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  ملخص الدراسة
. أهمية متزايدة في اآلونة األخيرةاكتسب مفهوم المسئولية االجتماعية وتطبيقاته المختلفة 

 -امات تتجاوز علي اهتمبناء بعض قراراتها  باتخاذركة تلزم الش للشركات جتماعيةاالفالمسئولية 
حيث تهتم بالمشكالت الناجمة عن  حضور الشركة  التقنية،مصالحها االقتصادية أو  -ولو جزئيا

إال  .في المشهد االجتماعي، وتحديد المبادئ األخالقية الالزمة لحكم العالقة بين الشركة والمجتمع
. احية تواجه صعوبات بالغة في الوفاء بمتطلبات المسئولية اإلجتماعيةن بعض الشركات السيأ

وقد يرجع ذلك إلي الممارسات العشوائية في المسئولية اإلجتماعية، أو لعدم وعي الشركات 
 و للظروف غير الداعمة لتنشيط المسئولية اإلجتماعيةأ السياحية بمتطلبات المسئولية اإلجتماعية

  .في المجتمع
تهدف إلى الوقوف على مدي تبني فكر المسئولية  تأتي أهمية هذه الدراسة التي ومن هنا

االجتماعية في شركات السياحة وشركات الطيران في مصر ومدى انعكاس ذلك على تطبيق 
وما إذا كان تبني مفهوم المسئولية االجتماعية يقود  .توجهات التسويق المجتمعي بتلك الشركات

كما تهدف الدراسة أيضا الى  .جه التسويق المجتمعي بتلك الشركاتبالضرورة إلى تعزيز تو 
الوصول الى مدى وعي العاملين بتلك الشركات بمفاهيم المسئولية االجتماعية والتسويق 
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مقترح لتدعيم تطبيق مفهوم صور وضع تكما يتم . المجتمعي وادراكهم للتطبيقات العملية لذلك
 .ياحة والطيران بمصرالمسئولية اإلجتماعية في شركات الس

المسئولية االجتماعية ، التسويق المجتمعي، المسئولية االجتماعية للمؤسسات  :الكلمات الدالة
  السياحية

 
 مقدمة

فالشركات اصبحت ، ونة األخيرةاكتسب الدور اإلجتماعي للقطاع الخاص أهمية متزايدة في اآل
فهى تعمل ، رتبط بالمجتمع الذى تعمل فيهنات تبل هى كيا ال تعتبر كيانات اقتصادية فقط، اآلن

جتماعية ع ، فكلما تحسنت ظروف المجتمع االفى بيئة إجتماعية واقتصادية متشابكة مع المجتم
ن للشركات الحق فكما أ، القطاع الخاص فى العمل فى بيئة أفضل واالقتصادية ازدادت فرصة

رباح وهو األ من حقق لها هذه هية إجتماعية تجافى الحصول على أرباح فعليها واجب ومسئول
 .المجتمع بجميع فئاته

يعد الدور اإلجتماعى للشركات بمثابة استثمار يعود على الشركات بزيادة الربح واإلنتاج و 
، دارة والعاملين فيها والمجتمعات المتعاملة معهاات والنزاعات واالختالفات بين اإلوتقليل الخالف

مركز المعلومات ودعم اتخاذ )الشركات  يدين لهذهمستفكما يزيد من انتماء العاملين وال
 .( 1122القرار،
ومع ازدياد توجه المسئولية االجتماعية للشركات وانعكاس ذلك على تفعيل مفهوم التسويق  

. المجتمعى، بدأت شركات السياحة والطيران حول العالم في تبني مفهوم المسئولية االجتماعية
ات القطاع السياحى عالميًا حتى منتصف التسعينات إال إنه فى هذا هذا ولم تتم مناقشة مسئولي

وبدأت صناعة السياحة  ونة العالمية ألخالقيات السياحةكالمدد تم إطالق العديد من المبادرات العق
هتمام البيئية بدأت فى االاالقتصادية و  تها منصبة على الجوانبااهتمامكل بعد أن كانت 

ًا، خاصة مع زيادة اإلهتمام بمفهوم المسئولية اإلجتماعية عالميًا بالجوانب اإلجتماعية أيض
جل ممارسات سياحية مسئولة يسير على نفس الخطى من أ السياحي وبالتالى فقد بدأ القطاع

 . (Povlsen, 2010) اجتماعياً 
في مصر ال  ياحة والطيرانالمسئولية االجتماعية في شركات السال أن دراسة تطبيق فكر إ 
، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة والتي تهدف إلى الوقوف على خطواتها األولى تخطو زالت

ومدى   مدي تبني فكر المسئولية االجتماعية في شركات السياحة وشركات الطيران في مصر
كما تهدف الدراسة أيضا . انعكاس ذلك على تطبيق توجهات التسويق المجتمعي بتلك الشركات

ى وعي العاملين بتلك الشركات بمفاهيم المسئولية االجتماعية والتسويق الى الوصول الى مد
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وضع تصور مقترح لتدعيم وتهدف الدراسة أخيرا إلى . لذلك المجتمعي وادراكهم للتطبيقات العملية
  .تطبيق مفهوم المسئولية اإلجتماعية في شركات السياحة والطيران بمصر

 
 

 مفهوم المسئولية االجتماعية للشركات

 وهو هناك عدة تعريفات لمفهوم المسئولية اإلجتماعية للشركات، وكلها تدور حول نفس المعنى
سهم والمستهلكين والعمالء ا تجاه أصحاب المصالح من حملة األتحمل الشركات لمسئوليته

ويقصد بهذا المفهوم إلتزام الشركات .  (UNIDO, 2002) والموردين والعاملين والبيئة والمجتمع
على المسئولية تجاه االقتصاد القومى فقط ولكن صر رباح لمساهميها، وال تقتبتحقيق أقط ليس ف

  (Hussein, 2011). تمتد لتشمل البيئة والعاملين وأسرهم وفئات اخرى من المجتمع
لتزام أنها اال عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية االجتماعيةفقد 

سات األعمال بالتصرف أخالقيًا والمساهمة فى تحقيق التنمية االقتصادية، المستمر من قبل مؤس
لى المجتمع والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم، إضافة إ

ككل  وأنه من المتوقع أن تسهم معايير أو مقاييس المسئولية االجتماعية في تعزيز  المحلي
التنمية المستدامة وهي التنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية، الحماية الركائز الثالثة لتحقيق 

     (Cetindamara & Husoy, 2007). البيئية
 IAIAكما تم تعريف المسئولية اإلجتماعية من قبل اإلتحاد الدولي لتقييم اآلثار 

(International Association for Impact Assessment) وعية بأنها مساهمة نشطة وط
تهدف إلى تحسين األوضاع اإلجتماعية واالقتصادية والبيئية بشكل يعزز من ، من المؤسسات

وهذه الممارسات يمكن اتباعها من خالل الشركات ، قدرتها على المنافسة ورفع قيمتها السوقية
 .( Bice, 2013)والمنظمات في أي مجال اقتصادي

المحاوالت التي تتطوع بها الشركة لتحقيق تنمية كما تتمثل المسئولية اإلجتماعية للشركات في 
بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية من خالل المبادرات اإلجتماعية لرجال األعمال دون وجود 

  (Zotz, 2008). إجراءات ملزمة قانونًيا
إلى أن المفاهيم السابقة جميعها تتفق فى نقاط عدة أهمها  يمكن التوصل ومن العرض السابق

أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم  التزام
بأسلوب يخدم المواطنين وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوي معيشة 

باإلضافة إلى اإللتزاحديالتجارة و 
أخالقيا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل علي تحسين نوعية الظروف بالتصرف 

 .المعيشية للقوي العاملة ولعائالتهم إضافة إلي المجتمع المحلي والمجتمع ككل
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كالجانب الثقافى متمثال في دعم ويتضمن نطاق المسئولية االجتماعية عدة جوانب هامة 
لتزام باألنظمة والقوانين فى المجتمع وتعزيز الثقافة الوطنية نشر ثقافة اإلو التطور الثقافى، 

كاحترام األنظمة والقوانين والثقافات  ، والجانب اإلجتماعىاريخية والتواصل الثقافى العالمىوالت
المختلفة وتعزيز القيم االخالقية والتكافل االجتماعى ومواجهة الكوارث واألزمات ودعم االنشطة 

، والجانب البيئى المتمثل في الممارسات البيئية الصحيحة فى العملية  الرياضية والصحية
اإلنتاجية وتطوير بيئة العمل وااللتزام البيئى على المستوى المحلى والعالمى، والجانب االقتصادى 

ية كدعم األنشطة االقتصادية واإلجتماعية واإللتزام باألنظمة  والقوانين فى ممارسة العمل
هتمام بالموظفين من خالل تدريبهم وتطويرهم الجانب األخالقى واالالضافة الى بااإلقتصادية، 

زام الجانب القانونى المعني بااللتوأخيرا  والتعامل معهم من خالل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة و
ثناء ممارسة النشاط االقتصادى ومراعاة القوانين العالمية والدولية أ بالقوانين الوطنية والمحلية 

والشفافية فى نشر األنظمة والقوانين العالمية والدولية لالطالع عليها من قبل جميع الموظفين 
يوجد أيضا تقسيم آخر ألبعاد المسئولية كما  . (1112السحيباني، )والجهات القانونية األخرى 

و مسئولية و مسئولية أخالقية و مسئولية قانونية  (خيرية) االجتماعية يقسمها إلى مسئولية إنسانية
ثقافية " ويتشابه التقسيمان السابقان فى إدراج التقسيم األول ألبعاد  .(Carroll, 1991) اقتصادية

جتماعية وبيئية  ، "خيرى أو إنسانى وآخر أخالقى"فى حين إهتم التقسيم الثانى بإدراج بعدين " وا 
 .وعلى الرغم من إختالف المسميات إال أن المضمون متشابه نسبياً 

تجهت المنظمات الدولية في ظل اإلهتمام العالمي بمفهوم المسئولية االجتماعية إلى وقد ا
التي تدعم التنمية المستدامة  24111وضع مؤشرات لتقييم المنشآت ألدائها منها سلسلة األيزو 

ألمم لوهو لضمان حقوق العاملين واالتفاق العالمي  ٠111والمساءلة اإلجتماعية، واأليزو 
 ISOي تضمن عشرة مبادئ بشأن البيئة والعمل وحقوق اإلنسان، وأخيرًا األيزو المتحدة الذ

أربعة جوانب أساسية هي الجانب الثقافي،  ويشمل 1121ذي نشر في منتصف عام ال 26000
شروط متعلقة بالتنمية  ب البيئي والقانوني، وجانب يتضمنوالجانب االجتماعي الحضاري، والجان

 (.ISO, 2010)  االقتصادية
ن البورصة المصرية قامت بالتعاون مع ، ففي شأن المسئولية االجتماعية فإوبالنسبة لمصر

مركز المديرين المصرى ومؤ سسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية لوضع مؤشر 
S&P/EGX ESG Index  وهو معني بالمسئولية اإلجتماعية، وشملت المراجعة استبعاد

يوليو ى، وذلك اعتبارًا من فقًا لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبشركات من المؤشر و 
 .(1121جمال، ) 1121
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الثانى دوليًا بعد أول و ، وهو المؤشر األول عربيًا 1121مارس  ولقد تم تدشين هذا المؤشر في
في  ى آنذاك، حيث أطلقه وزير االستثمار المصر 111٠مؤشر تم إطالقه فى الهند عام 

الشفافية واإلفصاح فى ممارسات المسئولية "تمرالسنوي للمسئولية اإلجتماعية للشركات، بعنوان المؤ 
لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية فى تطبيق هذا  "اإلجتماعية نحو بيئة تنافسية مستدامة

 (.1121جمال، ) المؤشر والثانية على المستوى العالمى بعد الهند 
، ووضعت له قواعد سميت المصرية شركة مقيدة بالبورصة ثونثال وتندرج تحت هذا المؤشر

بقواعد المسئولية اإلجتماعية وهي احترام حقوق البيئة، احترام حقوق اإلنسان، احترام حقوق 
 .( 1122مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،)العاملين والبعد عن أى معامالت بها شبهة فساد

تسعى لالنطالق وتحقيق األرباح البد أن تسعى ألن يكون شر أن أى شركة والهدف من هذا المؤ 
نه عندما يتم ولذا، فإ. لها قبول مجتمعى من خالل تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية اإلجتماعية

على أنها لم تطبق هذه القواعد استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر، فهذا دليل 
، وكذلك عدم توفر الشفافية أو نسان أو للعمال أو للبيئةن حيث احترام الحقوق سواء لإلسواء م

  .راجها في هذا المؤشراإلفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة إلد
 

 

 التسويق المجتمعي وتطبيقاته في القطاع السياحي

لقد مر الفكر التسويقي بتطورات متعاقبة وسريعة وواجه كثيرًا من المتغيرات والعوامل التي أثرت 
اهيم التسويقية، حيث شهدت هذه المفاهيم تطورات مستمرة استجابة للتحوالت االقتصادية على المف

حيث تتابعت عدة اتجاهات تسويقية  ظهرت عبر  . واالجتماعية التي شهدتها المجتمعات الحديثة
يقوم على فكرة حيث ظهر أوال االتجاه االنتاجي الذي . الزمن كان آخرها اتجاه التسويق المجتمعي

المستهلك يفضل المنتجات المتوفرة ذات األسعار المناسبة له، لذلك يكون التركيز على كثافة  أن
ثم ظهر اتجاه المنتج والذي يقترب كثيرا من االتجاه . (Kotler, 1999)االنتاج و كفاءة التوزيع

مستهلك إال أن الفرق بين االتجاهين  يقوم على فكرة أن ال. االنتاجي حيث يعد تطورا منبثقا منه
يفضل المنتجات القائمة  بأشكالها وتنويعاتها المختلفة لذلك فإن المنتج نفسه يكون في بؤرة 

لذلك يكون تركيز اإلدارة في هذا االتجاه على تطوير . التركيز وليس العملية اإلنتاجية ككل
 ويلي ذلك ظهور االتجاه(. 1121هادف، )المنتجات وتحسينها للحصول على نصيب سوقي أكبر

البيعي الذي يقوم على فكرة أن المستهلك لن يشتري منتجات الشركة إال إذا قامت الشركة بجهد 
تحقيق أهداف الشركة  يقوم على فكرة أن  الذي ثم ظهر االتجاه التسويقي. بيعي وترويجي كبير

يعتمد على تحديد احتياجات ورغبات السوق المستهدف وتقديم المنتجات التي تحقق رضاء 
وأخيرا ظهر اتجاه التسويق (. Kotler, 1999)ء بكفاءة وفاعلية أكثر من المنافسين العمال
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تحقيق أهداف الشركة يعتمد على تحديد احتياجات ورغبات  يقوم على فكرة أنوالذي المجتمعي 
السوق المستهدف وتقديم المنتجات التي تحقق رضاء العمالء بكفاءة وفاعلية أكثر من المنافسين 

 يجب ،وعليه(. Kotler, 2003) فظ على أو يحسن من حياة المستهلك والمجتمعبأسلوب يحا
 في تتمثل أساسية معايير ثالثة بين ما الموازنة المفهوم لهذا تطبيقهم في التسويق مديري على
 يمثل وهذا المجتمع، ورفاهية مصلحة ومراعاة األرباح وتحقيق المستهلكين ورغبات حاجات إشباع

  .التقليدي السابق للفكر التسويقية القرارات جوهر في الكامل لتغييرا لحالة انعكاسا
فلسفة تسويقية تنادى بأن الشركة يجب ان  ومما سبق يمكن تعريف التسويق المجتمعي بأنه

هتمامات المستهلكين ومتطلبات الشركة  تتخذ  قرارات التسويق عن طريق أخذ رغبات وا 
هتمامات المجتمع طويلة المدى بالحس يؤكد مفهوم التسويق و . (Kotler & Keller, 2009) بانوا 

حتياجات ورغبات األسواق  المجتمعى أن الهدف الرئيسى للمنظمة هو تحديد إهتمامات وا 
رفاهية  المستهدفة ومحاولة الوصول بالعميل لدرجة الرضا المطلوبة بكفاءة وفعالية بطريقة تعزز

ام من التسويق المجتمعى هو تقديم المنفعة المستهلك والمجتمع ككل، وبالتالى فالهدف الع
 .(Haanpaa, 2007)المتبادلة وتحقيق الرفاهية فيما بين المستهلك والمجتمع 

فىى  التقليدي ويتضح هنا أن مفهوم التسويق المجتمعى  يثير جداًل حول كفاية المفهوم التسويقى
همال عصر المشاكل البيئية وندرة الموارد، ومعدالت النمو السكانى ال متنامية، والتضخم العالمى، وا 

مىىىىا إذا كانىىىىت الشىىىىركة التىىىىى تشىىىىعر بحاجىىىىات ورغبىىىىات ويتسىىىىاءل المفهىىىىوم ع. الخىىىىدمات اإلجتماعيىىىىة
شباعه راد والمجتمعات ا، تفعل ذلك فى إطار مساع مخلصة لخدمة األفالمستهلكين وتحاول تلبيتها وا 

 .(1121 ،القيشاوي& عرجان ) على المدى البعيد
عتبارات اإلجتماعية اال مرتكزات التسويق المجتمعي هيات السابقة نجد أن أهم ومن التعريف

واألخالقية التي يضعها المسوقون فى ممارستهم التسويقية، فعليهم إيجاد التوازن بين نجاحات 
 .ثالثة هي أرباح المؤسسة ورضا المستهلك والمصلحة العامة للمجتمع

التسويق المجتمعي يقوم على فرضية مؤداها أن المشاكل أما في القطاع السياحى فنجد أن اتجاه 
اإلجتماعية والقوى السياسية والقانونية والديموغرافية وكذلك اإلعتبارات األخالقية واإلنسانية والحضارية 
والشواهد التاريخية والموروث الشعبى وغيرها هى الموجه األساسى لإلستراتيجيات التسويقية فى صناعة 

وال عجب فى هذه الحالة أن تهتم صناعة السياحة بالموارد . (1121، القيشاوي& ن عرجا) السياحة
الطبيعية كالطاقة والبيئة  والمحافظة عليها من الفناء والتلوث وذلك من أجل توفير حياة افضل للمجتمع 

 .وراحة أكبر للسائحين 
هاج وا ائدة فى انت

فالمفهوم التسويقى السياحى يركز على دراسة سلوك السائح . المجتمعى للتسويق فى أرض الواقع
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العوامل المؤثرة فى للوقوف على عدة عوامل ومؤثرات سلوكية مثل دوافع شراء المنتج السياحى، 
سلوك السائح والوقوف  والتى يعتبرها مسئول التسويق السياحى مهمة وحيوية لفهم عملية الشراء

ن هذا وعلى هذا األساس فإ .حتياجاته الفعلية بهدف اشباعها وتحقيق الرضا المنشوداعلى 
بإعتبار أن السائح هنا للسائح  االمفهوم يتحيز للسائح، بل هو فى واقعه وأهدافه موجه أساس

ة السياحية بدراسة منشأن تقوم الويشترط هذا المفهوم أ. محور العملية التسويقية ومحركها األساسى
سلوك السائح لتحديد رغباته وحاجاته بدقة، وكذلك تحديد حاجات السوق السياحية المستهدفة، 
وتكييف أوضاع المنشآت السياحية لتحقيق اإلشباع المطلوب لهذه االحتياجات والرغبات 

  . والتطلعات بكفاءة أكبر من المنشآت المنافسة فى الصناعة
 مؤسسات الخدمة العامة ، وهيفي أن ينتشر توجه  التسويق المجتمعى  توجهنصار أيرغب و 

توجه صوب إتخاذ قرارات ت و المؤسسات التى تضع مصلحة الجماهير والمجتمع فى قمة اهتماماتها
ضد نرى اليوم الضغوط اإلجتماعية  حيث أصبحنا. من شأنها خدمة المجتمع على المدى البعيد

ت الكثير من الفنادق طوابق خاصة يمنع فيها لذلك فقد أنشأ، السجائرويق المشروبات الكحولية و تس
 .التدخين، كما حظرت التدخين فى مطاعمها

كما قامت بعض شركات الطيران العالمية والعربية بمنع التدخين على متن جميع رحالتها 
ى اليوم تى تتبنى مفهوم التسويق المجتمعي تتبنكما أن مطاعم الوجبات السريعة ال. الدولية

م وجبات ذات قيمة صارت تحرص على تقدي، و نها عدم تلويث البيئةأساليب وممارسات من شأ
لجأت المنتجعات السياحية إلى إحكام السيطرة على مواصفات البناء كما . غذائية وصحية

والحفاظ على البيئة من  مانوالتشييد، وعلى البنية التحتية بشكل يؤمن أقصى درجات السالمة واأل
 .لتلوثا

على فلسفة المسئولية  مدى اعتمادية مفهوم التسويق المجتمعي يتضحومن المفاهيم السابقة 
أي أن تبني أي مؤسسة لمفهوم المسئولية االجتماعية يمكنه ،بشكل نظري على . االجتماعية

 أن يعزز من توجه التسويق المجتمعي وتطبيقاته بتلك المؤسسة، وهو ما سيتم التحقق منه ،األقل
  .بشكل عملي في الدراسة الميدانية

 

 الدراسة الميدانية

لوقوف على مدى تبني فكر المسئولية االجتماعية في شركات تهدف الدراسة الميدانية إلى ا
السياحة وشركات الطيران في مصر  ومدى انعكاس ذلك على تطبيق توجهات التسويق 

ى وعي العاملين بتلك الشركات لى مدأيضا للوصول إ كما تهدف. المجتمعي بتلك الشركات
 .العملية هلتطبيقاتعية والتسويق المجتمعي وادراكهم بمفاهيم المسئولية االجتما
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يتمثل المجتمع الذى تم استهدافه  لتعميم و استخالص النتائج عليه و. منهجية الدراسة الميدانية
السياحة وشركات الطيران مصر، لذلك قد تم اختيار عينة من شركات بفى شركات السياحة والطيران 

من أنماط شركات السياحة، ( أ)باإلسكندرية إلتمام الجزء العملى للدراسة، واعتمدت  الدراسة على فئة 
 .فئة ممثلة لجميع األنماط األخرى اويرجع السبب فى اختيار هذه الفئة  الى أنه

اصة وكذلك بعض وقد تمت الدراسة من خالل اختيار عينة من شركات السياحة والطيران الخ
، وقد تم ذلك من خالل اختيار "شركتى مصر للسياحة، ومصر للطيران" الشركات التابعة للدولة

، و هى اختيار عينة محددة من المجتمع يتم اختيارها  Purposive Sampleعينة عمدية 
و (. Brotherton, 2008)لكونها ذات خصائص تميزها من غيرها من المفردات داخل المجتمع 

ن تكون العينة أوقد تم مراعاة . شركة سياحة وطيران  11االعتماد  على جمع البيانات من تم د ق
يًا من تلك الشركات أذا كان ما إمتنوعة مابين شركات خاصة وشركات تابعة للدولة للوقوف على 

ار يضع المسئولية اإلجتماعية ضمن أولوياتها ويدرجها ضمن خططها التسويقية أثناء عملية إختي
 .العينة محل الدراسة 

قد تم إجراء و  1124وقد  تم إجراء الدراسة الميدانية خالل شهرى أبريل ومايو من عام 
 :على مرحلتينالدراسة الميدانية 

إجراء عدد من المقابالت الشخصية مع مديرى تمت من خالل  :المرحلة األولى -
ية لعلى مدى تطبيق المسئو عرف للت ومسئولي عدد من شركات السياحة وشركات الطيران

  .شركات السياحة مقارنة بشركات الطيرانفى اإلجتماعية والتسويق المجتمعي 
من خالل توزيع استمارات االستبيان على العاملين بشركات  تمت  :المرحلة الثانية -

دراكهم لمفهوميالعاملين  التعرف على مدى وعيبهدف  السياحة والطيران  بالقطاع السياحى وا 
توزيع تم وقد   .تطبيقهما في الواقع الفعليمسئولية اإلجتماعية والتسويق المجتمعى ومدى ال

 استمارة استبيان على العاملين بشركات السياحة وشركات الطيران، و تم حصر  151
استمارة لعاملين  71منها % 71استمارة بنسبة  275االستمارات الصالحة لالستخدام والتى بلغت 

االستمارات الغير صالحة  عدد أما . استمارة  للعاملين بشركات السياحة 215ن و بشركات الطيرا
% 2٠، أما بالنسبة  لنسبة عدم االستجابة فقد بلغ %21استمارة بنسبة  31للتحليل فقد بلغت 

  (.استمارة 45)
استخدام برنامج 

وتم توضيح النتائج بعدد التكرار
لدراسة الفرق  Chi-Squareالمقارنة بين المجموعتين محل الدراسة بأستخدام اختبارمربع كاي 

جراء اختبار كاي يستخدم الختبار فرضيات حول نسب . بين البيانات المتوقعة والمرصودة وا 
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وكذلك عندما تكون البيانات موزعة بالعدد  ع ضمن عدة مجموعات منفردةاالت تقمتعلقة لح
  (Naiman et al.,1992) والنسب المئوية

كل تخص في أسئلة  الشخصية أهم محاور المقابالتتمثلت  . تحليل المقابالت الشخصية
لمام مدير  مدى معرفةويلي ذلك أسئلة عن . شركة ونشاطاتها ونظمها التسويقية ى الشركات وا 

والمنوطين بالتسويق بها بمفهوم المسئولية اإلجتماعية وآليات تطبيقها وتنفيذها، وعما إذا كانت يتم 
وأخيرا أسئلة عن مدى اإللمام  .إدراجها ضمن أولويات الشركة وفى خططها التسويقية أم ال

 . بمفهوم التسويق المجتمعى والتعرف على كيفية اتباعه من قبل تلك الشركات
   :ها من المقابالت الشخصيةستخلصاتم وفيما يلي أهم النتائج التي 

، حيث أكد مديرو شركات السياحة الخاصةمفردات العينة من من % 21حوالى  اتفق -
التسويق أن الهدف األساسى والرئيسى هو تغطية مصروفات الشركة  تلك الشركات ومسئولو

الة يونيو وما تبعهما من ح 31ناير وي 15مع تحقيق هامش ربح خاصة مع تداعيات ثورتى 
لقطاع لقت بظاللها بالضرورة على القطاع السياحى حيث شهد اعدم االستقرار األمنى والتى أ
عداد السائحين والليالى السياحية وبالتالى فكان الهدف الرئيسى السياحى تراجعا ملحوظا فى أ

تلك الظروف العصيبة هو  للغالبية العظمى لصاحبى ومديرى الشركات عينة الدراسة فى
أية أنشطة أو خدمات اجتماعية تخلق لها أية تحقيق أرباح مادية، وبالتالى فهى فى غنى عن 

 .مصروفات جديدة من وجهة نظرهم
كيفية ممارسة الشركات لمسئوليتها اإلجتماعية فجاءت نسب حوالى أما بخصوص  -
نى هذا المفهوم وما يهدف من شركات السياحة الخاصة بأنها ليست على دراية بمع% 22

عرض أمثلة لشركات غير عاملة بالقطاع السياحى تطبق هذا المفهوم مع تم  اليه، ولذلك فقد 
من تدعيم )اعية عرض العوائد والمنافع التى تعود على الشركة من تطبيقها لمسئوليتها اإلجتم

نشطة أن أ توضيحمع  (عالمتها التجارية وغيرها من المميزاتلتعزيز لصورتها الذهنية و 
حينئذ لم تتفق العينة  .الشركات اإلجتماعية عادة ما يتم خصمها من الوعاء الضريبى للشركة

م يمارسون مسئوليتهم اإلجتماعية هالشركات أنهذه رأى بعض مسئولى محل الدراسة حيث 
او ى مناسباتهم السعيدة و فلعاملين مثال عن طريق منحهم مكافآت فى حاالت الزواج أتجاه ا

فى حين رأى البعض  .و فى حال تعرضهم لظروف استثنائية كالحوادث او المرضماشابه، أ
اآلخر أن تطبيق المسئولية اإلجتماعية ال يكلف الشركة سوى مصروفات اضافية ال أهمية 

س ى البلدان المتقدمة لشركات ذات رألها، وأن مثل تلك الممارسات ال يمكن اتباعها سوى ف
 .على حد قولهم -لمثل تلك األنشطة وجود فائض يوجه مال كبير يسمح ب
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الدراسة الميدانية أن الشركات السياحية محل الدراسة ال تعترف وضحت أقد و   -
فيها  ساس التسويقالتالى فإن أبالمسئولية اإلجتماعية كنهج تتبعه العديد من الشركات وب

ية واالعالنات وتقديم عروض نما تعتمد وبشكل كبير على الدعااليخضع للتسويق المجتمعى وا  
عكس ما  انشطتها التسويقية والتى تجتذب العمالء بشكل أكبر من غيرهضمن أوخصومات 

افترضته الدراسة قبل اجراء الدراسة الميدانية حيث انها افترضت أن الشركات على دراية 
ية أى التسويق نها تستغل مسئوليتها اإلجتماعية فى األنشطة التسويقأبمسئوليتها اإلجتماعية و 

 .المجتمعى
المسئولية كنهج ال  أن مسئول العالقات العامة بمكتب مصر للسياحة قد أوضحو  -

تتبعه فروع الشركات وأنما من المفترض أن يكون توجه عام للشركات السياحية كافة وكذلك 
 .شركات الطيران فى اتباع أنشطة إجتماعية تعزز من أنشطة الشركة وتدعم صورتها الذهنية

 فقد إختلف األمر قليال ( الغير تابعة للدولة)أما بالنسبة لشركات الطيران الخاصة  -
أن شركاتهم ال تولى المسئولية اإلجتماعية  تلك الشركاتب ون المسئولونالمدير  حيث أوضح

 ون فى التسويق لشركاتهمال يعتمد ى فهمتحقيق ربحية عالية وبالتال لىإ همية وأنها تهدف أى أ
لطيران ا شركة فيما يخص  فى حين اختلف األمر  .لية اإلجتماعية اطالقاعلى المسئو 

أكدا أن الشركة حيث  اثنين من المديرين المسئولين بهامقابلة تم اجراء  مصر للطيرانالوطنية 
على الرغم من عدم التزامها ببنود الميثاق العالمى لألمم تولي المسئولية اإلجتماعية اهتماما 

  57357مستشفى الشركة  تدعم  حيث  ،المتحدة فيما يختص ببنود المسئولية اإلجتماعية
نها كانت ايضا الناقل الرسمى عقب اندالع الثورة الليبية الناقل الرسمى للمستشفى، وأكما انها 

فإنها تعتمد على تلك األنشطة فى الترويج والتسويق  للمصريين العائدين من ليبيا وبالتالى
باإلضافة إلى ذلك، تنظم الشركة رحالت لألطفال لزيارة المطار والتنقل داخل   .للشركة

، كما تنظم رحالت ترويجية لموظفى شركات السياحة "Fam Trips"الطائرات فيما يعرف بالى
 .  السياحي المصريووكالء السفر من األسواق المختلفة لتدعيم المقصد 

و بالمقارنة بين النتائج المستخلصة من كل من لقاءات مديري شركات السياحة و لقاءات 
مديري شركات الطيران، يمكن استنتاج أن السياسات الخاصة بتطبيق التسويق المجتمعى متقدمة 

 .فى شركات الطيران عنها فى شركات السياحة في مصر
 ن أفراد العينة من حيث وظيفة كلمعلومات عامة ع( 2)ول الجد. تحليل بيانات االستبيان

مسئول السياحة الداخلية وموظف السياحة هو األعلى نسبة و قد اتضح أن منهم فى المؤسسة 
والتخصص المهنى الدقيق كان أعلى فى مجال % 2٠22 لكل منهم يليها منظم الرحالت% 1123

 %.4٠22 بنسبة سنوات 5-3من وكانت مدة الخبرة األعلى تتراوح % 5٠23التسويق
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 معلومات عامة عن أفراد العينة (:1)جدول 

 % النسبة العدد 
   ؟ المؤسسة فى منصبكم هو ما

  2123 2٠ مسئول تسويق 
  1123 32 مسئول السياحة الداخلية 
 2121 12 وعمرة حج مسئول 
 1123 32 سياحة موظف 
 2٠22 33 رحالت منظم 
 2423 15 طيران موظف 

      ؟ الدقيق المهنى تخصصكم هو ما
 5٠23 211 التسويق فى 
 4227 73 التسويق مجال غير فى 

     ؟ الحالى في العمل خبرتكم تقدر كم
 1123 32 سنوات 3 من اقل 
  4٠22 ٠5 سنوات 5 – 3من 
  1222 52 سنوات 5 من اكتر 

     مكان العمل
 4121 71 شركات طيران 
 2121 215 شركات سياحة 
 211 275 الى اإلجم

   
من شركات الطيران  لومات خاصة بموضوع الدراسة فى كلمع( 1)الجدول و يوضح      
 األعلى  يق األرباح كانت شركات السياحة هيعمل المنظمة لتحقهدف النسبة لبف. والسياحة
 .%٠2بنسبة 
نسبة ب فى شركات السياحة  رأما كيفية النظر للتسويق المجتمعى فكان له أهمية أكب 

بنسبة  وكانت نسبة تبنى المؤسسة لمفهوم التسوق المجتمعى أكبر فى شركات الطيران %. 5124
كما كانت رؤية أن تبنى التسويق االجتماعى يحقق منفعة على المدى الطويل  ، 4527%

على % 3527و% 4122بنسبة والقصير وأيضا السير فى هذا االتجاه أعلى فى شركات الطيران 
اسة  انت و ك .التوالى

 (.p < 1215)فى كال من شركات الطيران و
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ن والسياحة حول التسويق تحليل مدى وعى العاملين فى كال من شركات الطيرا ( :2)جدول 
 المجتمعى

 شركات طيران 
 "07=ن"

 شركات سياحة
 "171=ن"

 المعنوية 

 %النسبة العدد % النسبة العدد
      ؟ فحسب مادية ارباح تحقيق على المنظمة تعمل هل

 7071* ٠221 ٠5 2121 41 نعم> 
 122 3 3224 11 ال 
 2221 27 ٠22 2 ال اعرف 

          ؟ المجتمعى للتسويق تنظر كيف
 7071* 121 1 121 1 قبل من به اسمع لم> 
 4122 45 1527 2٠ هام غير 
 5124 55 3224 11 مهم 
 42٠ 5 4122 31 حتمى 

          المجتمعى؟ التسويق مفهوم "كمؤسسة "تتبنون هل
 7071* 2722 2٠ 4527 31 نعم> 
 2122 22 1527 2٠ ال 
 1121 12 1٠22 11 ال اعرف 

 على منفعة يحقق المجتمعى التسويق تبنى ان ترى هل
 ؟ للمنظمة القصير والطويل المدى

         

 7071* 132٠ 15 4122 31 نعم> 
 3323 35 3121 12 ال 
 4122 45 1722 22 ال اعرف 

          ؟ االتجاه هذا فى تسيرون هل
 7071* 2722 2٠ 3527 15 نعم> 
 ٠122 ٠7 2423 45 ال 
 ذلك معالم اهم حدد ؟ بنعم االجابة حال فى       

      البيئية الناحية من
 لنظافة المساعدة فى نظام ا 
 تنظيم الندوات للحفاظ على البيئة  

25 
2 

1224 
٠22 

7 
2 

227 
527 

7071 >  

      االقتصادية الناحية من
  أقامة دورات تدريبية للشباب 
  التدريب الصيفى للطلبة 

21 
22 

2423 
1122 

٠ 
7 

722 
227 

7071 >  
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      الناحية اإلجتماعية  من
  7071 ٠22 2 1423 27 عمل برامج توعية سياحية >  
 225 21 2423 21 االهتمام بالندوات التثقيفية والمشاركة فيها  

فى حالة االجابة بال هل تتوقع ان من توجهات الشركة 
 التفكير بذلك مستقبال

     

 7071* 42٠ 5 2722 21 نعم> 
 225 21 2423 21 ال 
 2٠22 71 3122 13 ال اعرف 

 غير معنوى <7071: تشير القيمة 

:دول السابق يتضح لنا أن من الج  

تسعى إلى %  21أو شركات الطيران  % ٠2الغالبية العظمى سواء من شركات السياحة  -
يونيو وما صاحبهما من  31يناير و 15تحقيق أرباح مادية للشركة خاصة بعد أحداث ثورتى 

 انخفاض ملحوظ فى أعداد السائحين وتدهور فى القطاع بأكمله فكان الهدف الرئيسى ألى
شركة فى تلك الفترة العصيبة هو تحقيق أرباح مادية حيث تعذر على العديد من الشركات 

 .تغطية مصروفاتها األساسية
توضيح أهمية التسويق المجتمعى فى تعزيز ممارسات أى شركة جاءت ردود حوالى بعد  -

ركة بالنسبة لشركات السياحة بأن التسويق المجتمعى مهم ألى ش الدراسة عينة من%  5121
 .ى تعزيز صورتها الذهنية للعمالءف

من شركات الطيران والسياحة حيث كانت التسويق المجتمعى فى كل ( 3)الجدول يوضح 
هناك فروق ذات %. 5527نسبة الموافقة فى شركات الطيران أعلى منها فى شركات السياحة  

 (.<p 1215. )لسياحةداللة إحصائية بالنسبة للتسويق المجتمعى فى كال من شركات الطيران وا

 من شركات الطيران والسياحة فى كل والتسويق المجتمعي المسئولية اإلجتماعيةعالقة التعزيز بين ثنائية  :( 3)جدول 

 شركات طيران 
 "07=ن"

 شركات سياحة
 "171=ن"

 المعنوية 

 %النسبة العدد %النسبة العدد
فيجب على  الطيران، السياحية ولشركات للشركات لمجتمعيالتسويق ا توجه من عززاالجتماعية ت لمسئوليةا ان "

 "باكمله للمنظمة والمجتمع متعددة منافع من فيها لما الثنائية بهذه االهتمام بالتسويق المعنيين
 2221 27 5527 32 موافق  

*7071<  5521 5٠ 1527 2٠ موافق غير 
 1٠22 31 2٠22 23 ال اعرف 
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من شركات الطيران والسياحة حيث ة عن البيئة فى كل معلومات خاص( 4)جدول و يوضح 
كما أنها األكثر اسهاما فى % 31 وجد أن شركات الطيران هى األكثر اهتماما بالنواحى البيئية

هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة %. 21حل بعض المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئى
 (.< 1215. )الطيران والسياحةللمعلومات الخاصة عن البيئة فى كال من شركات 

 
 

 مدى إهتمام  كال من شركات الطيران والسياحة بالجوانب البيئية ( :4)جدول 
 شركات طيران 

 "07=ن"
 شركات سياحة

 "171=ن"
 المعنوية 

 %النسبة العدد %النسبة العدد
  ؟ البيئية بالنواحى الشركة تهتم هل

 7071* 2124 23 3121 12 نعم< 
 5423 57 5121 35 ال 
 3323 35 1121 24 ال اعرف 

 المشاكل بعض حل فى الشركة تساهم هل
 ؟البيئى بالتلوث المتعلقة

  
  

 7071* 2722 2٠ 2121 41 نعم< 
 1221 11 1122 22 ال 
 (أعرف ال) 2222 25 2722 21 

 

 

من شركات الطيران  العاملين فى كلاالهتمام بيوضح معلومات خاصة عن ( 5)جدول 
 ،%(7221)األعلى فى شركات السياحة  هتمام بشكاوى الجمهور هواالاحة حيث وجد أن والسي

واألكثر اهتماما بقوانين %( ٠٠22)وشركات الطيران األكثر تبنيا للرعاية الصحية للعاملين 
 تدريبية كما تهتم بتقديم دورات%( 21)وتوفر أنظمة فعالة لالعانات %( ٠٠22)سالمتهم 

فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لألنظمة الفعالة لالعانات وتقديم  هناكو كانت %(. 21)
هتمام بشكاوى وق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالبينما ال يوجد فر ( p< 1215)التدريبية الدورات 

 (.p >1215)الجمهور وتبني الرعاية الصحية للعاملين وقوانين سالمتهم 
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 و شركات  الطيران بالعاملين بهاحة من شركات السيااهتمام  كل : (1)جدول 
 شركات طيران 

 "07=ن"
 شركات سياحة

 "171=ن"
 المعنوية 

 %النسبة العدد %النسبة العدد
  الجمهور؟ قبل من المقدمة بالشكاوى اهتمام يوجد

 7071  7221 ٠1 7423 51 نعم> 
 2224 21 2423 21 ال  غير معنوى

 (أعرف ال) 2124 23 2224 ٠ 
   للعاملين؟ مناسبة صحية رعاية الشركة ياسةس تتبنى

 
 7071 ٠122 ٠7 ٠٠22 21 نعم> 

 225 21 527 4 ال  غير معنوى
 (أعرف ال) 722 ٠ 527 4 

    ؟للعاملين العامة السالمة بقوانين الشركة تهتم
 7071 7722 ٠2 ٠٠22 21 نعم> 

 225 21 122 1 ال  غير معنوى
 (أعرف ال) 2323 24 ٠22 2 

الوفاة  اعانات لصرف فعالة انظمة الشركة لدى فريتو 
 ؟ الجزئى والتقاعد والعجز

  

 7071* 7423 7٠ 2121 23 نعم< 
 225 21 423 3 ال 
 (أعرف ال) 2221 27 527 4 

 بصفة بها للعاملين تدريبية دورات بتقديم الشركة تهتم
 ؟ كفائته مستوى لرفع دورية

  

 7071* 4722 51 2121 41 نعم< 
 2722 2٠ 1122 22 ال 
 (أعرف ال) 3521 37 2722 21 

 
ت الطيران من شركا العمالء فى كلب االهتمام يوضح معلومات خاصة عن( 2)جدول 

جتماعية للعمالء كان األعلى فى والسياحة حيث وجد أن إعطاء الشركة أهمية للمتطلبات اال
دود الف% 7٠22شركات الطيران  

كما كان % 
تخصيص الشركة جزء من أرباحها الثانوية لدعم المجتمع المحلى نسبته أعلى فى شركات 
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أرباحها  هناك فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لتخصيص الشركة جزء من%. 3224الطيران 
بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ( p< 1215)الثانوية لدعم المجتمع المحلى 

لتولى الشركة اهمية للمتطلبات اإلجتماعية للعمالء والرصد لردود الفعل وتقييم النتائج بعد الحملة 
   (p >1215)االعالمية للتاكد من مدى تاثيرها االيجابى 

 

 والمجتمع المحلي بالعمالء من شركات الطيران و شركات السياحةم  كل اهتما ( :6)جدول 
 شركات طيران 

 "07=ن"
 شركات سياحة

 "171=ن"
 المعنوية 

 % النسبة العدد %النسبة العدد
 اإلجتماعية للمتطلبات اهمية الشركة تولى هل

  ؟ للعمالء
 

 7071 2527 22 7٠22 55 نعم> 
 1121 12 2722 21 ال  غير معنوى 

 (أعرف ال) 2423 25 423 3 
 الفعل وتقييم ردود رصد على الشركة تعمل هل

 مدى من للتاكد االعالمية الحملة بعد النتائج
 ؟ تاثيرها االيجابى

 

 7071 ٠722 21 ٠224 57 نعم> 
 32٠ 4 2121 7 ال  غير معنوى

 (أعرف ال) ٠22 2 ٠22 2 
 من جزء الشركة المؤسسة تخصص هل

 ؟ المحلى المجتمع لدعم انويةالث ارباحها
 

 7071* 2٠22 22 3224 11 نعم< 
 2221 11 2423 21 ال 
 (أعرف ال) 2122 22 5423 3٠ 
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شركات السياحة  من هوم  المسئولية اإلجتماعية فى كلمدى وعى العاملين بمف رصد: (0)جدول 
 و شركات الطيران 

 شركات طيران 
 "07=ن"

 شركات سياحة
 "171=ن"

 ية المعنو 

 %النسبة العدد %النسبة العدد
  2٠22 71 5722 41 ( ال اعرف)ال توجد 

 
>0.05  

 غير معنوى

 2224 21 2423 21 التبرعات للمستشفيات العامة والحكومية 
عمل الندوات والنشاطات اإلجتماعية والمشاركة 

 فيها 
5 722 21 225 

 527 2 ٠22 2 عمل برامج توعية وتثفيف
عادة التدوير  االهتمام بدعم نظام النظافة وا 
 للمخلفات

7 2121 1 222 

المشاركة بعمل دورات تدريبية للطلبة فى 
 االجازة الصيفية 

1 122 3 122 

 
 نتائج الدراسة

 : يتضح بعض النقاط الهامة كما يلي وبتحليل الجداول السابقة
أكبر منها فى شركات  بةبنس فكر المسئولية االجتماعيةتتبنى % 4527أن شركات الطيران 

تدرك أهمية التسويق المجتمعى ودوره فى تحقيق % 4122، وكذلك فإن شركات الطيران%27السياحة 
كما %. 132٠منافع للمؤسسة على المدى الطويل والقصير بدرجة أكبر منها فى شركات السياحة 

عى وأنه سيتم اتباعه فى اتضح  أنه فى حالة أن الشركة التتبنى في الوقت الحالي التسويق المجتم
خططها المستقبلية فقد جاءت أغلب اإلجابات بأنها ستتهم بالنواحى البيئة واإلجتماعية بدرجة أكبر فى 

 .شركات الطيران عن شركات السياحة
هناك حالة من عدم الوعى واإلدراك لمفاهيم المسئولية اإلجتماعية التى كما أوضحت الدراسة أن 

عليه التسويق المجتمعى من قبل العاملين بالقطاع السياحى، على الرغم من هى األساس الذى يقوم 
 .كون العاملين بشركات الطيران على وعى بدرجة أكبر قلياًل من أقرانهم فى شركات السياحة

قد تقوم بأنشطة وممارسات تتعلق بمسئوليتها اإلجتماعية ولكنها ال  اتالشرك بعض أن وجد كما
كإهتمامها )ى وبالتالى فهى ال تعتمد عليها عند وضع خططها التسويقية تدرجها تحت هذا المسم

 (.تقديم رعاية صحية مناسبةيم دورات تدريبية لرفع كفائتهم و بالبيئة أو العاملين من حيث تقد
ة اإلستبيان أن تغطى و قد روعى عند 

فيما يخص المسئولية اإلجتماعية و
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المحاور التى تضمنها الميثاق العالمى لألمم  إعداد إستمار
التى تعد األساس الذى يقوم عليه  المتحدة الصادر عام 2222 
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ولكن على الرغم ( مكافحة الفساد –البيئة  –معايير العمل  –حقوق اإلنسان )التسويق المجتمعى وهى 
 .من تضمين اسئلة تتعلق بحقوق العاملين والبيئة إال أنه تعذر قياس أية أنشطة تتعلق بالفساد والرشوة

و فيما يختص بكون المسئولية االجتماعية تعزز من توجه التسويق المجتمعي فكانت أيضًا 
نظرًا لكون ممارسات % 2222إلى % 5527شركات الطيران متقدمة فيها عن شركات السياحة بنسبة 

المسئولية اإلجتماعية والتسويق المجتمعي ملموسة بشكل أكبر فى شركات الطيران عنها فى شركات 
 .حةالسيا

شركات السياحة ال تولى المسئولية اإلجتماعية اى بعض ن كما أوضحت الدراسة الميدانية أيضًا أ
تها وخططها ولذلك فالعاملين كانوا على غير دراية بمدى أهمية ياأهمية وال تدرجها ضمن استراتيج

لهذا المفهوم مما  تباعهاتطبيق مفهوم المسئولية اإلجتماعية و العوائد التى تحصل عليها الشركة من إ
بال شك على أداء الشركة بصورة  عامة و بالتالى على العاملين، أما فيما يتعلق بشركات ينعكس 
ا التى تعى هذا المفهوم كشركة مصر للطيران كانت الشركة الوحيدة نسبي" التابعة للدولة"الطيران
 .وتطبقه

مقترح لتدعيم تطبيق تصور  وضعوبناءًا على كل من الدراسة النظرية و الميدانية فقد تم  
 :بمصر والطيران مفهوم المسئولية اإلجتماعية لشركات السياحة

يمثل الجدول التالي تصورا مقترحا لدعم تطبيق مفهوم المسئولية االجتماعية بشركات السياحة 
والطيران في مصر وذلك من خالل مؤشرات المسئولية االجتماعية المختلفة مع بيان آليات تنفيذ 

 .كل منها والجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة ومراقبة تلك اآلليات
 

 في مصر انبشركات السياحة والطير  وآليات تنفيذهامؤشرات المسئولية اإلجتماعية  (8)جدول 
 

 إلزام شركات السياحة باحترام حقوق البيئة( أ)
 آليات التنفيذ الجهات المنفذة مؤشرات المسئولية اإلجتماعية

ركات السياحة باحترام إلزام ش -1
 حقوق البيئة 

تحديد دور المنوط بالشركات السياحية في الحفاظ علي المحميات   وزارة البيئة
 .الطبيعية

 إصدار القرارات بشأن حفاظ المواطنين علي المنشأت السياحية. 
  تحديد الغرامات بشأن انتهاك حقوق البيئة بالنسبة للشركات السياحية

 .أو للمواطنين
  اسات جدوي بالمشروعات البيئية لمساعدة الشركات عمل در

 .السياحية علي تبني احدي المشروعات المناسبة
 التنميةهيئة 
 ةيالسياح

 تدريب أفراد الشركات السياحية علي كيفية الحفاظ علي البيئة. 
  تنفيذ برامج توعية بأهمية الحفاظ علي البيئة من خالل المواطنين

 .حة اإلجتماعيةالمشاركين في برنامج السيا
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  تقديم الدعم الفني للشركات السياحية التي تتبني تنفيذ مشروعات
 .بيئية

سياحية التي تتبني تنفيذ مشروعات تقديم حوافز تشجيعية للشركات ال  وزارة السياحة
 .بيئية

 تكريم الشركات السياحية التي تتبني تنفيذ مشروعات بيئية. 
 ات السياحية التي يبلغ رأس تقديم مشروع قانون بشأن الزام الشرك

 .مالها مليون جنيه تنفيذ مشروعات لحماية البيئة
 التنسيق بين الجهات المعنية بشأن حماية البيئة. 

 

 حترام حقوق اإلنسانإلزام الشركات السياحية با( ب)

 آليات التنفيذ الجهات المنفذة مؤشرات المسئولية اإلجتماعية
إلزام الشركات السياحية  -2

 حقوق اإلنسان بأحترام
 المجلس القومي
 لحقوق اإلنسان

 تحديد الحقوق والواجبات. 
 مراقبة القرارات الخاصة بالحقوق والواجبات. 
 االعالن عن االنتهاكات والتجاوزات. 

 هيئة تنشيط
 السياحة

  تدريب أفراد المنشأت السياحية علي كيفية تنفيذ برامج المسئولية
 .اإلجتماعية

 اإلجتماعية همية المسئوليةتنفيذ برامج توعية بأ. 
  تقديم الدعم الفني للمنشأت السياحية التي تتبني تنفيذ برامج

 .المسئولية اإلجتماعية
  عقد ورش عمل للتوصل إلي أفضل برامج المسئولية اإلجتماعية

 .التى يمكن تطبيقها بالمجتمع المصري
تبني تنفيذ مبادئ تقديم حوافز تشجيعية للشركات السياحية التي ت  وزارة السياحة

 .حقوق اإلنسان قي برامج المسئولية اإلجتماعية
  تكريم الشركات السياحية التي تتبني تنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان في

 .برامج السياحة اإلجتماعية
 إنشاء إدارة للسياحة اإلجتماعية تتولي تقسيم المجتمع إلي فئات 

عاون مع وتصميم برامج سياحة اجتماعية مناسبة لكل فئة بالت
 .المنشأت السياحية

 

 إلزام الشركات السياحية بإحترام حقوق العاملين( ج)

 آليات التنفيذ الجهات المنفذة مؤشرات المسئولية اإلجتماعية
مراقبة المنشأت السياحية بشأن التزامها بممارسة برامج السياحة   غرفة السياحةإلزام الشركات السياحية  -3
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 .جتماعيةاإل بإحترام حقوق العاملين
  مراجعة تمثيل الشركات السياحية بالغرفة من خالل التزامها بتطبيق

برامج رعاية اجتماعية متكاملة للعاملين لديها وتضمينهم في برامج 
 .السياحة اإلجتماعية

  متابعة االتفاقات بين المنشأت السياحية ووزارة السياحة بشأن التزام
 .امج المسئولية اإلجتماعيةالطرفين بالدور المنوط لهم في تطبيق بر 

مراجعة وزارة القوي العاملة بشأن التزام المنشأت السياحية بحقوق   نقابات العمال
 .العاملين لديها

  تقديم الدعم الفني للمنشات السياحية في تطبيق برامج رعاية
 .العاملين

  عقد اتفاقيات مع المنشأت السياحية بشأن تنفيذ برامج المسئولية
 .اإلجتماعية

تكريم الشركات السياحية التي تتبني تنفيذ برامج مميزة للرعاية   وزارة السياحة
 .اإلجتماعية للعاملين لديها

  تقديم مشروع قانون بشأن الزام الشركات السياحية بتقديم تخفيضات
إجبارية للعاملين لديها لمزيد من اشراكهم في برامج المسئولية 

 .اإلجتماعية التي تنفذها
 بين الجهات المعنية بشأن الرعاية اإلجتماعية للعاملين في  التنسيق

 .المنشات السياحية
 

 إلزام الشركات السياحية بالبعد عن أى معامالت بها شبهة فساد( د)

 آليات التنفيذ الجهات المنفذة مؤشرات المسئولية اإلجتماعية
إلزام الشركات السياحية بالبعد  -4

عن أى معامالت بها شبهة 
 فساد

المركز المصري 
  للنزاهة والشفافية

 ليات لقياس الشفافية في مجال التعامالت للشركات تطوير آ
 .السياحية

  تطوير القواعد واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن المعلومات في
 .مجال الفساد السياحي

 المجال السياحي  إصدار النشرات الخاصة بمكافحة الفساد في
 .ات الدالةفصاح عنه من خالل المستندواإل

لبورصة ا
 المصرية

  بشأن الشركات التي بها شبهة فساداتاحة المعلومات 
 د المنافسة بين الشركات السياحيةتطبيق قواع 
 وير مؤشرات المسئولية اإلجتماعيةتط 

 .ساليب الرقابية علي الشركات السياحيةتفعيل تطبيق األ  وزارة السياحة
  بالشركات التي بها شبهة تقديم مشروع قانون بشأن تعطيل العمل
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 .فساد
 تكريم الشركات السياحية التي تحقق مؤشرات المسئولية اإلجتماعية. 
 التعامل  عإدراج الشركات التي بها شبه فساد بقوائم واإلعالن عن من

 معها
 

 التوصيات

  وأن يغير  اإلجتماعية التى تقع على عاتقها،يتعين على الشركات السياحية االلتزام بجميع المسئوليات
من المجتمع الذى  امجرد كيان تجارى، لتكون جزءً  الشركات من نظرتهم لكونها القائمين على إدارة هذه

 .تعمل فيه
 للمواطنينبيئة بالنسبة للشركات السياحية أو الغرامات بشأن انتهاك حقوق ال تحديد. 
 حدي المشروعات بني إسياحية علي تعمل دراسات جدوي بالمشروعات البيئية لمساعدة الشركات ال

تدريب أفراد و  باالضافة  لتقديم الدعم الفني للشركات السياحية التي تتبني تنفيذ مشروعات بيئية المناسبة
 .و تنفيذ برامج المسئولية االجتماعية الشركات السياحية علي كيفية الحفاظ علي البيئة

 ت السياحية التي تتبني تنفيذ عم الفني للمنشآدتقديم الو   تنفيذ برامج توعية بأهمية المسئولية االجتماعية
 .، وتكريم الشركات السياحية التي تحقق مؤشرات المسئولية االجتماعيةالجتماعيةا برامج المسئولية

 السياحة بشأن التزام الطرفين بالدور المنوط لهم في تطبيق  ت السياحية ووزارةمتابعة االتفاقات بين المنشآ
 .ماعيةبرامج المسئولية االجت

 ساليب الرقابية علي الشركات السياحيةتفعيل تطبيق األ. 
   داء وأن تحرص وكذلك وضع أولويات لتطوير األالعمل على تطويرمؤشرات المسئولية االجتماعية

كلها بصفة دورية وبما يتالئم مع مؤشرات المسئولية اعلى تطوير هيالشركات السياحية وشركات الطيران 
 .اإلجتماعية

 يات لقياس الشفافية في مجاالت تعامل الشركات السياحيةلآ تطوير. 
 لشركات السياحية بتقديم تخفيضات إجبارية للعاملين لديها لمزيد من ا تقديم مشروع قانون بشأن الزام

 .التي تنفذهااشراكهم في برامج المسئولية االجتماعية 
 االجتماعية للعاملين لديها  ةتكريم الشركات السياحية التي تتبني تنفيذ برامج مميزة للرعاي. 
  جتماعية لشركات السياحة والطيران االتفعيل  التصور المقترح من الباحثين لتدعيم تطبيق مفهوم المسئولية

 .بمصرمن خالل مؤشرات المسئولية اإلجتماعية وآليات التنفيذ والمتابعة المقترحة
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