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Abstract 

Before carrying out the empirical analysis of the role of management culture in corporate social 

responsibility, identification of the philosophical approach and the paradigm on which the 

research carried out is based is necessary. Therefore, this chapter deals with the philosophical 

systems and paradigms of scientific research, the epistemology, evaluating understanding and 

application of various theories and practices used in the scientific research. The key components 

of the scientific research paradigmare highlighted. Theories on the basis of which this research 

was focused on identification of the level of development of the management culture in order to 

implement corporate social responsibility are identified, and the stages of its implementation are 

described. 

Keywords: philosophy of scientific research, paradigm, epistemology, artifacts, values 

and beliefs, basic beliefs, formal and informal factor 

 الملخص:

لمسؤولية االجتماعية للشركات، من الضروري في الدور ثقافة اإلدارة  عمليقبل إجراء التحليل ال
يستند إليه البحث. لذلك، يتناول هذا  الذي (Paradigm) الفكري  نهج الفلسفي والنموذجمتحديد ال

ويتناول  (Epistemology) المعرفة العلمي ونظريةنماذج الفلسفية للبحث الالنظم و  عرض الفصل
في هذا  ممارسات المختلفة المستخدمة في البحث العلمي.واللنظريات اتقييم فهم وتطبيق  يضاأ
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النظريات التي ارتكز عليها ب والتعريفة لنموذج البحث العلمي المكونات الرئيس توضيحتم  الفصل
 ،تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات أجلمن  اإلدارة تطور ثقافةهذا البحث في تحديد مستوى 

 تنفيذ.الوكذلك تم شرح مراحل 
نظرية  ،(Paradigm)الفكري  النموذج العلمي،البحث  : فلسفةللبحثة الرئيسالكلمات 

وغير  العوامل الرسمية األساسية،المعتقدات  والمعتقدات،القيم  الثقافي،الموروث  المعرفة،
 .الرسمية
 المقدمة .1

 همية البحثأ
 وموثوقة عنمعرفة جديدة  على لو حصبها اليتم الباحث  ريفكتفلسفة البحث العلمي هي نظام ل

ستراتيجية البحث وصياغة المشكلة البحث التي تشمل خيار اساس اخر هي آموضوع البحث. بمعني 
 (Ontology)نموذج البحث العلمي بدوره يتكون من علم الوجود  والمعالجة والتحليل. وجمع البيانات

خيار  .(methods)والطرق  (methodology)والمنهجية  (epistemology)علم المعرفة و 
 موظاهرة العلو بالموقف الفلسفي للباحث  ان يكون مرتبطأ جبي  [1]لينش وهولدن  المنهجية حسب

مع . ةالعديد من المناهج الفلسفية الممكنهناك . في مجال البحث العلمي التحليلاالجتماعية بصدد 
نهج الم فإن وبصفة عامة .يمكن الحد من الكثير من المناهج المتطرفةفإنه المؤلفين  يرأحسب ذلك 

لة الفلسفة والمنهجية ومشك يسمح للباحث بالتوفيق بين المنهج الوحيد الذي طي هوالفلسفي الوس
د و جو في بعض االحيان  من الشائعأنه لفت االنتباه الي حقيقة  [2] كروسان فإن ومع ذلك .البحث

تلك البحوث و  النوعيةالبحوث الكمية و البحوث من  كلفي  وفلسفة البحثفرق كبير بين طرق 
نه من إفلذلك  .(Triangulation)ن واحد آفي  الكمي والوصفي ثالبح ستخدمالتي ت الحديثة

 ببالشكل المناس للبحث عملية التحضيرل وهذا يمكن ،فهم نقاط القوة والضعف لكل منهج الضروري 
 شكالأنظريات فلسفة البحث ونماذجه تم عرضها في  فضل للمشكلة التي تم تحليلها.أ افهميوفر و 

د ن البحث في هذه الدراسة يركز على تحديأأساس  علىها وتفاعالتتميز مستويات ثقافة المنظمة 
ؤولية ن مراحل المسإتنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات، حيث  أجلمستوى تطور ثقافة اإلدارة من 

 االجتماعية للشركات هي التي تعكس فلسفة ونموذج هذا البحث.



 

 
 

 

347  
 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

؟ لفكري موذجه اندئ األساسية لفلسفة البحث و انبثقت من األسئلة التالية: ما هي المبا مشكلة البحث
 ؟يالبحث موقفالتطبيقها لتشكيل  يمكن وكيفية
ذين هذا الفصل يعرض أفكار المؤلفين ال :)التحري عن مشكلة البحث( استكشاف المشكلة مستوى 

نها بالبحوث الرئيسية في هذه ويربطو  [11–9 ,3] الفكري  والنموذج [8–3]يحللون فلسفة البحث 
 .لدعم موقفها الدراسة

 .البحث ونموذجه الفكري هو فهم المبادئ األساسية لفلسفة  الهدف من هذه الدراسة
 مما يثبت موقف البحوث األساسية لفلسفة البحث والنموذج هو تحليل المبادئ من البحث غرضال

 .الدراسةالرئيسية في هذه 
بات إلثو  (2نموذجه الفكري )لفلسفة البحث و مناقشة الجوانب األساسية ( 1هي: ) أهداف هذا البحث

 المسؤولية االجتماعية للشركات.و الثقافة  إلدارة يبحثالموقف ال
م جمع وتنظي) المنهج الوصفي وتحليل المصادر األكاديمية والتعميم :المستخدمة هي طرق البحث

استخدام التمثيل  أيضا تم. Systemization)المعلومات ووضعها في نظم معلوماتية  وتأطير
 موقف البحث. ر عنللتعبي للبيانات ونمذجتها البياني

 ونموذجه الفكري  البحث العلمي . فلسفة2
 فلسفة البحث العلمي 2.1

 من دعا ممثلي أول [12] ويعتبر ميل .عند القيام بعملية البحثالخاص  سلوبهأ يتبعكل باحث 
( theologicalوذلك بانتقاد األطر الفلسفية والالهوتية )لعلوم القديمة مع ا للتنافسلعلوم االجتماعية ا

تباع الهذه العلوم سوف يحدث إذا ما تم  امعرفتهم التعليمية واعدا أن نضوجا مفاجئ أساسالتي كانت 
نفسه إذا كان بما إلى مستوى كان سيفاجأ ميل قبلت العلوم االجتماعية هذه النصيحة )ر  نصيحته.

 في فرضيةتطور الفلسفة البحث على أنها  ويمكن تعريف .[13 ,3] حيًا( ألسباب أخرى أيًضا
ي لعملية تفكير أساستعبير  اعلى أنه فرضية البحث وُينظر إلى. [7] ومعرفته وطبيعته البحث

حيث  .ي الفلسفية التي تولدت كنتيجة للنشاط الفكر  ورؤيته الشخص يستند إلى معرفة منطقي ولكنه
. وهذا يعني أن باحثين مختلفين قد يكون الفرضياتأن البحث ينبع من  [4] هيتشكوك وهيوز  يدعي

 .[6] اكتسابها وطريقةوالمعرفة  ((nature of truth مختلفة حول طبيعة الحقيقة فرضياتلديهم 

https://www.intechopen.com/chapters/58890#B3
https://www.intechopen.com/chapters/58890#B13
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 فكار للعلم في سياق البحث.أتوليد بتسمح للعلماء  فلسفة البحث العلمي هي طريقة عند تطبيقها
: وهي العديد من المؤلفين أبحاثهناك أربعة اتجاهات رئيسية لفلسفة البحث تم تمييزها ومناقشتها في 

وفلسفة البحث  interpretivistوفلسفة البحث التفسيرية  positivistفلسفة البحث الوضعي 
 .realistic وفلسفة البحث الواقعية pragmatist البراغماتية

 Social) أنه يمكن فهم العالم االجتماعي هذه الفلسفة دعيت : Positivistفلسفة البحث الوضعية
world)  .وعلى  لاًل موضوعًيامح العالمو باحث أيعد ال في هذه الفلسفة البحثية بطريقة موضوعية

 بنفسه عن القيم الشخصية ويعمل بشكل مستقل. ينبئ هذا األساس

 صرحي حيثعكس فلسفة البحث المذكورة أعاله وهي  Interpretive: فلسفة البحث التفسيرية
حث ليس من السهل فهم العالم االجتماعي. تقول فلسفة البفإنه المبادئ  بناء علىأنه  "الباحث"

م لفهم أكبر قدر من االهتماحيث يعطى  يمكن تفسير العالم االجتماعي بطريقة ذاتية. أنهالتفسيرية 
مبدأ على ال البحث التفسيريةالناس العالم االجتماعي. تعتمد فلسفة يختبر الطرق التي من خاللها 

 الفلسفة وحسب هذه الذي ينص على أن الباحث يؤدي دوًرا محدًدا في مالحظة العالم االجتماعي
 اهتمام ومصالح الباحث. ويرتكز علىيعتمد فإن البحث 

لسفة ان اختيار ف فهي تري . (Facts) تتعامل مع الحقائق Pragmatist:فلسفة البحث البراغماتي 
. [5] البحث. في هذه الفلسفة البحثية النتائج العملية تعتبر مهمة مشكلةتحددها  غالباالبحث 

 اقعو  وأفإن البراغماتية ال تنتمي إلى أي نظام فلسفي  [14]للغامدي ولي وفًقا و باإلضافة إلى ذلك 
(Reality).  جراءات الطرق والتقنيات واإلالباحثون لديهم حرية االختيار. إنهم "أحرار" في اختيار

 لحقيقةاحتياجاتهم وأهداف البحث العلمي. ال يرى البراغماتيون العالم كوحدة مطلقة. ا التي تناسب
The truth)) للواقع  أنها ال تعتمد على العقل الذي ال يخضع اآلنحدث هي ما ي(Reality) 

 .(Mind dualism) لثنائية العقلو 
 مبادي وعلىتعتمد على مبادئ فلسفة البحث الوضعية  Realistic: [5]فلسفة البحث الواقعية 

يعة الضرورية لفهم الطب لفرضياتفلسفة البحث الواقعية على ا حيث تبنىفلسفة البحث التفسيرية. 
 الذاتية لإلنسان.
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 نموذج البحث العلمي  2.1.1
ث نموذج البحث العلمي يساعد على تحديد فلسفة البحث العلمي. الدراسات السابقة الخاصة بالبح

وفر تللعالم التي  رؤية واضحة لباحث رؤية واضحة للنماذج أوانه يجب ان تكون لالعلمي توكد على 
ذه لى هع الفكرية البحث في النماذجيعتمد  ذإوالمنهجية الفلسفية والنظرية والوسائل األسس  له

كيبة لبحث العلمي على أنه تر الفكري لنموذج اليمكن تعريف  [6] . وفقا لكوهين وآخرون [14] األسس
حث بمختلف النظريات والممارسات المستخدمة إلجراء البالمعتقدات واإلدراك والوعي واسعة تشمل 

طي وبتخإجراء دقيق ومفصل يتكون من عدة مراحل.  أنهنموذج البحث العلمي يتميز أيًضا ب العلمي.
يرتبط مصطلح  وأسئلة البحث. البحث الباحث للمراحل المذكورة أعاله يخلق عالقة بين أهداف

طار إي نفس فارتباًطا وثيًقا بمفهوم "العلوم العادية". يسترشد العلماء الذين يعملون  الفكري  النموذج
جتمع ها المبنفس قواعد ومعايير الممارسة العلمية. "هذه هي الطريقة التي يدعم ب الفكري  النموذج

 .[16] ما بعد الوضعية الفرنسية مستشهدًا بكوهن [15] روزاسكما يدعي  "،العلمي نفسه
مثل النموذج العقلي للفرد  وامللبحث العلمي على العديد من العل الفكري والفلسفي نموذجاليعتمد 

( reality) بتصور الواقعالمتعلقة  واالتجاهات المختلف والعديد من المعتقدات وإدراكهونظرته للعالم 
حجج ومصطلحات جيدة للحصول  في هذا المفهوم لكي توفر الباحثين مهمة معتقدات وقيم .الخ

الباحث يمكن ان يكون له تأثير كبير على نتائج  وموقع رأيفي بعض االحيان على نتائج موثوقة. 
مواضيع العلوم لبعض  األخصائييناالنتباه إلى حقيقة أن بعض  [17] نوركوسلفت . [11]البحث

حقيقية  كتشافات"ال" ات عامة مبتكرةالطبيعية قادرون على استخدام نقاش حر للتوصل إلى استنتاج
 .في العلوم االجتماعية من الصعب تحقيقه التوافق ذاه . مثلوالبعض اآلخر ليس كذلك مهمبعضها 
 "المتعددة النمذجةالفالسفة األكاديميون هذه الحقيقة من خالل بيان مفاده أن " يؤكدحيث 

(multiparadigmatism)  داخلن هناك تأهي سمة من سمات العلوم اإلنسانية واالجتماعية أي 
 بين العديد من النماذج النظرية المختلفة. مستمر نافسوت

 أو التفكير االسلوب المستخدمنه أ علىلبحث العلمي الفكري ل نموذجال [9]يصف غلينر ومورغان 
عملية  على تساعدهي فلسفة  باألحرى . إنها ليست منهجية بل وطرق تنفيذه وعملية انجازه في البحث
 (ontology) ث في اتجاه معين. علم الوجودإجراء البحه عملية ينها توجإخر آبمعنى  ث.انجاز البح
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كل تصف ( methods) والطرق  (methodology) المنهجية (epistemology) نظرية المعرفة
اصر ثالثة عن [18] يستربي سميث وآخرون إ ناقش. [14 ,10 ,3] العلمي بحثالفكرية لل نماذجال

 (.1فهم فلسفة البحث )الجدول  أجلثالث طرق من  العلمي أورئيسية لنموذج البحث 
البًا غمنهجيا و ( والتي تختلف وجوديا ومعرفيا ةواالنتقادي البنائية، الوضعية،الثالثة ) الفكرية النماذج

اًل تحلي [20] بنايو يعرض ماكنزي  باإلضافة إلى ذلكالنماذج العلمية. ما يتم تضمينها في تصنيف 
 [20] يبناالمصطلحات شيوًعا المرتبطة بها. وفًقا لماكينزي و مع أكثر الفكرية للبحث  لنماذجلفريًدا 

يظهر في  لذيا [22] سهرامو  [21] رموردآو  ليديفإن وصف المصطلحات يتسق مع أوصاف 
صوصية على الرغم من الحقيقة أنه يتسم بالعموم بداًل من الخفي أغلب األحيان.  الدراسات السابقة

 ى أنها مجموعة من الطرق المنهجية عل [23]ليون وسوميك  يصف. أو البحثلمعرفة معينة ل لفروع
ا مناهج د إليهوبأنها "المبادئ والنظريات والقيم التي تستن التي يتم على أساسها إجراء البحثو  والقواعد

 وهي بحثالداعم لتركيبة وهيكلة ال السند نهاأعلى المنهجية  [24]انولتر  يرى كم معينة في البحث". 
 [20] نايبيوضح ماكينزي و  الذي يجعل منظورنا النظري "يعيش" أو يتطور. الفكري  تأثر بالنموذجت

أو  عام للبحث المتعلق بالنموذج اسلوبُيزعم أن المنهجية هي  الشائعة، أنه في معظم التعريفات
لجمع  األدوات المستخدمةوتشمل الطريقة الوسائل المنظمة أو اإلجراءات أو  النظري،اإلطار 

 (.1البيانات وتحليلها )الشكل 
 البحثالفكري نموذج المكونات 

Components of research 

paradigm 

 الوصف
Description 

Epistemology 

 المعرفة
 بيعةالمعلمات واالفتراضات العامة المرتبطة بطريقة ممتازة الستكشاف ط

 العالم الحقيقي.

Ontology 
 علم الوجود

 فهم جلأإلدراك الطبيعة الحقيقية للمجتمع )من  انشاؤهاتم افتراضات عامة 

 الطبيعة الحقيقية للمجتمع(.

Methodology 
 المنهجية

 تلفة.ف مخمزيج من التقنيات المختلفة التي يستخدمها العلماء الستكشاف مواق

 .Easterby-Smith et alالمصدر 

 ج البحث العلميالمكونات الثالث لنموذ( 1جدول رقم )
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. النماذج: المصطلحات والطرق والوسائل لجمع البيانات.1الشكل رقم   

  [10] وكريسويل   [25] وميرتنز [20] المصدر: مقتبس من قبل المؤلفين: ماكنزي ونايب 
المنهج أن النموذج الفكري وسؤال البحث هو الذي يجب أن يحدد  [20] ونايبيوضح ماكينزي 

. للبحث لط(الكمي أو المنهج المخت المنهج-)المنهج النوعي  وتحليل البياناتالمناسب لطرق جمع 
 "،لطةالمخت الطرق  النوعية أو الطرق  الكمية أو الطرق ال يصبح الباحثون "باحثين في  بهذه الطريقة

لفين ا للمؤ بحث معين. وفقً  وتحليلها إلجراءلكنهم يقومون بتبني الطريقة األكثر مالءمة لجمع البيانات 
احد فكري و اتباع نموذج  من كثر بدالً أو أرق قد يكون ممكنا لتبني أي نموذج فكري استخدام عدة ط

 ثراء مشروع البحث.إتقلل وتحد من عمق و  ضروري أنغير  منو المحتمل  وذلك من
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يشير النموذج الفكري العلمي إلى مجموعة من المشاكل من خالل تقديم طرق لحلولها. الجدول رقم 
 األساسية. الفكرية يتعلق بالنماذج ومقارنتها فيمايوضح تفصيل الطرق  2

ختلفة التوليفات الم لكي يفهم الباحث، ولكن ي قد تم ذكره بالفعلعلى الرغم من أن النموذج الفكر 
 تحليل المفاهيم األساسية وإدراك الموقف الفلسفييقوم ب نأ نه من الضروري إف ب البحثألسالي

 لمشاكل البحث.

 

وطرق  فة،المعر نظرية  الوجود،. مقارنة بين النماذج الفكرية الرئيسية فيما يتعلق بعلم 2 رقم الجدول
 البحث.

علوم ال( في gr. paradeigma – example modelمفهوم النموذج الفكري ) [16]قدم كون 
ي يوفر الذو  عموما المقبولً  للمعرفة علميال نجازً لك اإلذ أنهطلق كون على النموذج الفكري أالفلسفة. 

ض األفكار عندما يتم استبدال بع وفًقا للمؤلفوحلها لفترة من الزمن. للعلماء طرق طرح المشاكل 
ن ألى إعندها تتم اإلشارة ...  أفضل وأكثر تقدًما الخ فكارأ سبيل المثال على القديمة بأفكار جديدة

بالحجج  يستمر هذا األمر في تأكيد الفرضية في العلوم الطبيعية .صلحقد  اعلمي اتقدمهناك 
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تظهر نظرية مقبولة  جتمع العلمي إلى توافق في اآلراءعندما يصل المو  .المنطقية والبحث العملي
ن أأي  والمنهجية،نظمة النظرية نه كل األأب النموذج الفكري  [29] يصف باغدونا على أساسه.

 ونموذج كمثالقها يالتي تبناها المجتمع العلمي في مرحلة معينة من تطور العلوم وتم تطب األنظمة
عملية  ثناءأ التي تظهروحل األهداف  وفرضيات لفهم وتفسيرات وتقييمبحث العلمي، للمعيار و 

 ءمن شي التحولن التحول من نموذج فكري تنافسي إلى نموذج فكري آخر هو إ المعرفة العلمية.
مدعوما كان  إذاال إ ن يحدث خطوة بخطوةأ ال يمكنوهذا التحول  خرآ إلى شيءغير قابل للقياس 

 .  [31] ومنطقيةبتجربة محايدة 
وضح مناقشة أكثر تفصيال لعلم الوجود تتطلب التركيز على رؤى وافكار العديد من العلماء. 

 (Theory of existence)هو نظرية الوجود  (ontology) الوجودبأن علم  [4] وهيوز هيتشكوك
وتقوم على تأكيدات لنموذج فكري معين عن الواقع والحقيقة. مؤلفون  التي تهتم بما هو موجود

. (nature of reality) نظرية طبيعة الواقع ببساطه على انهوجود علم ال يعرفون  [28]  آخرون 
ما إذا كان  بعبارة اخرى  مرتبط بافتراضاتنا حول الواقع الوجودعلم مالحظته بأن  أبدى [32]هاتش 

أهم األسئلة التي ميزت  في أذهاننا(. )موجود( subjectiveذاتي )أم ( objective) وعيموض الواقع
وتعتمد على ما إذا كانت  (threefold)اسئلة ثالثية األبعاد  هي االنحد إلى  العلمي البحث

حيث  (ontology)علم الوجود مختلفة لبناء الواقع  بأساليبمرتبطة  فرضيات البحثبين  ختالفاتاال
هي األشياء في الواقع؟ "و"  فإن غالبية األسئلة المطروحة هي "ما [33]لدنزين ولينكولن  وفًقا نهإ

عادًة ما ترتبط بالوجود  (ontological questions) األسئلة الوجودية ؟ ".بالفعلحدث كيف ت
علم نظرية المعرفة المعرفة حول الواقع  مختلفة من وبأشكال ،الفعلي للشيء والمسائل التشغيلية

(Epistemology): بما إن األسئلة المعرفية (epistemological questions)  تساعد على
بوضع القيام  أجلمن هي تفترض تلك العالقة ، و بين الباحث والمستجوبالتحقق من طبيعة العالقة 

 value) "التباعد  ويقدر موقفالموضوعية  أن يتبع " على الباحث  .حول الواقع الحقيقي فرضيات
distancing position) ألشياء الموجودة في الواقع ا وذلك حتى يتمكن من اكتشاف او معرفة

مساعدة األسئلة ب إنهحيث  (.)المنهجيةهذا الواقع  إدراكاساليب بعض وماهية  ،[33]تحدث  وكيف
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التي يمكن من  وسائليجاد الإ غالباالباحث  يحاول (methodological questions) المنهجية
 .[33] خاللها التعرف على ما يهمه

 
العديد من  يظهر (epistemology terminology)المزيد من التحليل لمصطلح نظرية المعرفة 

تشير نظرية المعرفة  [27]وفًقا لبرويرتون وميلوارد  ؤلفين مختلفين. على سبيل المثالالتفسيرات لم
بصفة  [26]إلى فحص ما يفصل التأكيد المعقول عن الرأي الشخصي. وفًقا لما ذكره وكر وإيفرز 

 نظرية المعرفة تهتم بكيفية حصول الباحث على المعرفة حول الظواهر التي تهمه. عامة فإن
المعرفة نظرية المعرفة بأنها البحث الذي يحاول توضيح إمكانيات يصف  [11] جورزوييرسما و 

الحصول على هذه المعرفة وتأكيدها  طرق و وكذلك  وعدالتها وهيكلها وطرقهاصلها أو  وحدودها
نظرية المعرفة بالنسبة لطرق جمع ل الكبير جدا تأثيرالعن  [4]وتعديلها. يتحدث هيتشكوك وهيوز 

 بالمعرفة،الضوء على فكرة أن نظرية المعرفة تهتم يسلط  [32]هاتش  .ومنهجية البحثالبيانات 
وما هي  و خلق المعرفةأهي كيف يتم بناء فاألسئلة المحددة التي قدمها الباحثون في نظرية المعرفة 

ترتبط  الواقع؟وكيف يمكن تمثيل ووصف  الجيدة والسيئةالمعايير التي تمكن من التمييز بين المعرفة 
اضات ألن اإلجابات على هذه األسئلة تعتمد على االفتر  فة ارتباًطا وثيًقا بعلم الوجودنظرية المعر 

 [6]كوهين وآخرون و  [34]تساعد على إنشائها. سال وآخرون  الوجودية حول طبيعة الواقع وبالتالي
ع يشجالحظوا أن االفتراضات المعرفية غالبًا ما تنشأ من افتراضات الوجود.  [33]دينزن ولينكولن و 

 [35]سكاس سوال (لتركيز على األساليب واإلجراءات في سياق البحث. يشيرا علىالسابق المشروع 
نظامها المنهجي وأن  ية الحديثة هي مؤسسة معرفية محضةالفلسفة الغرب فان إلى أنه بوجه عام

 theoretical)للنوع االجتماعي  الكاملة الرؤية النظرية على تقليصأساًسا  عمللنشر المعرفة ي
vision of gender ).في النقاش المعرفي 

 الفكرية التي يجب استخدامها الفلسفة فهم الواقع هناك ثالثة أنواع رئيسية من نماذج أجلمن  إنهيقال 
. يرتبط مفهوم الفلسفة الفلسفة الواقعي ونموذجالتفسيري  ونموذج الفلسفة الفلسفة الوضعي جنموذوهي 

الباحثون عن  الفلسفي يعبرالوضعية ارتباًطا مباشًرا بفكرة النظرية الموضوعية. باستخدام هذا النهج 
. [36] يشيرون إلى الموضوعية الذاتية فإنهموبداًل من  تقييم العالم االجتماعي أجلمن  آرائهم
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الباحثون بالمعلومات العامة وجمع البيانات االجتماعية على نطاق بموجب هذا النموذج الفكري يهتم 
تمشيا مع هذا الموقف فإن االتجاهات الشخصية  واسع بداًل من التركيز على تفاصيل البحث.

. يرتبط النهج الفلسفي الوضعي ارتباًطا وثيًقا عليهللباحثين ليست ذات صلة بالبحث العلمي وال تؤثر 
الفلسفة  ،. في مجال البحوث اإلدارية[18] المستخدمة لجمع البيانات الرقمية بالمالحظات والتجارب

 هذه،االجتماعية. مع وجهة النظر الفلسفية  بالفلسفة البنائيةها تالتفسيرية ال تزال من الممكن تسمي
حتى يتمكنوا من تبرير المشكلة التي يطرحها في االعتبار يأخذ الباحثون وجهات نظرهم وقيمهم 

أنه في حين أن االتجاه النقدي للفلسفة الوضعية تشّجع الفصل  [37]شار كيرتيكليس أ .[18] ثالبح
تلك المشكالت التي حلت بواسطة الفلسفية  البحث عنالدقيق للمشاكل العلمية التي حلها بواسطة 

 وعلى التفسيرية،، وفي االتجاه االخر يسمي الفلسفة وبالتالي ترفض هذه الفلسفة "،ة("التأملية )الفكري
تماًما عن العلوم االجتماعية  فصل الفلسفةال يمكن  إنه Kirtiklisيقول كيرتيكليس  ذلك،العكس من 

ولكن يجب دمجها أو مزجها فيها. بمساعدة هذه الفلسفة يركز العلماء على الحقائق واألرقام المطابقة 
فهم بعض المواقف في البيئة هذا النوع من النهج الفلسفي يجعل من الممكن  لمشكلة البحث.

التجارية. باستخدام هذه الفلسفة يستخدم الباحثون عينات صغيرة من البيانات ويقيمونها بعناية فائقة 
تركز على الواقع  بحثية،. الفلسفة الواقعية كفلسفة [38] فهم مواقف الشرائح السكانية األكبر أجلمن 

رئيسيين لهذا النهج الفلسفي هما الواقعية المباشرة فرعين  والمعتقدات الموجودة في بيئة معينة.
من ناحية  .ويراه ويسمعه الخ. الفلسفة الواقعية المباشرة هي ما يشعر به الفرد [39] والواقعية النقدية

. إنها مسألة البنائية [40] في الفلسفة الواقعية النقدية يناقش األفراد تجربتهم في مواقف محددة أخرى،
 .يحاول األفراد تبرير قيمهم ومعتقداتهم حيثاالجتماعية 

ج الفكرية ة النماذكفاءالفلسفية والتي تعتبر ليست بدرجة  النماذج الفكريةتحليل أنواع أخرى من 
 ونموذج التفسير (Constructivism) النموذج البنائي هذه النماذج مثل ذكرتن أالرئيسة ينبغي 

النموذج الفكري . (Pragmatism) العمليلنموذج وا (Interpretivisim) (Symbolic) الرمزي 
 Interpretative)النماذج الفكرية بالنموذج التفسيري بعض يسمى ايضا حسب تصنيفات البنائي 

paradigm) [19] .كال المنهجين ال يوجد تعريف آخر في علم الوجود ونظرية المعرفة والمنهجية 
المعقدة من منظور األفراد الذين لديهم هذه  العالم شترك لتجربةفهم م لها البنائي والتفسيري  [41]
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من  أكثرألن لدينا  امر ممكن،تفسيرات  وجود عدة إلى أن النموذج البنائييشير اتباع  التجربة.
بحسب  .يشير البنائيون إلى أن التفسيرات المختلفة ممكنة ألن لدينا حقائق متعددة .منظور للواقع

ا" اجتماعي تطوريالذي " هو نتاج العقل البشري  حسب النموذج البنائيفإن الواقع  [42]زي و قبيو اون
 ما هو. يذكر المؤلف بانه يوجد فرق بين عرضة للتغيرقد تكون يضا ألذلك فإن النظرة للواقع 

 what is known and) يعرفبين ما هو معروف ومن ال يمكن الفصل  معروف وكيف نعرفه
who is knows) بحث عنه.يولهذا السبب يجب أن يصبح الباحث أكثر دراية بما  لذلك 

لقول ايمكن  (ontology) علم الوجود مفهومالفلسفة التفسيرية الرمزية من خالل نموذج تحليل يمكن 
 عن فهمنا الموضوعي بمعزلالوجود الخارجي او الوجود ن نعرف أأننا ال نستطيع ب إنه االعتقاد

برة خالوالحدس:  مشاعر، هو ما نتفق عليه أنه موجود )الما هو موجود ،ذلكله، و الشخصي أالذاتي 
المعرفي من خالل الجانب  ةالرمزيالفلسفة التفسيرية وراء حدود الحواس الخمس(. تحليل  تشكل

علق بالشخص الذي يعرف وال كل المعرفة تت نأينطوي على  (epistemological) األبستمولوجيا
رات يتم إنشاء الحقيقة اجتماعيا من خالل تفسي المباشرة؛ الصلة األفراد ذوي  من الإيمكن فهمه 

. [32] قتوبالتالي فإنها تتغير مع مرور الو  فة التي تم إنشاؤها بهذه الطريقةمتعددة لمواضيع المعر 
دل عملية تبا يقومون بتحليل ماالعلماء في معظم الحاالت عند نأ [43] وبوزوالين الحظ بيكترنيت

ب التي يج األخرى غير الرسمية  يفحصون السلوك واللغة والجوانبنهم إفة الثقافة التنظيمي ونشر
 مالحظتها وفهمها وتفسيرها.

رق ( بوصفها اتجاها فلسفيا تعتبر التفكير العملي وطPragmatismالنموذج الفكري البراغماتية )
، لكذومع  كما لوحظ من قبلومع ذلك  عمليا. التطبيقه ((truthوالمعيار للحقيقة العمل هي األساس 

الم للع ن هناك طرق عديدة للنظرأبما  [16]كوهان ) الذي قام بتحليل منهج [15] روزاسالحظ )كما 
 ،حداها تغير األخرى إ ألن ات أن إحداها أكثر صحة من األخرى المستحيل إثب نه منأو  االجتماعي

 .التطور العلميعملية ذكر ذلك فقط في يجب  أنهف
مستوى تطور ثقافة  بطض تم عرض النظريات موضوع تركيز هذا البحث وهو ،2في الشكل رقم 

وهي نظريات تعرض المستويات الثقافية  للمنظمة، دارة الالزم لتنفيذ برنامج المسؤولية االجتماعيةاإل
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فلسفة يحدد مراحل المسؤولية االجتماعية للشركات التي تعكس  3شكل رقم ال .تداخالتهاللمنظمة و 
 .نموذج الفكري لهذه الدراسةالالبحث العلمي و 

 قافةالمكونة للث النظر في العناصريجب  بشكل نسبي ثقافة اإلدارة عن ثقافة المنظمة فصل أجلمن 
 ةلتنظيمياالثقافة  مستويات مناقشة دناهأ فقد تم، لهذا السبب ."اإلدارة" و"المنظمة" كال على حدةفي 

 .يلتشكل هذه المستويات بالتفص التيمكونات الو 
ي أ عنملحوظ  ى مستو  بأنها أسهل (Artifacts) والبقايا التاريخية المشغوالت [46 ,45]شين  يصف

كمثال  ايقدم المؤلف نموذجً  .بها ورؤيتها والشعورسماعها  شياء التي يمكناأل وهي تلك مستوى ثقافي
يمكنك أن تشعر على الفور فانه  المؤسساتوزرت ذا ما حدث إ تنظيميةلعلى مستوى الثقافة ا

كاتب ء المفتوح مقابل المذلك هو مكتب الفضا الطريقة التي "تؤدي بها العمل" بطابعها الفريد في
ل بحرية مع بعضهم البعض ضد البيئة الصامتة والمالبس الرسمية مقاب يتواصل الموظفون  المغلقة

 عند السمات بهذه تأثركيجب أن تكون حذًرا من " ومع ذلك وفًقا للمؤلفالمالبس غير الرسمية. 
تعمل سواء كانت تعمل بنجاح أو  تلك المنظمة و ال نرضى عنأتقرير ما إذا كنا نود أن نرضى 

تلك المنظمات  تعرضلماذا  غير واضحألنه عند هذا المستوى من المالحظة اليزال  بدون نجاح
ل القيم المدعومة من خال" [46 ,45]شين  يوضح. بتلك الطريقة"نفسها وتتفاعل مع بعضها البعض 

 عن للظواهر التي تم مالحظتها ينبغي التساؤلأفضل فهم ل وفك الشفراتالفهم  أجلمن أنه" اعتبار
يجب أن ُيطلب من األشخاص داخل المنظمة شرح ذلك. لذلك  ها على المستوى األولسبب حدوث

ا متشابهة جدً تجارية تم انشاء مؤسستين متشابهتين لهما قيم يما يحدث عندما  المثال،على سبيل 
من يؤ  والتيرؤى الخالقيات و واألمبادئ ال يضا نفسأولهما  ومنشورة شركاتهما مسجلة في مستنداتو 

 ساسيةنها تصف ثقافتهم وتعكس قيمهم االأ أي-بها العاملون في تلك الشركات ويلتزمون بها 
تى لو ح التكوين الطبيعي وأساليب العمل في المنظمتين مختلفان للغايةن أوبالرغم من ذلك كله نجد 

 متشابهة؟هما يمن كل المتبناةالقيم  كانت
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 .المنظمةفي سياق ثقافة  ة. ثقافة اإلدار 2رقم الشكل 
 .[50] ,[49] ,[48] , [47] ,[46 ,45] ,[44]المصدر: مقتبس من قبل المؤلفين وفًقا 

 

االشياء 

 )االدوات(

وثائق يفية ؛ جربة التثقأو ت  والعوامل الرسمية: األهداف ؛ تقنية, البناء؛ المهارات والقدرات؛ الموارد المالية؛ التنشئة االجتماعية 

 مكتوبة , التدريب , والهيكل التنظيمي , وما إلى ذلك

 الوقتالسلوك المنطقي  العقالني  الواعي  المادي الخارجي القائم على الحقائق والكفاءة: التكاليف و الجودة و

 الهياكل التنظيمية المرئية

)من السهل تحديده , ولكن من  

 (الصعب تفسيره وفهمه

 :العناصر الثقافية
النكات ومراسم االحتفاالت 

ومعايير السلوك وطرق العمل 

والبيئة المادية والشخصيات 

والعادات واللغة وشبكات التواصل 

الثقافي  واألساطير و االنماط 

االخالقية و األشياء مادية واال 

أساطير واآلراء و تاريخ المؤسسة 

والقصص والحكايات واالوامر و 

طقوس واألنماط والرموز 

ت والتقاليد و األهداف والعطال

والممارسات االدارية واألدوار 

 والمصطلحات

لمعايير , اف ؛ اإلحباط , وما إلى ذلك ؛ التفاعل؛  مجموعة الغضب ؛الخو -العوامل غير الرسمية: المواقف ؛ القيم؛ مشاعر 

اعي وضع االجتمنفس ال الموارد البشرية ؛مشاكل الموظفين ؛ التنشئة االجتماعية و الثقافة , والتي تتجلى في أنشطة قسم إدارة 

 ...  . مجموعات خارج العمل , الخ للناس

 سةقوة والسياات , الو غير المادي و الداخلي القائم على المهارات االجتماعية: والتصور والمعتقد الالوعيالسلوك العاطفي و 

عناصر ثقافة 

 اإلدارة

القيم والمعتقدات 

 )القيم المدعومة(

 والفلسفات االستراتيجيةهداف اال

)غير مرئية بصورة مباشر , 

ولكن يمكنك معرفتها من خالل 

الطريقة التي يشرح ويبرر بها 

تصرفاتهم , وهذه هي   فراداأل

 (المبررات المدعومة

 العناصر الثقافية
تبريرات السلوك , الهوية , االلتزام , 

المشاعر , التوقعات , المهمة , المعايير 

ج قية , األخالقيات التنظيمية , نموذاألخال

 .اإلدراك , المواقف , التصورات , القيم

االفتراضات 

 الرئيسية

)نماذج عقلية 

 مشتركة(

والتصورات واألفكار  تاالعتقادا

والمشاعر مفهومة بشكل طبيعي 

  وموجودة بدون وعي

األساس الثقافي , الذي ينتشر )

على نطاق واسع لدرجة أن 

 ماهتماالناس عادة ال يعيرونه اي 

, وهذا هو أكبر مصدر للقيم 

 (واألفعال

 :العناصر الثقافية

الروحانية , الفلسفة , المعتقدات , 

العقلية , المواقف , نظرة العالم , 

 .السيناريوهات , األيديولوجية
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 للشركات.. مراحل المسؤولية االجتماعية 3الشكل رقم 
 .[50] ,[49] ,[48] , [47] ,[46 ,45] ,[44]المصدر: مقتبس من قبل المؤلفين وفًقا  

السلوك غير المعوق يؤدي إلى رؤية هذه "االختالالت" عليك أن تدرك أن  أجلوفًقا للمؤلف من 
" من ذا المستوى "األعمقمستوى أعمق من التفكير واإلدراك. في النماذج العقلية المشتركة لفهم ه

 )االدوات 

(التشغيلية  

ثقيفية ؛ تجربة التو أية و  العوامل الرسمية: األهداف ؛ تقنية, البناء؛ المهارات والقدرات؛ الموارد المالية؛ التنشئة االجتماع

 وثائق مكتوبة , التدريب , والهيكل التنظيمي , وما إلى ذلك

 قتة والوالسلوك المنطقي  العقالني  الواعي  المادي الخارجي القائم على الحقائق والكفاءة: التكاليف و الجود

 الهياكل التنظيمية المرئية

)من السهل تحديده , ولكن من  

 (الصعب تفسيره وفهمه

 :العناصر الثقافية
النكات ومراسم االحتفاالت 

ومعايير السلوك وطرق العمل 

والبيئة المادية والشخصيات 

والعادات واللغة وشبكات 

التواصل الثقافي  واألساطير و 

االنماط االخالقية و األشياء مادية 

واال أساطير واآلراء و تاريخ 

المؤسسة والقصص والحكايات 

اط واالوامر و طقوس واألنم

والرموز والعطالت والتقاليد و 

األهداف والممارسات االدارية 

 واألدوار والمصطلحات

,  عة المعاييرف ؛ اإلحباط , وما إلى ذلك ؛ التفاعل؛  مجموالغضب ؛الخو -العوامل غير الرسمية: المواقف ؛ القيم؛ مشاعر 

جتماعي س الوضع اال؛ نف ي أنشطة قسم إدارة الموارد البشريةمشاكل الموظفين ؛ التنشئة االجتماعية و الثقافة , والتي تتجلى ف

 ...  . مجموعات خارج العمل , الخ للناس

 سةاالقوة والسي قدات ,و غير المادي و الداخلي القائم على المهارات االجتماعية: والتصور والمعت الالوعيالسلوك العاطفي و 

عناصر ثقافة 

 اإلدارة

القيم والمعتقدات 

 )القيم المدعومة(

 والفلسفات االستراتيجيةهداف اال

)غير مرئية بصورة مباشر , 

ولكن يمكنك معرفتها من خالل 

الطريقة التي يشرح ويبرر بها 

تصرفاتهم , وهذه هي   فراداأل

 (المبررات المدعومة

 العناصر الثقافية
تبريرات السلوك , الهوية , االلتزام , 

 المهمة , المعاييرالمشاعر , التوقعات , 

األخالقية , األخالقيات التنظيمية , 

نموذج اإلدراك , المواقف , التصورات 

 ., القيم

االفتراضات 

 الرئيسية

)نماذج عقلية 

 مشتركة(

والتصورات  تاالعتقادا

واألفكار والمشاعر مفهومة 

بشكل طبيعي وموجودة بدون 

  وعي

األساس الثقافي , الذي ينتشر )

اسع لدرجة أن على نطاق و

الناس عادة ال يعيرونه اي 

, وهذا هو أكبر مصدر  ماهتما

 (للقيم واألفعال

 :العناصر الثقافية

الروحانية , الفلسفة , المعتقدات , 

العقلية , المواقف , نظرة العالم , 

 .السيناريوهات , األيديولوجية
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لية أي ما هي القيم والمعتقدات واالفتراضات األص ،على المرء دراسة تاريخ المنظمة أي الثقافة يجب
ومع مرور الوقت أصبحت هذه  نجاحها؟التي أدت إلى لهذه المنظمات  لمؤسسي والقادة الرئيسيين

أن  يدركون  في المنظمةجدد العضاء األبمجرد  تلقي قبوال ذاتياشائعة و  القيم والمعتقدات واالفتراضات
أي من خالل  المنظمة. القيم والمعتقدات واالفتراضات األصلية لمؤسسيها أدت إلى نجاحهذه 

ثقافة  لمستويات للقيم والمعتقدات واالفتراضات "الصحيحة". ويمكن نقلها واالستيعاب المشتركاإلدراك 
، 48-45للمولفين ]ووفقًا   [.44وبيل ] فرنشها ( التي شكلicebergالمستويات الظاهر)المنظمة 

 ت وأساليب اإلدارةوالعادا لتنظيمية المرئية من االحتفاالت واالتصاالت واألبطالتتألف الهياكل ا [51
ة: منظمافة اللثقه العناصر الرسمية وغير الرسمية [ يميزان بين هذ44وبل ] شوما إلى ذلك. إن فرن

اما العناصر غير  لبنية والمهارات والقدرات والموارد الماليةوالتكنولوجيا وااألهداف  هي الرسمية
 وف واإلحباط وما إلى ذلك ومعدالتالغضب والخ والمشاعر مثل تمل على: القيمالرسمية للثقافة فتش

شرحا بالتفصيل  [ فقد50وباغان ] ( فرانكليناما. interaction group rates تفاعل المجموعة
عوامل عوامل ملموسة و ياها الى إمقسمين  ( ثقافة المنظمةلعوامل)الهيكل الرسمي وغير الرسمي 

الخبرة المعتمدة رسمًيا( وتتمثل في : رسمية أو وهي العوامل الالعوامل الملموسة ) غير ملموسة.
فمن  ية)إذا كانت المنظمة تهتم بالتوجه نحو التفاصيل والوقت تثقيفيةاالجتماعية و/ أو التجربة ال

المدير مع  تعرضالمستندات المكتوبة )إذا ; الرسمي( المدير عملية الضبط المرجح أن يستخدم
المدير عملية االنضباط فمن المرجح أن يستخدم  ذات الصلة واإلجراءات ذات الصلةالسياسة 
فمن المرجح أن يستخدم انضباطية تدريبًا على قضايا تنظم ظمة المن كانتالتدريب )إذا  الرسمية(

ذا كان للمدير للمدير وإ سلطةهيكل المؤسسة )إذا وفرت المؤسسة الو  ; الرسمية المدير عملية الضبط
العوامل غير الملموسة )غير  الرسمية(. ضبطفمن المحتمل أن يستخدم المدير عملية ال سيطرة أكبر

الموظفين الذين لديهم مشاكل )إذا لم تتضمن  [50] طويرها بشكل غير رسمي(الرسمية أو التي تم ت
ملية المدير عفمن المحتمل أن يستخدم  عاليمهارات مهنية جيدة أو منصب يكن لدى الموظف 

م إدارة الموارد البشرية التي تتجلى في أنشطة قس التنشئة االجتماعية / التثقيفية ; الرسمية( الضبط
مرجح أن يستخدم فمن ال مةمنظمن قبل إدارة ال مقدرةغير لكنها حلول المدير مدعومة و )إذا كانت 

المديرون  األشخاص ذوي نفس الوضع االجتماعي )إذا ركز; المدير عملية الضبط الرسمية(
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 ; مرجح أن يستخدم المدير عملية الضبط الرسمية(فمن ال ةط الرسمياآلخرون على عملية الضب
تعزز  ا تعتز بها مجموعات من الخارجمتداخلة جزئيً  نظمة القيمأمل )إذا كانت رج العمجموعات خا

  فمن المرجح أن يستخدم المدير عملية االنضباط الرسمية(. توقعات المدعومة بثقافة المنظمةال
الذي يتعامل مع كل من و  التغيير ألداره iceberg)العناصر السطحية )مفهوم  [49]كروجر  سسأ

هناك ( iceberg)العناصر السطحية هذه الحواجز المرئية وغير المرئية في المنظمة. وبمساعدة 
تنفيذ  أجلمحاولة إلجبار اإلدارة على النظر في التحديات الخفية التي يجب التغلب عليها من 

 (model Iceberg) "ليدجبل الجالسطحية " نموذج العناصرتتجلى عالقة التغييرات في المنظمة. 
في انشطة المنظمة كنتيجة لتنفيذ في التغيير القوي الذي يحدث بالبحث المقدم في هذا الكتاب 

ير في مستويات يالتغدارة إمن يدرك  إن أفضل [49]كرو كما ذكر  ."مسؤولية المنظمة االجتماعية"
ن أالذين على فهم بهم المدراء the (change management iceberg )العناصر السطحية 

تمثل فقط قمة الجبل  التكلفة والجودة والوقت عليها مثلأكثر عقبات التغيير التي يجب التغلب 
. يعتمد تحت الماء( )مخفية تكمن أدناه نماإن العقبات األكثر تعقيًدا والتي لها تأثير أكبر أو  الجليدي

لتركيز إدارة التغيير على حقيقة أن العديد من المديرين يميلون إلى ا جبل الجليد في أساس نظرية
مثل التصورات  تعقيًدا،من إيالء المزيد من االهتمام للقضايا األكثر  الواضحة بدالً فقط على العقبات 

التغيير  ما هوبين أنواع التنفيذ )بناًء على  يضاأ النظرية تميزهذه والمعتقدات والسلطة والسياسة. 
 :( واالستراتيجية التي يجب استخدامها. جانب آخر من هذه النظرية هون يحدثأ يجبالذي 

 تغييرات أو مناقضتها. لذااألشخاص المشاركون في التغييرات وإلى أي مدى يمكنهم تشجيع هذه ال
ة والسياسة. دارة التصورات والمعتقدات والسلطبإبأن أساس التغيير يرتبط مباشرة  [49]كروجر  يناقش

فسيكونون قادرين على تنفيذ  مؤلفكما يقول ال عقباتال مرتبط بخلقن ذلك إهم المديرون كيف إذا ف
 التغييرات التي يريدون تنفيذها في مؤسساتهم بشكل أفضل.

اإلدارة ال يكفي تحليل عنصر واحد فقط من ثقافة اإلدارة دون تقييم كامل. يتطلب تحليل ثقافة  
في البحث. بعد  واإلجراء التشخيصيةت نظام ثقافة اإلدارة على أساسه قدموالتغييرات منهًجا منظم 

من المناسب تقديم  ة المنظمة الرسمية وغير الرسميةمناقشة ثقافة اإلدارة من خالل عناصر ثقاف
رشادات لتنفيذ المسؤولية اإل 4يعرض الشكل رقم  مراحل تطوير المسؤولية االجتماعية للشركات.
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باإلضافة إلى مالحق مؤلفي  [52]االجتماعية للشركة وخطة تطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات 
التنفيذية المحددة في خطة اإلعداد التي تهدف إلى تأسيس  اإلرشاداتالكتاب الذين يوسعون 

يرة في عملية أخرى لتنفيذ المسؤولية والتي هي كب اإلدارة،المسؤولية االجتماعية للشركات وتقييم نظام 
 االجتماعية للشركات.

 

اقتبس بواسطة المؤلفين من : فلسفة البحث: العناصر األساسية للبحث. المصدر: 4الشكل رقم 
 .[53]فلورز 

موجهة إلى الشركات التي يديرها القطاع  [52]على الرغم من أن الخطة التي أوصى بها روزيفكيوس 
العام فمن المتوقع أنها أعدت وفًقا للمعايير المطبقة في الشركات العاملة في السوق الحر بصرف 
النظر عن أصل رأس المال. يعتبر تقييم نظام التحكم المرتبط بثقافة اإلدارة التي تمت مناقشتها سابًقا 
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الموارد وتكلفة المبالغ والتوقيت باإلضافة إلى التأثير النهائي  سلسلة عمليات مهمة ألن حجم استخدام
يعتمد على وظيفتها. باإلضافة إلى ذلك ُيقترح تقييم إمكانية تراجع المنظمة عن المسؤولية 
االجتماعية للشركات )تغير المساهمين، وإعادة هيكلة الشركة، والظروف االقتصادية وغيرها من 

رات التي تؤثر على القرارات( ولكن قد تكون جزًءا من بحث منفصل ال الظروف ذات الصلة، والتغي
 تقوم به هذه الدراسة.

ي إلى أن التجزئة لالختالفات في النموذج الفكر  [3]أشار غوبا ولينكولن  :موقف )وضع( البحث
 من النماذج الحالية. علىيمكن أن تحدث فقط عندما يكون هناك نموذج فكري جديد أكثر تطورًا 

 داًل منذا وعندما يجتمع أنصار المناهج المختلفة لمناقشة االختالفات بإ" ووفًقا للمؤلفين األرجح
الجدال حول رأيهم المقدس. سيوفر حوار جميع المؤيدين مع بعضهم البعض فرصة للتحرك نحو 

 اماتهخدبعين االعتبار تعدد است مع األخذ ابهة في التفكير(. في هذا البحثعالقات متجانسة )المتش
 م محلاًل ما يكون العالال يتم االمتثال لموقف محدد بعينه. هناك امتثال لمبدأ الفلسفة الوضعية عند

ية يتم تقييم حر  موضوعًيا ويعزل نفسه عن القيم الشخصية ويعمل بشكل مستقل. باإلضافة إلى ذلك
ئيسية العناصر الر  4قم الفكر وحرية الدخول التي يوفرها نظام الفلسفة البراغماتي. يلخص الشكل ر 

إلدارة لهو تحديد مستوى التطوير الثقافي  الورقة هللدراسة. الهدف الرئيسي من البحث المقدم في هذ
 أن تالتحليال سؤولية االجتماعية للشركات. أظهرالذي يخلق فرصة للمؤسسات لمتابعة تنفيذ الم

انب رة وجو بط بشكل منظم بين ثقافة اإلداهناك نقًصا في األفكار النظرية واألبحاث التجريبية التي تر 
جديد للنظريات  ومع ذلك هذا العمل ال يهدف إلى توجيه تحد   ؤولية االجتماعية للشركاتالمس

 .ببعضها البعض لكنها مرتبطة الموجودة بالفعل
ورؤى الخبراء باستخدام االستبيانات األصلية  الدراسات السابقةعلى تم االعتماد  عند إعداد البحث 

ذات خصائص اجتماعية  ن الشركاتالعاملين في مجموعتين م وتم مقابلةالمؤلفين. قبل المعدة من 
وتم تحليل البيانات التي تم  غلون مناصب مختلفة في المنظمتين.الذين يش منوديموغرافية مختلفة 

ية أداة البحث المطورة تم مناقشة موثوق في هذه الدراسةالحصول عليها إحصائيًا ومن تم تفسيرها. 
وتم التركيز بشكل رئيسي على عوامل ثقافة اإلدارة التي تؤثر على تنفيذ المسؤولية  بشكل خاص

في الشركة والمشاركة في وكذلك تقييم ردود أفعال موظ ة للشركات على المستوى التنظيمياالجتماعي
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سمي لثقافة المنظمة الكشف عن ثقافة اإلدارة كتعبير ر  لمديرين تم. خالل المقابالت مع االعمليات
 التي تهدف إلى تنفيذ المسؤولية االجتماعية للشركات.

قديم ت علىالقدرة  أجلتم إيالء اهتمام كبير للتحقق اإلحصائي لألدوات والنماذج من  بحثفي هذا ال
 إدارة المنظمة. نتوصيات إلى ممارسي
 هاوياتمحت متزايد على براعة األداة المجمعة ومدى مالئمةالتقييم على الطلب التعتمد فلسفة خبراء 

ا اء معطوعدم إ  ا البحث هو تحديد فائض البياناتللمقاييس الرئيسية والفرعية. الهدف من هذالمتميزة 
 فقط للتحققيس وكذلك إعداد البيانات عندما يكون محتوي المعلومات ل معلومات ضرورية يكفي من

بل وتكرر ذلك أيًضا بوضوح. تعتمد فلسفة خبراء التقييم على ضمان جودة  صدق المستجوبمن 
 وتكشف بالتفصيل عن ظواهر البحثالبحث لذلك كان من الممكن ان تتكون من بيانات  محتوى أداة 

دد تعتمد فلسفة خبراء التقييم على الحاجة إلى زيادة تع وتمكن من تحقيق الهدف المحدد للبحث.
لبحث اام األداة المترجمة ومدى مالءمتها للمحتويات والمقاييس الفرعية المشتقة. يهدف هذا استخد

ا مم ما يتعلق بحجم عينة صغير نسبًياإلى تحديد الخصائص المنهجية والسيكومترية لالستبيان في
تمثل يمثل حالة إحدى المنظمات. بعد القضاء على أوجه القصور الموثقة أثناء البحث االستكشافي ي

وث إلجراء مزيد من البح عالية ومناسبةالهدف في إعداد أداة تتميز بخصائص منهجية وسيكومترية 
 حيث حجم العينات وللمنظمات مختلفة. مختلفة منلتحليل حاالت 

حث بيانات الب قيمةالنوعية( على إدراك البحوث الكمية و البحوث تعتمد فلسفة البحث األساسية ) 
جراء مكانية إتقليل الذاتية وضمان الموثوقية وإ أجلالموضوعية. من  لك مبدأوكذوأهميتها للعامة 

سياق تستند نتائج البحوث الكمية إلى االستنتاج )التعميم اإلحصائي( وفهم ال مزيد من المناقشات
ظيم والتي توضح بشكل علني تن تقديم كال نتائج البحث بالتفصيلالنوعي )التعميم التحليلي(. تم 

 البحث وعملية التنفيذ.
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