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وثيقة تعريف مقرر المسؤولية االجتماعية لمشركات وأخالقيات األعمال
معمومات أساسية:
اسم المقرر

المسؤولية االجتماعية لمشركات وأخالقيات األعمال

رمز المقرر

BMN309

ساعات الجمسات المسجمة

81

ساعات الجمسات المتزامنة

18

ساعات المذاكرة
ساعات االمتحان

75 Min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

18

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

مدخل إلى التسويق

BMN202

إدارة الموارد البشرّية

BMN203

مدخل إلى عمم االقتصاد

BEC101

أسس المحاسبة

BAC101

 -2الهدف من المقرر:
ييدف ىذا المقرر إلى التعريف بالدور الجديد الذي تتوجو لو الشركات والمتجسد في تولي نمطاً جديداً من المسؤولية وىو المسؤولية

االجتماعية اتجاه كافة أصحاب المصمحة الذين ترتبط معيم بعالقة تأثير وتأثر .يعرف ىذا المقرر بالتطور التاريخي لنشوء ىذا المفيوم

وأىم النظريات التي تطرقت لو ،مع شرح لمواقف وتوجيات الشركات اتجاه ىذه المسؤولية الجديدة .كما يبين المقرر كيفية تطبيق
المسؤولية االجتماعية في كافة وظائف العمل ،وأساليب قياسيا واإلفصاح المحاسبي عنيا ،مع توضيح لصعوبات ومعوقات تطبيقيا.
يوضح أيضاً ىذا المقرر ارتباط مفيوم المسؤولية االجتماعية بمفيوم أخالقيات األعمال واالىتمام المتصاعد بضرورة تمثل األخالق في
وظائف العمل كافة.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّةالمرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يتعرف على التطور التارخيي لنشوء مفهوم املسؤولية االجتماعية

 ILO2يفيم النظريات المتنوعة التي تطرقت لمدور االجتماعي لمشركات
ILO3

يفهم املواقف املختلفة لدى مدراء الشركات اجتاه املسؤولية االجتماعية للشركات ،سواء مع أو ضد.

 ILO4يتعرف عمى مفيوم أخالقيات األعمال وأىميتو واألسباب التي أدت إلى االىتمام المتزايد بو
 ILO5يفيم كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية االجتماعية ضمن الوظائف المختمفة في المنظمة
 ILO6يتعرف عمى أنماط معوقات تطبيق المسؤولية االجتماعية سواء فردية أو مؤسساتية أو تشريعية
ILO7

يتعرف على املواصفة  ISO26000اخلاصة بتطبيق املسؤولية االجتماعية

 ILO8يتعمم حساب عدد من مؤشرات ومعايير قياس األداء االجتماعي لمشركات
 ILO9يدرك أىمية اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية
 -4محتوى المقرر

المحصالت القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
التعميمية

وجدت

ساعات
مسجمة

ساعات
متزامنة

 تمارين )(TD

الفصل األول :المسؤولية االجتماعية

 وظائف

لمشركات -تطور المفهوم وتعريفاته

3

ILO1

أنماط المهام

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
ILO2

الفصل الثاني :نظريات المسؤولية
االجتماعية وأبعادها

 تمارين )(TD
1.5

1.5

 وظائف
 حمقات بحث

القسم العممي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....
 تمارين )(TD

الفصل الثالث :اتجاهات (مواقف) مدراء

 وظائف

الشركات نحو المسؤولية االجتماعية

ILO3

(الدوافع -الفوائد -التحديات)

1.5

1.5

1.5

1.5

4.5

4.5

1.5

1.5

1.5

1.5

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف
ILO4

الفصل الرابع :أخالقيات األعمال

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD
 وظائف
ILO5

الفصل الخامس  :مجاالت تطبيق المسؤولية
االجتماعية في الوظائف الفنية واإلدارية

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

ILO6

الفصل السادس :معوقات تطبيق المسؤولية
االجتماعية ودور الدولة

 وظائف
 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
ILO7
ILO8

الفصل السابع :اآليزو  00222وقياس

 تمارين )(TD
 وظائف
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 حمقات بحث

المسؤولية االجتماعية

 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....
 تمارين )(TD

الفصل الثامن :محاسبة المسؤولية

 وظائف

االجتماعية

1.5

ILO9

1.5

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

المحصالت التعميمية

ILO1

يتعرف على التطور التارخيي لنشوء مفهوم
املسؤولية االجتماعية

النتائج التعميمية

تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

ILO2

ILO3

ILO4

يفيم النظريات المتنوعة التي تطرقت لمدور
االجتماعي لمشركات

يفهم املواقف املختلفة لدى مدراء
الشركات اجتاه املسؤولية االجتماعية
للشركات ،سواء مع أو ضد.
يتعرف عمى مفيوم أخالقيات األعمال
وأىميتو واألسباب التي أدت إلى االىتمام

عممي

امتحانات

X

X

X

X

X

X

X

X

عروض

ومقابالت

تقارير

X

X
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المتزايد بو
يفيم كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية
االجتماعية ضمن الوظائف المختمفة في

ILO5

X

X

X

المنظمة
يتعرف عمى أنماط معوقات تطبيق
المسؤولية االجتماعية سواء فردية أو

ILO6

X

X

مؤسساتية أو تشريعية

يتعرف على املواصفة
اخلاصة بتطبيق املسؤولية االجتماعية

ISO26000

ILO7

يتعمم حساب عدد من مؤشرات ومعايير

ILO8

قياس األداء االجتماعي لمشركات

يدرك

ILO9

أىمية

اإلفصاح

عن

أنشطة

المسؤولية االجتماعية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة

توصيفها

 -7المراجع األساسية:

 األحمد  ،زينة و اسعد ،يا ار  ،)6102( ،واقع ومعوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية لمشركة

)دراسة تطبيقية عمى عينة من الشركات الخاضعة ألحكام هيئة األوراق واألسواق المالية السورية(ـ مجمة
جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية -سمسمة العمموم االقتصادية والقانونية المجمد ( )83العدد (.)4

 الحمدي ،فؤاد حسين ،)6118( ،األبعاد التسويقية لممسؤولية االجتماعية وانعكاساتها عمى المستهمك،
رسالة دكتوراة ،الجامعة المستنصرية.
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 المولو ،محمد سالم ،)6112( ،مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل
الشركات المساهمة العامة (دراسة تطبيقية عمى الشركات المساهمة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق

المالية) ،قدمت ىذه الدراسة كمتطمب تكميمي لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل،
الجامعة اإلسالمية– غزة ،كمية التجارة ،قسم المحاسبة والتمويل.

 بودراع ،أمنية ،)6108( ،دور أخالقيات األعمال في تحسين أداء العاممين (دراسة عينة من البنوك
التجارية الجزائرية) ،رسالة ماجستير ،جامعة المسيمة.

 بيطار ،منى لطفي و فرحات ،منى خالد ،)6106( ،اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية في
المصارف اإلسالمية ،مجمة االقتصاد اإلسالمي العالمية -تشرين الثاني.

 شريفي ،مسعودة و حاجـي كريمة ،)6106( ،المسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات
األعمال المعاصرة :رحمة ألف ميل تبدأ بخطوة ،الممتقى الدولي الثالث :منظمات األعمال والمسؤولية
االجتماعية -جامعة بشار بالجزائر من  04إلى  01شباط.

 ناصر ،محمد جودت و الخضر ،عمي ،)6104( ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،منشورات
جامعة دمشق ،مركز التعميم المفتوح ،برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 نجم ،نجم عبود ،)6112( ،أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال ،مؤسسة الوراق لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى.

 وىيبة ،مقدم  ،)6104( ،تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر لممسؤولية االجتماعية (دراسة
تطبيقية عمى عينة من مؤسسات الغرب الجزائري) ،رسالة دكتوراة ،جامعة وىران.

 الغالبي ،طاىر محسن المنصور ،العامري ،صالح ميدي محسن ،)2007( ،المسؤولية االجتماعية و
أخالقيات األعمال :األعمال والمجتمع ،دار وائل لمنشر ،الطبعة الثانية.

 Bader, F., (2014), La responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les

périodes de crise: le cas des entreprises syriennes, 32e Université d'été de
l’Audit Social (IAS), Aix-en-Provence, France, 28-29 Aout 2014.

 Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the businessman, Harper
&Brothers.
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 Carroll, A. B. (1979). A Three-dimensional Model of Corporate Social
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Horizons, Vol. 34, N° 4, 39-48.
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