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 جدول المحتويات

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل 

مبادئ اإلتفاق العالمي 

 الفساد والرشوة 

مؤشرات الثقة بأهم قادة العالم 

ةت متعددة الجنسيمؤسساالثقافة في ال 

وظائف الثقافة التنظيمية 

التنوع الثقافي وأبعاده 

المركزية مقابل الالمركزية في اتخاذ القرار 

والسالمة مقابل المخاطرة األمان 

 الجماعةمكافأة مكافأة األفراد مقابل 

اجراءات رسمية مقابل الالرسمية 

 المنخفضالوالء الوالء التنظيمي المرتفع مقابل 

التعاون مقابل التنافس 

آفاق قصيرة المدى مقابل بعيدة المدى 

االستمرارية واالستقرار مقابل االبتكار 



شهد العالم بشكل عام وعالم األعمال بشكل خاص خالل العقود المنصرمة •

 ؛ تغيرات كبيرة

نماذج فبعد أن كان اهتمام المؤسسات متعددة الجنسية مقتصراً على •

 .  يتضمن المسؤوليات البيئية واإلجتماعيةأصبح اليوم  ،العرض والطلب

السلوكيات األخالقية في األعمال مطلباً أساسياً للمستهلكين وأصبحت •

 .ومنظمات المجتمع المدني والحكومات

وسعت الدول من خالل منابر المنظمات الدولية والمتخصصة إلى وضع •

 .“مبادئ اإلتفاق العالمي” نواظم شاملة من خالل ما يسمى 
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل



 Human Rightsحقوق اإلنسان •

 Laborالعمل •

 Environmentالبيئة •

 Anti-Corruptionمكافحة الفساد •
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 مبادئ اإلتفاق العالمي
Principles of Global Compact 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

 لالتفاق العالمي  بادئ العشرةالم

عالمي بشأن المبادئ العشرة لالتفاق العالمي على النطاق الراء اآلهناك توافق 

مستمدة من الفساد، وهي  في مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة

 :التاليةالصكوك 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان •

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل •

 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية •

 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد •
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

 لالتفاق العالمي  بادئ العشرةالم

  :يتعين على المؤسسات التجارية: حقوق اإلنسان. أ

 واحترامها؛ دولياً دعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة  :1المبدأ 

 .حقوق اإلنسانالتأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات   :2المبدأ 

  :يتعين على المؤسسات التجارية: معايير العمل. ب

 الجماعية؛ لمساومةا حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في احترام :3المبدأ 

 ؛(الزام المساجين على العمل) أشكال السخرة والعمل الجبريالقضاء على جميع  :4المبدأ 

 ؛لعمل األطفالاإللغاء الفعلي  :5المبدأ 

 .التمييز في مجال التوظيف والمهنالقضاء على  :6المبدأ 
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 لالتفاق العالمي  بادئ العشرةالم

  :يتعين على المؤسسات التجارية: البيئة. ج

 .نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئيةالتشجيع على اتباع  :7المبدأ 

 البيئة؛عن بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية االضطالع  :8المبدأ 

 .ونشرهاتطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة التشجيع على  :9المبدأ 

  :يتعين على المؤسسات التجارية: مكافحة الفساد

  .ةبكل أشكاله، بما فيها االبتزاز والرشومكافحة الفساد : 10المبدأ 

 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل
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 االتفاق العالمي هو ... االتفاق العالمي ليس...  

 ملزما قانونا
مبادرة طوعية لتعزيز التنمية المستدامة    

للمؤسساتالصالحة  والمواطنة  

وإنفاذ امتثالها لالتفاقالمؤسسات وسيلة لرصد سلوك   مجموعة من القيم القائمة على مبادئ مقبولة عالميا 

السلوكلقواعد  أو مدونةعادي نظام إدارة   شبكة من المؤسسات وغيرها من أصحاب المصلحة 

 منتدى للتعلم وتبادل الخبرات  هيئة تنظيمية أو أداة إلقامة عالقات عامة

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل



 الفساد والرشوة

، التي تعنى بمراقبة الفساد والحّث لمنظمة الشفافية الدوليةفي التقارير السنوية •

قضية الفساد اليوم باتت في عالمنا المعاصر على محاربته، يتم التحدث عن أن 

 متناميا بشأن آثارها المدمرة على مختلف جوانب الحياة؛تثير قلقا 

روسيا، الصين، باكستان، جنوب : تحصل بشكل مستمر في دول عدة مثل فضائح•

 .أفريقيا، كوستاريكا، مصر، وفي أماكن أخرى من العالم

سواء كان نظاما رأسمالياً أم غير مرتبط بشكل نظام الدولة االقتصادي الفساد •

 اشتراكياً، أو كانت الدولة تنتمي لدول العالم الثالث أو دول العالم الرأسمالي الغني؛

ال وإذا كانت هناك عوامل اقتصادية واجتماعية تقف وراء تفشي ظاهرة الفساد، ف•

الذي يكمن وراء تلك الظاهرة، ويمثل رادعاً ووازعاً  إغفال الجانب األخالقييمكن 

 .قوياً لمحاربة الفساد ونشر قيم النزاهة مجتمعياً وسياسياً واقتصادياً 
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

10 

 2015مؤشر الفساد في دول العالم لعام  -1الشكل 

Source: The Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International 



 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل
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 (تابع) 2015مؤشر الفساد في دول العالم لعام   -1الشكل 

Source: The Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International 



 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

 الدولة (177 من أصل دولة)المرتبة  (من  مئة)الدرجة 

 قطر 22 71

 اإلمارات العربية 23 70

 األردن 45 53

 السعودية 48 52

 الكويت 55 49

 عمان 60 45

 تونس 76 38

 الجزائر 88 36

 مصر 88 36

 لبنان 123 28

 السودان 165 12

 الصومال 176 8
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Source: The Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International 

 2015مؤشر الفساد في بعض الدول العربية لعام  -2الشكل 



13 

 مؤشرات الثقة بأهم قادة العالم -3الشكل 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

Source:International Management: Culture, Strategy, and Behavior Luthans, F. and J.P. Doh 7th Edition, 2009 
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 ةت متعددة الجنسيمؤسساالثقافة في ال

 أصبحوا، فهناك عدد كبير من العاملين ال يتجزأ من العولمة اً ة أصبحت جزءمؤسسثقافة الإن •
ي إقامة فروع جديدة فالكثير من المديرين التنفيذيين يساعدون رى ون. عن أوطانهم ين بعيد

  .تهم في دول نائيةمؤسسال

مزيد من التفاعل بين الموظفين والنتيجة هي حدوث لمي عاتتأثر بهذا الواقع ال مؤسساتمعظم ال•
 .دولمختلف الالعاملين في 

والقيم بين األفراد العاملين  لعاداتاووي اللغو يالثقافالناجمة عن االختالف صعوبات في ظل ال•
هم من اآلخرين قبول ضرورة ون عيكل الناس أن فإن الشيء المؤكد  في هذه المؤسسات،

 .الثناءالتقدير ووإلنتماء وإحساسهم با

ويحتاجون إلى من يشجعهم ويشعرهم ومعظم الناس لديهم الرغبة في األداء الجيد في عملهم  •
   ؛جيداً بأنهم يؤدون عمال 

  مؤسسةويعزز في الوقت نفسه استراتيجية ال ؛االحتياج اهذعلى تلبية يساعد و هام التقديرو•
ثقافتهم مع ثقافة  سيضطرون لمواءمةفالعاملون  ،ومن جهة أخرى ؛جهةوأهدافها من 

 . التي يعملون بهاة ؤسسالم

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل



 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل

 لنواظمايضعون من هذه المنطلقات، أصبحنا نرى القائمين على المؤسسات •

 .القانونية واألخالقية في مكان العمل

تساعدهم في معرفة المسؤولية للموظفين  أدلةالنواظم تشكل هذه •

اإلجتماعية وأخالقيات العمل لمؤسستهم؛ وبالتالي عن كيفية استخدام 

  .المؤسسة لمواردها لترك أثر إيجابي في المجتمع

لخدمة استخدام نشاطها فكرة من لمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة تنطلق ا•

 .بشكل خاص فيهاهمين اوالمصالح المالية للمسبشكل عام  المجتمع

 :إلى قسمين بالمسؤولية اإلجتماعية  المعنيونيقسم •

 المؤسسة والمساهمين في ملكيتهاالعاملين داخل •

 .أنشطة المؤسسةب متأثرةوهم جميع األفراد والمجموعات ال لخارجيينا•
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 :وظائف الثقافة التنظيمية

 :                                        وظائف رئيسية هي أربع في ة ؤسسالموظائف ثقافة تتلخص 

ذاتها والقيم المعايير إن مشاركة العاملين : تنظيميةهوية ة ؤسسالمتعطي أفراد  -1
   ةمشتركأهداف ، مما يساعد على تطوير اإلحساس بةبالوحدمنحهم الشعور ت

إن الشعور بالهدف المشترك يشجع اإللتزام القوي من : الجماعي اإللتزامل تسهّ  -2
 جانب من يقبلون هذه الثقافة 

تشجع الثقافة التنظيمية على التنسيق والتعاون الدائمين : النظام استقرار زعزّ ت   -3
المشتركة بالهوية وذلك من خالل تشجيع الشعور ة مؤسسالبين أعضاء 
 وااللتزام 

، فثقافة  من خالل مساعدة األفراد على فهم ما يدور حولهم السلوكل شكّ ت   -4
 . وحصولها ث األشياءوالمشتركة التي تفسر حد فاهيمللم توفر مصدراً ة ؤسسالم

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات متعددة الجنسية وأخالقيات العمل
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 وأبعاده الثقافيالتنوع  

االختالف الثقافي وانعكاساته على اإلدارة الدولية، حيث أن لدراسة عدة طرق هنالك 
وااليديولوجيات اإلدارية اإلدارية، والسلوكيات ، نقل التكنولوجياالثقافة تؤثرعلى 

 .وأنشطة األعمالوأية عالقة بين الحكومة 

 أبعاد التنوع الثقافي

في    centralized vs. decentralizedالمركزية مقابل الالمركزية  1)
 اتخاذ القرار

 :منداخل المؤسسة  وما يتمتع به الموظفدرجة المبادرة الفردية يقصد بها  •
   تصرفال القدرة الشخصية علىو ،ومسؤولية ،حرية

في اإلدارة مهام اتخاذ القرارات تناط بالقيادات العليا في بعض المجتمعات،  •
 التنظيمية الهامة

اتخاذ القرارات موزعاً على المستويات كافة  بينما في المجتمعات األخرى، يكون  •
في اتخاذ بقوة المؤسسة، وبالتالي يشارك مدراء المستويات المتوسطة والدنيا داخل 

 .  القرارات
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 الثقافي وأبعاده التنوع  

 safety vs. riskالمخاطرة والسالمة مقابل األمان ( 2

وتشجيع الموظفين على أن يكونوا مبدعين درجة قبول المخاطرة يقصد بها  •

    . ولديهم روح المبادرة

ويصبحون يخشى قياديو المؤسسات أخذ المخاطرة في بعض المجتمعات،  •

 واألزمات؛في أوضاع صعبة جداً في حالة الريبة 

، تشجع الثقافة السائدة على تحمل المخاطربينما في المجتمعات األخرى،  •

 .ويكون اتخاذ القرارات في حالة الريبة عملية مألوفة ومتداولة
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 وأبعادهالتنوع الثقافي  

   .group individual vs الجماعة مكافأة مكافأة األفراد مقابل ( 3

Rewards 

على تمنح ، وفيما إذا كانت طبيعة أنظمة الحوافز والمكافآتيقصد بها  •

من جهة؛ أم تمنح لألفراد أو  والواسطة معايير األقدمية األداء أو على

    ثانية؛للجماعة من جهة 

مكافأة األفراد المتميزين بشكل ترفيعات أو في بعض المجتمعات، يمكن  •

 مالية؛عموالت 

تلزم المعايير الثقافية مكافأة الجماعة وليس بينما في المجتمعات األخرى،  •

 .الفرد
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 التنوع الثقافي وأبعاده

 informal vs. formal proceduresاجراءات رسمية مقابل الالرسمية ( 4

التي  القنوات الرسميةعلى  صراً تقموفيما إذا كان  لصوانظام التطبيعة يقصد بها  •

يسمح بتبادل المعلومات في كل  شبكياً  اً نمطيتبع أو الوظيفي  يحددها نمط التسلسل

    .االتجاهات

 في االجراءات اإلدارية غير الرسميةفي بعض المجتمعات، يمكن استخدام السبل  •

والمطبقة تكون االجراءات الرسمية هي المعتمدة بينما في المجتمعات األخرى،  •

تتحدد فيها السلطات تكون السائدة، و الثقافة التنظيمية البيروقراطيةو. في اإلدارة 

، وثيقاً  التنسيق بين المصالح والوحدات، ويكون العمل منظماً و ،والمسؤوليات

 .ويكون تسلسل السلطة بشكل هرمي
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 التنوع الثقافي وأبعاده 

 high vs. low organizational loyaltyالوالء التنظيمي المرتفع مقابل المنخفض ( 5

     مدى الوالء للمنظمة وتغليبه على الوالءات التنظيمية الفرعيةيقصد به  •

في بعض المجتمعات، يعّرف األشخاص بأنفسهم من خالل المؤسسة التي  •

 لصالحها؛يعملون 

بينما في المجتمعات األخرى، يعّرف األشخاص بأنفسهم من خالل  •

 (.  ، األطباءالمهندسين)التي ينتمون إليها ( المنظمات)المجموعات 

 cooperation vs. competitionالتعاون مقابل التنافس ( 6

 بين العاملين فيها التعاونعلى في بعض المجتمعات، تشجع المؤسسات  •

 .بين العاملين فيها التنافسبينما في المجتمعات األخرى، تشجع  •
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 التنوع الثقافي وأبعاده 

  term horizons-term vs. long-shortآفاق قصيرة المدى مقابل بعيدة المدى ( 7

من خالل وضع أهداف قصيرة  لتحقيق ثقافة المدى القصير في بعض المجتمعات، تسود  •

 .الربحية والكفاية

كالسعي للحصول على األسواق تهتم باآلفاق بعيدة المدى بينما في المجتمعات األخرى،  •

 .والتطوير التقاني

 stability vs. innovation االستمرارية واالستقرار مقابل االبتكار ( 8  

تتميز بتوفر بيئة  يقصد بها الخيار بين مبدأ االستمرارية دون تغيير يذكر، أوتوليد بيئة •

 جديد؛االبتكار والتجديد وتقبل كل ما هو افرادها بحب  حلىيت ، مساعدة للعمل

 ومقاومة التغييرتسود ثقافة االستقرار بعض المجتمعات، في  •

 .الرغبة في التغيير واالبتكارتهيمن بينما في المجتمعات األخرى،  •




