولية االجتماعية لال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 .يد( في الشركات الفلسطينيةتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد)حقيق الميزة التنافسية ت

 :جرا يةاإلتعريفات ال

القيام  لمن خال، ةالمصداقية وبناء الثقمن  ين، والمنافسين على أسسالموردو العمالء، و العاملين،  مع عالقاتالإدارة  :االعمال أخالقيات

 . )طرف دون األخرأي ممارسات لوعدم التحيز في  ،تعامالتال الخداع في موعد ،ق الضرر باآلخرينوعدم إلحا ،باإلعمال الهادفة

 (. 2005العامري ، 

تي ال االخالقياتو عبر الشةةفافية  ،يةئوالبي المجتمعية وأنشةةطتهالسةةياسةةاتها المترتبة  اآلثارعن  الشةةركةمسةةؤولية : المسااؤولية االجتماعية

 (. 2016،  ) بربري  .من الشركة قعات المساهمينتو و  ،رفاه المجتمعمع  تتفق
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ن موارد وفي ضوء ما تملكه م جذب للزبائن، ما يجعلها في مصدر ،في السوق  ميزة تنافسية محددة تحقيق مصدر الميزة التنافسية:

التنافسي  الشركةضع و وتثبيت  زيعز لت تحدث عبر فترة زمنية كافيةالتنافسية الميزة بشكل مستمر.  ، وزيادة أرباحهااالستدامةتمكنها من 

 (. 2018) قاشي وبورجية ،  .في السوق 

 برسالة ئيالبي األداء ربطمن خالل  ،طبيعية من ماء وهواء وتربة ومخلوقاتال نحو مبادرات الشركة لية االجتماعية نحو البيئة:ؤو المس

 .البيئية ةاألنشةةةةةةطبنجاح في  لعاملينا ئةمكافو  اإلدارة في البيئة ممثلي إشةةةةةةراكو  بالبيئة خاصةةةةةةة أخالقية مدونات وجودشةةةةةةركة، الواهداف 

 (.2011)الكردي ، 

 وجودة عالية ةمناسب بأسعار منتجاتتتضمن ت شركاتؤديها اللمستهلك لالموجهة  المبادرات لية االجتماعية نحو المستهلكين:ؤو المس

 األضرار معالجةب والتزام ،االستعمال بعد منه والتخلص جةةةالمنت استخدام بشأن وشفافة حةةةةواض اداتةةةإرشو  آمنه منتجات، و ترويج ملتزمو 

 (. 2011) الكردي ،  .التي قد تحدث للمستهلك النهائي

هذه  شةةةملتمنظمة، للتدعم النظرة اإليجابية ، بحيث القضةةةايا المجتمعيةنحو  المسةةةؤولية لية االجتماعية نحو المجتمع المحلي:ؤو المساا

 المجتمع سةةاتمؤسةة دعمو  اإلداري  الفسةةاد محاربةو  والسةةلوك العامة القواعد واحترام والتقاليد العادات اماحتر و  التحتية ةالبنى دعمالمؤشةةرات 

 (. 2016) الفالق ،  .االجتماعية األنشطةو  المدني

ي عالقات أ وايتجنبو  ،الستقالليةبا ون ويتمتعوبعيدين عن أي تأثيرات جانبية،  ينمحايد العاملين في الشركات: الموضوعيةو  يةاالستقالل

 القيام بأعمالهم.عند  مواستقالله مموضوعيته متفقده

 .محل ثقة العميل العاملين في الشركاتو نحياز للمصلحة الشخصية التجرد من اال: األمانة واالستقامة

 ،المصالح الشخصية من ايتجردو ، و ملواجباته موالصدق في أدائهبالنزاهة  معند قيامه ون يتحللعدل و العاملين يمارسون ا النزاهة والشفافية:

 .تحت تأثير الغيرون يقع أو محياده في مواقف تؤثر على منفسها واال يضع

ن التكاليف متشمل تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية والمالية وغيرها تكاليف الشركة إلى أقل درجة ممكنة،  خفض :تخفيض التكلفة

 (. 2012) عالء وزينب ،  على ربحية الشركة. تؤثروالتي 
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ا، أو إلى فكرة م لمشكلة امثلالتوصل إلى حل لتأتي بشيء جديد، و  األفكار إعادة تشكيل، و مفيدةالو  جديدةالاالفكار  :االبتكار والتجديد

 (2012)عالء وزينب،  .جديدة وتطبيقها

 :[Literature Reviewاإلطار النظري والدراسات السابقة ]

توقع أن لسلوك التي نمعايير للتصرف واوهي ايضا ، واالداري  االنسانيسلوك القيم و معايير  مع( التوافق  Ethics)  تعني ياتاألخالق

موضوع االخالقيات  اصبحفي حين (. 26، ص 2011اليومية، )المرايات،  فعالاألاألخالق الشخصية بهذه وتتعلق  الشخاصيتبعها ا

اعي قتصةةةةةةةادي واالجتمناء االالبمجال دورها في في و  ،اتالمجتمععليها  تقوم التي ركاناألمن  أسةةةةةةةاسةةةةةةةياً  ركناً  في عالم االعمال والمال

 قياتتلعب األخال، لضةةةابط على الصةةةعيد االجتماعيااهم يشةةةكل ر على الصةةةعيد الشةةةخصةةةي إلى دو  تجاوز دور الموجهوهو ي المسةةةتدام،

 (.2006)الطائي ،  .ا الكون التغيير في هذ عنوانهو ، و في مجال االعمال غيير سلوك اإلنسانفي ت كبيراً  دوراً فيها 

حيث  ،قواعد السةةةلوك اإلنسةةةاني على غالبيتها تركز ،معاني ومضةةةامينيحمل  عمالاألخالقيات في عالم األوممارسةةةة مفهوم اصةةةبح لذا 

عمال أخالقيات األعلى أن  ،ن اختلفوا من حيث الشةةةةةةةةكل واألسةةةةةةةةلوبإالجوهر، و من حيث  خالقيات االعمالالباحثين في تعريف ايتفق 

النمو  ىعة وتأثيرا علبدأت المنظمات في البحث عن نظم أكثر سةةةةةةةةةةةةةر من هنا   .األعمال خالل ممارسةةةةةةةةةةةةةة األخالقية المواضةةةةةةةةةةةةةيعمثل ت

االقتصادي على البيئة االجتماعية والطبيعية التي تعيش فيها، لتعمل أكثر ولساعات أطول وتسعى إلى االستفادة من التقدم االقتصادي 

قية في العمل األخال الربحية االقتصةةادية والمعاييراهداف التوافق بين ، من خالل إعادة تشةةكيل في منظماتهالتحسةةين نوعية حياة العمل 

لمعنى وهدف الوجود اإلنسةةةةةةةةةةةةةةاني والمباد  األخالقية التي تعتمد عليه الفعاليات  أخالقيات األعمالبالعولمة إذ تهتم  ظلخاصةةةةةةةةةةةةةةة في 

 (.2010يعي، )الرب ،(De. Ven, 2008, p:250). االقتصادي

 السلوكية والقيم والمعايير واألحكام المباد مجموعة من يتمحور حول في عالم االعمال والمال أن مفهوم األخالقيات  يرى الباحث

ستقاللية االخصائص هذه ال شملتأثناء تأدية األعمال في بيئة العمل، و والمنظمات األخالقية التي تحكم تصرفات الفرد أو الجماعة 

 .العام والخاصفي السلوك  أخرى ، واالعتمادية والمسؤولية وجوانب والشفافية والنزاهة واالستقامة األمانةوعية و والموض
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قاليد والتي تسةةةةةتمد من التاريت والت، ت عليها كل االديان من المفاهيم القديمة والتي حثهو مفهوم أخالقيات األعمال  :قيات األعمالأخال

عمال في أل، في تشكيل أخالقيات االسياسية ووسائل اإلعالم وتطورهااألحزاب الجماعات المرجعية، العائلي و  والثقافة الوطنية والتكوين

هي القيام باإلعمال الهادفة، وعدم إلحاق الضةةةةةةةةةةةةةةرر  محاور هي مجموعة من المباد  تدور حول أربعةأي مجتمع من المجتمعات. 

، 2005)العامري والغالبي،  .دون األخرز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف أي تعامالت، وعدم التحي باآلخرين، وعدم الخداع في

 (134ص 

الهم في اموارد الالذين أصةةةةةبحوا اآلن أفضةةةةةل  ،عنصةةةةةر البشةةةةةري في تطوير أداء ال والمعاييرالقيمعلى األهداف  الناجحة تركز المنظمات

الذي سةةةةةةةةةةةةةةلوك الو هم بالمعارف والمهارات من خالل تزويد فكري ال اءبنى اليز عليتم التركحيث ، معرفياليمثلون رأس مال فهم المنظمة 

لسلوك قيات العمل من خالل انحو أخال واالدارة والعاملينتوجه المنظمات يتضمن أصبح  ، والذيااليجابية المنتجة ثقافة المنظمة يعزز

، 2009حصةةةةل في البيئة الخارجية )حسةةةةين والجميل، بالمنظمة، وهذا يتطلب منها مواكبة التغيير الذي ي لمرتبطوالسةةةةلوك ا العامل الفرد

 (.8ص

 ،بالقوانين واالنظمة والمعايير التي تطبقها المنظمةركة ترتبط المد النظومة االخالقيةأن إلى  (Valentine & Barnett, 2012) يشةةةةير

 ها ماو خالقية التي يواجهها موظفألالقضةةةةةةةةةةةةةةايا االتركيز على  نظمات من، ال بد للمالمنظمةومن اجل تحسةةةةةةةةةةةةةةين التفكيراألخالقي لموظفي 

عدد من أبعاد المسةةةةةةةةؤولية االجتماعية تجاه األفراد العاملين بالمنظمة وفي إطار وقد تم اقتراح  .يوميةاكل  اليضةةةةةةةةمن التعامل مع المشةةةةةةةة

  أخالقيات العمل:

 (.68، ص2008) سترالسر،  عمليات صنع القرارو نظمة، لمشاركة العاملين في أرباح الماعتماد سياسة  -1

ن مقابل االهتمام بتعويضةةةةةةةةةةةةةةةات العاملي فيز األفراد العاملين المبدعين في العمل،تكريم وتحن وفق مبدأ كفاءة ، لعامليمنح حوافز ل -2

 (.68، ص2008) سترالسر،  لعمل أو األمراض المهنيةإصابات ل

لمعلومات المهمة ل بتسةةةةةريالالعاملين من  ، وسةةةةةياسةةةةةة تمنعةوالبيئي ةجتماعياال لعاملين تتضةةةةةمن المعاييرإعداد وتنفيذ برامج توعية ل -3

 (.48، ص2010)العبيدي،  وتكنولوجيا المعلومات العاملين في مجال الحاسوب خاصة
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رفع و  ،إتاحة فرصةةةةةةةة لتشةةةةةةةغيل الشةةةةةةةبابوحوادث العمل، و  والحد من مشةةةةةةةكالت الوياب ودورانبينهم  التعاون و  الروح المعنوية تعزيز -4

 (.48، ص2010)العبيدي،  ية.في المجتمع قدراتهم ومساهمتهم

 المحاباة،و ات العالقة بالنزاهة ذ ممارسةةةةةةةات الألغراض شةةةةةةةخصةةةةةةةية، ومعالجة  رد المنظمةالعاملين لمواللحد من اسةةةةةةةتخدام  إجراءات -5

 (34، ص2011، المرايات ) .العاملين وتنفيذها بعدالة على التزام بتطبيق القوانينو 

( إلى أن محاولة إيجاد تعريف لمفهوم المسةةةةةةةةؤولية Carter & Burritt, 2007, p:19أشةةةةةةةةار كل من ) لقد :المساااااؤولية االجتماعية

منظمة المقاييس  اهلقد عرفت .وااللتزام(مية تنظيوال يةاألخالق)المساءلة االجتماعية و  المسؤولية االجتماعيةاالجتماعية تشير جميعها إلى 

المترتبة لقراراتها وأنشةةةةةةطتها على المجتمع والبيئة عبر الشةةةةةةفافية والسةةةةةةلوك المتناسةةةةةةق مع : "مسةةةةةةؤولية المنظمة عن اآلثار ISOالعالمية 

ماعية مثل األنشةةطة االجت المسةةاهمة فيو  تجاه المجتمع الذي تعمل ية تعد التزاماالمسةةؤولية اإلجتماع ،"التنمية المسةةتدامة ورفاه المجتمع

 .للعاطلين واية انشطة اخرى تخدم المجتمعوث، وخلق فرص عمل ومكافحة التلمحاربة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، 

ل العمل مع المجتمع التنمية المستدامة من خالبمساهمة الفي  االعمالتزام بإل المسؤولية االجتماعية (,p:2 Asongu,2007) عرف

يجب  ر التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص، كما أن الدو المستدامةالتنمية  هدافيخدم ا  المستوى المعيشي للسكان بماتحسين لالمحلي، 

 تصاديةركة في نشاطات اقلمشاليستند مفهوم المسؤولية االجتماعية لذا  .نظمةصناع القرار في الم وقناعة ذاتية منأن يكون بمبادرة 

 ؤدي خلق منافعاستراتيجي يهج فهو نوالمجتمع والبيئة،  عاملينال هيةقانونية التي تعمل على حماية رفامستدامة، تتجاوز المتطلبات ال

 Heslin and) والمجتمعية. ئية والبشريةتتضمن المسؤولية االجتماعية التأكيد على عناصر االستدامة البيلذا مادية ملموسة للمنظمة، 

Ochoa, 2008, p:126-p:127)  

ية وتعاملها مع التجار  المنظمة البيئية في عملياتت المجتمعية و بين االهتماما الدمج"ولية االجتماعية المسةةؤ عرفت  المفوضةةية األوروبية

 حيث .ؤدي إلى النجاح في عالم األعمالأن السةةلوك المسةةؤول اجتماعيًا يمنظمة تدرك ال لكي. "على أسةةاس طوعي الحأصةةحاب المصةة

قضةةةةايا التلوث ب المرتبطةة نشةةةةطة االجتماعياألالمسةةةةاهمة بو  شةةةةركة تجاه المجتمعالتزام ال المسةةةةؤولية االجتماعية إلى انه تشةةةةير تعريفات

 .(118، ص 2007)عبدالمتعال ورفاعي،  .وتحسين الخدمات الصحية، وخلق فرص الفقر والبطالةمحاربة البيئي و 
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ا المنافسين، تأتي ستخدامهي التيمن افضل فعالية و طرق جديدة المنظمة توظيف  عندماالميزة التنافسية وتتعزز تنشأ  :الميزة التنافسية

ان الميزة التنافسية تستهدف بناء نظام يمتلك ( 2010 ،العبيدي ) ذكرو  السوق. ودراسةالتعلم بخدمات جديدة منتجات او تطوير و  تقديمب

التي يدرك  اتكالشر وخدمات الزبون يشتري منتج ، لزبون جوهرية لقيمة ايجاد ى المنافسين من خالل علالمنظمة تفوق بها تميزة فريدة 

، ستثمار مواردهاالسعي المنظمة التنافسية هي نتاج  فالميزة .قيمة مقارنة بمنتجات المنافسينو منفعة حقق له ت اتها وخدماتهابان منتج

، ة على حماية من التقليدقدر ال، و يزراتيجية التماستخدام إستب، وتتحقق الميزة التنافسية واالبداع والريادة في االعمالوقدرتها على االبتكار 

 :من خالل توليد ميزة تنافسية تسعى المنظمة لتحقيقها  ومن بين األهداف التي

 ( التي كانت أول من قام بابتكار الحاسب اآللي الشخصي.Appleشركة ) ية جديدةفرص تسويق ايجاد -أ

 ، أو نوعية جديدة من المنتجات والخدمات.جدد عمالء ،مجال تنافسي جديد سوق جديد -ب

 رص الكبيرة التي تريد اقتناصها.لفاؤية مستقبلية جديدة لألهداف، و ر  -ج

الحد  لقدرة علىا أو  في استغالل الفرص الخارجية ات خاصةفيه المنظمة بقدر  أن الميزة التنافسية هي المجال الذي تتمتعيرى الباحث 

كل ستغالل ال ، من خالفي السوق  يعطيها تفوقا فعل شيء أفضلقدرة المنظمة على  تعبر عنمن أثر التهديدات. الميزة التنافسية 

 .ناص الفرصاقتو  الكفاءة التسويقية،و تخفيض التكلفة، ، لاموارده

وقد تم  ،قدرتها على تحقق حاجات ورغبات زبائنها وخدمة مجتمعاتهاعلى تحقيق الميزة التنافسية من خالل  تركز منظمات االعماللذا 

 :( (Uddin, 2008التركيز على بعض االبعاد لتحقيقها

حقيق أرباح أعلى. تما يمكنها منافسيها، كلفة مقارنة بوتسويق منتجات بأقل ت قدرة المنظمة على تصميم وتصنيع: تخفيض الكلفة -1

بديله او  خامرد اوقد يتحقق ذلك من خالل اكتشاف مو  ،المنافسينبتكلفة مدخالت اإلنتاج مقارنة اقل قدر من على ا البعد رتكز هذي

 لإلنتاج والبيعة فريداستخدام طرق  عتماد على منافذ التوزيع للمؤسسة،اال ،لتخلص من الوسطاءا ،م الكبيررات الحجو تحقيق وفرخيص، 

(Kotler & Keller, 2009, P:56). 
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تطبيقها، أو إلى فكرة جديدة و  ،حل لمشكلة ما إلىالتوصل خالله من جديدة، لصبح  األفكار عادة تشكيلإ  اإلبداع والتجديد واالبتكار: -2

ز بعد الشركات نجاح وتمي، والتي انعكست على مجال إدارة األعمالإحدى الضرورات األساسية في  ويمثل اإلبداع .تكنولوجيارتبط بالي وقد

 .( Kotler & Keller, 2009, P:64)، حول العالم

 :الدراسات السابقة

يات القاعية تجاه العاملين وبين أخالتعرف على العالقة بين أبعاد المسةةةةةةةؤولية االجتم تهدفيث  (،2009حساااااين، والجميل، ) دراساااااة

هدف قياس أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السةةلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصةةيدالنية في مدينة عمان، ب ،االعمال

تباه إليها لمنظمات االنتبين من خالل النتائج أن هنالك العديد من األبعاد الخاصةةة بالمسةةؤولية االجتماعية تجاه العاملين إذ يجب على ا

 (2011) دراسااة المراياتتوصةةةلت . كما واألخذ بها ألنها تحقق أهداف العاملين وتزيد من والئهم واهتمامهم بالمنظمة التي يعملون فيها

وك مسةةةةةةتوى السةةةةةةل أن، و مسةةةةةةتوى أخالقيات األعمال لمنظمات بيع المنتجات الصةةةةةةيدالنية في عمان مرتفع أن: أهمهامن  نتائج عدة إلى

للمنظمة  ألخالقيات األعمال إحصائية داللة ذو مباشر أثر وجودكما تبين  األخالقي لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع.

 السلوك األخالقي لرجال بيع المنتجات الصيدالنية في عمان. على

وظفي المبيعات عن زمالء العمل والمشةةةرفين، المحتوى التدريبي ألخالقيات األعمال ورضةةةا م (Valentine, 2012تناولت دراسااة ) 

الن الدعم المنظمي ألخالقيات األعمال ذا قيمة عالية في البيع الشةةةةةخصةةةةةي والذي يتعزز بالقيم األخالقية السةةةةةائدة في المنظمة، والذي 

  .يؤدي إلى رضا المشرفين والعاملين

لمسؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة التنافسية من خالل دراسة ثر أخالقيات األعمال واألتعرف الهدفت الى  ( 2016دراسة نويقه ) 

الوصفي حيث  نهجمال استخدم ،مكة المكرمةجارية السعودية العاملة في الستقصاء آراء العاملين في اإلدارة العليا في البنوك الت تطبيقية

لدراسة إلى نتائج من توصلت ا ة العليا في البنوك المبحوثه.يمثلون اإلدار  تم توزيعها على العاملين، ياناتلجمع الب  تم تصميم استبانه

يات ، كما أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي ألخالقة التنافسيةوالمسؤولية االجتماعية والميز  أهمها وجود مستوى مرتفع ألخالقيات األعمال

 .األعمال
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سةةةةةؤولية االجتماعية في تعزيز القدرة التنافسةةةةةية للمؤسةةةةةسةةةةةات دور وأهمية الم" بعنوان  2016 كريفار مراد و  بربري محمد آميندراساااة  

وجود راسة .  كما  أظهرت الدللشركات الصناعيةفي قيق الميزة التنافسية على تح ألخالقيات األعمال وجود تأثير اكدت، " االقتصادية

صةناعية صةغيرة ومتوسةطة الجديد ( في الشةركات تخفيض التكلفة، االبتكار والتفي تحقيق الميزة التنافسةية ) تأثير للمسةؤولية االجتماعية

 .الحجم

، الجتماعيةا التنمية معد ونح جيههاوت لسبو  الفلسةةةةةةةطينية للشةةةةةةةركات الجتماعيةا المسةةةةةةةؤولية قعوا ( 2019تناولت دراسااااة ) ما  ، 

 زيزتع لخالمن لرسةةةةمية ا الجتماعيةا لحمايةا مجراب معد شأنها نم المثلى التي السةةةةياسةةةةات نبشأ تحاار قتالا عةومجم قدمت الدراسةةةةة

 الجتماعيةا المسةةةةةةةةةؤولية سةرمما لشكاا الممكنه لنطوير ءاتراإلجا رزبأ ديدتحو ،للقطاع الخاص الفلسةةةةةةةةةطيني الجتماعيةا المسةةةةةةةةةؤولية

 .المجال ذاه فيالحكومة الفلسطينية  مع فعالة كةارشم لتفعيو هادامو للقطاع الخاص

 : Results and Discussion]]النتا ج ومناقشتها 

زاهة الن، األمانة واالستقامة، الموضوعيةو  يةاالستقالل) خالقيات االعمال ألال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  HO1 :األولىالفرضية 

 .د( ) تخفيض التكلفة، االبتكار والتجديعلى تحقيق الميزة التنافسية  والشفافية(

 سطينيةفي الشركات الفل أخالقيات االعمالوافع ممارسة  : (2الجدول )
الترتيح 
حسح 
 األهمية

اإلنحر
اف 

 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة
بارة

الع
قم 

ر
 

 االستقاللية والموضوعية
 1 أثناء تأدية األعمال وعدم التحيزالحيادية الموضوعية و  4.20 0.80 3

 2 مقاومة التأثيرات الجانبية عند القيام بتنفيذ األعمال 4.21 0.79 2

 3 تفقد الموضوعية واالستقالل عند القيام باألعمالأي عالقات قد  تجنب 4.28 0.73 1

 األمانة واالستقامة
 4 مراعاة توازن المصالحو االمانة واالستقامة  4.10 0.89 6
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 5 وحفظ األسرار القدرة المهنية على تحسين العمل وإتقانه 3.62 1.11 9

 6 شركةاالمانة واالستقامة واالنحياز لمصلحة ال 3.82 0.97 8

 النزاهة والشفافية
 7 اثناء تأدية العمل والعفةالنزاهة  4.07 0.86 5

 8 التحلي بالعدل عند القيام باألعمال 3.87 0.99 7

 9 لواجباتاالتحلي بالصدق في أداء  4.16 0.92 4

  المتوسط العام 4.08 0.89 
 

، يتبين أنه أعلى من النقطة التي تمثل درجة هذا المتوسةةةةةةةةط  ارنة(. وبمق4.08بلغ ) أن المتوسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي( 2من الجدول رقم )تبين 

خالقيات االعمال ألذو داللة إحصةةةةةةةةةائية يوجد تأثير  "  تدل على انهالنتائج  هذه (.0.89(، فيما بلغ اإلنحراف المعياري )4الموافقة )+

يد( في تكار والتجد) تخفيض التكلفة، االبالميزة التنافسةةية على تحقيق ، األمانة واالسةةتقامة، النزاهة والشةةفافية( الموضةةوعيةو  يةاالسةةتقالل)

  ".الشركات المدرجة

 ( يبين النتائج التي تم الحصول عليها عند إختبار هذه الفرضية.3رقم ) الجدول المتعددتحليل اإلنحدار 

 

 مالأخالقيات االعلتأثير  (Multiple Regression) المتعددنتا ج اختبار االنحدار : (3الجدول )

 المتغير

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients F Sig. 

B Std. Error Beta 

Constant -0.069 0.096  -0.719 0.473 

 0.000 38.48 0.90 0.023 0.942 أخالقيات االعمال
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.89R= 0           .80= 02R 

البالغة الجدولية  Fأكبر من قيمة ( وهي 38.48بلغت ) وبة لهذه الفرضةةةةةةةةةةيةالمحسةةةةةةةةةة Fأن قيم تبين ( 3في الجدول السةةةةةةةةةةابق ) اناتالبي

تأثير  "وجود بول الفرضةةةية البديلةقو الجدولية،  Fالمحسةةةوبة أكبر من  Fتشةةةير إلى رفض الفرضةةةية العدمية إذا كانت قيمة  ما (،1.64)

) نافسةةية على تحقيق الميزة التسةةتقامة، النزاهة والشةةفافية( ، األمانة واالالموضةةوعيةو  يةاالسةةتقالل)خالقيات االعمال ألذو داللة إحصةةائية 

 . " ، االبتكار والتجديد( في الشركاتتخفيض التكلفة

 ،هلكيننحو المستالمسؤولية ، المسئولية نحو البيئة)لمسؤولية االجتماعية لال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  HO2 الفرضية الثانية:

 .فلسطينية (  في الشركات اليدتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد) على تحقيق الميزة التنافسية  (ينحو المجتمع المحلالمسؤولية 

 في الشركات الفلسطينية لمسؤولية االجتماعيةاواقع ممارسة : (4الجدول )
الترتيح 
حسح 
 األهمية

اإلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العبارة

بارة
الع

قم 
ر

 

 المسئولية نحو البيئة
 10 في برامج حماية البيئة ةمشاركال 4.10 0.96 5

 11 ربط الشركة األداء البيئي برسالتها ورؤيتها 4.40 0.80 1

 12 تجميل المنطقة المحيطة وتشجيرها للحفاظ على البيئة 3.84 1.03 9

 المسئولية نحو المستهلكين
 13 تقدم الشركة منتجات بأسعار مناسبة 4.15 0.82 4

حرص الشةةةةةةةةركة على تقديم منتجات من السةةةةةةةةهل الحصةةةةةةةةول  4.21 0.84 2
 عليها من جانب المستهلكين

14 

 15 حرص الشركة على تقديم منتجات أمينة عند االستعمال 3.87 0.93 8

 المسئولية نحو المجتمع المحلي
 16 تقدم الشركة مساهمات أو تبرعات لصالح المجتمع المحلي 4.20 0.82 3
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دي الذي تقدمه الشةةةةةركة إلقامة المناسةةةةةبات الدينية الدعم الما 4.01 0.90 6
 والوطنية في المجتمع المحلي

17 

 18 التمويل المقدم للمنشات التي تقام في المجتمع المحلي 3.87 0.93 7

  المتوسط العام 4.12 0.86 
(، فيما بلغ اإلنحراف 4درجة الموافقة )+ نين بأنه يزيد ع، يتبقياسبمتوسط أداة ال هذا المتوسط ( وبمقارنة4.12) ط الحسابيالمتوسبلغ 

نحو المسؤولية  ،المسئولية نحو البيئة)لمسؤولية االجتماعية لذو داللة إحصائية يوجد تأثير "(. وطبقًا لهذه النتائج فإنه 0.86المعياري )

  ".د( في الشركات الفلسطينيةيالبتكار والتجد) تخفيض التكلفة، اعلى تحقيق الميزة التنافسية ( نحو المجتمع المحليالمسؤولية ، المستهلكين

 ( يبين النتائج التي تم الحصول عليها عند إختبار هذه الفرضية.5رقم ) الجدول البسيطتحليل اإلنحدار 

 

 لمسؤولية االجتماعيةا ( لتأثيرMultiple Regression) المتعددنتا ج اختبار االنحدار : (5الجدول )

 المتغير
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients F Sig. 

B Std. Error Beta 

Constant -0.06  0.11  -0.58 0.56 

 0.00 36.46 0.87 0.03 0.92 لمسؤولية االجتماعيةا

.87R= 0       .76= 02R 

 

البالغة الجدولية  Fأكبر من قيمة وهي  (،36.46المحسوبة لهذه الفرضية بلغت ) Fأن قيم تبين ( 5السابق ) البيانات الواردة في الجدول

ذو تأثير وجود  " بول الفرضية البديلةقالجدولية، و  Fالمحسوبة أكبر من  Fشير إلى رفض فرضية العدم إذا كانت قيمة ما ي( 1.64)

) ة التنافسية تحقيق الميز  على( نحو المجتمع المحلي، نحو المستهلكين، المسئولية نحو البيئة)لمسؤولية االجتماعية لداللة إحصائية 

 ."الفلسطينية تخفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( في الشركات 
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 النتا ج المتعلقة بالمتغير التابع: الميزة التنافسية

 الميزة التنافسيةلواقع المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  :(6الجدول )
الترتيح 
حسح 
 األهمية

اإلنحراف 
 المعياري 

سط المتو 
 الحسابي

 العبارة

بارة
الع

قم 
ر

 

 تخفيض التكلفة
تتسةةةةةةةةةةةةةةم كلفة المواد المسةةةةةةةةةةةةةةتخدمة في م نتجات الشةةةةةةةةةةةةةةركة  4.08 0.81 3

 باالنخفاض م قارنة بالشركات الم نافسة
19 

 انسةةةةةةةةةةةةةةاعدت أخالقيات االعمال والمسةةةةةةةةةةةةةةؤولية االجتماعية 3.95 0.90 5
 الشركة في خفض التكاليف الصناعية المباشرة باستمرار

20 

 انسةةةةةةةةةةةةةةاعدت أخالقيات االعمال والمسةةةةةةةةةةةةةةؤولية االجتماعية 4.20 0.82 1
 الشركة في خفض تكاليف عمليات الصيانة وباستمرار

21 

 االبتكار والتجديد
 على انسةةةةاعدت أخالقيات االعمال والمسةةةةؤولية االجتماعية 4.16 0.89 2

 تقديم منتجات جديدة لمحاكاة حاجات السوق المتغيرة
22 

 انسةةةةةةةةةةةةةةاعدت أخالقيات االعمال والمسةةةةةةةةةةةةةةؤولية االجتماعية 3.67 0.86 6
 الشركة في جهود البحث والتطوير لتطوير منتجاتها

23 

 على انسةةةةاعدت أخالقيات االعمال والمسةةةةؤولية االجتماعية 4.03 0.84 4
 تطوير م نتجاتها اعتمادًا على دراسات السوق 

24 

  المتوسط العام 4.05 0.85 

بمتوسةةط أداة القياس المسةةتخدمة لقياس هذا المتغير، يتبين بأنه يزيد  هذا المتوسةةط ( وبمقارنة4.08ي قد بلغ )تبين أن المتوسةةط الحسةةاب

) الفقرة  ( على4.20) ما بينتراوحت االجابات وقد  (.0.85(، فيما بلغ اإلنحراف المعياري )4عن النقطة التي تمثل درجة الموافقة )+

الشركة  ناساعدت " أخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية الفقرة على أن اإلجابات، وتنصأعلى نسبة من  ( والتي حصلت على 21
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( فحصةةةةةةةةلت على أقل نسةةةةةةةةبة من اإلجابات، حيث بلغ متوسةةةةةةةةطها  23) الفقرة ". أما  في خفض تكاليف عمليات الصةةةةةةةةيانة وباسةةةةةةةةتمرار

 الشركة في جهود البحث والتطوير لتطوير منتجاتها ". اناعدست " أخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية (، وتنص الفقرة3.67)

 : [Conclusion]الخالصة 

لى تحقيق ع، األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( الموضوعيةو  يةاالستقالل)خالقيات االعمال ألتأثير ذو داللة إحصائية  وجود -1

 خالقيات االعمالأالحفاظ على  انطالقا منركات الش. الشركات الفلسطينية د( فييتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد)الميزة التنافسية 

يرات الجانبية التأث وتعمل على تقليل، مزاولة انشطتها التجاريةستقالل عند االو ة موضوعيال هاتفقد ممارسة قدتجنب أي تحرص على 

 االمانةم الشفافية و تعزيز قيعلى الشركات الفلسطينية تحرص  ، كما، وتحافظ على التجرد والحيادية عند القيام بتنفيذ األعمالالسلبية 

، العمل في هةوالنزا  لواجباتا ءالصدق في أداب أهمية التحلي، و ة الشركة والمجتمع المحليمصلح بين مراعاة توازن المصالحامة و ستقالوا

 ق ميزةايمانا منها ان اخالقيات االعمال تزيد من قدرتها المهنية على تحسين العمل وتحقي

لى تحقيق الميزة ع( نحو المجتمع المحليو ، المستهلكينو ، المسئولية نحو البيئة)لمسؤولية االجتماعية لتأثير ذو داللة إحصائية  جود -2

اتجاه النشطة من خالل مساهمتها الفعلية في بعض ا .يد( في الشركات الفلسطينية المدرجةتخفيض التكلفة، االبتكار والتجد)التنافسية 

عاملين فيها، اتجاة بعض قطاعات المجتمع المحلي المهمشة والفقيرة وبعض البرامج في اطار محاربة البطالة، والقليل من االنشطة ال

 البيئية .

من خاللها  شاركتبرامج بعض الالبيئي برسالتها وأن لديها المجتمعي و تربط األداء انطالقا من مسؤوليتها االجتماعية أن الشركات  -3

 .الداخلية البيئةجمال للحفاظ على  ممارسة االدارة الخضراءوفي  ية البيئةفي حما

 . احياناً  بأسعار مناسبةو  الستعمالمنتجات أمنه ل، و من جانب المستهلكين سهلة الحصولتقديم منتجات  -4

قافية االجتماعية والثية والوطنية الدعم المادي إلقامة المناسبات الدين من خالل تقدم مساهمات أو تبرعات لصالح المجتمع المحلي -5

 .المجتمع المحلي التمويل للمنشات التي تقوم بخدمة، اضافة الى أنها تقدم في المجتمع المحلي
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 :[Recommendationsالتوصيات ]

درتهم لمواجهة ق ، وتدريب العاملين فيها على تعزيزوتوزيعها عبر الشةركة بتحديد السةياسةات األخالقية ن تقوم الشةركات الفلسةطينيةأ -1

 المشاكل األخالقية الصعبة.

 العمل على إيجاد وتفعيل مدونات أخالقية خاصة بالبيئة وااللتزام بها من الجميع. -2

 .والبيئة صحيةالو  مجاالت التعليممؤسسات المجتمع المدني، وزيادة مساهمتها في الشركات لدعم اهمية  -3

، باعتبار ذلك أحد أهم المرتكزات الهامة لضةةةةةةمان نجاح والمسةةةةةةؤولية الالجتماعية ألخالقيةالعناصةةةةةةر المكونة للمباد  اوتحليل  فهم -4

 المتعلقة بأعمالها. ، خاصة في ظل تنوع وتشعب وتعقد المخاطرالشركة وديمومتها

 .وكل التخصصات ادارة االعمالفي الجامعات الرسمية والخاصة  االعمالتطوير مناهج )أخالقيات(  -5

 :[Referencesلمراجع ]المصادر و ا

مجلة العلوم االجتماعية، على الرابط التالي: المسؤولية االجتماعية للشركات: التحديات واألفاق من أجل التنمية،  أحمد الكردي، -1
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1957(17-12-2011  

األعمال والمسؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك التجارية أثر أخالقيات (. "2016النويقية، عطاهلل بشير ) -2
 . 2016لسنة  1العدد 43". مجلة دراسات، المجلد في منطقة مكة المكرمة العاملة

عم التنمية د وسبل توجيهها نحو واقع المسؤولية االجتماعية للشركات الفلسطينية"  / دراسة لمعهد ماسإيمان سعادة، رجا الخالدي -3
 م . 2019. اسمعهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية م"  االجتماعية

ات للمؤسس دور وأهمية المسؤولية االجتماعية في تعزيز القدرة التنافسية :بربري محمد آمين،كريفار مراد، مداخلة بعنوان -4
تيجية التنمية في تدعيم إسترا تماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي الثالث عشر حول دور المسؤولية االجاالقتصادية
 . 2016 نوفمبر 14-15جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، يومي  -واقع ورهانات –المستدام 

 . 2019 – 2018بيانات مركز االحصاء الفلسطيني  -5
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الجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخالقيات العمل دراسة المسؤولية ا(، 2009حسين، ليث سعدهللا، والجميل، ريم سعد، ) -6
، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصةةةةاد والعلوم اإلدارية، آلراء عينة من منتسااابي بعض مساااتشااافيات مدينة الموصااال

 .2009جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المنعقد في نيسان 

نشر مة للأسا دار ،" التسويق والمسؤولية االجتماعية ا مدخل لتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة"  رمزي بودرجة،خالد قاشي و  -7
 2018 والتوزيع، عمان، األردن

مايو،  6-5للفترة ، المؤتمر الثالث للمسااااؤولية االجتماعية، أخالقيات التسةةةةةةويق والمسةةةةةةؤولية االجتماعية، (2010ليث )، الربيعي -8
 عدن.

بحث مقدم إطار مفاهيمي ألخالقيات التساااويق والمساااؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية، (، 2006الطائي، حميد ) -9
 .2006نيسان  19-17إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األهلية، للفترة من 

المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال: األعمال (، 2005ي، طاهر محسن منصور، )العامري، صالح مهدي محسن، الغالب -10
 عمان: األردن.دار وائل للنشر، ، والمجتمع

 دار المريت للنشر. اإلدارة اإلستراتيجية: الجزء األول،(، 2007رفاعي محمد ) عال، محمد سيد، والمت عبد -11

خالقية الخاصااة بالمزيج التسااويقي على اتجاهات المسااتهلكين: دراسااة تطبي ية الال أثر الممارسااات( 2010العبيدي، سةةةعاد، ) -12
 ، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.على المستهلكين في مدينة عمان

،دار  2معاصر"،ط مدخل المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدامة" إستراتيجية عالء فرحان طالب، زينب مكي محمود البناء، -13
 .2012ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، 

 ، الرباض . مكتبة جرير . 6، ط ماجستير ادارة االعمال في يوم واحد.  2008سترالسر، ستيفين  -14

 .نسخة الكترونية .لشركات: تبرعات الشركاتمدخل إلى صناديق المسؤولية العامة ل(، 2009) الفالح، بالل -15

 2016عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع، المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال،  محمد فالق، -16

أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على الساااالوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصاااايدالنية في (، 2011المرايات، رغدة، ) -17
 .الشرق االوسط، عمان، االردن، كلية اإلدارة ، جامعة رسالة ماجستيرعمان، مدينة 

 م . 2015 النشرة الشهرية لبورصة فلسطين لالوراق المالية والصادرة في شهر كانون اول -18
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“Practicing Social Responsibility and Business Ethics, Their Role in Achieving Competitive 

Advantage” 

(A Study on Listed Companies in the Palestine Securities Exchange - 2019) 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of business ethics and social responsibility in achieving 

competitive advantage through a survey of the views of respondents from managers working in senior 

management in listed companies on the Palestine Securities Exchange. Population of the study included 

all listed on the Palestine Stock Exchange beginning of 2019, of (49) companies, the sample of (60) as 

director working in senior management in the companies included in the study 

The study found there is a statistically significant effect on the Ethics of Business (independence and 

objectivity, Secretariat, integrity, fairness and transparency) to achieve competitive advantage (cost 

reduction, innovation and renewal) in the Palestinian listed companies. A statistically significant effect 

of social responsibility (environment responsibility, consumers, and local community) to achieve 

competitive advantage (cost reduction, innovation and renewal) in listed companies. 

The study recommended promoting the business ethics in the Palestinian environment, identification of 

listed company’s ethical policies through the draft ethics and published and distributed across the 

company, training the staff to enhance their ability to cope with social and ethical problems in the future. 
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