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أدراك المستھلك للمسئولية االجتماعية للشركات
دراسة ميدانية حول المستھلك العراقي
ملخص :
تھدف الدراسة الى قياس أدراك المستھلك العراقي لمفھوم المسئولية االجتماعية للشركات ،واالھمية التي
يوليھا لكل جانب من جوانبھا  :االقتصادية و القانونية و االخالقية و الخيرية .كما تھدف الى أستطالع
أستعداد المستھلك العراقي لدعم الشركات التي تلتزم بمسئولياتھا تجاه المجتمع و ذلك بتفضيلھا في قرار
الشراء  .أضافة الى تحديد االرتباط بين نوع المسئولية االجتماعية التي تلتزم بھا الشركات وبين أستعداد
المستھلك لالستجابة لھا.
وقد أظھرت النتائج توفر األدراك لدى المستھلك العراقي بالمسئولية االجتماعية للشركات مع ميل أكبر
لألھتمام بالجوانب القانونية و االخالقية منھا  ,وبدرجة أقل بالجوانب االقتصادية و الخيرية  .كما أظھرت
الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية بين التزام الشركات بالمسئولية القانونية و بالمسئولية االخالقية و بين
أستعداد المستھلك لالستجابة لھا  .بينما لم يظھر أرتباط بين التزام الشركات بكل من المسئولية االقتصادية و
المسئولية الخيرية وبين أستعداد المستھلك لالستجابة  .مع وجود أثر معنوي لمتغير المستوى الثقافي
للمستھلك في تحديد أستجابته دون المتغيرات الديمغرافية االخرى.
أوصى البحث بضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية و مؤسسية لتعزيز المعرفة بالمسئولية االجتماعية
و زيادة وعي المستھلك باھميتھا و دفعه نحو الشراء المسؤول من خالل تعزيز أستجابته للشركات الملتزمة
بمسئولياتھا تجاه تنمية و أستدامة المجتمع و بعبارة أخرى العمل على أيجاد المستھلك المسؤول اجتماعيا و
تشجيعه .كما أوصت الدراسة بضرورة أدخال مادة المسئولية االجتماعية الى الجامعات و خصوصا أقسام
أدارة االعمال وحث مراكز التدريب على وضع برامج مھنية في مجاالت المسئولية االجتماعية  .أضافة الى
العمل على توسيع الشبكة المحلية العراقية لالتفاق العالمي لالمم المتحدة ) ( UNGCوتشجيع منظمات
االعمال على تعزيز دورھا في تبني الممارسات المسؤولة .
مقدمة :
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شھدت العقود الثالثة االخيرة تنامي االھتمام بمسئولية الشركات تجاه المجتمع  .و يظھر ذلك من
خالل عدد االبحاث االكاديمية و المسوحات الميدانية التي تناولت الموضوع كمحاوالت لتحديد أثر
المسئولية االجتماعية على االداء التسويقي للشركات و دورھا في تعزيز عالقة الشركة بالمستھلك و
بالمجتمع  .أضافة الى محاوالت المدراء التنفيذيون للشركات للعمل على ايجاد صيغة لموازنة
مسؤولياتھم تجاه المالكين و حملة االسھم وبين مسؤولياتھم تجاه االطراف و الجھات االخرى.
وبشكل عام انقسمت الدراسات المذكورة الى أربعة انواع من حيث تناولھا
للموضوع) (Vaaland ,Heide&Gronhaug ,2006,p.937-941كما يأتي :
 النوع االول  :المسئولية االجتماعية بين المنظمات نفسھا ) , ( Intra-Organizationalمن حيث
أھتماماتھا البيئية و االھداف المجتمعية و االبعاد القانونية و االخالقية الداءھا  ،مثال ذلك دراسة
)  Sirgy(1996و . (Menon(19997
 النوع الثاني  :المسئولية االجتماعية للشركات تجاه المستھلك ) ، (Firm v. Customer
كالقرارات االخالقية بالنسبة للسلع ذات االثار السلبية و استھداف األطفال او المراھقين مثل دراسة
). Amin(1996
 النوع الثالث  :الدراسات التي ركزت على عالقة الشركات بالمجتمع ككل )، ( Firm v. Society
من حيث استدامة االسواق و البيئة و الدعم االجتماعي و المساندة االجتماعية و الصحة البدنية
للمواطن و اخالقيات التسويق مثل دراسات ) Vandam & Appledoon(1996ودراسة
) Dunfee (1999و دراسة  Kang& Ridgway(1996 ,و دراسة ). Baker ( 2005
 النوع الرابع  :ركز على العالقة بين الشركات وبين فئة او فئات معينة من اصحاب المصلحة
) ، (firm v. Stakeholdersأي المستفيدين من مثل دراسات )  Nill&Shultz (2005و دراسة
) .Stern (2005
بداية تناولت معظم الدراسات موضوع المسئولية االجتماعية من جوانبه المفاھيمية و بأستخدام االسلوب
األستقرائي النظري  ,بذلك جاءت معظمھا جزئية أو نظرية  ,تتناول جزء او جانب محدد كالجانب
االجتماعي او البيئي او االقتصادي دون ربط الصورة الكلية للمسئولية االجتماعية  .فركزت على فھم معنى
المسئولية االجتماعية و تحديد أھدافھا و السلوك االخالقي للشركات و الحاجة الى تحديد اخالقيات السوق
العالمية و انواع التفاعل بين المستھلك و الشركات كشكل من اشكال الدعم المتبادل بينھما .من ابرز
الدراسات

)(Mascarenhas(1995

 ،و ) Aine(1996و ,(Lee(1996), Ferrell(2000

، (Lantos(2001و (Dolan ( 2002و)  Nill(2003و). Ergenzinger(2000
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،و

بعدھا بدأت مرحلة البحث الميداني لدراسة اثر التطبيقات االجتماعية و االخالقية في فعالية المنظمة
كدراسة )  Singhapakdi(1995و التحالفات المنظمية بين الحكومات و المنظمات الالربحية و منظمات
االعمال في مجال المسئولية االجتماعية كدراسة )  , Milne(1995وتأثير سلوك الشركة على الميول
الشرائية للمستھلك كدراسة )  Creyer& Ross(1997و مواطنة الشركات كدراسة ) Maignen(1999
ثم دراسة )  Handelman&Arnold(1999حول االبعاد االجتماعية للتسويق و أستجابة المستھلك للدعاية
السلبية )  Atilu& Walia(2001و أھمية اخالقيات الشركات و مسئولياتھا االجتماعية بنظر رجال
التسويق كدراسة )  Singhapakdi(2001و اثر اخالقيات الشركة على رضى المستھلك عن الشركة
) . (Thomas(2002كما ركزت العديد من الدراسات على الجوانب البيئية بالذات مثل دراسة
) . Karna(2003أضافة الى ما قام به )  Lechtinstien ( 2004حول اخالقيات المستھلك في خياراته
السلعية و اثر المسئولية االجتماعية للشركة في دفع المستھلك للمساھمة في دعم القضايا المجتمعية التي
تتبناھا الشركات .وقد أظھرت ھذه الدراسات بان التزام الشركة بالمسئولية االجتماعية يمكن ان يعزز التقييم
االيجابي للمستھلك تجاه الشركة و يساھم في اختيار السلعة و تشجيعھا )  Brown&Duncin(1997و
) Battacharyia(2001أو يساھم في تعزيز الميول االيجابية نحو الشركة كدراسة ) & Webb
 Mohr(1998كما يخلق صورة جيدة للشركة بحيث تترك انطباعا لصالح الشركة كدراسة
) Lachowetz(2002و يعزز ميول الشراء كدراسة ) , Smith&Acorn(1991بل و يساعد الشركة
على تحديد اسعارھا بحرية اكبر كدراسة ) Lachowe(2002أضافة الى تعزيز سمعتھا
) (Branner&Millington,2004; Turban&Greening,1997و مساعدتھا في تجاوز بعض االخطاء
و السلوكيات السلبية التي قد تقع بھا احيانا في دراسة ).(Frooman,1997
المسئولية االجتماعية :
تعتمد ھذه الدراسة تصنيف ) Carroll (1979للمسئولية االجتماعية و تعريفھا ھو " أيفاء المنظمة
بمسئولياتھا االقتصادية و القانونية و االخالقية و الخيرية تجاه المجتمع  .بعبارة اخرى ھي جھود المنظمة
لتحقيق االرباح و اطاعة القوانين و التصرف بشكل أخالقي و االلتزام بمواطنة جيدة
)  .(Carroll&archi1991,p.43و وفقا لھذا التصنيف تتحدد المسئولية االجتماعية باربعة جوانب ھي :
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 .1المسئولية االقتصادية  :Economic Responsibilityويقصد بھا التزام منظمة االعمال بأن
تكون منتجة و أن تحقق أقصى ربحية ممكنة للمالكين و حملة االسھم أضافة الى أن تحقق موقف
تنافسي قوي و أن تنجز بكفاءة عالية  .ومن ناحية أخرى أن توفر فرص عمل و مدخوالت لالفراد
العاملين )  (UNIDO,2002و ان تساھم في التقدم التقني وفي خلق سلع و خدمات تساھم في
تطوير المجتمع .
 .2المسئولية القانونية  :Legal Responsibilityھي التزام منظمة االعمال بأنجاز المسئوليات
االقتصادية ضمن االطر القانونية للدولة و القواعد المتفق عليھا  .فھي تجسد العمليات العادلة كما ھو
منصوص عليھا من قبل المشرعين  ,مثال ذلك أمن العاملين و المقاييس البيئية و قوانين الضريبة
وضمان تطبيقھا بشكل صحيح و متساوي .و أن تفي بالتزاماتھا القانونية و أن تفي بما اليقل عن
الحد القانوني االدنى من المتطلبات القانونية الالزم لمنتوجاتھا
 .3المسئولية االخالقية  :Ethical Responsibilityوبقصد بھا االلتزام بأحترام المعايير و القواعد و
التوقعات االخالقية للمجتمع حتى ما لم يتم تدوينه  ,كما يشير الى أحترام تطور المفاھيم و القيم
الجديدة التي تعكس أھتمامات افراد المجتمع و التي قد تتطور مستقبال لتصبح تشريعات و قوانين .
فالمسئولية االخالقية تتفاعل بشكل حيوي مع المسئولية القانونية بھدف توسيعھا لتشمل مستويات
أعلى مما حدده القانون .أضافة الى ذلك عدم انتھاك المبادئ االخالقية ويقصد بذلك مبادئ العدالة و
االنصاف و النزاھة و تجنب االذى تجاه البشر و الطبيعة  .و تذھب المسئولية االخالقية الى أبعد
مما ھو قانوني وبما يتجاوز اللوائح )  (,Garriga & Mele,2004كأحترام الفرد و الوقاية من
الحيف و الظلم االجتماعي .
 .4المسئولية الخيرية : Philanthropic Responsibilityھي قرار المنظمة الطوعي في المساھمة
بتوفير المصادر المادية من أجل تحقيق رخاء و رفاه المجتمع  .وھي تنطوي على الھبات و المنح
التي تصرف لتحقيق اھداف اساسية كقضايا كمكافحة الفقر و مكافحة االمية والوقاية من
االمراض  ,و مساعدة المؤسسات التعليمية و الثقافية و الخيرية  ,وتشجيع العمل التطوعي
لموظفيھا  .ومع ذلك ينظر اليھا باعبارھا المسئولية االقل أھمية بالنسبة للمجتمع .حيث تسبقھا من
حيث االھمية المسئوليات الثالثة االخرى .
لقد أظھرت الدراسات التي اجريت في المملكة المتحدة و فرنسا و المانيا و امريكا
) ( .Maignan,2001,p57و الصين ) (Ramasamy & Yeung , 2008,p.119و اندونيسيا
)ِ (Arli&Lasmono ,2009,p.46وجود تفاوت في أدراك المستھلك للمسئولية األجتماعية بين الدول
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المختلفة  .حيث ظھر أن أھتمام المستھلك االمريكي ينصب على الجوانب االقتصادية من المسئولية
االجتماعية بينما ينصب أھتمام المستھلك الفرنسي و االلماني على المسئولية االخالقية و القانونية.
كما أظھر المستھلك في الدول الثالثة المذكورة أستعداده لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا من خالل التزامه
بشراء سلعھا و خدماتھا .فيما تختلف االھمية التي يوليھا المستھلك النواع المسئولية االجتماعية في كل من
الصين و اندونيسيا و عدد من الدول االسيوية عن المستھلك الفرنسي او االلماني او االمريكي .
أدراك المستھلك للمسئولية االجتماعية  :منذ بداية التسعينات بدأت الدراسات بالتركز على المستھلك كأحد
المحركات االساسية في دفع الشركات لتبني المسئولية االجتماعية ضمن أھدافھا األستراتيجية .والبد من
االشارة ھنا الى وجود أختالف في ادراك المستھلك للمسئولية االجتماعية للشركات تبعا للمجتمع الذي ينتمي
اليه .فتتأثر نظرته للمسئولية االجتماعية بعدد من االبعاد الثقافية و االجتماعية و األقتصادية و السياسية .
ويمكن أيجاز ھذه االبعاد بما يأتي :
 .1البعد الثقافي  :يتأثر ادراك المستھلك لمسئولية الشركات تجاه المجتمع بالجانب الثقافي الذي
يميزذلك المجتمع .فالعناصر الثقافية السائدة في مجتمع ما ھي التي تحدد ثقافة المنظمات و ثقافة
االفراد .فيه لذا فمن المنطقي بروز فروقات ثقافية أساسية بين االفراد في المجتمعات المختلفة .
ويتأثر البعد الثقافي بعدد من العناصر كاللغة و تباين أستخداماتھا في التعبير بين مجتمع و اخر ) Low
 ، ( context vs.Low contextو الفضاء الفاصل بين االفراد و االھتمام بالوقت و أثر الدين في حياة
الفرد و العقود و االتفاقيات و طريقة االلتزام بھا الى اخره من العناصر الثقافية السائدة .
وفي دراسة مھمة حول االبعاد الثقافية للمجتمعات قام  Hofstedبتحديد القيم االجتماعية للثقافات المختلفة
وفق تصنيف أطلق عليه ) Cultural Dimensionsتصنيف االبعاد الثقافية (  .وقد أفترض بأن األبعاد
األساسية التي تحدد خصائص المجتمع ھي :
 توزيع السلطة و القوة  : Power Distanceويشير الى مدى قبول أو رفض أفراد المجتمع
و مؤسساته لتوزيع القوة بشكل غير متساوي في المجتمع .
 تجنب عدم التأكدuncertainty avoidance

 :وھو مدى قبول او رفض أفراد المجتمع

للمخاطرة أو التغيير وعدم التأكد .
 الفردية : individualismو تشير الى درجة تأكيد المجتمع على االنجاز الفردي او
المصلحة الذاتية مقابل االنجاز الجماعي و مصلحة الجماعة .
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 الذكورية  : masculinityوتشير الى السلوك الھجومي )  ( aggressive behaviorأو
الدفاعي) (passive behaviorفي أنجاز االھداف  .فالنجاح المادي و االنجازات البطولية
مرتبطو بالتوجه الذكوري .بينما يرتبط التركيز على القيم االجتماعية و تطوير نوعية الحياة
و رفاه االخرين بالتوجة االنثوي .
 االھتمام بالوقت  :مدى تركيز المجتمع على التوجه المستقبلي بعيد االمد او االني قصير
االمد .
و بناء على دراسات موسعة شملت أربعين دولة  ,صنّف ھوفستيد  Hofsteaالدول الى مجموعتين
ھي :
 المجموعة االولى ھي دول تتميز بميل أقل لممارسة النفوذ و السلطة  /و ميل أقل لتجنب
عدم التأكد  /و ميل أقل للذكورية  /و ميل أعلى للفردية حيث تظھر قيم المثابرة و االدخار و
النتائج طويلة االمد .وھي تضم على االغلب دول اوربا و أمريكا و كندا و أستراليا وغيرھا .
و بشكل عام يتمتع الفرد في ھذه المجتمعات بفاعلية أكبر و بمعلومات أكثر و ثقافة و وعي
بحقوقه كمستھلك مما يجعله أكثر تطورا في التعامل مع ھذا الجانب ).( Hirshman,1980
 المجموعة الثانية من الدول ھي التي تتميز بميل أعلى لممارسة النفوذ و السلطة  /و ميل
أعلى للذكورية  /و ميل أعلى لتجنب عدم التأكد  /و ميل أقل للفردية وأكبر للتصرف بشكل
جماعي .وھي المجتمعات و الدول التي تنطوي على أحترام التقاليد و االلتزامات
االجتماعية و تتصف بنظرة القصيرة االمد لالمور .وھي تضم الدول النامية و دول العالم
الثالث بشكل خاص .ويشير تصنيف  Hofstedللدول العربية في كل من العراق و مصر و
الكويت و لبنان و ليبيا و السعودية و االمارات العربية الى مسافة كبيرة للسلطة و تجنب
عالي لعدم التأكد و ذكورية عالية و فردية منخفضة و أھتمام أقل بالوقت.
من ناحية أخرى يؤكد ) Lodge (1990الى ضرورة االخذ بنظر االعتبار االيديولوجية التي
تتبناھا الدول كخلفية لتفسير السلوك االجتماعي لمنظمات االعمال  .أذ تؤثر أيديولوجية الدولة في
السلوك االجتماعي للشركات وسعيھا الى تحقيق االھداف الستراتيجية للدولة  .كما تناول
) (Katz,1998,p.150ھذا الموضوع من خالل دراسة ميدانية تناولت سبب أھتمام الفرد
االمريكي بالجانب االقتصادي من المسئولية االجتماعية بما يفوق اھتمامه بالجوانب االخرى
للمسئولية االجتماعية للشركات  ,وقد فسر ذلك بتأثير الفلسفة المادية الفردية للمجتمع االمريكي و
التي تؤمن بالحرية الفردية بشكل مطلق و تدعو الى تحسين وضع الفرد انيا أكثر من أھتمامھا
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بالجانب الجمعي ) . (Buch holz,1998;Voget,1992و أكدت ھذه النتيجة دراسة مقارنة
أجرتھا ) Maigne (2001بين ثالثة دول ھي امريكا و فرنسا و المانيا ظھر من خاللھا اھتمام
المستھلك االمريكي بالجانب االقتصادي من المسئولية االجتماعية بما يفوق اھتمام المستھلك
االوربي .و يشير الى تركيز االيديولوجيات في كل من فرنسا و المانيا على المجتمع و ليس الفرد ،
و التوجه نحو االيفاء بالحاجات المجتمعية ذات االثر االبعد  .فھي حسب الدراسة مجتمعات تعتمد
على تضامن افرادھا من اجل ازدھار المجتمع حيث يكون المستھلك اكثر استعدادا لدفع اسعار اعلى
او للشراء من منطقة أبعد من اجل دعم الشركات المسؤولة أجتماعيا  ,أو لتجنب الشراء من شركات
ذات سمعة سيئة او ممارسات سلبية في مجال المسئولية االجتماعية ).(Maignan , 2001, p.57
و على العكس من ذلك الدراسات التي أجريت في دول العالم الثالث مثل أندونيسيا و الھند حيث
ينصب أھتمام الفرد على الجوانب االقتصادية للمسئولية االجتماعية للشركات وال تحضى المسئوليات
القانونية و االخالقية بأھمية تذكر.
 .2البعد االقتصادي و االجتماعي  :ويقصد بھا التنمية االقتصادية و االجتماعية و تتمثل بخمسة
قضايا ھي  :النزعة االستھالكية و حماية المستھلك  /البيئة  /معاملة العاملين  /مدى التزام أو
اندماج الحكومة بالمجتمع  /دور االعمال في قضايا المجتمع المحلي  .أذ يؤثر مدى التطور
االقتصادي في وعي الفرد بالمسئولية االجتماعية و درجة االھتمام بھا من طرف المستھلك .ففي
الدول النامية و الفقيرة على وجه الخصوص يكون المستھلك ذو الدخل المنخفض غير واعي
الھمية دوره في السوق  ,ناھيك عن مسئولية الشركات و دورھا في تطوير المجتمع  .وقد بينت
دراسة  Nielsonبأن ) (%29فقط من المستھلكين في اندونيسيا يعرفون ماھي المسئولية
االجتماعية للشركات  .وعلى االغلب تعتبر المسئولية االقتصادية للشركة ھي األكثر أھمية
لالفراد باعتبارھا تؤدي الى خلق وظائف جديدة و مدخوالت الفراد المجتمع.
وبشكل عام ھناك ميل لدى المستھلكين في الدول النامية لالعتماد على الحكومة للضغط على الشركات
من أجل ان تقوم بمسؤولياتھا االجتماعية تجاه المجتمع  .و غالبا ما تفوق ثقة المستھلك في الحكومة
ثقته بالشركات  ,و ال ينتبه المستھلك الى أھمية أستخدام قوته الشرائية كأداة للضغط  .لذا في ھذا السياق
تصبح المسئولية القانونية مھمة بالنسبة له.
كما قد يتداخل لدى المستھلك في بعض المجتمعات  ,كل من مفھوم المسئولية االجتماعية و مفھوم أعمال
الخير و الصدقة أنسجاما و التزاما مع التعاليم الدينية التي تستدعي مساعدة المحتاجين و المعوزين لتقليص
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الفروقات في الدخل و مستوى المعيشة ) . (Sood & Arora,2006وأخيرا فأن تزايد حجم الطبقة
الوسطى و تنامي ثقافتھا يؤدي الى مطالبة الشركات لتحمل مسئولياتھا االجتماعية بما يتجاوز العمل الخيري
كما يؤدى الى زيادة أدراك افراد المجتمع لقوة تأثيرھم على الشركات من خالل حركة السوق
) . ( Ramasamy et al ,2008,128
سلوك المستھلك الشرائي تجاه الشركات المسؤولة أجتماعيا:
من ھو المستھلك المسؤول أجتماعيا ؟
في عالم تسوده مختلف انواع االشارات و الرسائل و االيعازات و الصور الرمزية التي تشجع المستھلك و
تدفعه للشراء  ,فأن مفھوم المستھلك المسؤول مجتمعيا يصبح أمرا صعبا ً  .و مع ذلك يمكن تشخيص بعض
العوامل المشتركة بين ما يريده المواطنين في أي مجتمع كتقاسم الموارد و الحفاظ على البيئة والھواء النقي و
الوصول الى تحقيق االمل بعالم أفضل  .ومن خالل ھذه المصالح المشتركة بين المواطنين لم يعد باالمكان
أقناع المستھلك المھتم بالمشاكل االجتماعية و البيئية أو أستغالله من خالل أعطائه مالحظات أو رسائل غير
حقيقية  .و على الرغم من أن معظم الدراسات التسويقية تشير الى أھمية العامل االقتصادي في تحديد
خيارات المستھلك ) السعر و النوعية ( أضافة الى بعض العوامل النفسية و الديمغرافية )طريقة التعامل مع
الزبون في محل الشراء( ) . .(Page&Feam,2005غير أن تمتع الشركات بقيم أجتماعية أصحبت
تتجاوز حاليا اھمية خصائص السلعة المنتجة للسوق  .فالرؤية التقليدية للتبادل التجاري بين الشركة و
المجتمع بدأت تتغير  .ولم يعد حصول الشركة على الربح االمثل مقابل سد احتياجات الطلب على السلعة ھو
الھدف األساسي للطرفين  .كما لم يعد التسويق اسلوبا لغواية المستھلك من اجل دفعه التخاذ قرار الشراء .
بل أظھرت بعض الدراسات تأثر الزبائن بالمنتج الذي يقدم ضمانات مجتمعية بيئية لدعم القضايا االنسانية او
مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة ) (Christache et al ,2010حتى لو كانت ھذه البلدان بعيدة و نائية و
ال تربطھا صلة مباشرة بالمستھلك.
بعبارة أخرى  ,فقد ظھر مفھوم جديد وھو "المستھلك المسؤول أجتماعيا" أي الذي " يسعى الحداث أقل
ضرر ممكن أو أكثر أثر أيجابي على البيئة المادية و أن يستخدم قوته الشرائية بطريقة تدل على ألتزامه
تجاه المجتمع " ) .( Franciois-Lecompte Roberts ,2006
وفي مسح أجراه  Moriلما يبلغ  12000مستھلك على امتداد  12دولة أوربية عام  , 2000ظھر بأن
 %70منھم يولي أھمية الى التزام الشركة بالمسئولية االجتماعية عند شراء السلعة أو الخدمة  .وكان مستھلك
واحد من كل خمسة على أستعداد لدفع سعر أعلى للسلعة المسؤولة أجتماعيا َ و بيئيا َ ) .(Maignan,2001
9

وفي دراسة أجراھا كل من  Creyer & Rossظھر بأن المستھلك يميل لالخذ بنظر االعتبار أخالقيات
الشركة عند أتخاذه قرار الشراء  .كما الحظ )  (Handleman & Arnold ,1999,p.33في دراسة
ميدانية بأن االفعال التسويقية ذات البعد االجتماعي تشجع على دعم المستھلك للمنظمة .بل ذھب بعض
الباحثين الى تحديد ثالثة انماط من المسئولية االجتماعية  :وھي االلتزام بالعائلة و االلتزام بالمجتمع المحلي و
االلتزام بالوطن  .و تتوفر مسوحات صناعية اولية كدراسة  Walkerالتي تظھر بأن  %88من المستھلكين
االمريكيين يفضلون الشراء من شركة ذات مسئولية أجتماعية )  .(.Maignan,2001,p69كما تظھر دراسة
أخرى بأن  %16من المستھلكين االمريكيين يزعمون بانھم يبحثون عن سلع من الشركات التي تتحمل
مسؤولياتھا تجاه المجتمع .وحسب )  (Arger,2003فأن المستھلك مستعد للتضحية ببعض الجوانب الوظيفية
للسلعة أذا كان للشركة التزام أجتماعي .
أيضا أظھرت دراسة ) ,( Mason,2000,p. 55ان ثلث المستھلكين في المملكة المتحدة معنيين بالقضايا
االخالقية للشركات و أكثر من نصف المستھلكين في العينة قد أشترى بناء على قناعته بالسوك االخالقي و
المسؤول للشركة .وال يمنع ذلك من وجود بعض الدراسات التي ان النظرة االيجابية للشركات المسؤولة
اجتماعيا ال يضمن بالضرورة سلوكا شرائيا اخالقيا و حكيما )  . (Titos & Bradford ,1996فال يكفي
ان تتوفر للشخص معرفة مسبقة و قدرة على اتخاذ القرار التسويقي الكفوء بل أن يتصرف وفقا لتلك
المعلومات .فبعض المستھلكين لديه المعلومات و يتصرف بشكل يناسب قناعاتھم االخالقية ذلك بشراء
السلع المسؤولة اجتماعيا  ,بينما تتوفر نفس المعلومات لدى اخرين لكنھا ال تدفعھم التخاذ السلوك الشرائي
االخالقي المذكور.
من جانب اخر قد تؤثر المعلومات السلبية على أتجاھات المستھلكين نحو الشركة أكثر مما تؤثر المعلومات
االيجابية في خلق اتجاه ايجابي نحو الشركة )  . (Amine,1996,p.90و تظھر بعض الدراسات ميل
المستھلك الى معاقبة الشركة التي تتصرف بشكل ال مسؤول اتجاه المجتمع  ,لكنه ال يكافي الشركة المسؤولة
أجتماعيا )  (Folkers & Kamins ,1999,p.245فأقتران المسئولية االجتماعية بجوانب سلبية سيؤثر
سلبا َ على تقييم المستھلك للمسئولية التي تتحملھا الشركة تجاه المجتمع  .بعكس االقتران االيجابي الذي يعزز
عملية التقييم االيجابي للالداء المجتمعي للشركة ) . (Brown & Dacin, 1997,p.72ويميل األكاديميون
الى االعتقاد بتناقص أھمية وقيمة المسئولية االجتماعية للشركة بنظر المستھلك أذا كان الھدف منھا التغطية
على ممارساتھا السلبية.
ھدف الدراسة :
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تھدف ھذه الدراسة الى تحديد أدراك المسئولية االجتماعية للشركات بالنسبة للمستھلك العراقي  ,و االھمية
التي يوليھا للجوانب االقتصادية و القانونية و االخالقية و الخيرية من المسئولية االجتماعية للشركات  .كما
ترمي أيضا الى تحديد مدى استعداد المستھلك لالستجابة للشركات المسؤولة أجتماعيا من خالل قرار الشراء
و تقديمه دعما فعاال لھا.
كما ترمي الدراسة الى مقارنة النتائج بما توصلت له العديد من الدراسات في عدد من الدول االوربية و
أمريكا و بعض الدول االسيوية كالصين و الھند و اندونيسيا و ماليزيا في مجال المسئولية االجتماعية .
أسئلة البحث :
ينطلق البحث من ثالثة أسئلة أساسية ھي :
.1

ما ھي أھمية كل عنصر من عناصر المسئولية المجتمعية بالنسبة للمستھلك العراقي مقارنة

بالمستھلكين في دول أخرى؟
.2

ھل أن المستھلك العراقي مستعد لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا من خالل

سلوكة الشرائي؟
.3

ماھو تأثير العوامل الديمغرافية للمستھلك على أستعداده لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا

من خالل االستجابة لھا؟
أھمية البحث :
يتناول البحث واحدا من أھم القضايا المطروحة للبحث و النقاش سواء بالنسبة للمستھلك أو للمنظمة أو
بالنسبة للمجتمع ككل  .و يكتسب الموضوع أھمية أكبر بالنسبة لدولة كالعراق حيث تمر بمرحلة تحول من
االقتصاد المركزي الى االقتصاد الحر  ,وھو أقتصاد يستلزم ثقافة جديدة تلعب دورا في حماية كل من
المستھلك و العاملين و البيئة و جميع االطراف التي تتعامل معھا منظمات االعمال بشكل مباشر او غير
مباشر  ،وبما يؤدي الى توسيع الرؤية لدى جميع االطراف بما يتجاوز التركيز على تحقيق االھداف
االقتصادية و المالية فقط .
متغيرات البحث :
المتغير المستقل  :أدراك المسئولية المجتمعية و يتكون من أربع متغيرات ثانوية ھي :
‐

المسئولية االقتصادية
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‐

المسئولية القانونية

‐

المسئولية االخالقية

‐

المسئولية الخيرية

‐
المتغير التابع  :أستعداد المستھلك لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا

فرضيات البحث :
يضع البحث ثالثة فرضيات كاالتي :
الفرضية االولى  :اليوجد دليل احصائي ) عند مستوى الداللة  ( α = 0.05على أدراك افراد عينة الدراسة
للمسؤولية االجتماعية للشركات
الفرضية الثانية :اليوجد دليل أحصائي ) عند مستوى الداللة  ( α = 0.05باستعداد افراد عينة الدراسة
لالستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا ً
الفرضية الثالثة  :ال يوجد ارتباط دال احصائيا ) عند مستوى الداللة ً ( α = 0.05بين أدراك المستھلك
للمسؤولية االجتماعية وبين أستعداده لألستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا
الفرضية الرابعة  :اليوجد اختالف دال احصائيا ) عند مستوى الداللة  ( α =0.05في أستعداد المستھلك
لألستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا للمتغيرات الديمغرافية ) الجنس ،مستوى التعليم ،العمر ،نوع
العمل(
منھجية البحث :
تم جمع البيانات من عينة تتكون من  144مفردة فيھا ) (% 47من النساء و ) (%53من الرجال  .تتراوح
أعمارالعينة بين )  . (57-18و كدراسة أستطالعية  ,فقد تم أختيار عينة عشوائية مالئمة من مجتمع
البحث  .تم توزيع  178أستمارة أستبيان  ،كانت نسبة االسترجاع  . %95ثم تم أسقاط  25أستبانة نظرا لعدم
مطابقتھا الشروط وبذلك أصبح حجم العينة الفعلية  144مفردة.
يتكون األستبيان من ثالثة أجزاء كما يأتي :
أ-

الجزء االول لقياس أدراك المستھلك النواع المسئوليات االجتماعية للشركات و يتكون من ) 16
فقرة ( مقسمة على أربعة مجموعات ھي المسئولية األقتصادية والمسئولية القانونية و المسئولية
االخالقية و المسئولية الخيرية  ,وفق تصنيف . Carroll
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ب-

الجزء الثاني لقياس أستعداد المستھلك لدعم الشركات التي تتبنى برامج االجتماعية ويتكون من
)  6فقرات(  .وقد أستخدم البحث مقياس ليكرت الخماسي في كالھما ) أوافق بشدة = ,5ال أوافق
أبدا =. (1

ج-

الجزء الثالث من االستبانة يخص االبيانات الديمغرافية لعينة البحث ) الجنس و العمر و المستوى
الثقافي و الحالة الزوجية و العمل (.

المعالجات اإلحصائية:
من أجل معالجة البيانات تم أستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوذلك باستخدام
المعالجات اآلتية :التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومعامل
ارتباط سبيرمان  ,و أختبارات  tلعينة واحدة )  (One sample t - testوتحليل التباين االحادي و أختبار
شيفية للمقارنات البعدية ). ( Scheffee Test

نتائج الدراسة:
عينة الدراسة :
تم اختيار عينة من طلبة كليات االدارة و االقتصاد في عدد من الجامعات العراقية في دينة بغداد .وقد
جاء اختيار العينة بھذه الطريقة لضمان التجانس الى حد ما  ,من حيث الثقافة و المكانة االجتماعية و
أسلوب الحياة  .و يبين الجدول رقم ) (1العوامل الديمغرافية للعينة .
جدول رقم )(1
وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتھا الديمغرافية  :الفئة العمرية و المؤھل العلمي و الحالة االجتماعية
والحالة الوظيفية
المتغير
الجنس
الفئة العمرية

التكرار
68
76
48
42

الفئة
أنثى
ذكر
25-18
33-26
13

النسبة المئوية
47.2
52.8
33.3
29.2

المؤھل العلمي

الحالة االجتماعية

الحالة الوظيفية

41-34
49-42
57-50
ثانوية عامة
دبلوم

32
16
6
58
26

22.2
11.1
4.2
40.3
18.1

بكالوريوس
دراسات عليا

50

34.7
7

66
70
4
4
62
74
2
6

45.8
48.6
2.8
2.8
43.1
51.4
1.4
4.2
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غير متزوج
متزوج
أرمل
مطلق
طالب
موظف
كاسب
أعمال حرة

أداة الدراسة :
الغراض القياس أستخدامت الدراسة أداة ) Maignan (2001لقياس ادراك المسئولية االجتماعية
ولتحديد أستعداد المستھلك لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا  .وھي اداة تم أستخدامھا في عدد من الدراسات
وشملت أمريكا و فرنسا و المانيا على عينة تبلغ  359مفردة  .كما أستخدمت الحقا بدراسة كل من
) Ramasamy&Yeung (2000في الصين على عينتين تبلغ 242مفردة  ,وفي اندونيسيا ) Arli
 &Lasmon (2010على عينة بلغت  443مفردة  .تعتمد األداة أساسا على تصنيف )Carroll(1979
المستخدم في عدد من الدراسات مثل ) lewin (1995و ) Wood(1991و )Swanson (1995
صدق القياس :
تمت ترجمة فقرات االستبيان من اللغة االنكليزية الى اللغة العربية و تم عرضھا للتحكيم على ) (5خبراء من
حملة شھادة الدكتوراه في جامعات عراقية و اردنية ثم أعيدت صياغة بعض الفقرات بنا ًء على اقتراحات
المحكمين .بعد ذلك تم أجراء أختبار صدق االداة من خالل توزيعھا على ) (30طالب و طالبة للتأكد من
وضوحھا  .و اخيرا وضعت بصيغتھا النھائية الغراض القياس
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ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة تم أستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( كما يظھر في الجدول

جدول ) ( 2
معامالت ثبات الفا لمتغيرات الدراسة
معامل ثبات الفا
البعد
0.76
الخيرية
0.76
االقتصادية
0.79
القانونية
0.71
االخالقية
0.70
أستعداد دعم الشركات المسؤولة اجتماعيا
وكما يتضح فان معامل ثبات الفا لمتغيرات الدراسة تراوح مابين ) (0.70 - 79/0وھو اكبر من الحد
االدنى لمعامل الثبات المناسب ،وبذلك يكون مناسبة الغراض الدراسة الحالية.
متغيرات الدراسة :
أوال  :متغير المسئولية االجتماعية
جدول) ( 3
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لمتغير أنواع المسئولية االجتماعية
الرقم
7

المتوسط

الفقرة

االنحراف
المعياري

أن تخطط لنجاحھا على المدى البعيد

 12أن تلتزم بالمبادئ االخالقية
 15أن تعمل على الحفاظ على سلوك العاملين فيھا ضمن االطر
القانونية
 9أن تضمن أحترام المبادئ االخالقية االدارية و اعطائھا االولوية
على أداءھا االقتصادي
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4.74
4.57

0.55
0.67

4.54

0.60

4.53

0.63

الترتيب
1
3
4

6
8

أن تعمل دائما على تحسين أداءھا االقتصادي
أن تراقب كلف االنتاج بشكل دقيق

4.43

0.67

4.43

0.85

 16أن تلتزم بالمبادئ التي يحددھا لھا النظام االداري
3
14

أن تلعب دور أكبر في المجتمع  ،أكثر من مجرد تحقيق االرباح
أن تمتنع عن االلتفاف على القانون حتى لو أثر ذلك على تحسين
أداءھا
أن تساھم في حل المشاكل االجتماعية

11

أن تتجنب المساومة على أخالقيات العمل من أجل تحقيق
أھداف الشركة

1

أن تساھم في أدارة القضايا العامة في المجتمع

4
13

أن تخصص جزء من مواردھا المالية للفعاليات الخيرية
أن تمتنع عن تجاوز التزاماتھا التعاقدية

10

ان تعطى االولوية للقضايا االخالقية حتى لو أثرت سلبا
علٮأداءھا االقتصادي

5

أن تعمل دائما على تعظيم أرباحھا

2

4.43
4.40

0.76
0.85

4.33

0.99

5
6
7
8
9

4.24

0.81
11

4.21

0.85

4.14
4.13

0.84
0.95

4.08

1.11

12
13
14
15

3.96
3.68

1.06
1.12
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من الجدول رقم )  ( 3يتضح بان المتوسطات الحسابية تراوحت مابين ) (4.74 -3.68وان اعلى متوسطات
حسابية كانت للفقرات التي تخص المسئولية القانونية و المسئولية االخالقية  ،وان ادنى متوسط حسابي كان
للفقرة التي تخص المسئولية االقتصادية بمتوسط حسابي  (3.68بانحراف معياري ) .(1.12وان جميع
الفقرات كان متوسطاتھا اعلى من  3.50وھذا يشير ان استجابات المفحوصين عليھا كانت مرتفعة.
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ثانيا :متغير متغير أستجابة المستھلك لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا
جدول رقم ) (4
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات افراد العينة ل متغير أستجابة المستھلك لدعم
الشركات المسؤولة أجتماعيا
الفقرة

الرقم

5

1

2

6

4

3

المتوسط

أذا تساوى السعر و النوعية لسلعتين من شركتين مختلفتين  ,فأني
سأشتري من الشركة التي تساھم في تقديم خدمات اجتماعية و بيئية
للمجتمع .
أنا مستعد لدفع سعر أعلى لشراء سلعة من شركة تقوم بمسئولياتھا
االجتماعية تجاه المجتمع و البيئة بدل سلعة أرخص من شركة
التقوم بمسئولياتھا االجتماعية
أنا أخذ بنظر االعتبار سمعة الشركة وأخالقياتھا عندما أنوي الشراء
منھا
أنا مستعد للذھاب الى سوق بعيد من أجل شراء سلعة من شركة
تتبنى برامج مسئولية اجتماعية بدل الشراء من شركة قريبة لكنھا ال
تتحمل مسئوليات أجتماعية اتجاه المجتمع
أنا مستعد لدفع سعر أعلى لشراء سلعة من شركة لديھا أھتمام برخاء
و خدمة المجتمع
أنا أتجنب الشراء من شركة يرتبط اسمھا باعمال غير قانونية او
غير اخالقية

االنحراف
المعياري

الترتيب
1

4.47

0.88
2

4.26

0.90
3

4.25

0.82
4

4.19

0.94
5

4.15

0.88
6

4.13

1.35

من الجدول )  ( 4يتضح بان المتوسطات الجسابية تراوحت مابين ) (4.47 -4.13وان اعلى متوسط حسابي
كان للفقرة " أذا تساوى السعر و النوعية لسلعتين من شركتين مختلفتين  ,فأني سأشتري من الشركة التي
تساھم في تقديم خدمات اجتماعية و بيئية للمجتمع " بمتوسط حسابي ) (4.47بانحراف معياري )، (0.88
وان ادنى متوسط حسابي كان للفقرة " أنا أتجنب الشراء من شركة يرتبط اسمھا باعمال غير قانونية او غير
اخالقية " بمتوسط حسابي ) (4.13بانحراف معياري ) .(1.35وان جميع الفقرات كان متوسطاتھا اعلى من

 3.50وھذا يشير ان استجابات المفحوصين عليھا كانت مرتفعة.
أختبار الفرضيات :
الفرضية االولى  :اليوجد دليل احصائي ) عند مستوى الداللة  ( α = 0.05على أدراك افراد عينة الدراسة
للمسؤولية االجتماعية للشركات
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تم أختبار ھذه الفرضية باستخدام  one sample t testلمتغير أدراك المستھلك النواع المسئولية
االجتماعية
جدول )( 5
نتائج اختبار ) ( one sample t testلمتغير ابعاد المسؤولية االجتماعية
المتوسط

البعد

T

االنحراف المعياري

الداللة

الخيرية

4.32

0.54

29.20

0.00

االقتصادية

4.32

0.59

26.77

0.00

القانونية

4.35

0.56

28.62

0.00

االخالقية

4.30

0.37

41.72

0.00

الدرجة الكلية

4.32

0.54

29.20

0.00

 tالجدولية =p = 0.05 , 1.96
ويتضح من الجدول )  ( 5بان قيمة )  (tكانت دالة عند مستوى ) (0.05فاقل لجميع ابعاد المسؤولية
االجتماعية و يشيرھذا الى توفر أدراك أفراد العينة ألبعاد المسؤولية االجتماعية ،وان مستوى االدراك
لديھم مرتفع بحيث ان جميع المتوسطات كانت اعلى من . 4
النتيجة  :ترفض الفرضية لتوفر االدراك لدى افراد العينة المسئولية االجتماعية للشركات.
الفرضية الثاني :اليوجد دليل أحصائي ) عند مستوى الداللة  ( α = 0.05باستعداد افراد عينة الدراسة
لالستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا ً
تم أختبار ھذه الفرضية باستخدام  ( one sample t test) tلمتغير أستجابة افراد عينة الدراسة للشركات
المسؤولة أجتماعيا .
جدول ) ( 6
نتائج اختبار ) (one sample t testلمتغير االستعداد لالستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا ً
البعد

االنحراف

المتوسط

ت

الداللة

المعياري
دعم الشركات المسؤولة اجتماعيا

0.59

4.24

 tالجدولية =p = 0.05 , 1.96
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25.20

0.00

يتضح من الجدول )  ( 6بان قيمة ) (tكانت دالة عند مستوى كانت دالة عند مستوى ) (0.05فاقل
الستجابات افراد عينة الدراسة على فقرات االستعداد لألستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا ،و يشير ھذا
الى أستعداد افراد عينة الدراسة لدعم الشركات التي تطبق المسؤولية االجتماعية.
النتيجة  :ترفض الفرضية لتوفر االستعداد لدى افراد العينة لالستجابة للشركات المسؤولة أجتماعيا
الفرضية الثالثة:
ال يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين أدراك المستھلك للمسؤولية االجتماعية وبين أستعداده لألستجابة
للشركات المسؤولة اجتماعيا
و الختبار ھذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان ,وكانت النتائج كما يأتي
وبين الجدول ) ( 7
نتائج أختبار سبيرمان
معامل االرتباط

الداللة

البعد
الخيرية

0.12

0.14

االقتصادية

0.06-

0.49

القانونية

0.38

0.00

االخالقية

0.24

0.00

الدرجة الكلية

0.27

0.00

يتضح من الجدول )  ( 7وجود أرتباط مقبول بين المسؤولية القانونية و بين أستعداد أفراد العينة لألستجابة
و بين المسؤولية االخالقية واالستجابة و بين الدرجة الكلية للمسؤولية االجتماعية وبين أستجابة أفراد العينة
حيث بلغت على التولي )  0.38و 0.24و  (0.27وھو دال احصائيا عند مستوى الداللة ) .(0.05
كما يتضح من الجدول ايضا عدم وجود ارتباط دال بين المسئولية االقتصادية و المسئولية الخيرية
للشركات وبين أستعداد المستھلك لالستجابة .
النتيجة :ترفض الفرضية بالنسبة للمسئولية القانونية و المسئولية االخالقية .وتقبل الفرضية بالنسبة للمسئولية
االقتصادية و المسئولية الخيرية.
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الفرضية الرابعة  :اليوجد اختالف دال احصائيا ) عند مستوى الداللة  ( α =0.05في أستعداد المستھلك
لألستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا للمتغيرات الديمغرافية ) الجنس ،مستوى التعليم ،العمر ،نوع
العمل(
لالجابة عن ھذا السؤال تم اجراء اختبار )  (tواختبار تحليل التباين االحادي

البعد
الخيرية

جدول ) ( 8
االختالف في دعم الشركات تبعا لمتغير الجنس
T
االنحراف
المتوسط
الجنس
المعياري
1.380.73
4.17
ذكور
0.43
4.31
اناث
 tالجدولية =p = 0.05 , 1.96

الداللة
0.17

يتضح من الجدول )  ( 8بان قيمة ) (tبلغت  1.38-وھي قيمة ليست دالة عند مستوى 0.05

مصدر التباين
داخل
المجموعات
بين
المجموعات
المجموع

جدول ) (9
التباين بين و داخل المجموعات في دعم الشركات تبعا لمتغير العمر
الداللة
f
متوسط
مجموع المربعات درجات
المربعات
الحرية
4
0.24
1.40
0.49
1.94
139
0.35
48.16
143
50.10

يتضح من الجدول )  ( 9يتضح بان قيمة )  ( fبلغت  0.24وھي قيمة ليست دالة عند مستوى 0.05
وھذا يشير الى انه اليوجد اختالف دال احصائيا في أستعداد المستھلكين لالستجابة للشركات المسؤولة
اجتماعيا تبعا لمتغير العمر
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مصدر التباين
داخل
المجموعات
بين
المجموعات
المجموع

جدول ) ( 10
التباين بين و داخل المجموعات في دعم الشركات تبعا لمتغير التعليم
الداللة
F
متوسط
مجموع المربعات درجات
المربعات
الحرية
0.036
2.643
0.886
4
3.542
46.562

139

50.104

143

0.335

كما يتضح من الجدول )  ( 10يتضح بان قيمة )  ( fبلغت  2.643عند مستوى  0.05وھذا يشير الى انه
يوجد اختالف دال احصائيا في أستجابة المستھلكين للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا لمتغير المؤھل العلمي،
ولتحديد موقع الفروق الدالة تم اجراء اختبار شيفية

جدول )(11
نتائج أختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمؤھل العلمي
ثانوية عامة
المؤھل
العلمي

ثانوية عامة
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

دبلوم
0.12

بكالوريوس دراسات عليا
*0.64-
*0.30
*0.76-
0.18
*0.93-

يتضح من الجدول )  (11وجود فروق دالة بين حملة الشھادات العليا ) ماجستير و دكتوراه ( وبين
البكلوريوس و الدبلوم و الثانوية العامة  ,حيث كانت الفئة ذات المؤھل العلمي االعلى ھي أكثر أستعدادا
لدعم الشركات الممسؤولة أجتماعيا .
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جدول ) ( 12
التباين بين و داخل المجموعات في دعم الشركات تبعا لمتغير نوع العمل
الداللة
f
متوسط
مصدر التباين مجموع المربعات درجات
المربعات
الحرية
3
داخل
0.07
2.39
0.81
2.44
المجموعات
140
بين
0.34
47.67
المجموعات
143
50.10
المجموع
 Fالجدولية = P=0.05 ، 3.38درجة الحرية 2-144
يتضح من الجدول )  ( 12بان )  ( fبلغت  2.39وھي قيمة ليست دالة عند مستوى  0.05وھذا يشير الى انه
اليوجد اختالف دال احصائيا في دعم المستھلكين للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا لمتغير نوع العمل.
النتيجة  :تقبل الفرضية بعدم وجود أثر دال احصائيا في دعم المستھلكين للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا
للمتغيرات الديمغرافية ) الجنس  ،العمر ،نوع العمل(  .و ترفض الفرضية بالنسبة لمتغير المؤھل العلمي
للمستھلك .

مناقشة النتائج :
أن اھم النتائج التي توصلت اليھا الدراسة ھي كما يلي :
 .1مناقشة نتائج الفرضية األولى " اليوجد دليل احصائي على أدراك افراد عينة الدراسة للمسؤولية
االجتماعية للشركات ".
يبين جدول ) ( 4أدراك أفراد العينة للمسئولية االجتماعية و بقيم مرتفعة ) 4.32و4.32و4.35و (4.32تدل
على فھمھم لماھية المسئولية االجتماعية بانواعھا االربعة و اھمية كل منھا  .وكما يظھر في جدول )  (3فقد
ركز أفراد عينة الدراسة على أھمية الجوانب القانونية و االخالقية بالدرجة االولى  .فأعطيت االولوية
لتخطيط المنظمة على المدى البعيد و التزامھا بالمبادئ االخالقية و العمل على الحفاظ على سلوك العاملين
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فيھا ضمن االطر القانونية  ,ثم ضمان احترام المبادئ االخالقية االدارية و أعطائھا االولوية على اداءھا
االقتصادي  .وبالرغم من ان ھرم كارول للمسئولية االجتماعية يصنف المسئولية االقتصادية باعتبارھا
االھم  .غير أن نتائج ھذه الدراسة تبين أن المسئولية القانونية و االخالقية ھي المتغير االكثر أھمية بالنسبة
للمستھلك العراقي .وتتشابه ھذه النتيجة مع نتائج دراسة )  Maignan (2001حول أدراك المستھلك
للمسئولية االجتماعية في كل من المانيا و فرنسا  ،حيث أبدى المستھلك أھتمامه بالمسئولية االخالقية و
القانونية للشركات أكثر من أھتمامه بالمسئولية االقتصادية و الخيرية  ,بينما أعطى المستھلك في أمريكا
االھمية القصوى للمسئولية االقتصادية  .وقد أظھرت دراسة أخرى ) ( Arli et al,2009أھتمام المستھلك
االندونيسي بالمسئولية االقتصادية و الخيرية بالدرجة االولى وتليھا المسئوليات القانونية و االخالقية .وأيضا
أظھرت دراسة ) (Ramasamy & Yeung , 2008تفضيل المستھلك في الصين و ھونك كونك
للمسئولية االقتصادية  .و ال يخفى بأن اسباب تفضيل المسئولية االقتصادية في كل بلد من البلدان المذكورة
أعاله يختلف باختالف ظروفه االقتصادية و الثقافية و االجتماعية و السياسية .
 .2مناقشة نتائج الفرضية الثانية " اليوجد دليل أحصائي باستعداد افراد عينة الدراسة لالستجابة للشركات
المسؤولة اجتماعيا ً " .
أظھرت نتائج جدول )  (5أستعداد المستھلك لدعم الشركات المسؤولة أجتماعيا  .و قد جاء أعلى متوسط
حسابي الستعداد افراد العينة للشراء من الشركة المسئولة اجتماعيا أذا تساوى السعر و النوعية بالنسبة
لسلعتين من شركتين مختلفتين  .كما ابدى بعضھم االستعداد لدفع سعر اعلى لشراء سلعة اذا كانت
الشركة تتحمل مسئولياتھا االجتماعية تجاه المجتمع و البيئة  .ومع ان تجنب المستھلك للشراء من شركة
يرتبط اسمھا باعمال غير قانونية او غير اخالقية قد جاء في المرتبة االخيرة ولكن بمتوسط يبلغ
. 4.13
 .3مناقشة نتائج الفرضية الثالثة " ال يوجد ارتباط دال احصائيا ًبين أدراك المستھلك للمسؤولية االجتماعية
وبين أستعداده لألستجابة للشركات المسؤولة اجتماعيا ".
يظھر جدول رقم ) (6عدم وجود عالقة بين أستعداد افراد العينة لدعم الشركة و بين المسئولية
االقتصادية و المسئولية الخيرية  .ويشير ذلك الى أن المسئولية االقتصادية و الخيرية ال تعتبر عامال
محددا للشراء بالنسبة الفراد العينة  ,و ربما يعود ذلك للظروف االقتصادية للمواطن المشغول بتوفير
االحتياجات المعيشية االساسية  ,فتقل اھمية المسئولية االجتماعية كعامل حاسم للشراء  ,و تعطى
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االولوية لعوامل أخرى كالسعر و توفر السلعة أو الخدمة  .و تتشابة ھذه النتيجة مع نتيجة بحث ) Arli
 ( et al,2009حول استعداد المستھلك في اندونيسيا لدعم الشركات المسؤولة اجتماعيا.
و على العكس من ذلك أظھرت نتائج دراسات أجريت في دول متقدمة
) ( Creyer&Ross,1997,p.227;Maignan,2001أن معظم المستھلكين مستعدين لدعم ھذه
البرامج .
من ناحية أخرى ظھر أستعداد مقبول لدى أفراد العينة لدعم الشكات التي تتبنى المسئولية القانونية و
بشكل أضعف للمسئولية االخالقية  ,مما قد يشير الى االھمية التي يوليھا افراد العينة للجوانب القانونية و
االخالقية  .و ربما يعزى ذلك الى بعض المشاكل و السلبيات التي يعاني منھا حاليا المجتمع العراقي,
كمحابة الفساد و تلوث البيئة و غيرھا من المشاكل التي أشارت اليھا بعض الدراسات و التقارير
المحلية و الدولية .
.4مناقشة نتائج الفرضية الرابعة " اليوجد اختالف دال احصائيا في أستعداد المستھلك لدعم الشركات
المسؤولة اجتماعيا تبعا للمتغيرات الديمغرافية ) الجنس ،مستوى التعليم ،العمر ،نوع العمل( .
يشيرجدول ) (7الى عدم وجود اختالف دال احصائيا في دعم المستھلكين للشركات المسؤولة اجتماعيا تبعا
لمتغير الجنس مما يدل على عدم وجود أختالف بين االناث و الذكور في االستجابة لدعم الشركات
المسؤولة أجتماعيا  .بينما تظھر بعض الدراسات وجود أختالف بين الذكور و االناث في االستجابة للمسئولية
االجتماعية لصالح االناث) . (Dodd,2011,p.261
كما يشير جدول ) (8الى عدم وجود أختالف دال احصائيا بين أفراد العينة حسب الفئات العمرية ,مما يدل
على عدم وجود أرتباط دال احصائيا بين الفئة العمرية للمستھلك وبين أستجابتة لدعم الشركات المسؤولة
اجتماعيا  .وعلى عكس ذلك يشير جدول ) ( 11الى وجود اختالف في أستجابة المستھلك للمسئولية
االجتماعية تبعا الختالف المستوى التعليمي .حيث كانت االستجابة االكبر ھي لمستوى حملة الشھادات العليا
يليھم خريجو البكلوريوس  .و النتيجة تطابق نتائج عدد من االبحاث التي جاءت مشابھة من حيث اثر
المستوى التعليمي في االستجابة للمسئولية االجتماعية .
وأخيرا يشير جدول ) (12الى عدم وجود أختالف دال احصائيا بين أستجابة أفراد العينة حسب نوع العمل ,
مما يعني عدم ظھور أختالف بين الطالب و الموظفين و الكسبة و اصحاب االعمال الحرة في أستجابتھم
للشركات المسؤولة أجتماعيا .
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مضامين الدراسة :
ان الھدف االساسي لھذه الدراسة ھو التعرف على أدراك المستھلك العراقي للمسئولية االجتماعية أوال ثم
لتحديد أستعداده لدعم الشركات الملتزمة بھا .وقد توقعت الدراسة وجود أرتباط أيجابي بين التزام منظمات
االعمال بالمسئولية االجتماعية و بين التزام المستھلك باالستجابة من خالل استعداده للشراء من الشركات
التي تلتزم بالتطبيقات االجتماعية .
لقد أظھر القياس وعي المستھلك العراقي نحو المسئولية االجتماعية بانواعھا االربعة وھي االقتصادية و
القانونية و االخالقية و الخيرية .و يبدو أنه قد أعطاھا األھمية حسب الترتيب التالي :المسئولية القانونية ثم
المسئولية االخالقية ثم المسئولية الخيرية و أخيرا المسئولية االقتصادية .
كما ظھر وجود أرتباط مقبول بين المسئولية االجتماعية للشركات و بين أستعداد المستھلك العراقي
لالستجابة للشركات المسؤولة أجتماعيا وذلك بشراء منتوجھا  .وكان أكبر أرتباط بين المسئولية القانونية
واالخالقية و بين أستجابة المستھلك  ,أي ان المستھلك العراقي يعطي الترجيح االكبر للشراء من الشركات
الملتزمة قانونيا و أخالقيا .أي الشركات التي تحرص على العمل ضمن االطر القانونية و وتضضمن احترام
المبادئ االخالقية و أعطاءھا االولووية على أداءھا االقتصادي و تتجنب المساومة على اخالقيات العمل من
أجل تحقيق أھداف الشركة .
بينما كان االرتباط ضعيفا بين المسئولية االخالقية و أستجابة المستھلك و معدومة بينھا وبين المسئولية
االقتصادية .مما يشير الى عدم أھتمام المستھلك بقضايا الربحية و االداء االقتصادي للشركات  ,مما يشير الى
عدم اعطاءه االھمية للمسئولية اتجاه المالكين والمساھمين .
تحديدات الدراسة :
ترتبط المحددات االساسية بعينة الدراسة من حيث أقتصارھا على طلبة كليات االدارة و االقتصاد  /أقسام
االدارة في عدد من الجانعات العراقية  .حيث اقتصرت العينة على مستوى محدد من التأھيل التعليمي و ربما
تقارب مستوى الدخل ايضا .كما أن حجم العينة ) (144ةقد يحدد من امكانية تعميم النتائج  ,وعليه تقترح
الدراسة زيادة حجم العينة في المستقبل من اجل اثبات صحة النتائج .و أيضا يمكن تناول الموضوع من
منظور اخر مثل وعي المستھلك بالسلوك غير المسؤول لمنظمات االعمال و أثره على سلوك المستھلك .
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التوصيات :
 .1ضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية و مؤسسية لتعزيز المعرفة بالمسئولية االجتماعية و زيادة
وعي المستھلك باھميتھا من حيث مساھمتھا في تنمية و أستدامة البيئة و حماية حقوق أصحاب
المصلحة بفئاتھم المختلفة و محاربة ممارسات االعمال التي تتعارض مع المبادئ القانونية و
االخالقية .
 .2توعية المستھلك بأھمية دوره في التأثير ايجابيا على الشركات من اجل دفعھا بأتجاه تبني خطط و
برامج المسئولية االجتماعية  .ويتم ذلك من خالل استعداده لدعم الشركات التي تلتزم ببرامج
للمسئولية االجتماعية أي أن يقوم المستھلك بالتعاون و االستجابة للمبادرات و البرامج التي تتبناھا
الشركات بما يحقق منفعة جميع االطراف.
 .3توسيع و تعزيز الشبكة المحلية العراقية لالتفاق العالمي لالمم المتحدة ) , ( UNGCمن أجل تشجيع
و تعزيز دور مجتمع االعمال في تبني الممارسات المسؤولة من خالل شراكات مستدامة و أدخال
المبادئ المتعلقة بحقوق االنسان و معايير العمل و البيئة و الشفافية في العمليات التجارية .و الحرص
على تطبيق المبادئ العشرة لالتفاق العالمي بعناية و بعد دراسة الظروف العامة و الخاصة للمجتمع
العراقي  .فالمسئولية االجتماعية للشركات ترتبط بشكل واضح بالوضع االقتصادى و االجتماعية و
السياسي للدول ). (Visser,2008
 .4ضرورة أن تتبنى الجامعات مشروع الدخال مادة المسئولية االجتماعية ضمن المناھج الدراسية
خصوصا في أقسام أدارة االعمال بأعتبارھا مسؤولة عن تخريج مديري المنظمات و قادة
االعمال في المستقبل و أسوة بالجامعات العالمية الرصينة التي باشرت بأدراج موضوع المسئولية
االجتماعية ضمن مناھج كليات االدارة بدال من التركيز على مفاھيم التنافسية و الربحية فقط .
أضافة الى حث مراكز التدريب لوضع برامج مھنية في مجاالت المسئولية االجتماعية بغرض تأھيل
الكوادر للعمل في ھذا المجال .
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