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دور املسؤولية االجتماعية في ظل جائحة كورونا في تعزيـز امليـزة التنافسية املستدامة: 
 تحديد الـتأثيـر الوسيط للصورة الذهنية للشركة

»دراسة حالة على مجموعة شركات العربي«

د. أميـرة أحمد الزهيـري

 أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال 
 كليه التجارة - فرع البنات )القاهرة( 

 جامعة األزهر 
جمهورية مصر العربية

امللخص 1
الوسيط  التأثيـر  في ظل  املستدامة  التنافسية  امليـزة  في  االجتماعية  املسؤولية  تأثيـر  تحديد  نحو  البحث  هــذا  سعى 
للصورة الذهنية للشركة بالتطبيق على مجموعة شركات العربي، وتم تصميم قائمة استقصاء لجمع البيانات األولية من 
سمت قائمة االستقصاء إلى أربعة أجزاء. الجزء األول لقياس 

ُ
عينة قوامها 381 من العامليـن تم التأكد من صدقها وثباتها. ق

املسؤولية االجتماعية، والجزء الثاني لقياس الصورة الذهنية للشركة، والجزء الثالث لقياس امليـزة التنافسية املستدامة، 
والجزء الرابع لقياس املتغيـرات الشخصية واملتغيـرات الوظيفية، وُصمَم البحث اعتماًدا على ثالثة فروض رئيسة. وتبيـن 
من االختبارات اإلحصائية وجود تأثيـر معنوي للمسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية للشركة، كما ثبت وجود تأثيـر 
معنوي للصورة الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة، وثبت أيضا وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة 

كمتغيـر وسيط في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة التنافسية املستدامة«.
وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات؛ لتعزيـز كل من املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة وامليـزة 

التنافسية املستدامة.

الكلمات املفتاحية: املسؤولية االجتماعية، الصورة الذهنية للشركة، امليـزة التنافسية املستدامة.

املقدمة
جــًدا، حيث  الكبيـرة  الصحية واالقتصادية واالجتماعية  املخاطر  العديد من  في   Covid-19 كــورونــا فيـروس  تسبب 
أصبح هذا الوباء أكثـر األزمات الصحية تأثيـًرا على واقع ومستقبل الدول بصفة عامة، وعلى مستوى األفراد بصفة خاصة 
 عــن التغييـرات الــتــي فرضها هــذا الــوبــاء على املجتمعات 

ً
النــتــشــاره الــســريــع فــي جميع دول الــعــالــم وفــي وقــت قــيــا�ســي، فــضــال

كالتباعد االجتماعي والحجر املنـزلي وتقييد حركة النشاط االقتصادي؛ وذلك من أجل تخفيف واحتواء انتشار هذا الوباء؛ 
لذا فقد أدركــت العديد من مؤسسات القطاع الخاص أنها غيـر معزولة عن املجتمع وتنبهت إلي ضــرورة توسعة نشاطاتها 
لتحسيـن ما هو أكثـر من النشاطات اإلنتاجية، ولعل أبـرز املفاهيم التي تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع 
التطورات املتسارعة في مختلف جوانب الحياة واحتواء األزمات هو مفهوم املسؤولية االجتماعية، إن تبني هذا املفهوم من 
قبل شركات القطاع الخاص ُيعزز تحويلها إلي شركاء في تحقيق تطويـر املجتمعات ومساعدتها في اتخاذ خطوات سريعة نحو 
التنمية املستدامة؛ األمر الذي يعزز الصورة الذهنية للشركة والتي تعتبـر أحد األصول االستـراتيجية التي تساعد في خلق 
بيئة مجتمعية للبقاء والتطور والتنافس. إن قواعد التنافس في السنوات األخيـرة قد تغيـرت بشكل كبيـر؛ حيث انتقلت من 

مرحلة التنافس وفق اقتصاديات الحجم إلى مرحلة املنافسة املعتمدة على االستدامة.

إن املنظمات اليوم تعمل في بيئة تتسم بأنها سريعة التغييـر وذات رغبات متجددة في أذواق العمالء؛ مما يستلزم معه 
بلوغ امليـزة التنافسية املستدامة املناسبة لقدراتها وإمكاناتها، والتي تمكن املنظمة من التفوق في مجال تخصصها من خالل 

تقديم املختلف واملتفرد لعمالئها واألفضل دائًما عن منافسيها.

 *  تم استالم البحث في مارس 2022، وقبل للنشر في مايو 2022، وتم نشره في يونيو 2022.
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سعى هذا البحث نحو تحديد تأثيـر املسؤولية االجتماعية في امليـزة التنافسية املستدامة في ظل التأثيـر الوسيط للصورة 
الــذهــنــيــة لــلــشــركــة بالتطبيق عــلــى مــجــمــوعــة شــركــات الــعــربــي. وتــبــيـــــن مــن االخــتــبــارات اإلحــصــائــيــة وجـــود تــأثــيـــــر مــعــنــوي للمسؤولية 
االجتماعية على الصورة الذهنية للشركة، كما ثبت وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة، 
وثبت أيضا وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة كمتغيـر وسيط في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة التنافسية 
املستدامة«. وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات؛ لتعزيـز كل من املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة وامليـزة 

التنافسية املستدامة.
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الدراسات السابقة
دراسات ربطت بيـن املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة

استهدفت دراسة )Hsu, 2018( تحديد مدي تأثيـر املسؤولية االجتماعية للشركة على الصورة الذهنية للشركة في 
ظل الــدور الوسيط لكل من الرضا ووالء العمالء. طبقت الــدراســة على عمالء شركة االتــصــاالت في تــايــوان. وكــان من أهم 
نتائج الدراسة: إن تبني املسؤولية االجتماعية للشركة يؤثـر تأثيـًرا إيجابًيا على كل من الصورة الذهنية للشركة في ظل الدور 

الوسيط لكل من رضا ووالء العمالء.

وفي نفس السياق تناولت دراسة )Hafez, 2018( تحديد التأثيـر الوسيط لكل من الصورة الذهنية للشركة والوعي 
بالعالمة التجارية في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وقيمة العالقة التجارية.

طبقت الدراسة على 200 من عمالء البنوك في القطاع العام والقطاع الخاص في بنجالديش. وتوصلت الدراسة إلى 
وجود تأثيـر إيجابي بيـن املسؤولية االجتماعية وكل من الصورة الذهنية للشركة والوعي بالعالمة التجارية واللذان يؤثـران 

على قيمة العالمة التجارية.

وتبنت دراسة )Alamgir & Uddin, 2017( تحديد تأثيـر املسؤولية االجتماعية للشركة على أداء الشركة من خالل 
تحديد التأثيـر الوسيط للصورة الذهنية للشركة. طبقت الدراسة على 125 من الشركات الصناعية في بنجالديش. وتوصلت 

الدراسة إلي وجود عالقة إيجابية بيـن املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية والتي تؤثـر بدورها على أداء الشركة.

دراسات تناولت العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة

اهــتــمــت دراســــة )Hasseb et al., 2019(بـــتـــوضـــيـــح دور الــتــحــديــات االجــتــمــاعــيــة)املــســئــولــيــة االجــتــمــاعــيــة، والــقــيــم   
في  املعلومات(  تكنولوجيا  تنفيذ  ونــجــاح  املعلومات،  لتكنولوجيا  اإلداريــــة  )املــــوارد  التكنولوجية  والتحديات  واملــعــتــقــدات( 
تحقيق ميـزة تنافسية مستدامة وأداء عمل مستدام. طبقت الدراسة على 182 من العامليـن اإلدارييـن في الشركات الصغيـرة 
واملتوسطة في ماليـزيا. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة معنوية بيـن التحديات االجتماعية )املسؤولية االجتماعية، 
التكنولوجية  التحديات  بيـن  الدراسة وجــود عالقة  نتائج  املستدامة، كما أظهرت  التنافسية  وامليـزة  والقيم واملعتقدات( 

وتعزيـز امليـزة التنافسية املستدامة واألداء املستدام.

 بينما توصلت دراسة )Ashraf & Himel, 2018( إلى تحديد العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة التنافسية 
املستدامة في ظل الــدور الوسيط لقيمة العالقة التجارية. حيث طبقت الدراسة على عشرة من بنوك القطاع الخاص في 
بنجالديش. وتوصلت الدراسة إلي أن أنشطة املسؤولية االجتماعية تساهم في تدعيم امليـزة التنافسية املستدامة للشركة 

وأن قيمة العالقة التجارية للشركة تتوسط العالقة بيـن كل من املسؤولية االجتماعية للشركة وامليـزة التنافسية لها.

وتناولت دراسة )Pant & Piansoongnern, 2017(تحديد تأثيـر املسؤولية االجتماعية على امليـزة التنافسية املستدامة 
للشركة. تمت الدراسة على شكل دراسة حالة لشركة املكرونة في نبال. تم عمل مقابالت شبه مهيكلة لجمع البيانات وقسم 
أصحاب املصلحة إلي مجموعتيـن األولــى ممثلة في أصحاب املصالح الداخلية وهم العامليـن في جميع املستويات اإلداريــة في 
واملسئوليـن  املحلي  املجتمع  وأعــضــاء  والعمالء  املورديـن  في  ممثليـن  الخارجية  املصالح  أصحاب  الثانية  واملجموعة  الشركة، 
امليـزة  إلــى أن وضــع استـراتيجيات خاصة باملسؤولية االجتماعية تساهم في تدعيم  الــدراســة  البيئية. وتوصلت  عن األنشطة 
التنافسية املستدامة، وأن إدارة أصحاب املصالح تعتبـر أداة تساهم في تعزيـز مبادرات املسؤولية االجتماعية وبيئة األعمال 

والتي تساعد على دعم امليـزة التنافسية املستدامة لألعمال ودعم التعاون املتبادل بيـن الشركة وأصحاب املصالح.

دراسات ربطت بيـن الصورة الذهنية للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة

استهدفت دراسة )Kim et al., 2012( تحديد تأثيـر امليـزة التنافسية املستدامة على استـراتيجية التسويق والتي تؤثـر 
بالفرص  في االلتحاق  الرغبة  التجارية والــلــذان يؤثـران بدورهما على  بدورها على الصورة الذهنية للشركة وقيمة العالمة 
الوظيفية. طبقت الدراسة على األطباء في املستشفيات العامة في كوريا. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
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الذهنية  الصورة  بدورها على كل من  تؤثـر  والتي  للشركة  التسويقية  االستـراتيجية  تؤثـر على  املستدامة  التنافسية  امليـزة 
 على رغبة أو نية األطباء لاللتحاق بفرص التوظيف داخل الشركة.

ً
للشركة وقيمة العالمة التجارية والتي تؤثـر إيجابيا

بينما بحثت دراسة )Amin et al., 2012( في تحديد تأثيـر االستـراتيجيات التسويقية واملتمثلة في )التوزيع، والتسعيـر، 
والتـرويج، وخدمات ما بعد البيع( على الصورة الذهنية للشركة وتأثيـر ذلك على قيمة العالمة التجارية، وأشارت الدراسة 
إلى أن الصورة الذهنية للشركة وقيمة العالمة التجارية يمثالن مصدًرا للميـزة التنافسية املستدامة. طبقت الدراسة على 
317 من عمالء سامسونج. وتوصلت الدراسة إلى أن االستـراتيجيات التسويقية للشركة تؤثـر على الصورة الذهنية والتي 

بدورها تؤثـر على قيمة العالمة التجارية واللذان بدورهما يعززان امليـزة التنافسية املستدامة. 

وفي نفس السياق تناولت دراسة )Milfelner & Pisnik, 2011( تحديد العناصر املؤثـرة على تحقيق امليـزة التنافسية 
املستدامة للفنادق. طبقت الدراسة على عينة من 1020 من السياح )نـزالء الفنادق( في سولفانيا. وتوصلت الدراسة إلي أن 
أهم العناصر املؤثـرة على تحقيق امليـزة التنافسية املستدامة تمثلت في الصورة الذهنية للفندق والجودة املدركة والقيمة 

املدركة ورضا العميل )نـزالء الفندق(.

تعقيب على الدراسات السابقة

تعمل الدراسة الحالية على سد الفجوة في األدبيات املتعلقة بكل من املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية وامليـزة 
التنافسية املستدامة؛ فقد تبيـن من استعراض البحوث السابقة ما يلي:

الوظيفي، -  الرضا  املتغيـرات مثل  بالعديد من  املسؤولية االجتماعية الرتباطها  أهمية  السابقة  الــدراســات  أبـرزت 
الوالء، الوعي بالعالمة التجارية، زيادة قيمة العالمة التجارية، األداء املستدام.

تناول العديد من الباحثيـن العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية باعتبار املسؤولية االجتماعية - 
متغيـًرا مستقال والصورة الذهنية متغيـًرا تابًعا وهو ما تبنته الدراسة الحالية.

باعتبار املسؤولية -  التنافسية املستدامة  بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة  الباحثيـن العالقة  العديد من  تناول 
االجتماعية متغيـًرا مستقال وامليـزة التنافسية املستدامة متغيـًرا تابًعا وهو ما تبنته الدراسة الحالية.

تناول العديد من الباحثيـن العالقة بيـن الصورة الذهنية وامليـزة التنافسية املستدامة باعتبار الصورة الذهنية - 
تابًعا، لكن  التنافسية املستدامة متغيـًرا مستقال وتــارة متغيـًرا  امليـزة  تابًعا، كذلك  متغيـًرا مستقال وتــارة متغيـًرا 

 وامليـزة التنافسية املستدامة متغيـًرا تابًعا.
ً
الدراسة الحالية تناولت الصورة الذهنية باعتبارها متغيـًرا مستقال

الــدراســة الحالية تناولت -  الــدراســات التي تناولت املسؤولية االجتماعية على العميل الخارجي لكن  ركــزت غالبية 
املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر العميل الداخلي )العامليـن(.

على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت العالقة بيـن الصورة الذهنية وامليـزة التنافسية ؛ إال أنه - 
بمراجعة جميع األبحاث املوجودة على بنك املعرفة تبيـن محدودية الدراسات التي تناولت الصورة الذهنية وامليـزة 

التنافسية املستدامة.

عدم وجود دراسة عربية أو أجنبية - في حدود علم الباحثة - ربطت بيـن املتغيـرات الثالثة، املمثلة في املسؤولية - 
االجتماعية، والصورة الذهنية، وامليـزة التنافسية املستدامة.

مشكلة البحث وأهميته

أدت األزمة الصحية العاملية الناجمة عن COVID-19 إلى أكثـر من 54، 075، 995 حالة إصابة. باإلضافة إلى 1313919 
World Health Organization, 2020( 2020(. وفي  حالة وفاة ومالييـن الحاالت املشتبه بها حول العالم حتى نهاية نوفمبـر 
ظل األزمة التي تشهدها دول العالم ومنها مصر واملتعلقة بتف�سي فيـروس كورونا املستجد ؛ وعلى الرغم من املخاطر الكبيـرة 
التي تسببت فيها هذه األزمــة إال أنها كشفت عن مستويات الرعاية الصحية، واحتياج كافة الــدول لها على الرغم من تفاوت 
هذا االحتياج من دولة إلى أخرى، كما أن هذه األزمة أكدت على أهمية املسؤولية االجتماعية؛ مما جعل املسؤولية االجتماعية 
 ألفراد ومؤسسات املجتمع من 

ً
تفرض نفسها وبقوة على الساحتيـن املحلية والدولية، وشهدت مفهوًما أكثـر تقدًما وشموال
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أجــل التعاطي مع هــذه الجائحة التي تتطلب تكاتفهم جميًعا للتخفيف من اآلثــار السلبية لها؛ األمــر الــذي أدى بــدوره إلى 
تغييـر الطريقة التي تتبعها الشركات لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع إعطاء أهمية أكبـر للدور الذي 
يجب أن تمارسه في املجتمع، ولذلك تسعى الشركات الحكومية والخاصة إلى اعتماد ممارسات واستـراتيجيات املسؤولية 
االجتماعية من أجل إرساء االلتـزام تجاه املجتمع بصفة عامة وتجاه الفئات الضعيفة بصفة خاصة, وإذا كان عام 2019 قد 
مهد الطريق نحو االهتمام باملسؤولية االجتماعية فإن عام 2022 وما بعده إنما سيكون إلعادة توجيه مبادرات املسؤولية 
العامليـن، وإعـــادة تجهيـز  بالدرجة األولــى على الحفاظ على األعــمــال والحفاظ على سالمة  التـركيـز  يتم  االجتماعية حيث 
املــوارد بسرعة نحو املعركة العاملية ضد الوباء، وسيتعيـن على الشركات أن تعيد النظر في خططها املستقبلية ملرحلة ما 
بعد األزمة لتكون أولى بنودها التـركيـز على صحة العامليـن. إن األسلوب الذي تستخدمه الشركة في تناولها لبـرامج املسؤولية 
االجتماعية لها بطريقة تتسم بالشفافية يعزز من صورتها الذهنية والتي تعد واحدة من أهم األصول االستـراتيجية لها ؛ مما 
ينعكس على نجاح عمل الشركة وتعزيـز هويتها التنافسية. إن اكتساب امليـزة التنافسية واستدامتها أضحي من املرتكزات 
والدعائم األساسية التي يقوم عليها أي نشاط اقتصادي يهدف إلي تحقيق أفضلية في السوق من خالل االستحواذ على جزء 

منه أو استقطاب أكبـر عدد من العمالء. 

وعلى الرغم من الدراسات العديدة التي تناولت املسؤولية االجتماعية إال أن معظمها ركزت على العميل الخارجي وهو 
املستهلك ولم تـركز على العميل الداخلي واملمثل في العامليـن في الشركة ؛لذا فإن هذه الدراسة حاولت التـركيـز على العميل 
الداخلي للشركة واملمثل في العامليـن ؛فضال عن أن كثيـر من الدراسات تناولت األبعاد املختلفة للمسؤولية االجتماعية 
واملتمثلة في: الُبعد االقتصادي، والُبعد االجتماعي، والُبعد القانوني، والُبعد الخيـري، والُبعد البيئي؛ إال أنه بمراجعة جميع 
الدراسات املوجودة في بنك املعرفة يالحظ عدم تناول الُبعد الصحي كمتغيـر مستقل للمسؤولية االجتماعية، حيث يتم 
دمجه تحت أحد أبعاد املسؤولية االجتماعية باستثناء دراسة )بوزريق، 2020( والتي أشارت إلى أهمية وجوده كُبعد مستقل 
وخاصة في ظل وباء كورونا املستجد إال إنه لم يتم وضع مقياس للمسؤولية االجتماعية يعكس الُبعد الصحي ويتم تطبيقه 
في البيئة العربية، مما استدعى الباحثة إلى تبني الُبعد الصحي كُبعد مستقل وقامت بصياغة عبارات خاصة لهذا الُبعد 

وعرضه على املحكميـن والتأكد من صدق وثبات املقياس. 

 وعلى الرغم من الدراسات السابقة التي تناولت كل من املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية وامليـزة التنافسية 
املستدامة؛ إال إنه حتى تاريخه لم تجد الباحثة دراســة تناولت هذه املتغيـرات مًعا؛ مما استدعى الباحثة القيام بدراسة 

العالقة بيـن هذه املتغيـرات.

 ألهمية القطاع الخاص والــدور الحيوي الــذي يلعبه في قاطرة التنمية من حيث أن القطاع الخاص في مصر 
ً
ونظرا

يمثل أكثـر من 55% حجم الشركات العاملة حاليا، فقد تم تطبيق الدراسة في أحدى شركات القطاع الخاص وهي مجموعة 
شركات العربي.

عد شركات العربي من أهم الشركات الصناعية في مصر والشرق األوسط وتعمل مجموعة العربي في مجال تصنيع وتجارة 
ُ
 ت

وتسويق األجهزة املنـزلية، وتصدر مجموعة العربي سلع إلكتـرونية وسلع استهالكية معمرة ألكثـر من 22 دولة عربية وأفريقية.   

 وفي ضوء الدراسة االستكشافية التي تمت داخل مجموعة شركات العربي ومن خالل االعتماد على البيانات الثانوية 
وإجراء مقابالت مع املديـريـن في مجموعة شركات العربي، أسفرت النتائج عن اآلتي:-

في مجال املسؤولية االجتماعية بشكل عام قامت مجموعة العربي باآلتي:
تعكس رؤية وفلسفة مجموعة شركات العربي املسؤولية االجتماعية »نحن العربي عائلة واملسؤولية االجتماعية - 

أسلوب حياتنا«.

إلــى تمكيـن املجتمع املحلى مــن خــالل النهوض بالبحث -  تــهــدف  الــتــي  أطلقت مجموعة العربي عـــددا مــن املــبــادرات 
املــدارس بسبورات تعليمية وشاشات عــرض وأجهزه الب  بتـزويد  التفاعلي، حيث قامت  التعليم  العلمي ومرافق 
توب وتابلت، كما قامت الشركة بتوزيع 5000 حقيبة مدرسية على الطالب الفقيـرة، وتقديم منح كاملة للباحثيـن 

الستكمال درجة املاجستيـر في مجال التكنولوجيا في الجامعة املصرية اليابانية.
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على صعيد الصحة: أطلقت عدد من املبادرات منها حملة التبـرع بالدم ؛حيث وفرت الحملة اختبارات دم مجانية - 
تنقية  بتـزويد 75375 أجهزة  بالدم، كما اهتمت  التبـرع  العامليـن على  باستخدام أدوات آمنة ومعقمة لتشجيع 

الهواء للتخلص من الفيـروسات والكائنات الدقيقة الضارة.

دعم األمهات املعيلة واأليتام واألسر الفقيـرة، كما تهتم مجموعة شركات العربي بذوي االحتياجات الخاصة وذوي - 
اإلعاقات، فضال عن تلبية احتياجات املجتمع املحلي من مياه الشرب.

 -.ISO14001 اهتمام مجموعة العربي باملمارسات البيئية والتي حصلت بسببها على شهادة

وعلى مستوى املمارسات العمالية قامت الشركة باآلتي:
تغطية شاملة للتأميـن الطبي لجميع العامليـن من خالل مستشفى العربي، وتوفيـر خدمات الرعاية الطبية، كما - 

توفر مجموعة العربي املرونة في ساعات العمل لرعاية الطفل األول، مع منح إجازة الوضع مدفوعة األجر.

إنشاء العربي عيادة في كل مبنى إداري وفي مصانعها لتوفيـر العالج واإلسعافات األولية. كما توفر الشركة تدريبات - 
شهرية للعامليـن في مكان العمل للتعامل مع الحرائق وكيفية إخالء املبنى. 

االعتـراف بإنجازات العامليـن حيث يحصل الذيـن خدموا في الشركة ملدة 10 سنوات على عمرة ممولة بالكامل، - 
كما يتم تقديم جوائز لتكريم العامليـن املتوفيـن في »يــوم الــوفــاء«، كذلك تكريم األمهات املثاليات ضمن حملة 

“شكرا يا أمي«  

وفى أزمة كورونا فإن ممارسات مجموعة شركات العربي تمثلت في:

الحميات  مستشفيات  بــإمــداد  لقيامها  بــاإلضــافــة  األجـــر،  مــدفــوعــة  أسبوعيـن  إجـــازة  عامليها  بمنح  املجموعة  قــامــت 
والحجر الصحي بأجهزة لتنقية الهواء من خالل مؤسسة العربي لتنمية املجتمع، وذلك للمساهمة في عالج الحاالت املصابة 
30 ألــف أســرة على مستوى الجمهورية، كما ألزمت  بالفيـروس، عــالوة على قيامها بتوصيل مساعدات غذائية ألكثـر من 
الالزمة  واألدوات  املـــواد  وتوفيـر  صيانة  عملية  كــل  وبعد  قبل  الــذاتــي  والتعقيم  التطهيـر  بعمليات  لديها  العامليـن  الشركة 
بيـن  التقارب  العامليـن على خطوط اإلنــتــاج من خــالل فواصل للحد من  الوقاية والتطهيـر، كما تم عــزل جميع  لعمليات 

بعضهم البعض، باإلضافة إلى توفيـر أدوات الوقاية الالزمة لهم مثل القفازات البالستيكية واألقنعة الطبية.

وفــي ضــوء مــا تــم عــرضــه مــن الـــدراســـات السابقة وفــي ضــوء الــدراســة االستكشافية يمكن وضــع مشكلة الــدراســة في 
التساؤل اآلتي: ما دور املسؤولية االجتماعية للشركة في ظل جائحة كورونا في تحقيق امليـزة التنافسية املستدامة من 

خالل التأثيـر الوسيط للصورة الذهنية للشركة؟  

أهداف البحث
تحديد تـأثيـر املسؤولية االجتماعية للشركة على الصورة الذهنية.- 

تحديد تـأثيـر إدراك الصورة الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة.- 

تحديد التأثيـر الوسيط للصورة الذهنية للشركة في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية للشركة وامليـزة التنافسية - 
املستدامة. 

فروض البحث
مجموعة -  فــي  للشركة  الذهنية  الــصــورة  على  االجتماعية  للمسؤولية  معنوي  تأثيـر  وجـــود  »يــتــوقــع  األول  الــفــرض 

شركات العربي محل البحث«.

الفرض الثاني »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة - 
شركات العربي محل البحث«.

الفرض الثالث »يتوقع وجــود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة كمتغيـر وسيط في العالقة بيـن املسؤولية - 
االجتماعية وامليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث«. 



دور املسؤولية االجتماعية في ظل جائحة كورونا في تعزيز امليزة التنافسية املستدامة ...

174

ــــوء األهـــــــــــداف والـــــفـــــروض  ــ ــــي ضـ ــ وفـ
السابقة يمكن وضع الرسم التخطيطي 
التأثيـرية  للعالقات  مقتـرح  كإطار  التالي 
واالرتــبــاطــيــة ملــتــغــيـــــرات الـــدراســـة، وذلــك 

كما هو موضح في الشكل رقم )1(.

منهجية البحث
مجتمع البحث وعينته

يــــشــــمــــل مـــجـــتـــمـــع الــــبــــحــــث جــمــيــع 
الــعــامــلــيـــــن فـــي مــجــمــوعــة شـــرـكــات الــعــربــي 
بـرنامج  تم استخدام   .40000 وعددهم 
لــتــحــديــد   Sample Size Calculator

حـــجـــم الـــعـــيـــنـــة، وقـــــد بـــلـــغ حـــجـــم الــعــيــنــة 381 مـــفـــردة 
وذلك عند مستوى ثقة 95% وحدود خطأ )±5%(. تم 
اختيار عينة عشوائية طبقية من املديـريـن في مستوى 
ومستوى  الــوســطــى،  اإلدارة  ومــســتــوى  العليا،  اإلدارة 
)أصحاب  الشركة  في  عليهم  ويطلق  التنفيذية  اإلدارة 
الياقات البيضاء( وتم التطبيق على مجمعات الشركة 

في )القاهرة، قويسنا، قليوب(. 

ــــت قــــوائــــم االســـتـــقـــصـــاء عـــلـــى مـــفـــردات  ــــد وزعــ وقـ
العينة، وتم استـرداد عدد 330 قائمة؛ وبذلك يتضح عدد القوائم الصالحة للتحليل بمعدل استـرداد %87

متغيـرات البحث واملقاييس املستخدمة

اشتمل البحث على املتغيـر املستقل املتمثل في املسؤولية االجتماعية، واملتغيـر الوسيط املتمثل في الصورة الذهنية 
للشركة، واملتغيـر التابع وهو امليـزة التنافسية املستدامة.

تم استخدام أدوات القياس على النحو التالي:

املقياس األول: املتغيـر املستقل  1-

 )Vázquez & Hernandez, 2014( تم قياس املسؤولية االجتماعية باستخدام مقياس

ويتكون املقياس من 33 عباره موزعة على ثالثة أبعاد: الُبعد االجتماعي، والُبعد االقتصادي، والُبعد البيئي، كما تم 
إضافة الُبعد الصحي، وتم تصميم عبارات خاصة بهذا الُبعد وعدد عبارته 11عبارة.

 وبذلك تمثل عدد عبارات املقياس النهائي 44 عبارة موزعة على النحو التالي:

-         الُبعد االقتصادي وعبارته من رقم 26-15-  الُبعد االجتماعي وعبارته من رقم 14-1.   

-        الُبعد الصحي وعبارته من رقم 44-34-  الُبعد البيئي وعبارته من رقم 33-27  

املقياس الثاني: املتغيـر الوسيط )الصورة الذهنية( 2-

تم قياس الصورة الذهنية باستخدام مقياس )Ling- Hsu, 2018( واملكون من 9 عبارات وهي العبارات من رقم 53-45

املقياس الثالث: املتغيـر التابع )امليـزة التنافسية املستدامة( 3-

)Vinayan, 2012( تم قياس امليـزة التنافسية املستدامة باستخدام مقياس

 

شكل رقم )1(:نموذج الدراسة  

جدول رقم )1(
توزيع العامليـن في عينة البحث على مجمعات الشركة

عدد أصحاب مجمعات الشركة
توزيع عينة البحث على النسبةالياقات البيضاء

املجمعات املختارة
381× = 57.5219%4187مجمع العربي بالقاهرة
381× = 30.6116%2225 مجمع العربي بفويسنا
381× = 11.746%850 مجمع العربي بقليوب

100381%7262اإلجمالي
املصدر: إدارة املوارد البشرية بشركة العربي
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واملكون من أربعة أبعاد موزعة على النحو التالي:

-        االستجابة التنظيمية وعبارتها من رقم 63-59.-  فاعلية إدارة سلسلة اإلمداد وعبارتها من رقم 58-54.   

-         االبتكار وتميـز املنتجات وعبارته من رقم 73-65.-  قيادة التكلفة وعبارتها من رقم 68-64.   

األساليب اإلحصائية

في ضوء أهداف البحث وإلثبات صحة أو عدم صحة فروضها قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

اإلحصاء الوصفي:  1-

وتمثل في: املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري. 

اإلحصاء التحليلي:  2-

التحليل العاملي التوكيدي )Confirmatory Factor Analysis )CFA  لقياس صالحية البناء للمقاييس املستخدمة - 
في الدراسة.

اختبار الثبات ألفا كرونباخ Alpha Cronbach للتحقق من ثبات مقاييس البحث.- 

مصفوفة ارتباط بيـرسون لتحديد قوة العالقة بيـن متغيـرات البحث واتجاهها. - 

تأثيـًرا على -  أبــعــاد املتغيـر املستقل  أســلــوب االنــحــدار البسيط، وأســلــوب االنــحــدار الخطي املتعدد لتحديد أكثـر 
املتغيـر التابع.

وجود -  في  التابع  املتغيـر  في  املستقل  للمتغيـر  املباشرة  غيـر  التأثيـرات  معنوية  لقياس   Sobel Test سوبل  اختبار 
املتغيـر الوسيط.

العزم -  هياكل  تحليل  باستخدام   )SEM(  Structural Equation Modeling الهيكلية  املــعــادالت  نمذجة  اختبار 
Analysis of Moment Structures واسُتخِدم بـرنامج Amos 22، ويتضمن هذا االختبار قياس العالقات الخطية 
املباشرة وغيـر املباشرة بيـن املتغيـرات الكامنة واملشاهدة. ويعد هذا األسلوب األنسب لتحليل البيانات متعددة 
املتغيـرات واختبار الفرضيات؛ حيث يـراعي هذا األسلوب خطأ القياس، ويسمح هذا االختبار بقياس العالقات 

املعقدة بيـن واحد أو أكثـر من املتغيـرات املستقلة وواحد أو أكثـر من املتغيـرات التابعة.

تقنيـن املقياس

ثبات وصدق املحتوى ملتغيـرات البحث

لقد أخذت الباحثة في االعتبار التأكد من صدق املقياس وفًقا للصدق املنطقي والصدق اإلحصائي.

فيما يتعلق بالصدق املنطقي أو صدق املحكميـن، فقد ُعِرَض املقياس على عشرة من األكاديمييـن، وثالثة عشر من 
مديـري اإلدارات بالشركة. وقد تم التأكد من الصدق املنطقي لألداة.

أما بالنسبة للصدق اإلحصائي، فقد اسُتخِدم كل من معامل ثبات ألفا كرونباخ والصدق العاملي. 

معامل ثبات ألفا كرونباخ أ- 

اسُتخِدم كل من معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات محتوى متغيـرات 
البحث، وقد تبيـن ما يلي:

معامل الثبات إلجمالي محاور املسؤولية االجتماعية )0,654( مما يدل على - 
الثبات املرتفع الذي انعكس أثـره في الصدق الذاتي؛ حيث بلغ )0,808(.

معامل الثبات للصورة الذهنية للشركة )0,834(، مما يدل على الثبات - 
املرتفع الذي انعكس أثـره في الصدق الذاتي؛ حيث بلغ )0,913(. 

التنافسية املستدامة )0,705(، مما يدل -  امليـزة  الثبات إلجمالي  معامل 
عــلــى الــثــبــات املــرتــفــع الــــذي انــعــكــس أثـــــره فــي الــصــدق الـــذاتـــي؛ حــيــث بلغ 

)0,839(. ويوضح ذلك جدول رقم )2(.

جدول رقم )2(
معامالت الثبات والصدق الذاتي لكل من 
املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية 

للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة 
باستخدام ألفا كرونباخ

معامل املحــاور
الثبات

معامل 
الصدق

0,6540,808املسؤولية االجتماعية
0,8340,913الصورة الذهنية

0,7050,839امليـزة التنافسية املستدامة
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الصدق العاملي ب- 

التوكيدي  العاملي  التحليل  اسُتخِدم 
 Confirmatory Factor Analysis
من  للتأكد   ،Amos 22 ببـرنامج  باالستعانة 
جــدول  ويــوضــح  املستخدمة،  املقاييس  بنية 
ــــم )3( مـــــؤشـــــرات اخــــتــــبــــار جـــــــودة نـــمـــوذج  رقــ
التحليل العاملي التوكيدي لكال من املتغيـر 
واملتغيـر  االجــتــمــاعــيــة(  )املــســؤولــيــة  املستقل 
التابع  واملتغيـر  الذهنية(  )الــصــورة  الوسيط 
)امليـزة التنافسية املستدامة( والتي تشيـر إلى 
جودة تطابق مرتفعة لكل نموذج من نماذج 
الــدراســة الــثــالثــة وقـــدرة كــل نــمــوذج مــن تلك 

النماذج على التعبيـر عن البيانات الفعلية.

قيم   )4(  ،)3(  ،)2( األشـــكـــال  تــوضــح 
والُبعد  فقرة  كــل  بيـن  املعيارية  التشبعات 
ــامــــل( الــــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه فــيــمــا يــعــرف  )الــــعــ
 Convergent( الــتــقــاربــي  الــبــنــائــي  بــالــصــدق 
Validity(، كذلك قيم تشبعات كل محور 
)ُبعد( من املحاور الفرعية )أبعاد املتغيـر( 
مع بقية املحاور )األبــعــاد(، وذلــك بالنسبة 
ملــقــايــيــس الــــدراســــة الـــثـــالثـــة. وعـــــادة مـــا يتم 
قــبــول قــيــمــة الــتــشــبــع إذا ـكــان يــفــســر %50 
بحد أدنى )وبعض الدراسات يقبلها بنسبة 
40%( من التبايـن بيـن الفقرة والُبعد الذي 
املعياري  الكلي  التبايـن  أن  )إذ  إلــيــه  تنتمي 
يساوى واحــد صحيح(. كما يتضح أن قيم 
تشبعات املحاور )األبعاد( قيم مقبولة تقع 
ضــمــن الـــحـــدود املــقــبــولــة للتشبعات. وبــنــاء 
على تلك النتائج يتم التأكيد على الصدق 
ــيـــدي لـــفـــقـــرات كــــل ُبــــعــــد تــم  ــتـــوكـ الـــبـــنـــائـــي الـ
افتـراضه مع أبعاد املتغيـر الذي تنتمي إليه. 
كما بينت النتائج أن جميع قيم مستويات 

الــداللــة كــانــت أقــل مــن 0.001 مما يعني داللـــة قيم التحميل من 
الناحية اإلحصائية عند مستوى معنوية =0.05

ومـــن هــنــا، يمكن الــقــول أن املــقــايــيــس املستخدمة فــي هــذه 
الدراسة تتمتع بالصدق للعديد من األسباب:

 -Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samply-  مقياس
 ).962( قيمته  بــلــغــت  والــــذي   ing Adequacy )KMO(
لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــتــه )941.( 
لــلــصــورة الــذهــنــيــة لــلــشــركــة كــمــا بــلــغــت قــيــمــتــه )959.( 

 

شكل رقم )3(: تشبعات كل محور من املحاور الفرعية مع   
كل محور من املحاور مقياس الصورة الذهنية للشركة

جدول رقم )3( 
مؤشرات اختبار جودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد متغيـرات الدراسة

املؤشرات

     املتغيـر املستقل
املسؤولية االجتماعية

    املتغيـر الوسيط
الصورة الذهنية

املتغيـر التابع
امليـزة التنافسية املستدامة

القيمة 
القيمة القيمة املثلىالناتجة

القيمة القيمة املثلىالناتجة
القيمة املثلىالناتجة

CMIN/df3.157>2, <53.433>2, <53.635>2, <5
GFI0.9030.90 -1.000.9740.90 -1.000.9310.90 -1.00
CFI0.9090.90 -1.000.9540.90 -1.000.9170.90 -1.00
NFI0.8960.90 -1.000.9260.90 -1.000.8190.90 -1.00

RMR0.050 0.08 أقل من 0.0460.08أقل من 0.0150.08أقل من
RMSEA0.0420.00– 0.080.0130.00– 0.080.0570.00– 0.08

  نتيجة جودة 
مرتفعةمرتفعةمرتفعةالتطابق

املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 

شكل رقم )2(: تشبعات كل محور من املحاور الفرعية مع كل محور من املحاور   
مقياس املسؤولية االجتماعية
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لــلــمــيـــــزة الــتــنــافــســيــة املــســتــدامــة 
وجميع القيم أكبـر من .50 وهذا 

يدل على سالمه حجم العينة.

 - Bartlett’s درجة املعنوية الختبار
تــــســــاوي   Test of Sphericity
ارتباطات  وجـــود  يعني  مما   .000
بيـن متغيـرات الدراسة، ويوضح 

ذلك جدول رقم )4(.

حدود الدراسة

حدود موضوعية: 1-

تـــنـــاولـــت الــــدراســــة تــحــديــد تــأثــيـــــر - 
املسؤولية االجتماعية على امليـزة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة املـــســـتـــدامـــة فــــي ظــل 

الــتــأثــيـــــر الــوســيــط لــلــصــورة الــذهــنــيــة لــلــشــركــة، 
وِقيسْت املسؤولية االجتماعية من خالل أبعاد 
مــحــددة دون غيـرها مــن األبــعــاد األخـــرى تمثلت 
ــتـــمـــاعـــي، والـــُبـــعـــد االقـــتـــصـــادي،  ــــي: الـــُبـــعـــد االجـ فـ

والُبعد البيئي، والُبعد الصحي.

ِقـــيـــســـْت الــــصــــورة الــذهــنــيــة لــلــشــركــة مـــن خــالل - 
مقياس أحادي الُبعد، والذي يعكسه مجموعة 

من العبارات. 

ِقيسْت امليـزة التنافسية املستدامة من خالل أبعاد محددة تمثلت في: فاعلية إدارة سلسلة اإلمداد، واالستجابة - 
التنظيمية، وقيادة التكلفة، واالبتكار وتمييـز املنتجات.

ْت الدراسة على شركات ومصانع العربي. 2-
َ

ق ّبِ
ُ
حدود مكانية: ط

ْت الدراسة على أصحاب الياقات البيضاء واملتمثلة في املديـريـن في جميع املستويات اإلدارية)اإلدارة  3-
َ

ق ّبِ
ُ
حدود بشرية: ط

العليا، اإلدارة الوسطى، اإلدارة التنفيذية(. 

جريت الدراسة امليدانية في الفتـرة من2021/10/5 حتى 2021/12/25. 4-
ُ
حدود زمنية: أ

اإلطار املعرفي واملفاهيمي ملتغيـرات البحث
Social Responsibility  املسؤولية االجتماعية

مفهوم املسؤولية االجتماعية 1-

ُيعد مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات من املفاهيم الديناميكية املتطورة طبقا للتغيـرات التي يشهدها العالم 
سواء كانت تغييـرات )اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وصحية(. وقد تناول العديد من الباحثيـن هذا املفهوم. 

الشركات ورجــال األعــمــال بممارسة  »التـزام أصحاب  )Bowen, 2013: 6( أن املسؤولية االجتماعية هي  فقد عرفها 
سياساتهم واتخاذ قراراتهم ومتابعة خطط العمل املرغوب فيها بما يخدم أهداف وقيم املجتمع«.

بينما يـرى )Carrol 2016: 2( بأنها »التوقعات االقتصادية والقانونية واألخالقية من قبل املجتمع تجاه املنظمات في 
وقت معيـن« وأشار )Lateef & Akinsulor,2021: 149( إلى أن املسؤولية االجتماعية »التـزام الشركات بالنظر إلى الجوانب 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومحاولة إحداث التوازن بينهم أثناء تنفيذ أنشطتها املختلفة في ضوء املعاييـر والقواعد 

والقوانيـن التي تعكس مدى االهتمام باملجتمع وأصحاب املصلحة«.

جدول رقم)4( 
KMO, Bartlett’s اختبار

اختبار      متغيـرات الدراسة
KMO

’    Bartlettاختبار
املعنويةدرجات الحريةقيمة كا 2

96224414.361946.000.املسؤولية االجتماعية
9413663.57836.000.الصورة الذهنية للشركة

9599539.667190.000.امليـزة التنافسية املستدامة

 

شكل رقم )4(: تشبعات كل محور من املحاور الفرعية مع كل محور من املحاور   
مقياس امليـزة التنافسية املستدامة
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أنشطتها  فيها  تــمــارس  الــتــي  املجتمعات  تــجــاه  املنظمات  »الــتـــــزام  بأنها  االجتماعية  املسئولية  الباحثة  وتــعــرف 
وأعمالها عن طريق بـرامج واستـراتيجيات طوعية تجمع بيـن القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية 

لضمان خلق بيئة عمل مناسبة ومستدامة«. 

نظريات املسؤولية االجتماعية 2-

أشارت دراسة )Brin & Nehme, 2019( أنه يمكن تصنيف نظريات املسؤولية االجتماعية إلى ثالث مجموعات رئيسة 
متمثلة في:

نظرية هرم كارول للمسؤولية االجتماعية للشركات Carrol CSR Pyramidأ- 

عرف هذه النظرية 
ُ
وضع كارول نظرية محددة للطريقة التي تتفاعل بها الشركة مع املجتمع املحيط والعالم بأسره، وت

باسم هرم كارول للمسؤولية االجتماعية للشركات وتتكون نظرية كارول من أربع التـزامات، والتي تن�سئ أساًسا أو بنية تحتية 
ملسؤوليات العمل تجاه املجتمع.

ـكـارول أن الشركات يجب أن تطبق املسؤولية االجتماعية من خــالل تحقيق األهــداف  الرئيسة لهرم  تتمثل الفكرة 
االقتصادية في املستوى األول من أجل الحفاظ على االستدامة والربحية. عندها فقط يمكن أن ينتقل إلى املرحلة التالية 
وهي االلتـزام بالقوانيـن وااللتـزامات اإلقليمية والدولية. يأتي بعد ذلك املستوى الثالث، وهو االلتـزام باملعاييـر األخالقية. 

وأخيـًرا تحقيق املستوى األخيـر حيث تساهم الشركات في املسؤوليات الخيـرية التي يتطلبها املجتمع.

نظرية أصحاب املصلحة The Stakeholder Theory ب- 

بنى هذه النظرية على فكرة مؤداها أن مديـري الشركات والقادة يجب أن يكونوا أكثـر استجابة ملصالح املجتمع ككل، 
ُ
ت

من خالل دمج مشاركة أصحاب املصلحة في مجالس إدارة الشركة. بمعنى أن كل فئة من أصحاب املصلحة ُيمثلها عضو 
واحد على األقل في مجلس إدارة الشركة، وال ُيخفي املديـريـن بالشركات أي معلومات عن أصحاب املصالح. باإلضافة إلى 

قيام مجلس إدارة الشركة بوضع استـراتيجية ملواءمة أهداف كل من الشركة وأصحاب املصلحة.

نظرية املحصلة الثالثية (The Triple Bottom Line Theory )TBLج- 

يجب أن توازن الشركة بيـن املستويات الثالثة للمسؤولية االجتماعية واملتمثلة في)االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي(، 
من أجل تحقيق االستدامة. 

الُبعد االقتصادي Economic Dimension: وفقا لنظرية املحصلة الثالثية )TPL( فإن األهم بالنسبة للشركات - 
ــــاح عــلــى املــــدى الــطــويــل. وتــتــمــكــن الــشــركــات من  لــيــس فــقــط تحقيق أربــــاح مــرتــفــعــة، وإنــمــا اســتــدامــة تحقيق األربـ
تحقيق أرباح مستدامة وذلك من خالل رسم خطة استـراتيجية واضحة، وحساب النفقات والضرائب، والتنبؤ 

بالتغيـرات، ودراسة وتقييم السوق.

الُبعد االجتماعي  Social Dimension: يجب أن تهتم الشركات بالُبعد االجتماعي باإلضافة إلى االهتمام بالشؤون - 
املالية. في ظل نظرية املحصلة الثالثية )TPL( فيجب على الشركات استدامة األداء االجتماعي، للتمكن من تحقيق 
املسؤولية االجتماعية للشركات. ولكن بما أن املجتمعات تختلف من مكان ألخــر، يجب على كل شركة أن تجمع 
بيانات من الحكومة فيما يخص الشؤون االجتماعية، مثل معدالت البطالة، وحقوق اإلنسان، واإلناث املشاركة 
في القوى العاملة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة. وبعد تحديد أولويات املجتمع، 
يجب على املساهميـن اتخاذ قرارات لتلبية أكبـر قدر ممكن من االحتياجات االجتماعية. فحرص الشركات على تلبية 

احتياجات ومتطلبات املجتمع املحيط بقدر اإلمكان يعمل على استقرار النشاط االجتماعي على املدى الطويل. 

الُبعد البيئي   Environmental Dimension: االستدامة البيئية هي واحدة من املفاهيم الرئيسة في إطار هذه - 
النظرية، فإذا لم تهتم الشركات بالُبعد البيئي فإن األجيال القادمة لن تكون قادره على التمتع بنفس نوعية الحياة 
التي تتمتع بها اآلن. لذا يجب على الشركات االنتباه للتغيـرات البيئية، مع الحرص على استهالك املوارد الطبيعية، 
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واالمتثال للقوانيـن البيئية. وأن تحرص الشركات على استخدام مصادر الطاقة البديلة لتقليل استهالك املصادر 
التقليدية للطاقة، ويجب أن تحافظ على مصادر الهواء واملياه آمنة، مع التخلص من النفايات السامة والصلبة 

بالطرق الصحيحة لكيال تؤثـر على البيئة. فكل هذه العوامل تحافظ على االستدامة البيئية.

وسوف يتبنى البحث الحالي التـركيـز على املسؤولية االجتماعية باالعتماد على نظرية املحصلة الثالثية )TBL( نظًرا 
لتـركيـزها على االستدامة وارتباطها بتحقيق امليـزة التنافسية املستدامة؛ إال أن الباحثة أضافت الُبعد الصحي نظًرا ألهميته 
وبصفة خاصة في ظل كورونا، ولم يعد كافيا في ظل األزمة العاملية أن يتم دمجه تحت ُبعد املسؤولية االجتماعية بل يجب 

أن يتم وضعه كُبعد مستقل يعكس أهمية هذا الُبعد.

فــي قائمة -  فــي نشاطها الــجــانــب الــصــحــي ووضــعــه  فــي مــراعــاة الــشــركــات  Healthy Dimension: يتمثل  الــُبــعــد الــصــحــي 
أولوياتها، وقيامها باتخاذ كل االحتياطات الالزمة للحفاظ على صحة العامليـن والعمالء واملساهمة في حفظ الصحة 
لــألزمــات الصحية  تأهًبا  التوفيـر  تــودع في حــزم  العامة، ووضــع خطط استعداد وتصدي لألوبئة، وتخصيص نفقات 
املفاجئة مع إنشاء وثيقة إرشادات صحية أو مدونة سلوكية تجاه الصحة إذا اقتضت الحاجة ذلك« )بوزريق، 2020(.

 Corporate Image الصورة الذهنية للشركة

مفهوم الصورة الذهنية للشركة: 1-

تعتبـر الصورة الذهنية أداة استـراتيجية لتحقيق القيمة ومساعدة املنظمة في تحقيق أهدافها وبناء سمعتها فيما 
التي يصعب  املـــوارد  مــن  تعتبـر  الشركة  إن صــورة  املنظمة.  والــخــدمــات وعلى مستوى  واملنتجات  التجارية  بالعالمة  يتعلق 
Main- )تقليدها ؛حيث أن صورة الشركة القوية تنمو خالل فتـرة طويلة من الزمن لتصبح عامل رئيس لتحقيق التنافسية 

ardes,et.al, 2021(. وتعرف الصورة الذهنية طبقا لدراسة )Balmer et al., 2019( أنها »مجموع اإلدراكــات واالنطباعات 
عن املنظمة والتي تجعل أصحاب املصلحة والجمهور يكونوا رأيا حول هويتها«، بينما تـرى دراسة )Song et al., 2019( أن 
املنتجات والخدمات«  تقدم  التي  الشركة  أو  التجارية  بالعالمة  يتعلق  للعميل فيما  الــذاتــي  الذهنية هي »اإلدراك  الــصــورة 
وُيعرفها )Ni et al., 2020( بأنها »تشيـر الصورة الذهنية إلى االنطباعات العامة للعميل عن الشركة والتي تعتمد على إدراك 

جودة الخدمة«.

وتـري الباحثة أن الصورة الذهنية للشركة هي:

إيجابية أو سلبية  التي يكونها أصــحــاب املصلحة تجاه الشركة ســواء  »املعتقدات واألفــكــار واملــشــاعــر واالنــطــبــاعــات 
والناتجة عن الخبـرات والتفاعالت مع الشركة«.

وتتكون الصورة الذهنية للشركة من جزأيـن، وهما املكون العاطفي، واملكون الوظيفي، وكالهما يعززان قيمة الشركة. 
املشاعر  نتيجة  تتكون  والــتــي  النفسية  باملظاهر  النف�سي  املــكــون  يـرتبط  بينما  املــلــمــوس،  بالجزء  يـرتبط  الوظيفي  واملــكــون 

.)Ni et al., 2020( والسلوك

كيفية تشكيل الصورة الذهنية للشركة 2-

أشارت دراسة )Roper and Davies, 2007( أن الصورة الذهنية للشركة تتشكل نتيجة اهتمامات أصحاب املصلحة 
الداخلييـن )العامليـن، واملديـريـن، واإلدارة العليا( واملالك. وهؤالء لهم دور في تشكيل صورة ذهنية للشركة فيما يتعلق بـربحيتها. 

بينما أشــارت دراســة )Hong & Huang, 2021( إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تساعد في تشكيل الصورة 
الذهنية للشركة واملتمثلة في: االنطباع العام الذي يكونه العميل عن كيان وسلوك املنظمة مثل االسم، وفلسفة املنظمة، 
وخدمات املنظمة للمجتمع واألعمال التي تقوم بها، باإلضافة إلى التأثيـر املتبادل للعميل والناجم عن التفاعل مع الشركة، 

وخبـرات العميل، واملعرفة عن الشركة.

وقد أشارت دراسة )Triatmanto et al., 2021( إلى أن تطور نظم املعلومات الرقمية كان لها دور في تشكيل الصورة 
 عن التفاعل بيـن العميل الداخلي )العامليـن( والعميل الخارجي من خالل هذه النظم.

ً
الذهنية للشركة فضال

كــمــا أشــــارت دراســــة )Zhang et al., 2019( أن الــصــورة الــذهــنــيــة للشركة تتشكل مــن خـــالل تــطــور مــفــهــوم العالمة 
التجارية؛ حيث إن تطور العالمة التجارية يشكل في النهاية صورة الشركة. 
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بينما رأت دراسة )Heinberg et al., 2018( أن الصورة الذهنية تتكون نتيجة آراء العمالء وأصحاب املصلحة، والناس، 
واإلعالن، واألطراف األخرى.  

في  يــدركــه أصــحــاب املصلحة  مــا  نتيجة  الــصــورة أن الذهنية للشركة تتكون  )Balmer, 2012( أن  تـــــرى دراســـة  بينما 
عقولهم عن االستـراتيجية التسويقية للشركة، فالصورة الذهنية للشركة تعبـر عن مدى الجهد املبذول من قبل الشركة 

لتحقيق آمال ورؤى أصحاب املصلحة والجمهور. 

وأخيـرا تـرى دراسة )Christelle, 2012( أن الصورة الذهنية للشركة إنما تتشكل نتيجة املنتجات والخدمات املعروضة، 
وسلوكيات أعضاء املنظمة، وثقافة الشركة، واتصاالت الشركة.

أنواع الصور الذهنية 3-

أشارت دراسة )Chiu & Hsu, 2010( إلى أنواع الصورة الذهنية والتي تتمثل في:

املجتمع وهي أ-  في  الشركة عضو أسا�سي  أن  املستهلك  يـري  حيث   :Institution Image للمؤسسة الذهنية  الصورة 
تنقسم إلى نوعيـن:

الصورة الذهنية للشركة Corporate Image: وهي تتكون ألن الشركة جزء من املجتمع كما أن أنشطة الشركة - 
التي تقدمها للمجتمع تنعكس على انطباع أفراد املجتمع والتي تتشكل من خاللها الصورة الذهنية للشركة. 

الصورة الذهنية للمتجر Store Image: والتي تنجم عن الخبـرة التي تكونت عن املنتجات والخدمات ومن خاللها - 
يتم الحكم على الشركة وتكويـن الصورة الذهنية لها.

وهى ب-  الشركة  إلدارة  التشغيلية  األنشطة  نتيجة  تتشكل  والــتــي   :Functional Image الوظيفية  الذهنية  الــصــورة 
تتكون من عده أنواع:

الصورة الذهنية للخدمة Service Image: والتي تتشكل نتيجة إدراك املستهلك للخدمات املحددة التي يتم تقديمها - 
من قبل الشركة مثل الكفاءة وقابلية التطبيق.

وجــودة -  والخصومات  السعر  عن  املستهلكيـن  انطباعات  نتيجة  وتتكون   :Price Image للسعر  الذهنية  الــصــورة 
املنتجات والخدمات.

الصورة الذهنية التـرويجية Promotion Image: وتتكون نتيجة إدراك املستهلك لطرق تـرويج املنتجات.- 

الصورة الذهنية للسلعة Commodity Image: وتتكون نتيجة إدراك املستهلك ملنتجات الشركة وهى عده أنواع:ج- 

الصورة الذهنية للمنتج Product Image:  وتتشكل نتيجة إدراك املستهلك لنطاق وقابلية التطبيق وجودة املنتج.- 

الصورة الذهنية للعالمة التجارية Brand Image:  وتتكون نتيجة إدراك املستهلك السم العالمة التجارية للشركة.- 

الصورة الذهنية لخط العالمة التجارية Brand-Line Image: إدراك املستهلك لتصميم العالمة التجارية والتغليف - 
وخصائص املنتج.

وفي دراسة )Rindell, et al.,2010( أشارت إلى أنه يمكن تقسيم الصورة الذهنية إلى نوعيـن: 

الصورة الذهنية التقليدية Image Heritage: والتي تتكون نتيجة الخبـرات املاضية للمستهلك.- 

الصورة الذهنية نتيجة االستخدام Image in Use: والتي تتشكل نتيجة أنشطة الشركة.- 

وقد أشارت الدراسة إلى أنه يجب مراجعة الصورة الذهنية باستمرار وتحديثها طبًقا آلراء ومعتقدات وقيم الجمهور.

  Sustainable Competitive Advantage امليـزة التنافسية املستدامة

مفهوم امليـزة التنافسية املستدامة 1-

تواجه منظمات األعمال العديد من التحديات ومن أهمها العمل في ظل بيئة تتميـز بالتعقد والتغيـر املستمر، فضال عن 
ظروف عدم التأكد. كذلك تعتبـر من أهم التحديات بناء ميـزة تنافسية واستدامة تلك امليـزة التنافسية، حيث يعتبـر السعي 

لتحقيق استدامة امليـزة التنافسية استـراتيجية ضرورية تسعى املنظمات إلى تحقيقها لتعزيـز فعالية أدائها االستـراتيجي.
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وعرفت دراسة )Zawawi & Abd Wahab, 2019( امليـزة التنافسية املستدامة هي »اإلطار الذي من خالله يتم 
االستفادة من رأس مال املنظمات أفضل استفادة من خالل اقتناص فرص األعمال الحالية بشكل كامل، باإلضافة 

إلى اقتناص واستثمار املوارد األخرى لضمان استدامة وتغييـر موقعها التناف�سي في املستقبل«. 

 وأشــارت دراســة )Kuncro & Suriani, 2018( إلى أن امليـزة التنافسية املستدامة هي »خلق قيمة تسعى من خاللها 
التنافسية  املــيـــــزة   )Nguyen & Tran, 2021( بينما عــرفــت دراســــة  الـــســـوق«.  فــي  باملنافسة  مــدفــوعــة  االبــتــكــار  إلـــى  املنظمة 
ا على 

ً
املستدامة بأنها »أصول الشركة أو سماتها أو قدراتها التي يصعب تكرارها أو تجاوزها، وتساعد في تحقيق مركًزا متفوق

املنافسيـن على املدى الطويل«. 

وتعرف الباحثة امليـزة التنافسية املستدامة أنها »الخصائص التي تنفرد بها املنظمة عن باقي املنظمات، وهذا 
التفرد يتم من خالل استيعاب املنظمة ملقدراتها الجوهرية واالستفادة من مهاراتها وكفاءتها واستغالل مواردها بما 

يمكنها من التفوق على منافسيها«

أبعاد امليـزة التنافسية املستدامة  2-

أبــعــاد  امليـزة  الــدراســة  تتناول  التنافسية املستدامة. وســوف  امليـزة  أبعاد  بتناول  تختلف وجهات النظر فيما يتعلق 
وهــذه   )Vinayan et al.,2012( عــن  نقال   )Montgomey & Porter, 2009( لــدراســة   

ً
وفــقــا املستدامة  التنافسية 

األبعاد متمثلة في:

فاعلية إدارة سلسلة اإلمداد Effective Supply Chain Managementأ- 

تعتبـر إدارة سلسلة اإلمــداد من االستـراتيجيات التشغيلية لتحسيـن الفاعلية في القرن الحادي والعشرون وتعرف 
إدارة سلسلة اإلمداد بأنها »إدارة عالقات املنبع واملصب مع املورديـن والعمالء لتقديم قيمة للعمالء بأقل تكلفة«.

وتتمثل فاعلية إدارة سلسلة اإلمــداد في تحديد تدفق املــواد واملعلومات واألمــوال عبـر سلسلة التوريد من املورديـن 
لسلسلة  الفعالة  واإلدارة  اإلنــتــاج.  التـركيـز على  مــع  املستهلك  إلــي  النهاية  وفــي  التجزئة  وتــجــار  املستودعات  إلــى  واملصنعيـن 
اإلمــداد تخلق قيمة للمنتجات باالعتماد على الوقت والشكل وامللكية واملكان، فهي تعتبـر شبكة من التسهيالت وخيارات 
في التوزيع والتي تنجز وظائف شــراء املــواد وتحويل املــواد إلي منتجات نهائية، وتوزيعها للعمالء النهائييـن. إن تحسيـن أداء 
سلسلة اإلمداد إنما يتم من خالل ربط العمليات الداخلية والعالقة الخارجية مع املورديـن وهذا يتطلب التنسيق والتعاون 

والتكامل بيـن املنظمة واملورديـن والعمالء.

االستجابة التنظيمية Organizational Responsivenessب- 

تشيـر إلى قدرة املنظمة على االستجابة لبيئتها الخارجية بطريقة مناسبة كما تعرف بأنها تبادل املعرفة بيـن األفراد 
والذي يؤثـر على قدرة املنظمة على االستجابة للبيئة املتغيـرة بأسلوب مناسب.

ومع انتقال املنظمات إلي القرن الحادي والعشرون يطالب العمالء واألسواق بإنتاج منتجات مخصصة بكميات أقل 
وهذا يتطلب من املنظمات أن تتميـز باالستباقية والفهم ملتطلبات البيئة الخارجية وظروف السوق؛ ولذلك تعمل الكثيـر 
من املنظمات على إعادة هيكلة منظماتهم. لذلك فمفهوم االستجابة إنما يـركز بشكل أسا�سي على تغييـر احتياجات العمالء.

قيادة التكلفة Cost Leadershipج- 

قيادة التكلفة في الصناعة إنما يتم من خالل وضع مجموعة من السياسات الوظيفية التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف 
وهذا من خالل التخطيط االستـراتيجي الشامل ووضع تكاليف أقل مقارنة باملنافسيـن. وهذا يتحقق من خالل التـركيـز على 
الكفاءة، وتتحقق الكفاءة من خالل االقتصاديات املختلفة في التصنيع والتوزيع مثل وفورات الحجم واالهتمام باألنشطة 
التسويقية. وعلى املنظمات إزالة وتغييـر جميع األنشطة التي ال توفر لها ميـزة التكلفة والبحث عن طرق لتخفيض التكلفة 
أو البحث عن اإلنتاج الكبيـر ووفورات الحجم، وتخفيض تكلفة املدخالت، وإتاحة املواد الخام والتكنولوجيا واالستعانة 

باملصادر الخارجية Outsource والتي يمكن أن تساعدها في تحقيق ميـزة التكلفة.



دور املسؤولية االجتماعية في ظل جائحة كورونا في تعزيز امليزة التنافسية املستدامة ...

182

االبتكار وتميـز املنتجات Product Differentiation and Innovationد- 

الهدف األسا�سي من تمييـز املنتجات تقليل املنافسة السعرية؛ وبالتالي يمكن للمنظمة أن تحقق االحتكار من خالل 
أنــه يتيح للمنظمة الحرية في التسعيـر. وُيــعــرف التمييـز بأنه وجــود اختالف في املنتج عن غيـره من  التميـز للمنتجات كما 
املنتجات التي تتنافس معه في السوق. ويعتبـر التميـز عنصر جذب للمستهلك املهتم بالجودة الفريدة للمنتج ؛ مما يجعله 
يدفع سعًرا أعلى لهذا املنتج مقارنة باملنتجات املعيارية األخرى. ويشيـر االبتكار إلى قبول وتنفيذ أفكار وعمليات ومنتجات 

وخدمات جديدة.

املـــدى الطويل  إنــتــاج، ويعتبـر االبــتــكــار ضـــرورة لبقاء املنظمة على  فــي تصميم منتج جــديــد، وعملية  ويظهر االبــتــكــار 
وتحقيق التميـز.

نتائج البحث امليداني
تقييم إدراك العامليـن ملتغيـرات البحث على النحو التالي:

ــيــــاس املــــطــــبــــق فـــــي الــــبــــحــــث أمـــكـــن  ــقــ ــتــــخــــدام املــ بــــاســ
حــســاب املــتــوســط الــحــســابــي واالنــــحــــراف املـــعـــيـــاري، لكل 
مـــن املـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة والــــصــــورة الــذهــنــيــة واملــيـــــزة 
التنافسية املستدامة، كما هو موضح بالجدول رقم )5(.

ويتضح من الجدول رقم )5( اآلتي:

للشركة: 	  االجتماعية  باملسؤولية  يتعلق  فيما 
ــــردات عـــيـــنـــة الـــبـــحـــث  ــفــ ــ ــــاهـــــات مــ أظـــــهـــــرت اتـــــجـ

ا في إجمالي املسؤولية االجتماعية بمتوسط حسابي قدره )3,76(، وانحراف معياري )0,39(؛  اتجاًها عاًما إيجابيًّ
ختبـر البيانات 

ُ
حيث إن درجة املتوسط الحسابي أو ما تعرف )Cut-Point( حسب املقياس الخما�سي ) 3 فأكثـر( وت

 على عدم املوافقة، وتمثل )3( درجة محايد، وتمثل )5، 4( 
ً

في ضوئها، وكانت على النحو التالي: تمثل )2، 1( دليال
 على املوافقة.

ً
دليال

وهذا االتجاه اإليجابي لدى مفردات البحث إنما يعكس اهتمام الشركة بتنفيذ بـرامج املسؤولية االجتماعية حيث 	 
أن الشركة تـرى أن لديها التـزام تجاه املجتمع الــذي تمارس فيه أنشطتها وأعمالها وذلــك من خالل تنفيذ بـرامج 
واستـراتيجيات طوعية تجمع بيـن الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية والذي اتضح من خالل 

الدراسة االستكشافية والبيانات الثانوية للشركة مدى التـزام الشركة بتنفيذ هذه البـرامج. 

ا نحو الصورة 	  فيما يتعلق بالصورة الذهنية للشركة: أظهرت اتجاهات مفردات عينة البحث اتجاًها عاًما إيجابيًّ
الذهنية للشركة بمتوسط حسابي قدره )3,73(، وانحراف معياري )0,47(؛ وهذا يدل على وجود معتقدات وأفكار 

ومشاعر وانطباعات إيجابية يكونها العامليـن تجاه الشركة والناتجة عن الخبـرات والتفاعالت مع الشركة.

ا نحو 	  فيما يتعلق امليـزة التنافسية املستدامة للشركة: أظهرت اتجاهات مفردات عينة البحث اتجاًها عاًما إيجابيًّ
امليـزة التنافسية املستدامة للشركة بمتوسط حسابي قــدره )3,80(، وانــحــراف معياري )0,43(؛ وهــذا يــدل على 
فــي نفس مــجــال األعــمــال، وهـــذا التفرد يتم مــن خالل  وجـــود خصائص تنفرد بها الشركة مقارنة بباقي الــشــركــات 
استيعاب الشركة ملقدراتها الجوهرية واالستفادة من مهارتها وكفاءتها واستغاللها ملواردها بما يمكنها من التفوق 
على املنافسيـن واالحتفاظ بهذا التفرد والتفوق لفتـرة طويلة بسبب صعوبة محاكاة هذا التفرد من قبل املنافسيـن.   

نتائج اختبار فروض البحث

يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاص باختبار فروض البحث على النحو التالي:

اختبار الفرض األول 1-

تم اختبار الفرض األول من فروض البحث على اآلتي: »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للمسؤولية االجتماعية على الصورة 
الذهنية للشركة في مجموعة شركات العربي محل البحث« من خالل ما يلي:-

جدول رقم )5(
افات املعيارية ملتغيـرات البحث املتوسطات واالنحر

املتوسط العددمتغيـرات البحث
الحسابي

االنحراف 
املعياري

3303,760,39املتوسط العام إلجمالي املسؤولية االجتماعية
3303,730,47املتوسط العام الصورة الذهنية للشركة

3303,800,43املتوسط العام إلجمالي امليـزة التنافسية املستدامة



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2022

183

قياس معنوية العالقة بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة: أ- 

نــمــوذج االنــحــدار املتعدد لتحديد أكثـر أبعاد   تــم قياس العالقة مــن خــالل مصفوفة ارتــبــاط بيـرسون، ومــن خــالل 
املسؤولية االجتماعية تأثيـًرا على الصورة الذهنية للشركة. 

مصفوفة االرتباط بيـن أبعاد املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة   - 

ــــاط بـــيـــــــن أبــــعــــاد املـــســـؤولـــيـــة  ــبــ ــ ــــاه عــــالقــــات االرتــ ــــوة واتـــــجـ  لـــتـــحـــديـــد قــ
االرتــبــاط،  تم استخدام معامالت  للشركة  الذهنية  والــصــورة  االجتماعية 

ويوضح ذلك جدول رقم )6(.

بالنظر في مصفوفة االرتباط رقم)6( يتضح اآلتي:

تــوجــد عــالقــة ارتــبــاط معنوية وطــرديــة بيـن كــل مــن أبــعــاد املسؤولية 
االجتماعية )الُبعد االجتماعي، والُبعد االقتصادي، والُبعد البيئي، والُبعد 
الصحي( والصورة الذهنية للشركة؛ حيث كان معامل االرتباط على النحو 
تــبــاًعــا )678., 781.,  716., 791.( وهـــو دال إحــصــائــًيــا عــنــد مستوى  الــتــالــي 

معنوية أقل من )0,01(، وتدل على أنه كلما زادت أبعاد املسؤولية االجتماعية للشركة واملتمثلة في )الُبعد االجتماعي، والُبعد 
االقتصادي، والُبعد البيئي، والُبعد الصحي( ارتفع مستوى إدراك الصورة الذهنية للشركة.

نموذج تحليل االنحدار املتعدد لتحديد تأثيـر أكثـر أبعاد املسؤولية االجتماعية تأثيـًرا على الصورة الذهنية للشركة- 

تـــم اســـتـــخـــدام نـــمـــوذج االنــــحــــدار املــتــعــدد 
لتحديد أكثـر أبعاد املسؤولية االجتماعية تأثيـًرا 
عــلــى الـــصـــورة الــذهــنــيــة لــلــشــركــة، كــمــا يــوضــحــه 

جدول رقم )7(.

يتضح من الجدول السابق رقم )7(

ثــبــت مــعــنــويــة نـــمـــوذج االنـــحـــدار حيث 	 
بـــداللـــة   )474.612( ف  قــيــمــة  بــلــغــت 

إحصائية )000.(

 	 )0.854(   R2 الـــتـــحـــديـــد  مـــعـــامـــل  بـــلـــغ 
ــــــرات املــســتــقــلــة  ــــذا يـــــدل أن املـــتـــغـــيـ ــ وهـ

في  املتمثل  التابع،  املتغيـر  في  الكلي  التغيـر  الصحي( تفسر )0.85%( من  والُبعد  )الُبعد االقتصادي،  في  املتمثلة 
الصورة الذهنية، وباقي النسبة تـرجع إلى الخطأ العشوائي في املعادلة، أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخرى 

كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج، أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.

الذهنية للشركة تمثل 	  تأثيـًرا على الصورة  املتغيـرات املستقلة األكثـر  )T.Test( نجد أن  باستخدام اختبار »ت« 
في الُبعد االقتصادي والذي احتل املرتبة األولى في التأثيـر؛ حيث بلغت قيمة »ت« املحسوبة )8.030(، وهو دالة 
الُبعد االجتماعي  تأثيـر معنوي لكل مــن  لــم يثبت وجــود  بينما   ،)0,001( أقــل مــن  إحصائيا عند مستوى معنويه 

والُبعد البيئي على الصورة الذهنية للشركة.

يمكن وضع معادلة النموذج على النحو التالي:- 	 

الصورة الذهنية للشركة = 156.الثابت + 604. الُبعد االقتصادي + 166. الُبعد الصحي.

زيــادة قدرها وحدة  إن كل  أي  البحث،  للشركة محل  الذهنية  بالصورة  التنبؤ  يمكن  السابقة  الجبـرية  املعادلة  من 
0,60، كما أن كل زيــادة  واحــدة في الُبعد االقتصادي تــؤدي إلــى زيــادة في إدراك العامليـن للصورة الذهنية للشركة بحوالي 

قدرها وحدة واحدة في الُبعد الصحي تؤدي إلى زيادة في إدراك العامليـن للصورة الذهنية للشركة بنحو 0,17.

جدول رقم )6(
مصفوفة االرتباط بيـن أبعاد املسؤولية 

االجتماعية والصورة الذهنية للشركة
أبعاد املسؤولية 

االجتماعية
معامل االرتباط مع 

املعنويةالصورة الذهنية للشركة

دالة**678.البعد االجتماعي
دالة**781.البعد االقتصادي

دالة**716.البعد البيئي
دالة**791.البعد الصحي

جدول رقم)7( 
نموذج االنحدار املتعدد لتحديد أكثـر أبعاد املسؤولية االجتماعية تأثيـًرا 

على الصورة الذهنية للشركة

املتغيـر 
التابع

املتغيـرات 
املستقلة

املعلمات 
Bi املقدرة

اختبار “ف”اختبار “ت”
R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

1561.798.073.الثابت

الصورة 
الذهنية 
للشركة

0711.121.263.البعد االجتماعي

474.612.000 0.854
6048.030.000.البعد االقتصادي 

1091.295.196.البعد البيئي
1662.887.004.البعد الصحي
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ويــالحــظ أن الُبعد االقــتــصــادي احتل املرتبة األولـــى فــي التأثيـر على الــصــورة الذهنية للشركة وهــذا يــدل على اهتمام 
الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة لعمالئها مقارنة بالسعر، ومدى موافقة املنتجات والخدمات ملعاييـر الجودة العاملية 
الشركة  وتـزويد  الــســوق،  في  بمنافسيها  مقارنة  والخدمات  املنتجات  على  والجيدة  الكافية  للضمانات  وتقديمها  واملحلية، 
عمالئها بمعلومات دقيقة وكاملة عن املنتجات والخدمات، فضال عن تعزيـز الشركة عالقتها مع املورديـن، واهتمامها بإقامة 
شراكات مع الشركات األخرى التي تتعامل في نفس املجال، فضال عن جديتها في التعامل مع شكاوى العمالء كل ذلك يعزز 

من الصورة الفعلية اإليجابية التي يكونها العامليـن عن الشركة. 

قياس معنوية العالقة بيـن إجمالي املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة: ب- 

تم قياس العالقة من خالل مصفوفة ارتباط بيـرسون، ومن خالل نموذج االنحدار البسيط لتحديد تأثيـر إجمالي 
املسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية للشركة. 

مصفوفة االرتباط بيـن إجمالي املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية للشركة   - 

تم استخدام معامل االرتباط لتحديد قوة واتجاه عالقات 
املــســؤولــيــة االجتماعية والــصــورة الذهنية  بيـن إجــمــالــي  االرتــبــاط 

للشركة، ويوضح ذلك جدول رقم )8(.

بالنظر في مصفوفة االرتباط يتضح اآلتي:

توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية بيـن إجمالي املسؤولية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــصـــــورة الـــذهـــنـــيـــة لـــلـــشـــركـــة؛ حـــيـــث ـكــــان مــعــامــل 

االرتباط )812.( وهو دال إحصائًيا عند مستوى معنوية أقل من )0,01(، وتدل على أنه كلما زادت املسؤولية االجتماعية 
للشركة ارتفع مستوى إدراك الصورة الذهنية للشركة.

نموذج تحليل االنحدار الخطي البسيط - 
ــــة  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــــر إجــــــمــــــالــــــي املـ ــــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــد تـ ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ لـ
الذهنية  الــصــورة  على  تأثيـًرا  االجتماعية 

للشركة

تحليل االنـــحـــدار الخطي  تــم اســتــخــدام 
الــبــســيــط لــتــحــديــد تــأثــيـــــر إجـــمـــالـــي املــســؤولــيــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــأثـــيـــــــرا عـــلـــى الـــــصـــــورة الـــذهـــنـــيـــة 

للشركة كما يوضحه جدول رقم )9( 

يتضح من الجدول السابق رقم )9(

ثبت معنوية نموذج االنحدار حيث بلغت قيمة ف )1694.248( بداللة إحصائية )000.(.	 

بلغ معامل التحديدR2  )0.838( وهذا يدل أن املتغيـر املستقل املتمثل في املسؤولية االجتماعية يفسر)84.%( 	 
من التغيـر الكلي في املتغيـر التابع، املتمثل في الصورة الذهنية وباقي النسبة تـرجع إلى الخطأ العشوائي في املعادلة، 
أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج، أو الختالف طبيعة نموذج 

االنحدار عن النموذج الخطي.

باستخدام اختبار »ت« )T.Test( بلغت قيمة »ت« املحسوبة )41.161(، وهو دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 	 
أقل من )0,001(، مما يدل على وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية على امليـزة التنافسية املستدامة.

يمكن وضع معادلة النموذج على النحو التالي:- 	 

الصورة الذهنية للشركة = 138. الثابت + 954. إجمالي املسؤولية االجتماعية

زيــادة قدرها وحدة  إن كل  أي  البحث،  للشركة محل  الذهنية  بالصورة  التنبؤ  يمكن  السابقة  الجبـرية  املعادلة  من 
واحدة في املسؤولية االجتماعية تؤدي إلى زيادة في إدراك العامليـن للصورة الذهنية للشركة بحوالي 0,95. 

جدول رقم )8( 
مصفوفة االرتباط بيـن إجمالي املسؤولية االجتماعية 

والصورة الذهنية للشركة

معامل االرتباط مع املتغيـر
املعنويةالصورة الذهنية للشركة

دالة**812.إجمالي املسؤولية االجتماعية

جدول رقم)9( 
تحليل االنحدار الخطي البسيط لتحديد تأثيـر إجمالي املسؤولية االجتماعية 

على الصورة الذهنية للشركة

املتغيـرات 
املستقلة

املعلمات 
Bi املقدرة

اختبار “ف”اختبار “ت”
RR2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمةاملتغيـر التابع

الصورة 
الذهنية

1381.570.117.الثابت
1694.248.000.915.838 املسؤولية 

95441.161.000.االجتماعية
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يــدل على اهتمام الشركة بتلبية احتجاجات ومتطلبات املجتمع قــدر اإلمــكــان مــن خــالل االهــتــمــام بتخفيض  وهــذا 
معدالت البطالة في املجتمع من خالل خلق فرص عمل داخل الشركة واهتمامها بتوظيف اإلناث داخل الشركة، واهتمامها 
 عن اهتمام الشركة ليس فقط بتحقيق األرباح املرتفعة، وإنما استدامة تحقيق األرباح؛ 

ً
بدعم الخدمات التعليمية فضال

تهتم  املحتملة، كما  بالتغييـرات  والتنبؤ  السوق  بدراسة وتقييم  تنفيذ خطط استـراتيجية واضحة، واالهتمام  من خــالل 
الشركة باألجيال القادمة وأن تكون هذه األجيال قادرة على التمتع بنفس نوعية الحياه التي تتمتع بها اآلن من خالل االمتثال 
للقوانيـن البيئية واالهتمام بالتخلص من النفايات السامة والصلبة بالطرق الصحية، والحفاظ على مصادر الهواء واملياه 
آمنة مع التخلص من النفايات السامة والصلبة بالطرق الصحيحة لكي ال تؤثـر على البيئة وحتى يمكن تحقيق االستدامة 
البيئية، كما تهتم الشركة بالُبعد الصحي والذي تمثل في وجود إدارة للتعامل مع األزمات املفاجئة، والحرص على وضع خطط 
التعامل  باألوبئة وكيفية  يتعلق  للعامليـن فيما  املستمرة  التوعية   عن 

ً
املفاجئة، فضال الصحية  تأهًبا لألزمات  مستقبلية 

معها. كما تهتم الشركة بوضع خطة تضمن سالمة العامليـن وتجهيـز املكاتب بوسائل العزل ومواد التعقيم، وتوفيـر كافة 
املستلزمات الطبية للعامليـن األكثـر عرضة لألمراض، كما تسهل الشركة العمل من املنـزل دون أي استقطاع من األجور، 

 عن اهتمام الشركة بتوزيع أدلة استـرشادية في حالة األوبئة توضح كيفية التعامل مع األوبئة وطرق الوقاية منها.
ً
فضال

وتــبــنــي الــشــركــة هـــذه الــجــوانــب املختلفة الــتــي تعكس الــتـــــزامــهــا بــبـــــرامــج املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة يــعــزز مــن االنــطــبــاعــات 
اإليجابية التي يكونها العامليـن عن املنظمة. 

مما سبق يتضح صحة الــفــرض األول مــن فــروض البحث والـــذي ينص على »يتوقع وجــود تأثيـر معنوي للمسؤولية 
االجتماعية على الصورة الذهنية للشركة في مجموعة شركات العربي محل البحث«. 

اختبار الفرض الثاني: 2-

تــم اختبار الــفــرض الثاني مــن فــروض البحث والـــذي ينص على اآلتـــي: »يتوقع وجــود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية 
للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث« من خالل ما يلي:-

قياس معنوية العالقة بيـن الصورة الذهنية للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة: أ- 

 تم قياس العالقة من خالل مصفوفة ارتباط بيـرسون، ومن خالل نموذج االنحدار البسيط لتحديد تأثيـر الصورة 
الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة.  

مصفوفة االرتباط بيـن الصورة الذهنية للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة   - 

لتحديد قـــوة واتــجــاه عــالقــات االرتـــبـــاط بيـن الــصــورة الــذهــنــيــة للشركة واملــيـــــزة التنافسية املــســتــدامــة تــم اســتــخــدام 
معامالت االرتباط، ويوضح ذلك جدول رقم )10(.

بالنظر في جدول رقم )10( يتضح اآلتي:

توجد عالقة ارتباط معنوية وطردية بيـن كل من الصورة الذهنية 
للشركة وامليـزة التنافسية املستدامة ؛ حيث كان معامل االرتباط على 
النحو التالي تباًعا )764.( وهو دال إحصائًيا عند مستوى معنوية أقل 
من )0,01( وتــدل على أنه كلما ارتفع مستوى إدراك الصورة الذهنية 

للشركة أدى ذلك إلى زيادة امليـزة التنافسية املستدامة.  

ـــدار الــبــســيــط -  ــ ــحـ ــ  نــــمــــوذج تــحــلــيــل االنــ
ــــر الـــــــصـــــــورة الـــذهـــنـــيـــة  ـــ ــيــ ــتــــحــــديــــد تــــأثــ لــ
ــــزة الـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــ ـــ ــ ــيــ ــ ــى املــ ــ ــلـ ــ لــــلــــشــــركــــة عـ

املستدامة 

تحليل االنــحــدار الخطي  تم استخدام 
الــبــســيــط لــتــحــديــد تــأثــيـــــر الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة كما 

يوضحه جدول رقم )11(.

جدول رقم)10( 
مصفوفة االرتباط بيـن الصورة الذهنية للشركة 

وامليـزة التنافسية املستدامة 

معامل االرتباط مع امليـزة املتغيـر املستقل
املعنويةالتنافسية املستدامة

دالة764.**الصورة الذهنية للشركة

جدول رقم )11( 
تحليل االنحدار الخطي البسيط لتحديد تأثيـر الصورة الذهنية للشركة 

على امليـزة التنافسية املستدامة 

املتغيـر التابع
املتغيـرات 
املستقلة

املعلمات 
Bi املقدرة

اختبار “ف”اختبار “ت”
R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

4705.593.0001568.095.الثابت
امليـزة التنافسية 

املستدامة
الصورة الذهنية 

88439.599.000.000.827.للشركة
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يتضح من الجدول السابق رقم )11(

ثبت معنوية نموذج االنحدار حيث بلغت قيمة ف)1568.095( بداللة إحصائية )000.(.	 

بلغ معامل التحديد )0.827( R2 وهذا يدل أن املتغيـر املستقل املتمثل في الصورة الذهنية يفسر)0.83%( من 	 
التغيـر الكلي في املتغيـر التابع، املتمثل في امليـزة التنافسية املستدامة، وباقي النسبة تـرجع إلى الخطأ العشوائي 
في املعادلة، أو ربما لعدم إدراج متغيـرات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج، أو الختالف 

طبيعة نموذج االنحدار عن النموذج الخطي.

باستخدام اختبار »ت« )T.Test( بلغت قيمة »ت« املحسوبة )39.599(، وهو دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 	 
أقل من )0,001(، مما يدل على وجود تأثيـر معوني للصورة الذهنية على امليـزة التنافسية املستدامة.

يمكن وضع معادلة النموذج على النحو التالي:- 	 

امليـزة التنافسية املستدامة = 470.الثابت + 884. الصورة الذهنية للشركة 

زيــادة  البحث، أي إن كل  في الشركة محل  التنافسية املستدامة  بامليـزة  التنبؤ  السابقة يمكن  الجبـرية  املعادلة  من 
قدرها وحدة واحدة في الصورة الذهنية للشركة تؤدي إلى زيادة في امليـزة التنافسية املستدامة بحوالي 0,88. وهذا يدل على 
أن وجــود انطباعات إيجابية من قبل أصحاب املصلحة عن الشركة يعزز من رغبة الشركة على تحقيق املوقع التناف�سي 
للشركة فــي الــســوق واســتــدامــتــه مــن خـــالل تطبيق االســتـــــراتــيــجــيــات الــفــريــدة، وتــولــيــد قيمة مــضــافــة بــاالعــتــمــاد عــلــى املـــوارد 

والقدرات الفريدة والتي يصعب على املنافسيـن تقليدها من أجل تعزيـز االنطباعات اإليجابية من قبل أصحاب املصلحة.

مما سبق يتضح صحة الفرض الثاني من فــروض البحث والــذي ينص على »يتوقع وجــود تأثيـر معنوي للصورة 
الذهنية للشركة على امليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث«.

اختبار الفرض الثالث 3-

 تم اختبار الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص على »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة 
كــمــتــغــيـــــر وســـيـــط فـــي الـــعـــالقـــة بــيـــــن املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
العربي  شــركــات  مجموعة  فــي  املستدامة  التنافسية  واملــيـــــزة 
محل البحث »من خالل استخدام اختبار سوبل ونمذجة 
املــبــاشــر وغيـر  التأثيـر  تــحــديــد  الهيكلية الخــتــبــار  املـــعـــادالت 
املــبــاشــر والــكــلــي بــيـــــن املــتــغــيـــــرات، وقــيــم مــعــلــمــات مــســارات 
العالقات التأثيـرية بيـن متغيـرات نموذج الدراسة، ويلخص 
جـــــدول رقــــم )12( نــتــائــج ســـوبـــل، وجـــــدول رقــــم )13( نــتــائــج 
تحليل املسار لقياس العالقة بيـن متغيـرات وأبعاد نموذج 
الدراسة، كما يوضح الشكل رقم )5( قيم معلمات مسارات 

العالقات التأثيـرية.

 غيـر مباشر ذو داللــة إحصائية للمتغيـر الوسيط، حيث بلغت 
ً
وكما يتضح من الجدول رقــم )12( فــإن هناك تأثيـرا

قيمة Z–Value في اختبار سوبل )8.6570( أي أكبـر من القيمة )1.96( عند مستوى معنوية )000.(.

جدول رقم )13(
نتائج تحليل املسار لقياس العالقة بين متغيرات وأبعاد نموذج الدراسة

املســـــــــــــــــــار
معلمة املسار 

)التأثيـر املباشر(
Beta

معلمة املسار
)التأثيـر غيـر 

املباشر(

التأثيـر 
الكلي

الخطأ 
املعياري

S.E.

قيمة
CR

مستوى 
املعنوية 

)P( املحسوبة
***0.930.03131.196----0.93املسؤولية االجتماعية ← الصورة الذهنية

***0.2530.0583.962----0.253الصورة الذهنية ← امليـزة التنافسية املستدامة
***0.6920.2360.9280.06510.075املسؤولية االجتماعية ← الصورة الذهنية ← امليـزة التنافسية املستدامة

جدول رقم )12(
نتائج اختبار سوبل

األثـر مسار املتغيـر الوسيط
Effect

الخطأ 
املعياري 

S.E.

 Z-
value

مستوى 
املعنوية 

)P(املحسوبة
املسؤولية االجتماعية ← 

الصورة الذهنية للشركة ← 
امليـزة التنافسية املستدامة

   .4071   .0470   8.6570***.000

*** دال إحصائًيا عند مستوى معنوية )0,001(
املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي
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CMIN/D.F= 2.381 )TH.=2 -5(, GFI=0. 869 )TH.= 0.90 -1.00(, CFI=0.891)TH.= 0.90 -1.00(, NFI=0.887 )TH.= 0.90 -1.00(,RMSEA= 0.028 
)TH.= 0.00– 0.08(,  p<0.001 ***

شكل رقم )5(: قيم معلمات مسار العالقات التأثيـرية بيـن متغيـرات نموذج الدراسة

يتضح من الشكل رقم )5( وجدول رقم )13( ما يلي:

بلغ -  البيئي« حيث  في »البعد  في نموذج تحليل املسار تمثل  في املسؤولية االجتماعية للشركة  تأثيـًرا  أكثـر األبعاد 
معامل التأثيـر )0.98( وهذا يدل على اهتمام الشركة بتحقيق االستدامة البيئية من خالل االستثمار في األنشطة 
التي ال تؤدي إلى اإلضــرار بالبيئة، واهتمام الشركة بتخفيض التأثيـرات السلبية على البيئة املحيطة حيث تهتم 
الشركة باستخدام مواد صديقة للبيئة كما تهتم بإنتاج منتجات صديقة للبيئة، واالهتمام بالتخلص من النفايات 

السامة والصلبة بالطرق الصحيحة، واستخدام مصادر الطاقة البديلة لتقليل استهالك املصادر التقليدية.

أكثـر األبعاد تأثيـًرا في امليـزة التنافسية املستدامة في نموذج تحليل املسار تمثل في »االستجابة التنظيمية«، حيث - 
بلغ معامل التأثيـر)0.99(.وهذا يدل على قدرة الشركة على االستجابة للبيئة الخارجية وذلك من خالل استباقية 
الشركة في فهم متطلبات البيئة الخارجية وذلك من خالل إنتاج منتجات متخصصة تـر�سي االحتياجات املختلفة 
للعمالء، فضال عن االستجابة بشكل سريع لطلبات العمالء الطارئة من خالل إعادة توزيع العامليـن بيـن األقسام 

والتغييـر في عمليات التصنيع ؛مما ينعكس على تقديم قيمة مضافة للعمالء. 

تشيـر مؤشرات اختبار جــودة نموذج التحليل العاملي التوكيدي إلى جــودة تطابق مرتفعة لنموذج البحث، وإلى - 
قدرته على التعبيـر عن البيانات الفعلية. 

املباشر -  التأثيـر  كــان  حيث  الذهنية  والــصــورة  االجتماعية  املسؤولية  بيـن  ومباشرة  موجبة  تأثيـرية  عالقة  وجــود 
)0.93( عند مستوى معنوية )0.00(.

وجود عالقة تأثيـرية موجبة ومباشرة بيـن الصورة الذهنية وامليـزة التنافسية املستدامة حيث كان التأثيـر املباشر - 
)0.25( عند مستوى معنوية )0.00(.

وجود تأثيـر للمسؤولية االجتماعية على امليـزة التنافسية املستدامة من خالل املتغيـر الوسيط )الصورة الذهنية - 
َد التأثيـر الكلي، وهو حاصل مجموع التأثيـر املباشر وغيـر املباشر؛ حيث  للشركة( ولتحديد هذا التأثيـر فقد ُحّدِ
التأثيـر غيـر  التنافسية املستدامة، في حيـن يمثل  امليـزة  في  تأثيـر املسؤولية االجتماعية  في  التأثيـر املباشر  يمثل 
الــصــورة  الــوســيــط، وهــو  فــي ظــل املتغيـر  التنافسية املستدامة  املــيـــــزة  فــي  تأثيـر املسؤولية االجتماعية  فــي  املــبــاشــر 

الذهنية ويتضح من الجدول اآلتي:

التأثيـر الكلي = التأثيـر املباشر + التأثيـر غيـر املباشر. 

التأثيـر الكلي للمسؤولية االجتماعية في امليـزة التنافسية املستدامة  = التأثيـر املباشر للمسؤولية االجتماعية 
في امليـزة التنافسية املستدامة + التأثيـر غيـر املباشر نتيجة املتغيـر الوسيط الصورة الذهنية

∴التأثيـر الكلي = 0.692 + 0.236 = 0.928

ويتضح من املعادلة السابقة ما يلي:
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التأثيـر املباشر = التأثيـر نتيجة عالقة مباشرة بيـن املتغيـر املستقل/ املسؤولية االجتماعية، واملتغيـر التابع/ 
امليـزة التنافسية املستدامة، وكانت قيمته 0.692 وهي دالة إحصائًيا.

التأثيـر غيـر املباشر = التأثيـر نتيجة دخول املتغيـر الوسيط، وهو الصورة الذهنية للشركة في العالقة بيـن 
املتغيـر املستقل، وهو املسؤولية االجتماعية / واملتغيـر التابع، وهو امليـزة التنافسية املستدامة، وكانت قيمته 

ا. 0.236 وهي دالة إحصائيًّ

ويالحظ أن معامل التأثيـر الكلي0.928 وهو دال إحصائًيا؛ حيث كان التأثيـر املباشر 0.692، وزاد هذا التأثيـر عندما 
دخل التأثيـر غيـر املباشر، املتمثل في الصورة الذهنية للشركة، والذي بلغ 0.236.

ــا فــي الــعــالقــة بــيـــــن املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة واملــيـــــزة 
ً
 ووجــــود تــأثــيـــــر مــعــنــوي لــلــصــورة الــذهــنــيــة بــاعــتــبــارهــا مــتــغــيـــــًرا وســيــط

التنافسية املستدامة؛ إنما يدل على التـزام الشركة تجاه املجتمع الذي تمارس فيه أنشطتها وأعمالها عن طريق مجموعة 
من البـرامج واالستـراتيجيات الطوعية والتي تعكس اهتمامها بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية؛ مما 
ينعكس على خلق انطباعات إيجابية من قبل أصحاب املصلحة تجاه الشركة والذي يعزز من تفرد الشركة عن منافسيها 
بسبب استيعاب الشركة ملقدرتها الجوهرية واالستفادة من مهارتها وكفاءتها واستغالل مواردها والذي يمكنها من التفوق 

على منافسيها، والحفاظ على هذا التفرد لفتـرة زمنية طويلة نتيجة صعوبة محاكاته من قبل املنافسيـن.    

مما سبق يتضح صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة 
كمتغيـر وسيط في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث«.

نتائج البحث
ارتفاع مستوى إدراك العامليـن لكل من املسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية وامليـزة التنافسية املستدامة في 1- 

مجموعة شركات العربي محل البحث.

ثبت صحة الفرض األول والذي ينص على »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للمسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية 2- 
للشركة في مجموعة شركات العربي محل البحث«.

ثــبــت صــحــة الــفــرض الــثــانــي والــــذي يــنــص عــلــى »يــتــوقــع وجـــود تأثيـر مــعــنــوي لــلــصــورة الــذهــنــيــة للشركة عــلــى امليـزة 3- 
التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث«.

ثبت صحة الفرض الثالث والذي ينص على »يتوقع وجود تأثيـر معنوي للصورة الذهنية للشركة كمتغيـر وسيط 4- 
في العالقة بيـن املسؤولية االجتماعية وامليـزة التنافسية املستدامة في مجموعة شركات العربي محل البحث«.

التوصيات الخاصة بالبحث:
تعزيـز املسؤولية االجتماعية للشركة من خالل:-

اهتمام وحرص اإلدارة العليا في الشركة على توفيـر الدعم املادي واملعنوي لوجود هيئة مستقلة ومحايدة لتقييم - 
أداء الشركة املتعلق بأنشطة املسؤولية االجتماعية بشكل دوري.

املــبــادرة -  لــدعــم املــؤســســات الخيـرية واالجتماعية ضمن استـراتيجية  الــشــركــة جــزء مــن أربــاحــهــا  زيـــادة تخصيص 
الطوعية، وتشجيع العامليـن على املشاركة في األنشطة التطوعية في املجتمع.

أهمية توافق أنشطة املسؤولية االجتماعية مع حاجات املجتمع وذلــك من خــالل عقد املؤتمرات وورش العمل - 
للتواصل مــع املجتمع، وبــيــان مــا تــقــوم بــه الشركة مــن أنشطة ومــشــاريــع خيـرية واالســتــمــاع إلــى آراء املمثليـن عن 
املجتمع عــن احتياجاتهم الفعلية، وأن تعكس الــشــركــة هــذه االحــتــيــاجــات مــن خــالل األنــشــطــة الــتــي تــقــوم بها في 

املجتمع.

ــــادة االهــتــمــام بــوضــع إرشــــــادات واضـــحـــة بكيفية اســتــخــدام املنتج -  تــقــديــم مــنــتــجــات آمــنــة وصــديــقــة للبيئة مـــع زيـ
واالهتمام بمعالجة األضرار التي تحدث بعد البيع. مع االلتـزام بالتشريعات البيئية واالقتصاد في استخدام املوارد 

واستخدام مصادر جيدة للطاقة، وتجنب مسببات التلوث.
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بـــــرنــامــج عامليـن أصــحــاء وذلـــك مــن خـــالل إخــضــاع العامليـن -  تــدعــيــم الــجــانــب الــصــحــي للعامليـن مــن خـــالل تبني 
للفحوصات بشكل دوري مع االهتمام بعزل العامليـن بأمراض معدية وتخصيص متابعة صحية لهم. واالهتمام 
بتوفيـر مدونة السلوك الصحي والتي تساعد العامليـن على كيفية التعامل مع املواقف الصحية والحفاظ على 

بيئة العمل نظيفة وصحية.

تعزيـز الصورة الذهنية للشركة من خالل:
الشركة -  اهتمام  تبـرز  التي  املكثفة  بالحمالت  االهتمام  زيـــادة  مــع  عمالئها  وتوقعات  باحتياجات  الشركة  اهتمام 

بعمالئها وحرصها على خدمتهم، وتقديم املزايا والعروض التي تعزز من ثقة عمالئها وتدفعهم للتحدث بإيجابية 
وحرص الشركة على تقديم الرسائل التـرويجية الشيقة التي تساعد في تـرسيخ صور املنتجات املعلن عنها في ذهن 

املستهلك. 

بــذل الشركة املزيد من الجهد في إدارة صورتها الذهنية، وهنا يجب على الشركة أن تخطط لصورتها في أذهــان - 
عمالئها بشكل جيد بحيث تكون واضحة ومحددة وبدون أي غموض.

تعزيـز امليـزة التنافسية املستدامة من خالل:
التدريب املستمر للعامليـن وتطويـر كفاءتهم بهدف زيادة اإلنتاجية وتـرشيد استعمال املدخالت في إنتاج املخرجات - 

بما ينعكس على تخفيض التكاليف، وتطويـر كفاءة العمليات التشغيلية واإلدارية وتوفيـر نظام إدارة األولويات.

تقديم منتجات عالية الجودة مقارنة باملنافسيـن وتقديم منتجات تتناسب مع القيمة التي يـرغبها العمالء، والعمل - 
املنافسيـن  أفكار وأساليب جديدة قد يصعب على  إدخــال  الحالية من خــالل  للمنتجات  املستمر  التطويـر  على 

تقليدها، واالهتمام بالبحث والتطويـر وتشجيع العامليـن على اإلبداع والتجديد لتقديم أفكار إ بداعية.

االستجابة الحتياجات العمالء من خالل وجود منتجات جديدة وسرعة االستجابة الحتياجات العمالء من خالل - 
تقليص الوقت املستغرق في إنتاج السلعة وتسليمها.
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املالحق

الجزء األول

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تمثل أبعاد املسؤولية االجتماعية، ضع دائرة أمام واحدة فقط من االختيارات 
، ورقم )1( تعني أبًدا، وما بينهما )2، 3، 

ً
 بأن رقم )5( تعني دائما

ً
الخمسة املقابلة لكل عبارة بما يعبـر عن وجهة نظرك، علما

4( تحدد درجة املوافقة أو عدم املوافقة.

العبـــــــــارات
 
ً
 دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
قليال

ً
أبدا

54321
توظف الشركة نسبة من العامليـن من أصحاب اإلعاقات/ذوي القدرات الخاصة. 1-
تقدر الشركة مساهمات ذوي القدرات الخاصة في مجال األعمال. 2-
تهتم الشركة بجودة حياة العامليـن. 3-
تدفع الشركة أجوًرا أعلى مقارنة بالشركات املنافسة في مجال الصناعة 4-
تـرتبط مكافآت العامليـن في الشركة بأدائهم في العمل ومهاراتهم 5-
تتميـز الشركة بتوفيـر معاييـر للصحة والسالمة املهنية تتجاوز الحد األدنى القانوني. 6-
تهتم الشركة بخلق فرص للعمل بها 7-
تهتم الشركة بتدريب وتطويـر العامليـن 8-
تساعد سياسات إدارة املوارد البشرية ونظم العمل في الشركة العامليـن على املوازنة بيـن العمل وحياتهم الشخصية 9-

تتعامل إدارة الشركة بجدية مع مبادرات وأفكار العامليـن 10-
تتوافر لجميع العامليـن العدالة في الفرص املتاحة في الشركة. 11-
تساهم الشركة في تقديم العديد من املشروعات االجتماعية 12-
تشجع الشركة العامليـن على املشاركة في األنشطة التطوعية. 13-
تتوافر لدى الشركة أساليب فعالة للحوار مع العامليـن في الشركة.  14-
تهتم الشركة بوضع إجراءات وأساليب فعالة لحفظ حقوق العامليـن املتقاعديـن 15-
تهتم الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة لعمالئها 16-
تتوافق منتجاتنا وخدمتنا مع معاييـر الجودة املحلية والعاملية 17-
تتميـز منتجاتنا بأفضل جودة مقارنة بالسعر 18-
تقدم الشركة ضمانات جيدة على املنتجات والخدمات مقارنة بمنافسيها في السوق 19-
تـزود الشركة عمالئها بمعلومات دقيقة وكاملة على املنتجات والخدمات 20-
من أهم أولويات الشركة احتـرام حقوق العميل. 21-
تسعى الشركة جاهدة إلى تعزيـز عالقاتها مع مورديها 22-
تتعامل الشركة مع املورديـن القادريـن على تحمل املسئولية 23-
تبنى الشركة عالقات عمل مع الشركات األخرى التي تعمل في نفس املجال 24-
تتوافر لدى الشركة إجراءات فعالة للتعامل مع الشكاوى 25-
تتميـز إدارة الشركة على املستوى االقتصادي بالنجاح سواء محلًيا أو إقليمًيا. 26-
تهتم الشركة بتخفيض التأثيـرات السلبية على البيئة املحيطة 27-
تستخدم الشركة مواد صديقة للبيئة 28-
تهتم الشركة بتوفيـر الطاقة من أجل رفع مستوى الكفاءة 29-
تشارك الشركة في األنشطة املتعلقة بحماية البيئة الطبيعية 30-
تهتم الشركة باالستثمار في األنشطة التي ال تؤدي إلى األضرار بالبيئة 31-
تهتم الشركة بإنتاج منتجات صديقة للبيئة 32-
تستخدم الشركة إعادة التدويـر للحاويات والعبوات الفارغة. 33-
تضع الشركة االهتمام بصحة العامليـن في قائمة أولوياتها 34-
تتخذ الشركة كل االحتياطات الالزمة للحفاظ على صحة العامليـن  35-
تضع الشركة خطط مستقبلية تأهًبا لألزمات الصحية املفاجئة 36-
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العبـــــــــارات
 
ً
 دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
قليال

ً
أبدا

54321
تهتم الشركة بالتوعية املستمرة للعامليـن فيما يتعلق باألوبئة وكيفية التعامل معها. 37-
تهتم الشركة بوضع خطة تضمن سالمة العامليـن وتجهيـز املكاتب بوسائل العزل ومواد التعقيم. 38-
يوجد بالشركة إدارة للتعامل مع األزمات املفاجئة 39-
تسهل الشركة العمل من املنـزل دون أي استقطاع من األجور 40-
تهتم الشركة بوجود فريق طبي لخدمة العامليـن األكثـر عرضة لألمراض 41-
تسهل الشركة توفيـر كافة املستلزمات الطبية للعامليـن األكثـر عرضة لألمراض 42-
تهتــم الشــركة بتوزيــع أدلــة استـــرشادية فــي حالــة األوبئــة توضــح كيفيــة التعامــل مــع األوبئــة وطــرق الوقايــة  43-

منهــا
تهتم الشركة بتخصيص جزء من أرباحها ملساعدة منظمات املجتمع املدني ملكافحة األوبئة واألمراض. 44-

الجزء الثاني:

فيما يلي مجموعة من العبارات املرتبطة بالصورة الذهنية للشركة ضع دائرة واحدة فقط من االختيارات الخمسة 
، وما بينهما )2، 3، 4( تحدد 

ً
، ورقم )1( تعني أبدا

ً
 بأن رقم )5( تعني دائما

ً
املقابلة لكل عبارة بما يعبـر عن وجهة نظرك، علما

درجة املوافقة أو عدم املوافقة.

العبـــــــــارات
 
ً
 دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
قليال

ً
أبدا

54321
-45لدى انطباع جيد عن الشركة التي اعمل فيها 45-
-46تتميـز الشركة التي أعمل فيها بالسمعة الجيدة، كما أنها جديـرة بالثقة 46-
-47تتمتع الشركة بسمعة مرتفعة في مجال الصناعة 47-
-48تتميـز الشركة بسياساتها املرنة 48-
-49تقدم الشركة الحلول املتعددة للكثيـر من املشكالت 49-
-50 تعتبـر مجموعة شركات العربي من الشركات املعروفة  50-
-51تقدم الشركة خدمات متكاملة 51-
-52تقدم الشركة العديد من الحلول للكثيـر من املشكالت 52-
-53تتمتع الشركة بصورة جيده بشكل عام 53-

الجزء الثالث:

فيما يلي مجموعة من العبارات املرتبطة بتحقيق الشركة امليـزة التنافسية املستدامة ضع دائــرة واحــدة فقط من 
، وما 

ً
، ورقم )1( تعني أبــدا

ً
 بأن رقم )5( تعني دائما

ً
االختيارات الخمسة املقابلة لكل عبارة بما يعبـر عن وجهة نظرك، علما

بينهما )2، 3، 4( تحدد درجة املوافقة أو عدم املوافقة.

العبـــــــــارات
 
ً
 دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
قليال

ً
أبدا

54321
يتمتع نظام اللوجستيات في الشركة بسرعة االستجابة للتغيـر في الطلبات غيـر املتوقعة 54-
تهتم الشركة بتطويـر العالقات مع املورديـن لتعزيـز التوريد والخدمات اللوجستية الفعالة 55-
تتميـــز الشــركة بتكامــل عمليــات التشــغيل وذلــك مــن خــالل التواصــل الفعــال والشــراكة والتحالفــات مــع  56-

الشــركاء
تتميـز الشركة بسرعة استيعاب وتطبيق التكنولوجيا الجديدة لتحسيـن تدفق املعلومات والسلع  57-
تهتم الشركة بالتواصل الدائم مع العمالء والتسليم في املواعيد املحددة واملتفق عليها 58-
تهتم الشركة بتقديم القيمة لعمالئها من خالل املنتجات املقدمة 59-
يســتجيب نظــام التشــغيل فــي الشــركة للتغيـــرات التــي يطلبهــا العميــل ســواء فــي حجــم املنتجــات أو فــي نوعيــة  60-

املنتجــات املقدمــة
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العبـــــــــارات
 
ً
 دائما

ً
غالبا

ً
أحيانا

ً
قليال

ً
أبدا

54321
تستجيب الشركة بشكل سريع وفعال لطلبات العمالء الطارئة 61-
يســتجيب مديـــري الشــركة للتغيـــرات فــي الطلــب مــن خــالل إعــادة توزيــع العامليـــن بيـــن األقســام والتغيـــر فــي  62-

عمليــات التصنيــع
يتم اإلنتاج في الشركة طبقا للطلب ويتم التـركيـز على تحقيق قيمة مضافة للعميل 63-
تنفق الشركة األموال على البحث والتطويـر واإلعالنات 64-
تهتم الشركة ليس فقط بالعميل الحالي لكن أيضا بالعميل املرتقب لكسب عمالء جدد للشركة 65-
تهتم الشركة باستمرار باالبتكار في تقديم املنتج والخدمة وطرق التسليم للمنتجات وطرق التسعيـر 66-
تســعى الشــركة إلــى توفيـــر العديــد مــن جلســات العصــف الذهنــي لتوليــد أفــكار ملنتجــات جديــدة والوصــول  67-

إلــي حلــول مشــاكل العامليـــن.
تســعى الشــركة باســتمرار إلي تحسيـــن االبتكار في املنتجات والخدمات من خالل اســتخدام املعلومات من  68-

العمالء السابقيـن والحالييـن
وتوزيــع  69- املــواد  توريــد  علــى  الرقابــة  خــالل  مــن  الكليــة  والتكاليــف  اإلنتــاج  تكاليــف  علــى  رقابــة  وضــع  يتــم 

املنتجــات
يتم التخلص من األنشطة األساسية مثل )اإلنتاج الزائد، املخزون غيـر الضروري(. 70-
 القتصاديات الحجم لإليفاء باإلنتاج والتوزيع الكبيـر. 71-

ً
يتم تبسيط العمليات واإلجراءات طبقا

تـــراقب الشــركة بشــكل دائــم مســتمر تكاليــف األنشــطة التــي يقدمهــا اآلخــرون والتــي تتمثــل فــي اللوجســتيات  72-
الداخليــة والخارجيــة للشــركة

تستعيـن الشركة بشركات خارجية إلنجاز بعض العمليات التشغيلية التي قد تؤدى إلى ارتفاع التكاليف 73-
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املستوى الوظيفي: - وظائف إشرافية)أصحاب الياقات البيضاء(- 

رئيس قسم-  مديـر عام                            مديـر إدارة 

 وظائف تنفيذية )أصحاب الياقات الزرقاء(           - 
 



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2022

195

The Role of Social Responsibility During the Corona Pandemic  
in Reinforcing the Sustainable Competitive Advantage:  

Identify Mediating Impact of Corporate Image  
“Case Study on Al-Arabi Group Company“

Dr. Amira Ahmed El-Zohiry
Assistant Professor, Department of Business Administration 

Faculty of Commerce, Girls Branch )Cairo( Al-Azhar University
Amira_elzohiry2013@yahoo.com

 ABSTRACT

This research aims to determine the impact of social responsibility in sustainable competitive advan-
tage during the mediating impact of corporate image by applying it to Al-Arabi Group Company,. A ques-
tionnaire was designed to collect primary data from a sample of 381 workers whose validity and reliability 
were confirmed. A questionnaire was divided into four parts. The first part to measure social responsibility, 
the second part to measure corporate image, the third part to measure sustainable competitive advantage, 
and the fourth part to measure personal and functional variables.

The research was designed based on three main hypotheses, and statistical tests showed a significant 
effect of social responsibility on the corporate image, also it was proven that there was a significant effect 
of the corporate image on the sustainable competitive advantage, and it was also proven that there was a 
significant effect of the company corporate image as a mediating variable in the relation between social 
responsibility and sustainable competitive advantage.

The study provided many recommendations to reinforce social responsibility, corporate image, and 
sustainable competitive advantage.

Keywords: Social Responsibility, Corporate Image, Sustainable Competitive Advantage.




