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 :الممخص

االتصالية لبرامج التنمية المستدامة في شركات  األنشطةتناوؿ ىذا البحث "دور 
ستيدؼ التعرؼ عمى البتروؿ في دعـ صورتيا الذىنية لدى الجماىير المستيدفة" وي

 الحاليوصاؼ الدقيقة لمظاىرة محؿ الدراسة، مف حيث ماىيتيا، طبيعتيا، ووصفيا األ
والعبلقات بينيما وبيف العوامؿ المختمفة المؤثرة فييا. وقد استخدـ البحث نظريو "اتصاؿ 
المسئولية االجتماعية"، واعتمد عمى منيجي )دراسة الحالة ومنيج المسح(، وتـ اختيار 

مف  ةمفرد 051يمثانكس" بواقع إ"ايثديكو و" ا"شركتلبتروؿ وىما شركتيف لتمثيؿ شركات ا
 ايمثانكس". جميعيـ يقيموف في المناطؽ التي ةمف "شرك ةمفرد 051ايثديكو"، و شركة"

لتمؾ الشركتيف في محافظتي اإلسكندرية ودمياط. كما تـ  ةمستدام ةتوجد بيا برامج تنمي
مع المسئوليف عف برامج التنمية المستدامة اختيار لجمع البيانات المقاببلت المتعمقة 

والذيف تقع عمى عاتقيـ المسئولية في تخطيط وتنفيذ تمؾ البرامج في تمؾ الشركات، 
ف مصطمح التنمية المستدامة غير واضح ألى: إ وصفو االستقصاء. وقد توصؿ البحث

جميور فقد اختمؼ ال ،ف ىناؾ مف لـ يسمع عنو مف قبؿ، ولذلؾأو  ،بالنسبة لمجميور
تدخؿ ضمف مفيـو التنمية المستدامة لمشركات، وجاء أىـ  التي األنشطةحولو وحوؿ 

نترنت والصحؼ لمشركات مف اإل مصادر معرفة الجميور بمصطمح التنمية المستدامة
مات المجتمع المدني ثـ األىؿ في مقدمة المصادر يمييا التميفزيوف ثـ تأتي منظ

في اإللكترونية اليوتيوب  اإلعبلـثـ وسائؿ  خصيصدقاء عمى مستوى االتصاؿ الشواأل
الجميور لبرامج التنمية المستدامة لمشركتيف عينو  يالمرتبة األخير، جاء مستوى وع

، امحايدً  الدراسة متوسط، وجاء اتجاىات الجميور نحو صوره الشركتيف عينو الدراسة
 يفإلى أداء الشركت ةألف جميور الشركتيف ينظر بحيادي ؛وتفسر الباحثة ىذه النتيجة

لدى الجميور ىي  المادي واالجتماعي والبيئي مما يعني أف الصورة الكمية لمشركتيف
وىذا يرجع الىتماـ شركات البتروؿ عينو الدراسة بالمشروعات  ،االتجاه ةمحايد ةصور 
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 شركةلى التزاـ "إ التنموية ألىالي القرى المحيطة المصانع. كما توصؿ البحث
ض المعمومات عف برامج التنمية المستدامة في تقارير االستدامة معايير ايمثانكس" بعر 

حصائيات الدالة عمى ما ورد رقاـ واإلوذلؾ مف خبلؿ عرض األ ،الصدؽ والشفافية
حصائيات عرض اإل ايثديكو" في تقاريرىا السنوية شركةبالتقارير. في حيف افتقدت "

ف إحيث  ،تنمية المستدامة بالتقريريف بالفيـرقاـ. كما تتسـ المعمومات المنشورة عف الواأل
 ةلى مبلئمإيثديكو" أ شركة"ل سموبيا واضح ومبسط، في حيف يفقر التقرير السنويأ

 وذلؾ لتقديمو بالمغة اإلنجميزية فقط. ،المعمومات لكافو جماعات المصالح
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Abstract: 

“The Role of Communication Activities for Sustainable 
Development Programs in Petroleum Companies in Enhancing their 
Corporate Image to the Target Audience” 

This research tries to examine The Role of Communication 
Activities for Sustainable Development Programs in Petroleum 
Companies in Enhancing their Corporate Image to the Target 
Audience. It belongs to descriptive studies that aim to identify the 
exact descriptions of the phenomenon in terms of the nature, current 
description and relations between them. It used the CSR 
Communication theory; and it adopted two methodologies methods 
(the case study and the survey methodology). Two petroleum 
companies were chosen to represent the oil companies, which are “E-
Methanex” with 150 sample and “Ethydco" with 150 samples. All 
Sustainability projects reside in areas surrounding those two 
companies. Data collection was done by in-depth interviews with 
managers whom responsible for planning and implementing those 
programs in these companies and Public survey described. 

The research concluded that: The term sustainable development 
is not clear to the public and there are those who have not heard about 
it before. The main sources for public knowledge about the term 
sustainable development of companies came from the internet and 
newspapers followed by TV and then NGO’s and then parents and 
friends on the level of personal communication and then social media 
like YouTube. The level of public awareness of sustainable 
development programs for the two companies is Neutral and the 
researcher explains this conclusion that the public looking neutrally to 
the performance of the physical and social and environmental, which 
means that the overall picture of the companies to the public is neutral 
due to the developmental projects. The research also concluded that 
“E- Methanex" is committed to presenting information about 
sustainable development programs in sustainability reports with 
honesty and transparency standards. While "Ethydco" publish in the 
annual reports some statistics and figures but fails to fit information 
for all interest groups as it only publish in English language. 
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 تمييد:

حيث  ،ىذا البحث التنمية المستدامة والعبلقات العامة فيوسوؼ تتناوؿ الباحثة 
لى المراحؿ إدامة لمشركات وأبعادىا ومبادئيا باإلضافة يتناوؿ مفاىيـ التنمية المست

شكاؿ العبلقة بيف المسئولية االجتماعية أا يضً أتمر بيا داخؿ الشركات. و  التنفيذية التي
ية المستدامة عمى التشابو بينيما وتأثير برامج التنم وجوأمستدامة لمشركات و والتنمية ال

ىمية عمؿ التقارير السنوية لبرامج التنمية أ إلى ، ىذا باإلضافةصورتيا الذىنية
 لفصؿ. باإلضافةالمستدامة لمشركات لما ليا مف أىميو سوؼ نتعرؼ عمييا في ىذا ا

الجديد كمصدر لممعمومات مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي. كما اىتـ  اإلعبلـ إلى
حيث تعد الصورة الذىنية اليدؼ األساس  ،البحث بتناوؿ الصورة الذىنية لمشركات

ىي التي تعكس الواقع، وىي التي تحمؿ  Imageفالصورة الذىنية  ،لمعبلقات العامة
نما يواجو بطريؽ  ،الذي ال يواجو الواقع مباشرة ،العقؿ اإلنساني إلىالمعمومات عنو  وا 

ؿ غير مباشر وىو الوصؼ، والعبلقات العامة تقـو بجزء كبير مف وظيفتيا مف خبل
الجديد ومواقع  اإلعبلـعرض البحث تنوع أدوات ا خيرً أالتقديـ غير المباشر لمواقع. و 

روؿ إنشاء صفحات ليا عمى ىذه التواصؿ االجتماعي، واعتماد بعض شركات البت
المواقع وخاصة موقع الفيس بوؾ، إلتاحة المعمومات والبيانات لممواطف عف مختمؼ 
القضايا المجتمعية بكؿ شفافية ومصداقية، والحرص عمى التفاعؿ مع ردود فعؿ 
المواطنيف عمى ىذه الصفحات، وتنظيـ طريقة عرض البيانات عمييا بما يسيؿ عمى 

وع ليا في أي وقت، مع تعزيز عممية ربط صفحات ىذه الشركات عمى المواطف الرج
وما يعد ترجمة واقعية  ،websiteلكترونيالتواصؿ االجتماعي مع مواقعيا اإلصفحات 

لمبادرة تيدؼ لتحويؿ المجتمع المصري لمجتمع ثورة المعرفة يعمف عف إدراكو ألىمية 
تاحة المعمومات لممواطف إيماًنا بحقو في االتصاؿ.  إدارة وا 
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 المبحث األول
 التنمية المستدامة والعالقات العامة

 وتطور مفيوم التنمية المستدامة: أةنش

المستدامة عممية مخططة وىادفة، وقد شاع ىذا المصطمح خبلؿ تعتبر التنمية 
النصؼ الثاني مف القرف العشريف، فظير أوال في األدبيات االقتصادية ثـ االجتماعية، 

ىـ أفيـو التنمية المستدامة . ويعد مفي األدبيات السياسية واإلدارية ومع عقد الستينيات
خيرة، أدبيات التنمية خبلؿ العقود األ إلىفة ضاإالفكر التنموي الحديث، وأبرز  فيتطور 
 .(0)عرض ألبرز مراحؿ تطور ىذا المفيـو عمى النحو التالي يوفيما يم

رورة صيانة الدور بض 0105نالت الجمعية الكندية لحماية البيئة عاـ 
نما ا  و  ،ي الماؿ الطبيعيأف ما يتـ استعمالو ىو ليس ر أ إلىشارت أالطبيعية، حيث 

مكانيات االستفادة منو إر باستعمالو بنفس الوتيرة سيرىف الناتجة عنو، واالستمرافوائده 
 بالنسبة لؤلجياؿ القادمة.

عقد المؤتمر العالمي لحماية الطبيعية، والذى اقترح ضرورة ، 0191ما عاـ أ
نشاء االتحاد العالمي إتعماؿ الموارد الطبيعية. وقد تـ التوازف بيف حماية البيئة واس

 (9)ومقره سويسرا. 0191ى البيئة عمـ ظ عملمحفا

حوؿ  رمي لمحفاظ عمى الطبيعية أوؿ تقرينشر االتحاد العال 0151عمـ  فيو 
واعتبر ىذا التقرير الرائد خبلؿ  ،البيئة العالمية، وكاف ىدفو دراسة حالة البيئة في العالـ

 تمؾ الفترة في مجاؿ المقاربات المتعمقة بالمصالح بيف االقتصاد والبيئة في ذلؾ الوقت.

خطار الناتجة عف أوضح األ يحدث اجتماع روما والذ 0191ي عمـ بينما ف
 أنشأقد  0191وعاـ  استنزاؼ الموارد.النمو الديمغرافي واالقتصاد السائد، وكذلؾ 

لظيور االىتماـ بالبيئة وبالتنمية المستدامة، وضـ  ةيعد أوؿ فكر  ينادى روما والذ
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 ينحاء العالـ، والذأعماؿ واالقتصاد مف مختمؼ مف العمماء والمفكريف ورجاؿ األ اعددً 
 فيبحاث خاصة بمجاالت التطور العممي لتحديد حدود النمو أجراء إضرورة  إلىدعا 

ربحية  رض كشركة غيرصدقاء األأنشاء شركة إتـ  0191عاـ الدوؿ المتقدمة. و 
ع الثقافي، وتمكيف رض مف التدىور البيئي، والحفاظ عمى التنو لحماية كوكب األ

نشر نادى روما  0199ف يكوف ليـ صوت في صنع القرارات. وعاـ أالمواطنيف مف 
ؿ الموارد االقتصادية، ولعؿ وعبلقة ذلؾ باستغبل ،ا حوؿ تطور المجتمع البشرىتقريرً 
بسبب التموث  ؛نو سيحدث خمبل خبلؿ القرف الحادي والعشريفأىـ نتائجو أمف 

مـ األ ة"قم تعقدنعاـ االنفس  فيواستنزاؼ الموارد الطبيعية وتعرية التربة وغيرىا، و 
حيث عرضت القرارات الخاصة بالتنمية  ،ستوكيولـ" فيالمتحدة حوؿ البيئة 

 وضرورة الترابط بيف البيئة والمشكبلت االقتصادية.االقتصادية، 

ظير مفيوـ التنمية المستدامة ألوؿ مره في وثيقة نشرىا  ،0111ما عاـ أ
 (1)ستراتيجية العالمية لمصوف"بعنواف "اإل IUCNاالتحاد الدولي لصوف البيئة 

لشئوف التقرير الذي أدتو المجنة العالمية  فيوقد برز مصطمح التنمية المستدامة 
 World Commission for Environment and Development l)البيئة والتنمية

مؤتمر االمـ المتحدة لمبيئة والتنمية( المشكمة بقرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنو 
 إلى، وقد استخدـ ىذا المصطمح آنذاؾ لمتعبير عف الجيود والبرامج الموجية 0111

الموارد الطبيعية وما تسببو مف  يا البشرية والمتعمقة باستنزاؼالمشكبلت التي تعانى من
 األنشطةثار آنيا "التقرير عف أ. وقد عرفت التنمية المستدامة ب(9)مراض وفقر وبطالةأ

البعد االقتصادي، والبعد البيئي والبعد  :واألداء الذي تقـو بو الشركات مف ثبلثة أبعاد ىي
تمبية احتياجات المجتمع مف خبلؿ العيش في  إلى" وتيدؼ التنمية المستدامة ،االجتماعي

 . (5)الحدود البيئية لمكوكب دوف المساس باحتياجات األجياؿ المستقبمية وتمبيتيا

ا يجعؿ مف التنمية حق   الذى 0119التنمية" عاـ  فيعبلف "الحؽ إوقد صدر 
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و أف تستجيب أفراد، ولمحكومات وليس مجرد طمب يطالب بو األ ،مف حقوؽ االنساف
نيا مسار اقتصادي أعبلف التنمية بف يقع عمييا حرج. وعرؼ ىذا اإلأال تستجيب دوف 

العتماد عمى النيوض المستمر برفاىو كؿ الناس با إلىوبيئي شامؿ ييدؼ  واجتماعي
 ،ف كؿ الجوانب المتعمقة بالتنمية مترابطةأعبلف عمى كد اإلأمشاركتيـ الفعالة. و 

 نساف.ال يتجزأ مف منظومة حقوؽ اإل اوجزءً  اصبحت حق  أوبالتالي 

وىذه ىي  ،عقد مؤتمر القمة العالمي لمتنمية االجتماعية كوبنياجف 0115ما عاـ أ
 عرب فييا المجتمع الدولي عف التزامو الواضح بالقضاء عمى الفقر.أولى التي المرة األ

ة المستدامة "جوىانسبرج عقد مؤتمر القمة العالمي لمتنمي ،9119عاـ  فيو  
قمة  مؤتمر ييوابتدأ مف حيث انت ،فريقيا حوؿ نفس االنشغاالت البيئيةأفي جنوب 

محدد الروية . ويعتمد خطة تنفيذ جوىانسبرج عمى اتباع نيج 0119وؿ رض األاأل
 بجداوؿ زمنية.ىداؼ قابمة لمقياس الكمي ومرتبطة أ إلىيسعى بخطوات ممموسة 

مـ المتحدة مر القمة المعنى بالمناخ بمقر األانعقد مؤت ،9109عاـ  فيو 
وقادة  ،وزراء إلىلدوؿ، باإلضافة مف رؤساء ا 011بالواليات المتحدة، وجمعت القمة 

تعبئة  إلى، والمجتمعات المحمية، حيث ىدفت المنظمات الدولية، والمجتمع المدني
 فياتفاؽ دولي بشأف تغير المناخ  إلىدارة السياسية البلزمة لمتوصؿ الدعـ واإل

 رض الواقع في جميع القطاعات.أ، وتعبئة العمؿ عمى 9105

وؿ عف "دور المسؤولية االجتماعية في تحقيؽ عقد األ، 9109عاـ  فيو 
أكاديمية  مصر.. نحو تدابير مسؤولة ومستدامة"، والذي تنظمو فيالتنمية المستدامة 

وذلؾ  ،تطوير مفيوـ المسؤولية المجتمعية لبيت العربي وجمعية سند الفقير في إطارا
في إطار تنمية مفيوـ المسئولية المجتمعية، باعتبارىا ىي جزء ال يتجزأ مف عممية 

وحضر المؤتمر،  .التنمية المستدامة، وأحد أىـ روافد النمو االقتصادي في أي بمد
مندوبيف عف جميع الوزرات، كما يشارؾ العديد مف الشركات الدولية منيـ صندوؽ 
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، شركة العمؿ الدولية، األمـ المتحدة اإلنمائي، الجامعة العربية، شركة العمؿ العربية
 .قميمية لممسؤولية االجتماعيةالشبكة اإل

ينظمو اتحاد المدربيف  يذال 9111ؤتمر التنمية المستدامة عقد م ،9101عاـ  فيو 
، وييدؼ «عمؿ واالستدامةواقع التعميـ والتدريب مف أجؿ ال»العرب تحت شعار 

تنمية  إلىتشخيص التحديات وطرح حموؿ لمشكبلت التدريب لموصوؿ  إلىالمؤتمر 
مستدامة مف خبلؿ خبرات مجموعة مف المختصيف العرب، وكذلؾ تحديد أىـ األطر 

لتدريب في الدوؿ العربية وتضافر إمكانات اتحاد المدربيف لتحسيف جودة التعميـ وا
جانب استعراض  إلىالعرب بالتعاوف مع مجمس الوحدة االقتصادية العربية، 

 واستنياض فرص التشغيؿ لمعالجة الفقر والبطالة والمشاريع اإلبداعية واالبتكارية. كما
رار والمدربيف يستيدؼ راسمي الخطط والسياسات وكبار المسئوليف وصناع الق

 (9)وغير الحكومية والمجتمع المدني. الشركات الحكومية وممثميواألكاديمييف 

 في قيـ مؤتمر "التنمية المستدامة الطريؽ لدعـ السياحة"أ ،9101عاـ  فيما أ
لتوجييات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  اعمً قصر ويأتي تنظيـ المؤتمر داأل

في استراتيجية التنمية المستدامة بما يحقؽ اقتصاد تنافس  9111لتحقيؽ رؤية مصر 
بجودة حياه المصرييف عف طريؽ استثمار عبقرية المكاف  لبلرتقاءمتوازف ومتنوع 

  .واإلنساف مع االعتماد عمي االبتكار والمعرفة والعدالة االجتماعية

 التعريفات الخاصة بالتنمية المستدامة:

حيث  ،المستدامة لمتنميةنو ال يوجد تعريؼ محدد متفؽ عميو إ :يجدر بالقوؿ
 االقتصادية لمتنمية الدوليحيث أورد المجمس  تعريفات حسب طبيعة وبيئة العمؿ،تعددت ال
فيا فيعر  ،the world business council for sustainable development المستدامة

عف  متواصمة ةلتحقيؽ تنميو اقتصادي اليادفةعماؿ والشركات لقطاع األ أخبلقينيا التزاـ أ
 كريمة ةىذه الشركات وتوفير حيا فيتحسيف مستوى معيشو العامميف  في المشاركةطريؽ 
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ظؿ انتشار المصطمح  في. و (9)عمى المجتمع بوجو عاـ باإليجابمما ينعكس  وألسرىـليـ 
، تحديد المفيـو في البحث والدراسة حيث امتزج بكافة الع فيالغربي، اختمؼ الباحثوف  مـو

البيئة ألف أكبر مشكبلت التبلقي بيف معظـ عمماء  ؛وظيرت اآلراء المتنوعة حولو
 لدييـ فيـ متحيز لممفاىيـ، كالتالي:  اواالقتصاد، ىي أنيـ جميعً 

عمى الكفاءة واالقتصاد والفاعمية االقتصادية  تركز االقتصادية:وجية النظر  
وحقوؽ الموارد الطبيعية والمتجددة، ويتضح ذلؾ مف آراء بعض عمماء االقتصاد، 

 وشرح المفاىيـ اآلتية :
ىو زيادة وتنمية  اطبيعية التمقائية العفوية، وأيضً : ىو الزيادة ال(1)النمو االقتصادي -أ

 الحقيقي.حصة الفرد مف إجمالي الناتج المحمي 
: ىي عممية إدارية لبناء الخطط والسياسات لتغيير بنياف التنمية االقتصادية -ب

مف  ،وىيكمو وتطوره، وىو مفيوـ أوسع، وتضـ مفاىيـ التنمية ااالقتصاد عمومً 
ة توزيع الدخؿ والحقوؽ تحسيف نوعية الحياة والميارات واإلمكانات، وكذلؾ عدال

 .المدنية وخاصة الفقراء
: تنطوي عمى تعظيـ المكاسب الصافية مف التنمية (1)التنمية المستدامة -ج

االقتصادية شريطة المحافظة عمى الخدمات ونوعية الموارد، وقد لفت عمماء 
االقتصاد البيئي اىتماـ التقميدييف لؤلفكار المتعمقة بتعريؼ النمو بعدة طرؽ 
تتضمف قيمة األصوؿ البيئية، وأىمية المحافظة عمى الخدمات البيئية األساسية، 
وىي " الحد األمثؿ مف التداخؿ بيف النظاـ البيئي واالقتصادي واالجتماعي مف 
خبلؿ عممية تكيؼ ديناميكية لمبدائؿ، وتضـ استبداؿ رأس الماؿ الطبيعي 

 .(01)ؿ تتوارث، نفس القدر منو"باالصطناعي، ُرغـ أف األجياؿ المستقبمية ال تزا

تتولى التركيز عمى تكامؿ النظـ البيئية وتشغيميا، لممحافظة عمى وجية النظر البيئية: 
عناصرىا )األرض والماء واليواء( مف أجؿ األجياؿ الحاضرة والمقبمة، ومف آراء بعض 
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حيوي والوراثي، لحماية التنوع ال األف يكوف مستدامً  ؛ط الحيوي يحتاجالباحثيف، أف المحي
ومة االنييار في أزمة ما، ومنيـ مف اىتـ بالتنمية الزراعية المستدامة، وقدرة النظاـ لمقا

نشاط في وجو األزمات أو  ف االستدامة: ىي قدرة المحافظة عمى اإلنتاجية في أيإكما 
" ألف بعض النظـ والتعدينية والصناعية والزراعية، منتجة بشكؿ كبير،  ؛الصدمات

ف عمماء البيئةيا تتعرض لولكن قمقوف بشأف الشراكة بيف لمزراعة  .خطر استدامتيا، وا 
ألنيا عرضة أكبر لمخطر لتزايد اعتمادىا عمى قاعدة وراثية، حيث يركز  ؛الصناعةو 

الكثيروف منيـ عمى الحاجة لحماية " التنوع الوراثي، بحماية المناطؽ الطبيعية، 
والمحافظة عمى المواد المتجددة، والبعد عف التعميـ المفرط حوؿ مفيـو النظـ الزراعية 

 .(00)بالبيئة واعتبارىا استثنائية ارً كثر إضراالحديثة األقؿ استدامة واأل
التي تحيط بيا  (09)التي تظير المواقؼ "األخبلقية" وىي العدالة:وجية نظر 

بحيث يصبح أقؿ مادية،  في محتوى النمو اوتساىـ مف خبلؿ النمو، فيي تتطمب تغيرً 
التركيز عمى مواجية  إلىلمطاقة، وأكثر عدالة في تأثيراتو باإلضافة  اواستخدامً 

 العواقب التوزيعية لبدائؿ السياسات المتعددة مف أجؿ انتشار العدالة االجتماعية
التنموي المتخصص والفعاؿ عنصر ضروري  اإلعبلـ (01):اإلعالموجية نظر 

التنموي  اإلعبلـف ،وأساسي في تطوير المجتمع وتنميتو وتحديدا في ظؿ مفيـو التنمية المستدامة
ويؤثر  ،وتنميتو ما يحدث مف حوليـ نيفيجب أف يرى في ىؿ المواطىو عيف الحقيقة التي 

ف ىناؾ اف ،سمع يُتاجر بيا لذا إلى تتحوؿ ثروات المواطنيف أنفسيـ عمى مصيرىـ، وحتى ال
 .التنموي اإلعبلـوخاصة  اإلعبلـخطوات يجب االستناد لتحقيؽ التنمية المستدامة عف طريؽ 

ثبلثة مترابطة  بأبعادنيا "تنمية أمستدامة عمى قاـ باحثوف بتعريؼ التنمية ال وقد
ف " أىـ أخروف آ. ويرى باحثوف (09)والترشيديتسـ بالضبط والتنظيـ  تفاعميطار إ فيومتكاممة 

ا بيف االقتصاد التاـ م العضويالربط  ىيجاء بيا مفيـو التنمية المستدامة  التيالخصائص 
ف "التنمية المستدامة ذات أخرى ليـ أدراسة  في. ويرى نفس الباحثيف (05)تمعوالبيئة والمج
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نب اقتصادية، ا جوايضً أبؿ تشمؿ  ،البيئي الجانبال ترتكز عمى  ييأبعاد مختمفة، ف
تعامؿ وال يجوز ال ،بعاد مترابطة ومتداخمة ومتكاممةاأل ىذهف أ إلىشارة واجتماعية، ويجب اإل

 .(09)وأساليب التنمية المستدامة مبادئألنيا جمييا تكرس  ؛البعضمعيا بمعزؿ عف بعضيا 
 ،بعاداأل ىذهحوؿ  اإلنمائيمم المتحدة برنامج األوقد سبؽ ىؤالء الباحثيف خبراء 

ساليب المستدامة كمؤشر ألىمية اتباع األا ما يستخدـ مفيـو التنمية نو كثيرً أكدوا أذ إ
لؾ فقط بؿ ال يقتصر عمى ذ (09)التنمية المستدامةف حقيقة مفيـو إال إدارية البيئية اإل

 ا.ا واقتصادي  اجتماعي   ابيئي   ادارية اقتصادية تتضمف منظورً إستراتيجية إيشمؿ التركيز عمى 

شباع ا  تحقيؽ و  فييستخدـ  يس الماؿ الذأر  ةومف أىـ عناصره كفاء: االقتصاديالبعد 
حداث النمو أمر الذى ينتج عنو األتحقيؽ العدالة االقتصادية سية و ساالحاجات األ

 .االقتصاديعناصر البعد  ىي وىذهوالكفاءة،  المساواة إلى باإلضافةمستداـ  اقتصادي

توزيع الموارد والقضاء عمى الفقر،  فيىـ عناصره ىو العدالة أومف  :االجتماعيالبعد 
ضوء معايير  فيوالتوزيع العادؿ  ،(الشعبيالمشاركة المجتمعية )التمثيؿ  إلى باإلضافة

 الكفاءة وسيادة القانوف.
مثؿ لمطاقة والحفاظ عمى النظـ ىو االستخداـ األومف أىـ عناصره  :البيئيالبعد 

 .البيولوجيالبيئية والتنوع 

بعاد أ ىيساسية لمتنمية المستدامة بعاد األف األأ إلى التاليويشير الشكؿ 
نيا منظومات فرعية لمنظومة أويمكف التعامؿ معيا عمى  ،مترابطة ومتداخمة ومتكاممة

 التنمية المستدامة. ىيكبر و نصؿ لميدؼ األ كيتحققيا  المستدامة نحاوؿالتنمية 
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حد الباحثيف أمستدامة الثبلثة فيما بينيا وفؽ بعاد التنمية الأيتمثؿ ترابط 
 :يما يم فيالمختصيف 

تاج نإتصاديا ىو النظاـ الذى يتمكف مف : النظاـ المستداـ اقاالقتصاديالبعد  -
مف  لئلدارةف تحافظ عمى مستوى معيف قابؿ أالسمع والخدمات بشكؿ مستمر و 

ف يمنع حدوث اختبلالت أبيف الناتج العاـ والديف العاـ  ما االقتصاديالتوازف 
القضاء عمى  إلى المبدأوييدؼ ىذا  ،ية ناتجة عف السياسات االقتصاديةاجتماع

مثؿ ويشير مفيـو ؿ الموارد الطبيعية عمى النحو األالفقر مف خبلؿ استغبل
ولى. ويتمثؿ ولوية األببلءىـ األإ ينبغي يساسية لفقراء العالـ الذ"االحتياجات" األ

االلتزاـ بالقوانيف في ممارسة العممية  -االقتصادية واالجتماعية األنشطةدعـ  في
االىتماـ بالموظفيف  –دارة الشركات إ في األخبلقيجانب االقتصادية ومراعاه ال

 .والمساواةمف خبلؿ تدريبيـ وتطويرىـ والتعامؿ معيـ وفؽ مبدأ تكافؤ الفرص 
ف يحافظ عمى قاعدة ثابتو مف الموارد أا يجب : النظاـ المستداـ بيئي  البيئيالبعد  -

يتضمف ذلؾ و  ،المتجددةغير نزاؼ الزائد لمموارد المتجددة و الطبيعية، يجنب االست
خرى نظمة البيئية الطبيعية األنتاجية التربة واألا  و  الجويواالتزاف  الحيويحماية النوع 

 فيال تصنؼ عادة كموارد اقتصادية. ويشمؿ الممارسات البيئية الصحيحة  التي
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 تطوير البيئة كالتشجير ومشروعات النظافة وغيرىا. -نتاجيةالعمميات اإل
التوزيع،  فيتحقيؽ العدالة  فيا ا اجتماعي  يكوف النظاـ مستدامً  :البعد االجتماعي -

النوع  فيمحتاجييا  إلىاالجتماعية كالصحة والتعميـ  يصاؿ الخدماتا  و 
 والمحاسبة السياسية والمشاركة المجتمعية الفعالة.  االجتماعي

العبلقة بيف البشر والطبيعة وتحسيف سبؿ الحصوؿ عمى  إلىويشير ىذا العنصر 
مف دنى مف معايير األنساف والوفاء بالحد األوالتعميمية واحتراـ حقوؽ اإلالخدمات الصحية 

العيش  في الطبيعينساف صنع القرار. وىو حؽ اإل فيوالمشاركة الفعمية لمقواعد الفعمية 
نصيب  في، مع كفالة حقو األنشطة وسميمة يمارس مف خبلليا جميع بيئة نظيفة في

ية، يستثمرىا بما يخدـ حاجاتو الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماع فيعادؿ 
ساسية )مأوى، طعاـ، ممبس، ىواء، وغير ذلؾ(، فضبل عمى االحتياجات المكممة لرفع األ

 جياؿ القادمة.وغير ذلؾ( ومف دوف تقميؿ فرص األ مستوى معيشتو )عمؿ، ترفيو، ووقود،

 (01) مجاالت تطبيق التنمية المستدامة:

تطمب تطبيؽ مفيوـ التنمية المستدامة في العالـ، تحسيف الظروؼ المعيشية 
لجميع سكاف العالـ، بالشكؿ الذي يحافظ عمى الموارد الطبيعية، وتجنيبيا أف تكوف 

 غير المبرر. لميدر واالستنزاؼعرضة 

مجاالت رئيسة ترتبط  ةالصعبة، يطمب األمر التركيز عمى ثالثولتحقيق ىذه المعادلة 
 بتحقيق مفيوم التنمية المستدامة، وىي:

تحقيؽ النمو االقتصادي والعدالة، مف خبلؿ خمؽ ترابط بيف األنظمة  - 0
والقوانيف االقتصادية العالمية، بما يكفؿ النمو االقتصادي المسؤوؿ والطويؿ 

 العالـ دوف استثناء أو تمييز.األجؿ لجميع دوؿ ومجتمعات 

المحافظة عمى الموارد البيئية والطبيعية لؤلجياؿ المقبمة، والذي يتطمب البحث  - 9
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الحموؿ الكفيمة لمحد مف االستيبلؾ غير المبرر وغير  إيجادالمستمر عف 
 الحد مف العوامؿ المموثة لمبيئة. إلىالمرشد لمموارد االقتصادية، ىذا إضافة 

فرص  إيجادتحقيؽ التنمية االجتماعية في جميع أنحاء العالـ، مف خبلؿ  - 1
العمؿ وتوفير الغذاء والتعميـ والرعاية الصحية لمجميع، بما في ذلؾ توفير 

لمتأكيد  9119وعاـ  0199الماء والطاقة. توالت الجيود العالمية ما بيف عاـ 
توى العالـ، مف خبلؿ عمى ضرورة إرساء قواعد التنمية المستدامة عمى مس

 .عقد ثبلثة مؤتمرات أرض دولية ميمة

 (01) أىداف التنمية المستدامة:

 .شكالوأ: القضاء عمى الفقر بجميع  0يدؼ ال
وتعزيز الزراعة  المحسنةوالتغذية  الغذائيف م: القضاء عمى الجوع وتوفير األ9 اليدؼ

 .المستدامة
 .األعمارجميع  فيعيش صحية والرفاىية  بأنماط: ضماف تمتع الجميع 1اليدؼ 
  .: ضماف التعاليـ الجيد المنصؼ والشامؿ لمجميع9اليدؼ 
 .بيف الجنسيف وتمكيف النساء المساواة: تحقيؽ 5اليدؼ 
 .لمجميع الصحي: ضماف توافر المياه وخدمات الصرؼ 9اليدؼ 
 ثةالحدي: ضماف حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة 9اليدؼ

 .والمستدامة
المستمر والشامؿ لمجميع والمستداـ، والعمالة  االقتصادي: تعزيز النمو 1اليدؼ 

 لمجميع. البلئؽالكاممة والمنتجة، وتوفير العمؿ 
 .قادرة عمى الصمود، وتشجيع االبتكار ةإقامة بنى تحتي: 1اليدؼ 
 .داخؿ البمداف وفيما بينيما المسواة: الحد مف انعداـ 01اليدؼ 
منو وقادرة عمى آجميع و البشرية شاممة لم والمستوطنات: جعؿ المدف 00اليدؼ
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 الصمود ومستدامة.
 نتاج مستدامة.ا  نماط استيبلؾ و أ: ضماف وجود 09اليدؼ 
 .ثارهآإجراءات عاجمة لتصدى لتغيير المناخ و : اتخاذ 01اليدؼ 
نحو مستداـ : حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية استخداميا عمى 09اليدؼ 

 لتحقيؽ التنمية المستدامة.
البرية وترميميا وتعزيز استخداميا عمى نحو  لوجيةيو يداأل: حماية النظـ 05اليدؼ 

مستداـ، وادارة الغابات عمى نحو مستداـ، ومكافحة التصحر، ووقؼ تدىور 
 .البيولوجي، ووقؼ فقداف التنوع األراضي

جؿ تحقيؽ أحد مف أمجتمعات مسالمة ال ييمش فييا  إقامة: التشجيع عمى 09اليدؼ 
العدالة، وبناء مؤسسات  إلىمكانية وصوؿ الجميع إتاحو ا  التنمية المستدامة، و 

 فعالة وخاضعة لممساءلة.
تحقيؽ التنمية  أجؿ: تعزير وسائؿ التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية مف 09اليدؼ 

 المستدامة.

 (91) االجتماعية والتنمية المستدامة:العالقة بين المسئولية 

لمشركات باىتماـ  االجتماعية والمسئولية المستدامة التنميةبيف  العبلقةحظيت 
عماليـ عمى أ فيالتركيز  إلىالقائموف عمى تمؾ الشركات يسعوف صبح أبشكؿ متزايد و 

عماؿ تعمؿ عمة دعـ األ محددةتراتيجيات بمجتمعيـ مف خبلؿ اس فيغنياء األ
مف  االقتصادية التنمية في المساىمةالبمد، بيدؼ  في والتنموية االجتماعية األنشطةو 

 خر.آجانب  رباح مفالجميور وتعظيـ األ ةكسب والء وثقجانب، و 

متطمبات  وليدة ىي االجتماعية المسئوليةف أوتشير العديد مف الدراسات 
والقطاع الخاص لبناء  الدولةبيف  االقتصادية التنمية في والشراكة ،المستدامة التنمية

 ةواقتصادي ةدعـ برامج اجتماعي إيجادمف خبلؿ ، القادمةفضؿ لؤلجياؿ أمستقبؿ 
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 ولويات الوطنية.واألمف االحتياجات  مشتقاه ةوثقافيو مستدام

يتناوؿ العديد مف الباحثيف مصطمحي المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة 
وثيقة بيف المصطمحيف ويكمؿ ادلي، حيث أكد البعض وجود عبلقة لمشركات عمى نحو تب
ألف  ؛فالمسئولية االجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامةبعضيما البعض. 

مشتركة بيف كؿ التنمية المستدامة تتناوؿ األىداؼ االقتصادية، االجتماعية، والبيئية ال
 فيا ىو المساىمة لمسئولية الشركة اجتماعي  ة ىداؼ الرئيسنو مف األإالناس، وعمى ذلؾ ف

التنمية المستدامة، وتشكؿ المبادئ والممارسات والموضوعات الجوىرية المذكورة في المواد 
التالية األساس الخاص بالتطبيؽ العممي لممسئولية المجتمعية لمشركة ومساىمتيا في 

ا يمكف أف كة مسئولة مجتمعي  التي تقـو بيا شر  األنشطةالتنمية المستدامة. فالقرارات و 
ىداؼ تنمية المستدامة تقـو عمى دمج األف الأل ؛بشكؿ مثمر في التنمية المستدامة تسيـ

ف أالمبلحظ  االجتماعية. فمف، والصحة، ورفاىية المجتمع، والعدالة ةالخاصة بجودة الحيا
ىيـ المفا في طروحةالمنفسيا  ىيتشمميا المسئولية االجتماعية  التيا نفس المعايير تقريبً 

 خر.ف ال متعارضاف، وكبلىما يخدـ اآل. فالمفيوماف متكامبلالمتعمقة بالتنمية المستدامة
لمتنمية المستدامة داخؿ  العممينيا " التطبيؽ أويرى البعض المسئولية االجتماعية عمى 

مفيـو ا مف الشركات العالمية التي طبقت ا كبيرً ف عددً أكما يرى المتخصصوف  .الشركة"
رباحيا وشعبيتيا أممية، ونشاطاتيا الخارجية تأثرت المسئولية االجتماعية في بيئتيا الع

 بشكؿ إيجابي، وزاد والء الجميور ليا. 

وتخصص الشركات استثمارات مالية أو عينية لدعـ أىداؼ مجتمعية تؤكد 
السموؾ الفعمي لمشركات كمواطف صالح في المجتمع، وتعمؿ فييا الشركة في 

لمجاالت البيئية، الصحية التعميمة، والثقافية بما ُيسيـ في حؿ مشكبلت مجتمعية ا
ىامة، وتحقيؽ مستوى حياة أفضؿ لقطاعات مجتمعية محددة، وتعدد مجاالت وأنشطة 

 التنمية المجتمعية لمشركات كما يمي : 
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 )*( والثقافة:في مجال التعميم 

معاىد تعميمية وفنية لرفع كفاءة  إقامةالمساىمة في مجاالت التعميـ ك
عدادىـ لمدخوؿ في سوؽ العمؿ، وكذلؾ التبرعات لمطمبة المحتاجيف  الخريجيف الجدد وا 

عف المساىمة  وتشجيعيـ عمى مواصمة دراساتيـ العميا في الداخؿ والخارج، ىذا فضبًل 
 مختبرات عممية في بعض الجامعات.  إقامةفي 

المكتبات في المناطؽ الفقيرة ونشر  إقامةك المساىمة في المجاالت الثقافية
صدار مجبلت عممية وثقافية توزع في الندوات  الكتب وتمويؿ المعارض، وا 

 والمؤتمرات، وحماية التراث الثقافي مثؿ السياحة وحماية اآلثار. 

 :  (90)في المجال الصحي

  مستشفيات لبعض  إقامةتدعيـ اإلنفاؽ عمى الييئات الصحية والمساىمة في
 األمراض واألوبئة المستعصية. 

  .التبرع لمشركات الصحية والجمعيات الخيرية 

  تنظيـ القوافؿ الطبية لنشر الوعي بكيفية التعامؿ مع األمراض الشائعة في
 المجتمع. 

  الرياضي:في المجال 

الرياضية مف خبلؿ تمويؿ األندية الرياضية، والمساىمة في توفير  األنشطةتدعيـ 
 البنية التحتية ومرافؽ المبلعب الرياضية والمنتزىات لصالح األطفاؿ والنساء وكبار السف. 

 (99)االجتماعية:في مجال العدالة 

توفير فرص عمؿ متكافئة ألفراد المجتمع وحؿ مشكمة البطالة وتوظيؼ 
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. رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع مثؿ الخدمات التي األفراد المعوقيف
تقدميا لمراكز رعاية الطفولة والمسنيف، والمساىمة في رعاية المعوقيف أو ذوي 

 العاىات. مساعدة أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبيعية واالجتماعية. 

  البيئي:في المجال 

والبرامج والوسائؿ التي تقوـ بيا الشركة لمحفاظ عمى بيئة  األنشطةويقصد بيا 
مثؿ، حماية  جراءاتنظيفة ومستدامة، والتي يمكف القياـ بيا عف طريؽ العديد مف اإل

 . (91)الموارد الطبيعية، التخمص مف النفايات والتموث والعوادـ بطريقة عممية

جتماعية عف طريؽ ويكوف دمج االىتمامات البيئية مف خبلؿ المسئولية اال
البيئية التي يكوف ليا وجود مف خبلؿ نظـ لممحافظة  األنشطةوضع مجموعة مف 

عمى البيئة وكذلؾ نشر الثقافة البيئية لدى الموظفيف والعامميف في المؤسسة عبر 
التواصؿ مع الجيات الرسمية والجمعيات المتخصصة مف أجؿ رصد عممياتيا 

 . (99)د الحصوؿ عمى الشيادات البيئية العالمية وموائمتيا مع الشروط البيئية بع
 
 الثانيالمبحث 

 لمشركات الذىنية الصورة

فالصورة الذىنية  ،ُتعد الصورة الذىنية اليدؼ األساس لمعبلقات العامة
Image  العقؿ اإلنساني إلىىي التي تعكس الواقع، وىي التي تحمؿ المعمومات عنو، 

نما  ،الذي ال يواجو الواقع مباشرة والعبلقات  ،بطريؽ غير مباشر وىو الوصؼ يواجووا 
 العامة تقوـ بجزء كبير مف وظيفتيا مف خبلؿ التقديـ غير المباشر لمواقع. 
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 الذىنية: الصورةتعريف 

نوعيا يتفؽ الباحثوف والعامموف في مجاؿ العبلقات عمى اختبلؼ نشاطاتيـ وت
الرأي العاـ في االتجاه المطموب : " عمـ فف وتشكيؿ عمى أف العبلقات العامة ىي

وكذلؾ يتفقوف عمى نقاط مشتركة مف خبلؿ  ،بالطرؽ التي تراعي مصالح الجميور
  :(95)تعاريؼ العبلقات نوردىا حتى نبيف دور العبلقات العامة في تشكيؿ الصورة الذىنية

 بطبيعتياوىذه الوظيفة  ،العبلقات العامة في األساس وظيفة تواصمية اتصالية -1
 ت اتجاىيف: مرسؿ ومستقبؿ. ذا

العبلقات العامة تيتـ بتحقيؽ حالة مف التفاىـ المشترؾ بيف المؤسسات  -2
 واألفراد المعنييف وتحافظ عمى ديمومتيا. 

فيي تقوـ بتحميؿ وتفسير القضايا التي  ،لمعبلقات العامة وظيفة توضيحية -3
تظير في الوسط المحيط بالمؤسسة ودراسة ما يترتب عمييا مف عواقب 

 محتممة بالنسبة لممؤسسة واألفراد. 
وتعد أجيزة العبلقات العامة بما تمتمكو مف نشاط متعدد وغير مباشر 

وطرؽ تكويف الخبرة مف أىـ األجيزة في بناء  اإلعبلـواالستخداـ المخطط لوسائؿ 
الصورة الذىنية المرغوبة عف الدولة وتصحيح الجوانب السمبية التي تتكوف نتيجة 
لممعمومات غير السميمة أو المشوىة أو القميمة عف الشركة أو الفرد أو الدولة. لذا البد 

لعامميف بيا مف الجماىير العالمية وا اإلعبلـألجيزة العبلقات العامة أف تعتبر وسائؿ 
مضاميف إعبلمية تسيـ  اإلعبلـومف أجؿ أف تعكس وسائؿ  ،ذات األىمية الخاصة

 (99) في تكويف صور ذىنية طيبة لدى الجماىير بشكؿ عاـ.

 : (99)مكونات الصورة الذىنية لمشركة
تتكوف الصورة الذىنية الكمية لمشركة مف عناصر متعددة تندمج لتشكؿ 

 :ىيالصورة الذىنية الكمية لمشركة وىذه العناصر 
درجة النجاح المتوقع مف  فيوتتمثؿ  Brand Imageصورة العالمة التجارية  -
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 عبلقتيا التجارية. فيعف الشركة بتأثير الثقة  إيجابيةتكويف صورة  فياالتصاؿ 
تعتبر صورة  Products / Services Imageصورة منتجات / خدمات الشركة  -

منتجات الشركة مف العناصر المكونة لمصورة الكمية ليا. فمنتجات أية شركة أو 
اتجاىات  فيخدماتيا ومدى جودتيا وتميزىا، ومدى قدرتيا عمى مسايرة التغير 

قديـ خدمات ما بعد البيع إنتاجيا، وطريقة ت في العمميالعمبلء ومسايرة التطور 
 فيتؤثر عمى تقييـ الجماىير ألعماؿ الشركة ومدى كفاءة إدارتيا وتساىـ 

 تكويف صورة طيبة لدى الجماىير.
 ىيإدارة شركة  Management Imageصورة إدارة الشركة )فمسفة الشركة(  -

قيادة العمؿ  فيفإف فمسفة اإلدارة  ،تعرؼ بو لدى الجماىير، ولذلؾ يالذ الرمز
إدارة عبلقاتيا مع الجيات  فيقياميا باالتصاالت الناجحة  فيشركة و  أي في

حيث  ،المكونة لصورتيا لدى الجماىير الميمةالمختمفة تعتبر مف العناصر 
 التي Organizational cultureلمثقافة التنظيمية تشكؿ العناصر الحاكمة 

ناحية، وتحكـ تعامبلتو مع  وعمؿ إدارات الشركة المتعددة مف توجو أداء
اإلطار الذى يحدد كؿ اتصاالت  ىيالجماىير الخارجية مف ناحية أخرى، و 

 الجماىير، وتشكؿ صورتيا الذىنية نحوىا. إلىالشركة ورسائميا 
 Corporate Social Responsibilityبرامج المسئولية االجتماعية لمشركة  -

programs  تجسد األعماؿ الفعمية لمشركة وسياساتيا الرسمية تجاه  ىيو
 أيكؿ ما يصدر عنيا مف قرارات وأفعاؿ،  فيالمجتمع ككؿ وجماىير الشركة 

؟ لذا تعتبر البرامج لحقيقية لمشركة ماذا تفعؿ الشركةأنيا تيتـ باألعماؿ ا
اعية برامجيا لممسئولية االجتم فيتقـو بيا الشركة  التيالمتنوعة  األنشطةو 

عواطؼ الجماىير نحوىا وكسب ثقتيـ وتأييدىـ  فيالتأثير  في امؤثرً  عامبًل 
سواء ما يختص بيا بالعامميف أو الجماىير الخارجية أو البرامج المجتمعية 

ألنيا تجسد  ؛جزء مف مكونات الصورة الذىنية ىيوبذلؾ  ،والبيئية المختمفة
 ر الداخمية والخارجية.لمشركة تجاه المجتمع والجماىي األخبلقيالسموؾ 
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تؤثر انطباعات الجماىير  Corporate Imageصورة الشركة كمكان لمعمل  -
عف الشركة كمكاف لمعمؿ عمى صورتيا الذىنية مف حيث توفير بيئة صحية 
جيدة لمعامميف، وخدمات اجتماعية وصحية وحوافز وأجور متميزة، كما يؤثر 

العمؿ عمى إدراؾ  فيثاث ونظافة ونظاـ أا مف مبانى و المظير الخارجى لي
 الجماىير ليا كمكاف متميز لمتعامؿ.

الشركة عمى  فيقدرة موظ فيتتمثؿ  Employees Imageالشركة  موظفيأداء  -
تمثيميا بشكؿ مشرؼ لدى الجماىير مف خبلؿ التعامؿ الطيب معيـ، وكفاءة 

 نحوىا. اا إيجابي  باعً انط يأداء المياـ المنوطة بيـ مما يعطوسرعة 

تؤثر  Corporate Effective communicationsكفاءة اتصاالت الشركة  -
تقـو بيا الشركة مع جماىيرىا الداخمية والخارجية، وما  التيكفاءة االتصاالت 

تكامؿ اتصاالت الشركة وتوضيح  فيرسائميا لمجميور،  فيتنقمو الشركة 
 ىويتيا، وفمسفتيا لمجماىير.

 

 

 

 

 

 
 (2شكل رقم )

 (91)مكونات الصورة الذىنية الكمية لمشركة
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 لمشركة: يجابيةلصورة الذىنية اإلمزايا ا

 : ىيلمشركة ليا فوائد متعددة  يجابيةالصورة الذىنية اإل
 لعناصر لمعمؿ بيا.ا في اجتذاب أفضؿمساعدة الشركة  -
 تدعيـ عبلقة الشركة مع جماىيرىا الداخمية والخارجية. -
 خدمة المجتمع.  فيلمشركة  االجتماعيإقناع السمطات والجماىير بأىمية الدور  -
أوقات األزمات،  فيتنمى استعداد الجماىير لتريث قبؿ إصدار الحكـ عمى الشركة  -

 حتى يتسنى لمقائميف عميو شرح األبعاد المختمفة لمموقؼ ورأى الشركة فييا. 
 الدولة. فيتدعيـ العبلقات الطيبة لمشركة مع الجيات التشريعية والتنفيذية  -
 الشركة. فيإقناع الييئات المالية باستثمار أمواليا  فيالمساعدة  -
 (91)دعـ الجيود التسويقية لمشركة.  فيالمساعدة  -

لمشركات في تشكيل صورة  دور المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة
 Expression of CSR in Constituting Corporate Imageالشركة:

ف خبلؿ تطبيؽ وتبنى برامج ف مساىمة الشركات في التنمية المستدامة مأنجد 
ىية جؿ رفاأيود بيف القطاع العاـ والخاص مف ىو السبيؿ لتضافر الج ةمستدام ةمجتمعي

أف مفيـو الشركات لمسئوليتيا االجتماعية ىو وليد  إلىالمجتمعات. وأشارت الدراسات 
لمتطمبات التنمية المستدامة بيف الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبؿ أفضؿ لؤلجياؿ 

مف االحتياجات المجتمع.  مشتقاهودعـ برامج اجتماعية مستدامة  إيجادالقادمة، بيدؼ 
وخمؽ فرص عمؿ وتوفير بيئة  ف ىذا المفيـو يقـو عمى االستثمار في الموارد البشريةأو 

  جانب حؿ المشكبلت االجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة. إلىعمؿ صحية 

بدور في تعزيز صورة التنمية المستدامة وـ أنشطة المسئولية االجتماعية و وتق
 (11)إرضاء مجموعات المصالح المختمفة ليا فيلمشركة و  إيجابية
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أال وىي أف  ميمةعمى نتيجة  (10)اإلعبلـمجاؿ  فيالمتخصصوف  أكد
الشركات التي تيتـ بمصمحة المجتمع وحماية البيئة تتمتع بصورة ذىنية أفضؿ مف 

Lizarragaالشركات التي ال تمارس أنشطة االجتماعية أو بيئية. ويشير 
في  (19)

أف الشركات تحارب مف أجؿ التعبير عف أنشطة المسئولية االجتماعية  إلىدراسة 
 ف أجؿ تحسيف صورتيا داخؿ المجتمع الذي تعمؿ بو. الخاصة بيا م

يساعد التأثير الذي تحدث أنشطة المسئولية االجتماعية في خمؽ القيـ النفسية 
لمشركة لدى المستيمكيف  إيجابيةاالجتماعية، والذي أشارت إليو الباحث عمى خمؽ صورة 

 . (11)الشركة إلىورفع درجة الثقة بالشركة مما يساىـ في جذب مستيمكيف جدد 

 (Chattananon, 2007, Ward, 2006) (Lindgreen, 2010)ويؤكد كؿ مف 
عمى أف الشركات التي تتمتع بصورة ذىنية جيدة لممسئولية االجتماعية تساىـ في خمؽ 

 . (19)ميزات تنافسية، تحسف والء المستيمؾ، وتخمؽ رابطة عاطفية بيف الشركة والمستيمكيف
 

 المبحث الثالث
 الجديد اإلعالم

  -الجديد:  اإلعالم ةونشأمفيوم 

شكؿ جديد مف  إيجادفي  نترنتت التطورات المتبلحقة في شبكة اإلساىم
 فالذي ييفاإلعبلممياتو لدى الميتميف والمختصيف ، تعددت تصنيفاتو ومساإلعبلـ

يشمل الشبكات االجتماعية البديؿ الذي  اإلعبلـالجديد و  اإلعبلـطمقوا عميو أ
المجموعات البريدية وغيرىا من لكترونية و فتراضية والمدونات والمنتديات اإل اال
الجديد في سرعة االتصاؿ  اإلعبلـيجابيات إوتكمف  نواع المتعددة.شكال واأل األ

ا مرسبل عبلمً إوتحقيؽ التفاعؿ معيا وليس كونو  والقيمة المعموماتية وضماف وصوليا
 .(15) المجتمع في االتصاؿ. مف جانب واحد مما خمؽ مساواة داخؿ
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 Alternative Mediaالبديمة"  اإلعالم"وسائل ا مصطمح كما ظير أيضً 
يمكف أف تقوـ بتوصيؼ  Alternativeالذي يصعب تعريفو بسيولة. فكممة "بديؿ" 

، والذي يتـ تكريسو لتناوؿ اآلراء المعارضة اإلعبلـالمحتوى الذي تقدمو وسائؿ 
والقضايا واألحداث والتي عادة ما ال يتـ تناوليا أو عرضيا والدفاع عنيا في أية 
وسائؿ أخرى. ويتـ إتاحة المحتوى عبر قنوات مختمفة بداية مف المنشورات التي يتـ 

بالمدونات  وانتياءً  Photocopied flyersالتصوير الضوئي نسخيا باستخداـ آالت 
Blogs ويمكف تمييز المصادر التي ُيرجع إلييا لمحصوؿ عمى ىذا المحتوى بأنيا ،

أصوات غير رسمية أو فقيرة أو أقميات وذلؾ مف أجؿ الترويج لممشاركة المجتمعية 
Citizen Participation والعمؿ المباشر ،Direct Action وصنع القرار الجماعي ،

Collective Decision-Making
(19) . 

ية التي نتجت مف التزاوج اإلعبلموتعددت األسماء التي أطمقت عمي األشكاؿ 
ية المستحدثة اإلعبلمبيف تكنولوجيا االتصاؿ والبث، وتدؿ األسماء المتعددة لمتطبيقات 

لوصؼ Digital Media  الرقمي اإلعبلـ، فيو اإلعبلـعمى أرضية جديدة ليذا 
التفاعمي  اإلعبلـبعض تطبيقاتو التي تقوـ عمى التكنولوجيا الرقمية، ويطمؽ عميو 

Interactive Media  طالما توفرت حالة العطاء واالستجابة بيف المستخدميف لشبكة
 Online Mediaالشبكي الحي عمى خطوط االتصاؿ  اإلعبلـ ااإلنترنت، وىو أيضً 

نت وغيرىا مف الشبكات، كما يطمؽ عميو إعبلـ بالتركيز عمى تطبيقاتو في اإلنتر 
 . (19)لمداللة عمى التزاوج بيف الكمبيوتر واالتصاؿ Info Mediaالمعمومات 

 اص جاءت لكي تشكؿ عالمً اإلنترنت بوجو عاـ ومواقعيا االجتماعية بوجو خا
عمى مصراعيو لؤلفراد والجماعات والتنظيمات  اا يفتح الباب واسعً جديدً  اافتراضي  

سماع صوتيا  بمختمؼ أنواعيا لتتنفس نسمات حرية غير مسبوقة مف جانب، وا 
لآلخريف مف جانب آخر، وذلؾ عبر مواقع عدد مف الصحؼ االفتراضية الجديدة 
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والمدونات والمواقع الشخصية لبعض  والمواقع اإلخبارية والمنتديات والقوائـ البريدية
البديؿ أو كما  اإلعبلـىنا، فإف ظيور  العادييف. ومفالسياسييف ورجاؿ الديف واألفراد 

في شبكة اإلنترنت جاء كحركة  الجديد متمثبًل  اإلعبلـيطمؽ عميو البعض 
أو كرد فعؿ عنيؼ لمواقع االجتماعي الذي فرضتو تكنولوجيا االتصاؿ  (11)ارتجاعية

عالية مف الحرية وسيولة االستخداـ وانخفاض  بتوفير وسائؿ نشر بديمة تتمتع بدرجة
التقميدية في  اإلعبلـية عمى وسائؿ اإلعبلمالكمفة، وذلؾ لمتخمص مف سيطرة النخب 
 .(11)التقميدية اإلعبلـالمجتمع، وغياب المصداقية في وسائؿ 

لممارسة حرية  احات متزايدة وغير مسبوقة تاريخي  نترنت أتاح مساوال شؾ أف اإل 
يفتح ساحات متنوعة يمكف لمختمؼ األفراد والجماعات  اعام   إذ أصبح مجااًل  ؛الرأي والتعبير

لؤلفراد ومختمؼ  اكما منح فرصً  ،مف خبلليا عرض ومناقشة مختمؼ القضايا واألحداث
 .(91)وسيمة إعبلمية أخرى أيليـ  أبعد مما قد تتيح إلىيصؿ صوتيـ  ألف ،القوى السياسية

أنو  االجديد، والذي اتضح جمي   اإلعبلـبدأ يظير ما يسمى  ،ومع ىذا التطور 
فحسب، بؿ ىو إعبلـ يتميز بجممة مف الخصائص التي مف بينيا:  امستحدثً  اليس إعبلمً 

 . (90)اب الرقابة عمي النشر والتفاعميةسقؼ الحرية وغي وارتفاع البوابةغياب حارس 

 : (99)الجديد تتمثل في اإلعالم إلىساعدت عمى التحول  التيالعوامل 
ترتبط ىذه العوامؿ ببعضيا، فمو أف التطور قد حدث عمى شبكة الويب وحدىا 

ألف وسائؿ  ؛الشبكة إلىا كاف الجميور قد لجأ في وجود المصداقية وضوابطيا م
وينعكس بالتالي عمى جميورىا الذي يثؽ  اكانت ستستفيد مف ىذا التطور أيضً  اإلعبلـ

ويمجأ  ،البديؿ وجماعاتو اإلعبلـفييا وفي مصداقيتيا ولـ يكف ليتمرد عمييا ويشكؿ 
 اإلعبلـوسائؿ أخرى لبلحتفاظ بحقو في التعبير وحرية الرأي. وقد ارتبط بمفيوـ  إلى

يمعبوف خبللو  شاط لممواطنيفوالتي تعرؼ بأنيا "ن(91)"صحافة المواطن"البديؿ ظاىرة 
في عممية جمع وتحرير وتحميؿ األخبار، وىذه المشاركة تتـ بنية مد الوسائؿ  اا حي  دورً 
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ية بمعمومات دقيقة وموثوؽ بيا ومستقمة تستجيب لمتطمبات الديمقراطية" ويقسـ اإلعبلم
 السيكا صحافة المواطف مف خبلؿ نماذج متعددة ىي: 

قوى  إلىوكشؼ انحيازىا الواضع  ةغياب المصداقية في الوسائل التقميدي -
السيطرة والييمنة في المجتمع عمى حساب الجميور صاحب المصمحة الحقيقية 

 في وجود ىذه الوسائؿ وانتشارىا. 
التي ساعدت عمى إتاحة المواقع الرقمية  تطورات الجيل الثاني لشبكة الويب -

ة والتحرير عمى ىذه الشبكة بسيولة ويسر ودوف تكمفة عالية وأدوات لمكتاب
 وتصميـ ىذه المواقع واالعتماد عمييا كوسائؿ لمنشر عمى ىذه الشبكة. 

 اإلعبلـالتي كانت تمارسيا وسائؿ  تمرد الجميور عمى التبعية والييمنة  -
التقميدية معتمدة عمى أنيا صاحبة الحؽ األصيؿ في تقديـ المعمومات وتسويؽ 

 جميور وفئاتو. أفراد ىذا ال إلىالمعرفة والخدمات والمنتجات 
في تعميقات القراء المرتبطة باألخبار والمدونات الشخصية  مشاركة الجميور -

 والصور ولقطات الفيديو المصورة بالكاميرات الشخصية. 
 : وتتمثؿ في مواقع اإلنترنت اإلخبارية المستقمة. مواقع األخبار المستقمة -
 : ونموذج ليا الموقع الكوري الجنوبي أو ماي نيوز. مواقع األخبار التشاركية التامة -
 . Slashdot: مثؿ موقع سبلشدوت مواقع المساىمة العامة -
 .Ken Radio: مثؿ موقع مواقع البث الشخصية -

 فئات الجماىير المستخدمة لإلعالم البديل: 

 : (99)وتتعدد فئات الجماىير المستخدمة لإلعالم البديل، ويمكن عرضيا فيما يمي

لمزاد  الفئات الشعبية الميمشة والناقدةوتمثمو الطبقات أو الصنف األول:  -
المعرفي والتعميمي والذيف يستعمموف في العادة اإلشاعات والنكت الشعبية 

 والسياسية، وذلؾ كما يوفره ليـ مف حصانة وعدـ مساءلة قانونية. 
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السياسية أو كانت منتمية لؤلحزاب أسواء فئة النخبة وتمثمو الصنف الثاني:  -
المتبلكيا لمزاد  اونظرً  ؛كانت مجرد شخصيات مستقمة لمنظمات المجتمع المدني أو

لبديؿ يكوف فإف إعبلميا ا ،المعرفي والمستوى التعميمي والموقع االجتماعي المتميز
 مع مستحدثات المجتمع الذي يعيشوف فيو.  اا وأكثر انسجامً في العادة أكثر تطورً 

أي أصحاب  النخب الشبابية الميمشةويتمثؿ في فئة الصنف الثالث:  -
الشيادات وخريجي الجامعات والفئات الشبابية داخؿ المجتمع المدني والتي 
عرفت شكميف مف التيميش: تيميش السمطة ليـ، وتيميش المجتمع المدني، 

لمزاد  انظرً  ؛لذلؾ تجد نفسيا في مفترؽ طرؽ؛ إذ ال تنمي لمصنؼ األوؿ
وذلؾ لحرمانيـ مف  ؛ميمي الذي حصموا عميو، وال لمصنؼ الثانيالمعرفي والتع

 المواقع االجتماعية المرموقة سواء داخؿ المجتمع أو داخؿ المجتمع المدني. 

 : المستدامة التنميةالجديد وقدرتو عمى تحقيق  اإلعالمخصائص 

وقدرتو عمى تحقيؽ التنمية المستدامة البد  اإلعبلـوحيف ندرس العبلقة بيف دور  
مف الجميور  االحديث ينطمؽ أساسً  اإلعبلـى أف عم اإلعبلـمف التأكيد كما أشار أساتذة 

ويعتمد في استمراره ونجاحو عمى استقطابو والحصوؿ عمى دعمو وتأييده،  ،ويتوجو إليو
 اإلعبلـمما يطمؽ عميو البعض صفة  امشكمة في ىذا اإلطار في أف كثيرً وقد تكمف ال

التنموي ىو في الحقيقة نشاطات ناقصة وغير مكتممة تعتمد في خططيا عمى منظمات 
التنموي ما يزاؿ في  اإلعبلـوحكومات وليس عمى الجميور، وقد يبرر ىذا النقص في أف 

لمستدامة بداية الطريؽ عمى المسار التنموي الصحيح واالعتراؼ الدولي بأىمية التنمية ا
يعبر عنو مف  اإلعبلـالذي يقابمو اىتماـ مماثؿ بموضوعات ومشكبلت التنمية في وسائؿ 

ولكف قد  ،عمى مختمؼ سياساتيا وتوجياتيا اإلعبلـخبلؿ تزايد عناوينيا في وسائؿ 
، ومف ثـ (95)موضوعات جدية وعممية  إلىيصبح مف المطموب ترجمة ىذه العناويف 

وبكؿ  ،عمؿ تنموي ينيض بالمجتمع في مختمؼ مجاالتو إلىنمية تحويؿ وسائؿ إعبلـ الت
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واستخداـ التقنية الحديثة في  المستدامةف التقدـ والسعي نحو تحقيؽ التنمية إحيث  ،فئاتو
وأصبح  ،عمى مجتمع مف المجتمعات دوف غيره اواالتصاؿ لـ يعد قاصرً  اإلعبلـمجاؿ 

عبلمية في خدمة التنمية في  استخداـ ما وصؿ إليو العمـ مف أدوات ووسائؿ تكنولوجية وا 
التي تبدأ عادة بالتنمية  المستدامةالمجتمعات مف الضرورات الممحة إلحداث التنمية 

 . (99)نترنتالبشرية، ويأتي عمى قائمة ىذه الوسائؿ اإل

فيو يعتمد عمى  ،يقـو بأدوار أخرى عمى عكس ما سبؽ اإلعبلـفإف  ،وعمى ىذا
ففي قضايا التنمية المستدامة  ،عف المواعظ واالفتراضات االمعمومات وتحميؿ البيانات بعيدً 

مرحمة إقناع الناس بأىمية الحفاظ عمى البيئة السميمة والنظيفة والخالية  اإلعبلـيتجاوز 
ىذا مرحمة تحديد األساليب الناجعة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، و  إلىمف المموثات واألمراض، 
كقضية مجتمعية حيوية وليس كاختبار وتقارير في صفحات  ايعني معاممة التنمية إعبلمي  

 االجتماعية أو مف خبلؿ حمبلت إعبلنية مدفوعة الثمف.  األنشطةالبيئة و 

التنمية ي في تحقيؽ اإلعبلمويجب التأكيد عمى وجود دور ىنا لمتخطيط 
 (99) ي مف حيث أىميتو ووظائؼ.اإلعبلمالمستدامة ويتطمب ذلؾ مناقشة التخطيط 

ة الرابعة ىي التغيرات الرئيس اإلعبلـوجيا التغيرات الحالية التي تعيشيا تكنول
الطابعة  ؾ عقب اختراع الطابعة وبشكؿ رئيسمف نوعيا في العصر الحديث وذل

البخارية السريعة والتي جعمت توزيع الصحؼ والمجبلت والكتب لمعمـو حقيقة واقعة 
(. التغير الذي 0111( ثـ التميفزيوف )0191( ومف بعدىا اختراع الراديو )0111)

نشيده اليـو يعتمد عمى استخداـ الكمبيوتر في إنتاج وتخزيف وتوزيع المعمومات 
عممية توفير مصادر المعمومات والتسمية لعمـو الناس والتسمية، ىذه الخاصية وىي 

ييف القديـ اإلعبلمبشكؿ ميسر وبأسعار منخفضة ىي في الواقع خاصية مشتركة بيف 
الجديد قادر عمى إضافة خاصية جديدة ال يوفرىا  اإلعبلـوالجديد، الفرؽ ىو أف 

لتفاعؿ ىو قدرة وسيمة ( وما بعد التفاعؿ. واInteractivityالقديـ وىي التفاعؿ) اإلعبلـ
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كما يحدث في عممية المحادثة  ااالستجابة لحديث المستخدـ تمامً  االتصاؿ الجديدة عمى
 اإلعبلـألنماط وسائؿ  ميمةا ا جديدً ف شخصيف. ىذه الخاصية أضافت بعدً بي

الجماىيري الحالية والتي تتكوف في العادة مف منتجات ذات اتجاه واحد يتـ إرساليا مف 
المستيمؾ مع إمكانية  إلىمصدر مركزي مثؿ الصحيفة أو قناة التمفزيوف أو الراديو 

اختيار مصادر المعمومات والتسمية التي يريدىا متى أرادىا وبالشكؿ الذي يريده. في 
تخدميف عمى التفاعؿ تقتصر عمى دائرة رجع الصدى لممحتوى السابؽ كانت قدرة المس

المنشور عمى المواقع اإللكترونية عبر إضافة التعميقات وتدويف المبلحظات عمى 
مع وجود المنتديات  االتحرر نسبي   إلىعد ذلؾ العبلقة سجبلت الزوار مثبل. ثـ انتقمت ب

تتح لمجميور حرية الممارسة ومجموعات األخبار والقوائـ البريدية، غير أنيا لـ 
ية المطمقة والتي لـ تتوفر ليـ إال بعد ظيور المدونات وما تبعيا بعد ذلؾ مف اإلعبلم

ظيور لشبكات التواصؿ االجتماعي ومواقع الفيديو التشاركية كاليوتيوب والموسوعات 
فاعمية. مرحمة ما بعد الت إلىالحرة مثؿ ويكيبيديا، وىذه المواقع تمثؿ عناصر االنتقاؿ 

عمى نموذج االتصاؿ التقميدي، حيث أصبح بمقدور الفرد  اوتعتبر ىذه المرحمة انقبلبً 
مف يريد في الوقت الذي يريد بطريقة متعددة االتجاىات  إلىالعادي إيصاؿ رسالتو 

 .(91)صالي القديـتاالأسفؿ فقط، وفؽ النموذج  إلىوليس مف أعمى 

 (91) بالخصائص التالية: االجديد يتميز أيضً  اإلعالمفإن  ذلك إلىباإلضافة 

من أنماط السموك الخاصة بشكؿ أساسي  االجديد غيرت أيضً  اإلعبلـتكنولوجيا  .1
فالمستخدـ يجب أف  ،مف حيث تطمبيا لدرجة عالية مف االنتباه بوسائل االتصال

( يختار فيو المحتوى الذي يريد الحصوؿ عميو. إف activeيقـو بعمؿ فاعؿ )
 اإلعبلـمف األبحاث التي تدرس أنماط سموؾ مستخدمي وسائؿ  اكثيرً 

ا لوسائؿ الجماىيري توضح أف معظـ أولئؾ لمستخدميف ال يمقوف انتباىا كبيرً 
كما أنيـ ال يتعمموف الكثير  ءونياشاىدونيا أو يسمعونيا أو يقر التي ي اإلعبلـ
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 اا سطحي  مرورً  تفوف بجعؿ تمؾ الوسائؿ تمرفإنيـ يك ،منيا، وفي واقع األمر
عمييـ دوف تركيز منيـ لفحواىا، فمشاىدي التمفزيوف مثبل قد يقضوف ساعات 

( Passiveما تكوف متابعة سمبية ) افي متابعة برامج التمفزيوف ولكنيا غالبً 
منيـ  فإف قميبًل  ،بحيث لو سألتيـ بعد ساعات بسيطة عف فحوى ما شاىدوه

الجديد مف ناحية أخرى غير تمؾ العادات بتحقيقو لدرجة  اإلعبلـسيتذكر ذلؾ. 
 (51) عالية مف التفاعؿ بيف المستخدـ والوسيمة.

نو أحدث ثورة نوعية في إحيث  إعالم متعدد الوسائطالجديد ىو  اإلعبلـ .2
المحتوى االتصالي الذي يتضمف عمى مزيج مف النصوص والصور وممفات 

متعدد الوسائط انتشر بشكؿ ىائؿ  الصوت ولقطات الفيديو. ىذا المحتوى
خبلؿ السنوات الماضية بشكؿ خاص عبر ما يعرؼ بصحافة المواطف وكاف 

 لو تأثيرات اجتماعية وسياسية وتجارية كبيرة تستمـز التدبر والدراسة.
( ويقصد بذلؾ زيادة وتعدد Media Fragmentationتفتيت الجماىير ) .3

بيف العديد مف  االذيف أصبح وقتيـ موزعً و  اإلعبلـالخيارات أماـ مستيمكي وسائؿ 
ليواتؼ الذكية الوسائؿ مثؿ المواقع اإللكترونية وشبكات التواصؿ االجتماعية وا

ذاعة وتملكترونية بجانب الوسائؿ وألعاب الفيديو اإل  .يفزيوفالتقميدية مف صحؼ وا 
والمتمقي ويقصد بو عدـ الحاجة لوجود المرسؿ  Synchronizationالتزامنية غياب .4

 (50) في نفس الوقت، فالمتمقي بإمكانو الحصوؿ عمى المحتوى في أي وقت يريده.
جميع  إلىوعالمية الوصوؿ ويقصد باالنتشار شيوعو ووصولو Diversity االنتشار .5

 ، إضافة إلى عالميتو وقدرتو عمى تجاوز الحدود الجغرافية.المجتمع تقريباشرائح 

وىي مف أىـ  Information Search Mediaوسيمة بحث عف المعمومات  .6
الجديد، حيث أف اإلنترنت بمواقعيا المختمفة وشبكاتيا  اإلعبلـخصائص اإلنترنت و 
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االجتماعية تعد مخزًنا كبيًرا لممعمومات، ومصدًرا لممعرفة ضخـ الجحـ، وسيؿ 
 وسرعة الوصوؿ إليو، ويزيد مف قيمة ىذه المحركات بالنسبة لممستخدـ توفرىا عمى

 اليواتؼ النقالة بحيث تصبح المعمومة بيف يديو في أي مكاف وأي زماف يرغبو. 

والتي في ازدياد وتقـو  Interactive Play Mediumوسيمة لعب تفاعمي  .7
عمى المشاركة في ألعاب الفيديو وألعاب الحاسب اإللكتروني المختمفة وأجيزة 

، وما يميز ىذه الخاصية ىو التفاعؿ Virtual Realityالواقع االفتراضي 
Interactivity  بيف المشاركيف، وتركز عمى االستمتاع عف طريؽ عممية

 Content Gratification. (59)المشاركة واألداء أكثر مف إشباع المحتوى 

 :المستدامةتحقيق أىداف التنمية  فيالجديد  اإلعالمدور 

يتطمب تحقيؽ أىداؼ التنمية في ظؿ التطورات المتسارعة في عالـ المعرفة 
االتصالية في مجاؿ التنمية بأنواعيا كافة.  األنشطةوالمعمومات، صياغة جديدة لدور 

وميما مف فروع  اا أساسيً في عصرنا الراىف فرعً  المستدامة التنمية اإلعبلـويعد 
والتغيير والتطوير  اث التحوؿ االجتماعيحدإي، وتكمف أىميتو في اإلعبلمنشاط ال

 والتحديث. 

فينبغي أف تقابميا  ،وبما أف التنمية المستدامة تقـو عمى خطط متكاممة واضحة المعالـ 
إلى جنب، وعمى أف تكوف ليذه  ا، تسير معو الخطة المستدامة جنبً خطة إعبلمية متكاممة

  .(51)ثـ تتسع دائرتيا إلى التنمية المستدامة ،ية قاعدة أساسية تتصؿ بتخصصاتيااإلعبلمالخطة 

ذا كاف  ىو محاولة لربط أفكار أفراد المجتمع وتصوراتيـ وقيميـ  اإلعبلـوا 
واعتقاداتيـ بالتخطيط لمتنمية وبأسموب التنفيذ مع وضع المستويات االقتصادية 

ذلؾ بوضوح ا ترتيب وتنظيـ ي ىو أيضً اإلعبلمإف التخطيط واالجتماعية في االعتبار، ف
عمى أف اإلطار الثقافي ىو الذي يخمؽ فكر األفراد في المجتمع، يقـو عمى تحديد  ااعتمادً 

بحيث ال يكوف ىدؼ  ،(59)المبادئ التي ينبغي أف تؤكدىا السياسة االتصالية التنموية
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االتصاؿ ىو مجرد إخبار اإلنساف أو تعميمو فقط، بؿ البد أف يتعدى ذلؾ بإتاحة الفرصة 
اؿ باآلخريف، وتنمية قدرتو عمى تكويف الرأي والتعبير عنو، وتأكيد الدور األساسي لبلتص

 لوسائؿ االتصاؿ، وااللتزاـ بمفيـو واضح لمحرية يحتـر ىوية كؿ دولة وحقوؽ اإلنساف
ف ترابط سياسات االتصاؿ بأىداؼ التنمية وخططيا، إوحرية الرأي والتعبير بيا، حيث 

ىو تكامؿ تمميو فمسفة االتصاؿ ومبدأ  ،قافية والسياسة االتصاليةوالتكامؿ بيف السياسة الث
 . (55)ديمقراطية الثقافة والحفاظ عمى القيـ والذاتية الثقافية وحماية الثقافة الوطنية

 :كالتالي المستدامة التنميةتحقيق  فيالجديد  اإلعالمىميو أويمكن استخالص 
المعاونة عمى تحقيق خطط وأىداف في  اا إيجابي  االتصالية دورً  األنشطةتؤدي  -1

وارتباطيا الوثيؽ بالنظاـ  ميما مف التطوير، اباعتبارىا جزءً  التنمية
حيث  ،االجتماعية والسياسي واالقتصادي في المجتمع الذي تعمؿ في إطاره

لمقوى  يجابيةبالمشاركة اإل ااح خطط التنمية المستدامة مرىونً قد يصبح نج
وعي البيئي ودوره في التوعية والتربية والتثقيؼ وال اإلعبلـالمنتجة مف خبلؿ 
وترسـ  ،إعداد سياسات إعبلمية وطنية تحدد األولويات امما يتطمب أيضً 

مف القاعدة العممية التي تؤكد أف  اانطبلقً  ،الوسائؿ لبموغ األىداؼ المرجوة
يء قد يعطؿ الرد اإلعبلـوأف  ،ال ينتج التنمية بؿ يميد الطريؽ إلييا اإلعبلـ

 .(59)مسيرة التنمية في مراحميا كافة
مف خبلؿ الوظائؼ التي  تعزيز وترسيخ قيم التنمية في االتصالية األنشطةتساعد  -2

فاالتصاؿ يقـو بعدد مف الوظائؼ التي تحقؽ مجموعة مف التأثيرات  ،يقـو بيا
وىذه  ،المتنوعة، والبعيدة النتائج سواء عمى مستوى الفرد أو الجماعة، أو المجتمع

وترابط المجتمع ونقؿ  اإلعبلـالوظائؼ نمخصيا في وظيفة نقؿ األخبار، ووظيفتي 
)الرقيب العمومي(، ووظيفة  تراثو، ووظيفة الترفيو، إلى جانب وظيفة الرقابة

ا ميم   اواالتجاىات، وىي التي تمعب دورً  اإلعبلف والترويج، ووظيفة تكويف اآلراء
 في تكويف الرأي العاـ وتعنى بتشكؿ اآلراء واالتجاىات لدى الجميور. 

كآلية أساسية  اإلعبلـأف أىمية  يؤكد الخبراء والمختصوف في مجاؿ التنمية -3
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يعمؿ عمى ) اإلعبلـ، فالتنمية المستدامة استراتيجيةال غني عناه في تحيقي 
والمختصيف وما تعمؽ منيا بحركة  ،توفير البيانات والمعمومات لمعامة
عف تعريفو لمحركة  فضبًل  ،والقوانيف ،االستثمار والمجاالت االقتصادية

مف خبلؿ ربط رجاؿ األعماؿ واالقتصاد  ،االقتصادية في الدولة والعالـ
 اإلعبلـف ،والشركات بالمستيمكيف المتفاعميف مع حركة التنمية في المجتمع

يعمؿ عمى حماية المواطف مف خبلؿ الجمع بيف األصالة والمعاصرة، وبشكؿ 
في التنمية  ااستراتيجي   اة وتطوير المجتمع، فيو يؤدي دورً متوازف وبناء الدول

وبناء أسس الدولة المستقمة، وازدىار  ،بمختمؼ مجاالت وقطاعاتياالمستدامة 
وتعزيز لغة الحوار في الداخؿ والخارج،  ،واستقرار المجتمعات اإلنسانية

 ويطرحيا. ،وتعزيز السبلـ واألمف مف خبلؿ األفكار والرؤى التي يتـ تناواله

المختمفة في الدوؿ النامية مف حاجة  االتصالية األنشطةوتأتي أىمية استخداـ  -4
، ويعمؿ عمى خمؽ المشاركة مف إعالم يواكب خططيا اإلنمائية تمؾ الدوؿ إلى

 فيو السبيؿ لنشر المعرفة بخطط الدولة وأىدافيا.  ،جانب األفراد في عجمة التنمية

بين  إيجابيةعمى وجود عالقة وقد أكدت عدة دراسات أجراىا عمماء االتصاؿ  -5
عمى مائة دولة مف Willianshiramمنيا الدراسة التي أجراىا  والتنمية اإلعالم

الدوؿ النامية إللقاء الضوء عمى العبلقة بيف االتصاؿ الجماىيري والتنمية حيث 
وبيف نتائج  اإلعبلـتوصؿ إلى أف معامؿ االرتباط بيف النشاط التنفيذي لوسائؿ 

%، وقد يكوف أعمى مف ذلؾ لوجود 99تنفيذ خطط التنمية قد وصؿ إلى 
مجموعة مف العوامؿ السمبية التي تحوؿ دوف تنفيذ الخطط في كؿ مف التخطيط 

فإف ىذه العوامؿ السمبية قد  ،وبالتالي ،ي والتخطيط لمتنمية بالدقة المطموبةاإلعبلم
 (51( )59)%. 99مى أضعفت مستوى االرتباط وقممت درجتو ع

لمجدل بين  امثارً عمى اختبلؼ أنواعيا  اإلعبلـال يزاؿ دور وسائؿ االتصاؿ و 
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وجود معامؿ ارتباط بيف التعرض لوسائؿ  انو ثبت إحصائي  فبالرغـ مف أ ،الباحثين
والمتغيرات االقتصادية االجتماعية المرتبطة بالتنمية مف ناحية  ،االتصاؿ مف ناحية

سبب ونتيجة  اإلعبلـ Fijinنو لـ يثبت وجود عبلقة سببية بينيا، فيدعى إإال  ،أخرى
مساعد أو  اإلعبلـأف دور  Rogersفي نفس الوقت في عممية التحديث، بينما يذكر

 (51)غير مباشر لمعوامؿ االجتماعية األخرى المؤدية لمتنمية. 

 :الدراسةأىم نتائج  ةمناقش

مناقشة أىم نتائج الدراسة الميدانية التي ُطبقت عمى عنية عمدية من  -أواًل 
 الجميور المصري:

تقوـ الدراسة الميدانية عمى استقصاء عينة عمدية مف الجميور المصري 
مفردة عمى اختبلؼ الفئات العمرية والمستويات االقتصادية واالجتماعية  111قواميا 

اطؽ سكنية مختمفة في محافظتْي لتطبيؽ في منوالنوع والمستوى التعميمي، وقد تـ ا
 .سكندرية ودمياطاإل

 وفيما يمي مناقشة أىم نتائج الدراسة الميدانية:

جاء حجـ تعرض ومتابعة الجميور لؤلنشطة االتصالية لمشركات عينة الدراسة  -
كالمواقع اإللكترونية وصفحة "الفيس بوؾ" واألخبار بالصحؼ بمستوى منخفض. 

تمؾ النتيجة بضعؼ اىتماـ جميور الشركتيف بمتابعة المشروعات  وتفسر الباحثة
التنموية عمى الموقع اإللكتروني لمشركتيف. ويرجع أسباب عدـ زيارة الموقع اإللكتروني 
الخاص بالشركة إلى عدـ اىتماميـ بزيارة الموقع نتيجة لنقص الوعي العاـ لدى 

 .ركات ىو السبب الرئيسمجتمعية لمشجميور الشركتيف بموضوعات التنمية ال

تمثمت أىـ مصادر معمومات الجميور عف برامج التنمية المستدامة لمشركات عينة  -
نترنت ثـ ثـ موقع الشركة عمى اإل الطرؽ ثـ صفحة الفيس بوؾ فإعبلنات /الدراسة
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شاشات العرض داخؿ الشركة. ويتفؽ ترتيب تفضيبلت الجميور لؤلشكاؿ االتصالية 
لمتنمية المستدامة مع جدوؿ التعرض مما يعني أف الجميور المصري ما زاؿ يفضؿ 
عبلنات الطرؽ كوسائؿ أولية لمتعرض التصاالت التنمية المستدامة.   الفيس بوؾ وا 

الجماىيرية ووسائؿ  اإلعبلـؿ ويبلحظ تنوع مصادر المعمومات ما بيف وسائ -
 اإللكترونية. اإلعبلـ

 (2جدول رقم )
 االتصالية لمشركتين عينو الدراسة األنشطةنحو  جميورمستويات اتجاه ال

 الشركة          
 اتجاه

 اإلجمالى ايمثانكس ايثديكو
 % ك % ك % ك

 1.9 9 - - 0.1 9 إيجابي
 91 919 91 015 11 019 محايد
 91.1 90 11 95 01.9 09 سمبى

 011 111 011 051 011 051 اإلجمالي

لدراسة االتصالية لمشركتيف عينة ا األنشطةجاء اتجاه الجميور نحو مصداقية  -
االتصالية يساعد في تدعيـ  األنشطةف اإلعبلف عف أمحايدا، حيث يرى الجميور 

سمعة وصورة الشركة كما يحثو عمى المشاركة االجتماعية والتطوعية، وىذا يدؿ 
عمى فاعمية  الدور الذي يؤديو اتصاؿ أنشطة التنمية المستدامة في تدعيـ مكانة 
وسمعة شركتى إيثديكو وسيدبؾ لدى جميورىما. باإلضافة إلى توفير خطة 

ؼ التنمية المستدامة كاستراتيجية تسويقية تخدـ أىداؼ اتصالية واضحة في توظي
 الشركة يأتي عمى رأسيا تدعيـ سمعة الشركة وتعزيز مكانتيا في السوؽ المصري.
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في استطالعات الرأي اإللكترونية حول مشاركة الجميور  مدى (2)رقم جدول 
 موضوعات التنمية المستدامة لشركتي ايثديكو واميثانكس

 الشركة              
 مدى المشاركة

 اإلجمالى ايمثانكس ايثديكو
 % ك % ك % ك

 9.1 99 01.9 09 9 9 نعم
 19.9 991 11.1 019 19 099 ال

 011 111 011 051 011 051 اإلجمالي

جاءت نسبة مشاركة الجميور عينة الدراسة في استطبلعات الرأي حوؿ  -
حيث بمغت نسبة مف  ،%19.9بنسبة  اجد  ضعيفة  التنموية لمشركتيف األنشطة

%( ولجميور شركة إيثديكو 11.1قاؿ )ال أشارؾ( لجميور شركة إيمثانكس )
يـ مف %( وتفسر الباحثة ذلؾ بعدـ اىتماـ أىالي القرى بالمشاركة بآرائ19)

حيث إنيـ يفضموف جمسات  ،ي اإللكترونيةأخبلؿ استمارات استطبلع الر 
التشاور المجتمعي مع موظفي الشركات. فإف انخفاض مستوى التعميـ بيف 

نسب أتصاؿ الشخصي اال المستفيديف مف برامج التنمية المستدامة يجعؿ وسائؿ
 نترنت.صاؿ الجماىيري وبالتبعية شبكة اإللييـ مف وسائؿ االتإلموصوؿ 

 (1جدول رقم )
 المتكونة لدى الجميور عينو الدراسة عن شركتى ايثديكو وايميثانكسالصورة الذىنية 

 الشركة         
 فئات االتجاه

 اإلجمالى ايمثانكس ايثديكو
 % ك % ك % ك

 09 99 09 99 09 01 إيجابي
 95.1 999 99 000 99.9 005 محايد
 01.9 19 01 05 00.1 09 سمبي

 011 111 011 051 011 051 اإلجمالي
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ا، وتفسر اتجاىات الجميور نحو صورة الشركتيف عينة الدراسة محايدً  جاءت -
يمثانكس ينظراف بحيادية إلى  الباحثة ىذه النتيجة بأف جميور شركتي إيثديكو وا 
أداء الشركتيف المادي واالجتماعي والبيئي مما يعني أف الصورة الكمية لمشركتيف 

الىتماـ شركات البتروؿ عينة لدى الجميور ىي صورة محايدة االتجاه وىذا يرجع 
الدراسة بالمشروعات التنموية ألىالي القرى المحيطة بمصانع البتروكيماويات منذ 

 Social Impact بدأ المشروع عف طريؽ عمؿ جمسات تشاور مجتمعي

Assessment Framework  وذلؾ مف أجؿ شرح طبيعة المشروع وكيؼ سوؼ
ا( اجتماعي  -ابيئي   -الؤلىالي )اقتصادي  تساىـ الشركة في تقديـ خدمات لممنطقة و 

 باإلضافة إلى توفير فرص عمؿ ألىالي القرى في المشروع.

لدى الجميور، جاءت  أبعاد الصورة الذىنية المتكونة عف الشركات محؿ الدراسة -
ا مسئوال" و"تدعـ المبادرات المفيدة لممجتمع" ارات شركة "تمارس نشاًطا اجتماعي  عب

المقدمة، وىذا يوضح نجاح شركات  منتجات عالية الجودة" فيو"شركة تقدـ 
إثبات كفاءة  الجميور مف ناحية في أذىافجيدة  صورة ذىنيةالبتروؿ في تكويف 

حيث إف صناعة البتروكيماويات في  ،عمميا وكفاءة ما تقدمو مف سمع وخدمات
ؽ ىذه نتيجة لجودة منتجاتيا، وتتف مصر ىي مصدر جذب لبلستثمارات األجنبية

اكتشؼ أف أكثر عناصر  التيو  James Hutton 2013دراسة النتيجة مع نتيجة
إلى باإلضافة  تقدير الجميور لمصورة الجيدة لمشركة ىي جودة المنتج.

التي توصمت إلى أف الجميور عمى استعداد  Daniela Abrantes 2010دراسة
حتى إف كانت  تنموية لمتعامؿ مع خدمات ومنتجات الشركات التي تقـو بأنشطة

 ستكمفيـ دفع مبالغ أعمى مقارنة بالشركات األخرى. 
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جريت عمى شركات ألخاصة بالمقابالت المتعمقة التي مناقشة النتائج ا -اثانيً 
االتصالية لبرامج التنمية  األنشطةالبترول في إطار دراسة الحالة ودور 

 المستدامة في تكوين صورتيا الذىنية لدى الجميور:

إيثديكو،  طبقت الدراسة الحالية عمى شركَتْي بتروؿ ىما شركة إيمثانكس وشركة
وقد اتضح مف المقاببلت المتعمقة وجود اىتماـ بالغ ببرامج التنمية المستدامة لمشركات التي 

نحوىا بشكؿ عاـ في الشركات عينة  إيجابيةتـ التطبيؽ عمييا حيث جاءت االتجاىات 
لوف عمى أىميتيا في الوقت الراىف وأف العائد الذي يعود عمييـ ىو الدراسة، فقد أكد المسئو 

 اإلفادة في تطوير المجتمع الذيف يعمموف فيو بما ينعكس باإليجاب عمى عمميـ.

وفيما يمي مناقشة أىـ نتائج المقاببلت المتعمقة التي أجريت بكؿ شركة 
نمية المستدامة وعرض لمصورة الذىنية المتكونة لدى الجميور نتيجة برامج الت

 لمشركات:

لمتنمية 09ارتفاع وعي "شركة إيمثانكس" بأىداؼ األمـ المتحدة الػ -
 1إيثديكو عمى  شركة في حيف يقتصر وعي ،Global compactالمستدامة

 خدمة المجتمع( فقط. -الصحة -)التعميـ مجاالت فقط لمتنمية المستدامة

تصنيفيا عف  كيفيةجماعات المصالح و ارتفاع وعي "شركة إيمثانكس" بمصطمح إدارة  -
إيثديكو حوؿ مصطمح إدارة جماعات المصالح نتيجة التفاوت بيف الشركتيف في  شركة

 إيثديكو". إدارة "شركة إيمثانكس" بالتنمية المستدامة عف "شركة ارتفاع وعي

 الدراسة لمتنميةتغمب المحددات الداخمية عمى محددات ممارسة الشركات عينة  -
لدى  المرتبة األولىحيث تأتي المحددات المتعمقة بالقيـ وىوية الشركة في  ،المستدامة

القائميف عمى التنمية المستدامة بشركة إيمثانكس في حيف تمعب المحددات المتعمقة 
 لدى القائميف عمى التنمية المستدامة "بشركة إيثديكو". المرتبة األولىبقيـ اإلدارة العميا 
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ف عف البرامج التنموية لمشركات عينة الدراسة، فقد توصمت أما عف اإلعبل -
الدراسة إلى أف "شركة إيمثانكس" تعتمد بشكؿ أساسي عمى الوسائؿ اإللكترونية، 

ال تقـو باإلعبلف عف برامجيا  WebSiteوعمى رأسيا موقع الشركة اإللكتروني 
ا لمشركة، ألف اإلعبلف ليس ىدًفا أساسي   ؛التنموية في التميفزيوف أو الراديو

فاليدؼ ىو خدمة وتنمية المجتمع، فالشركة تقـو بتوفير ميزانية اإلعبلنات 
الضخمة مف أجؿ إدراجيا في ميزانية البرامج التنموية وعمؿ المزيد مف البرامج 

ويرجع ذلؾ إلى سيولة ومرونة اإلنترنت في توصيؿ  ،لممجتمع المدني
جماعات المصالح المختمفة، وتوفير ميزانية طباعة اإلعبلنات  المعمومات إلى

فقد توصمت الرسالة إلى عدـ  ،لعمؿ مشروعات تنموية. أما عف "شركة إيثديكو"
استخداـ الشركة لمنشرات المطبوعة أو اإلعبلنات التميفزيونية والراديو كوسائؿ 

ميزانية وسائؿ التنموية لجماعات المصالح، وذلؾ لضعؼ  األنشطةاتصالية عف 
اتصاؿ التنمية المستدامة بالشركة، ولكنيا تفضؿ استخداـ الموقع اإللكتروني 

/ الموظفيف". األنشطةوتوجو إلى عدة جماىير "المجتمع المدني/ المساىميف في 
 األنشطةعف  كما توصمت الباحثة إلى عدـ إصدار الشركة تقريًرا مستقبًل 

نما تض منيا داخؿ التقرير السنوي الذي يطبع منو التنموية )تقرير استدامة(، وا 
نسخ قميمة وتوزع عمى المديريف فقط، وال توجد نية قائمة حالًيا لدى إدارة الشركة 

 إلصدار تقرير مستقؿ عف التنمية المستدامة.

توصمت الدراسة إلى دوافع تبني "شركة إيمثانكس" لبرامج التنمية المستدامة،  -
ية والدوافع الربحية. حيث تأتي الدوافع وىي مزيج مف الدوافع االجتماع

االجتماعية قبؿ الدوافع الربحية لمشركة مف خبلؿ ممارسة المشروعات 
التنموية، كونيا تعكس دوافع ممارسة الشركة األـ في أنشطتيا، فيي تنظر 

فإف الشركة  ،لمتنمية المستدامة عمى أنيا جزء مف ىوية الشركة، وبالتالي
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كة الكمية، كشركة المستدامة مف منطمؽ الحفاظ عمى ىوية الشر تمارس التنمية 
ا. كما تيتـ الشركة بالدوافع المتعمقة بجماعات ا وأخبلقي  ا وبيئي  مسئولة اجتماعي  

المصالح ومتطمبات السوؽ حيث تطبؽ "شركة إيمثانكس" برنامج الرعاية 
عزيز مكانتيا لمتنمية المستدامة كإحدى وسائؿ ت Responsible Careالمسئولة

في السوؽ بيف جميورىا. وال توجد بالشركة دوافع متعمقة بمتطمبات الحكومة 
حيث أكد المسئولوف بالشركة أنو ال يوجد قانوف إلزامي لمشركات باالشتراؾ 

ولكف  Global Compactالمستدامة أو  المتحدة لمتنمية مبادئ األمـبتطبيؽ 
أي إلزاـ حكومي، مف أجؿ مؤسسة  إيمثانكس تقوـ بتطبيؽ المبادئ دوف شركة

تجارية مستدامة. أما بالنسبة "لشركة إيثديكو" فقد توصمت الدراسة إلى أف 
األولى، حيث تسعى  الدوافع المتعمقة بجماعات المصالح تأتي في المرتبة

إيثديكو لتدعيـ صورة الشركة مع مؤسسات المجتمع المدني عف طريؽ التعاوف 
 اءت الدوافع المتعمقة بقيـ الشركة في المرتبة الثانية.مع الجمعيات األىمية. وج

 وال يوجد أي ضغط مف الحكومة عمى "شركة إيثديكو".
مناقشة أىم نتائج الدراسة التحميمية التي طبقت عمى المواقع اإللكترونية  -ثالثا

يمثانكس:  والتقارير السنوية لشركتي إيثديكو وا 

مضموف الموقع اإللكتروني لمشركتيف محؿ تقـو الدراسة التحميمية عمى تحميؿ 
الدراسة مف الجانب الشكمي والمضموف باإلضافة إلى تحميؿ مضموف التقارير السنوية 

 لمشركتيف محؿ الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى اآلتي:

حيث  ،توظؼ الشركتاف خاصية الوصوؿ لممعمومات الخاصة بالتنمية المستدامة -
ىا. وتتوفر مبلمح إيجادنطقية والتنظيـ وسيولة ومات بالميتميز عرض المعم

شركة “توظيؼ خاصة سيمة االستخداـ عمى صفحة التنمية المستدامة لػ
ية تتدرج تحتيا قوائـ فرعية ، حيث توجد المعمومات في قوائـ رئيس”إيمثانكس
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 السبلمة(. -البيئة -المنتج المسئوؿ -ة مثؿ )التنمية المجتمعيةمعنوي

مى الموقع اإللكتروني كرابط عمى إبراز قسـ التنمية المستدامة عتحرص الشركتاف  -
التنمية  إبراز أىمية ة. فقد نجحت الشركتاف فيرئيس عمى الصفحة الرئيس

 المستدامة عمى موقعي الشركتيف عينة الدراسة.

إيمثانكس" بسرعة تحميؿ الروابط الخاصة بالتنمية المستدامة  يتميز موقع "شركة -
االستخداـ والوصوؿ إلى  ميزة سيولةإيثديكو" مما يتيح لممتصفح  عف موقع "شركة

 المعمومات دوف عناء.

إيثديكو" إلى التحديث  يفتقر القسـ الخاص بالتنمية المستدامة عمى موقع "شركة -
والبرامج التي  األنشطةوالتفاعمية واالستمرارية في عرض المعمومات الخاصة ب

فإف تحديث المعمومات  ،Shi.M 2012تمارسيا الشركة، وبالرجوع دراسة
أحد أركاف  ىيالتنموية، و  األنشطةواالستمرارية تعكساف التزاـ الشركة في ممارسة 

أف غياب التحديث يؤثر عمى إدراؾ  نجاح الرسالة االتصالية لمشركة، كما يعني
 التنموي. فى أدائياجميور إيثديكو عمى التزاـ الشركة 

تتفؽ الشركتاف في الموضوعات التي تحتؿ الصدارة في اتصاالتيا عمى الموقع  -
اإللكتروني حيث تأتي في المقدمة: قضايا "التعميـ والصحة وتنمية ميارات الشباب"؛ 
وىو ما يعكس اىتماـ الشركتيف برعاية الموضوعات التي تتفؽ مع أجندة القضايا 

الختيار موضوعات  المحدد الرئيس تيجة أفالنالتنموية لممجتمع المصري. وتؤكد ىذه 
 .الشركات ىو أجندة واحتياجات المجتمع المصري التي تمارس فيو الشركات عمميا
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