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 شكر وتقدير

 "كن عالما .. فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فال تبغضهم"
 (2/جزء 573المسند الجامع، ) زالعزيعمر بن عبد 

العمل بعونه وتوفيقهه نحمهده حمهدا   اهلل رب العالمين الذي خلق وهدى وسدد الخطى فخرج هذا شكرأ
إلى هذه المنزلة التي ما كنت ألبلغها  الذي من علي بالوصولفي المبتدى والمنتهى والحمد هلل كثيرا  

فهي ومدني بالقوة والعهزم علهى مواصهلة مشهواري  ،اتفالحمد هلل الذي ألهمني الصبر والثب ه،إال بفضل
 البحث والدراسة.

هههذا  إتمههامقههدم شههكري وتقههديري لكههل مههن مههد لههي يههد العههون فههي سههبيل واعترافهها بههذوي الفضههل علههي، ا  
البحث، ويسعدني أن أسهجل شهكري وتقهديري وعرفهاني بالجميهل إلهى أسهتاذي الهدكتور الفاضهل سهمير 

لتكرمهه باششهراع علهى الرسهالة فكهان لعلمهه الفيهاه وتوجيهاتهه  ؛العليهاأبو زنيد عميد كلية الدراسات 
شههرع ووجههه، وتههابع وراجههع، فكههان وال أنجههاز هههذا البحههث  فالكبيههر فههي إ الطيبههة األثههر هالبنهها ة وروحهه

 يزال منارة للبحث تضئ جنباته، فجزاه اهلل عني خير الجزا .

 ةسهام، واخه  بالهذكر الهدكتور أتحكهيم أداة الدراسهةتفضلوا ب الذينالكرام  األساتذةوأتقدم بالشكر إلى 
 الدكتور محمد الجعبري،و األستاذ عال  زايد، و الدكتور عدنان قباجة، و الدكتور بسام بنات، و شهوان، 

 ،يحيهههى الرفهههاعي واألسهههتاذاألسهههتاذ محمهههود الطهههرده، و األسهههتاذ منهههذر علقهههم، و  ،الهههدكتور عنهههاد نواجعهههةو 
 .ساتذة األفاضل أعضا  لجنة المناقشة الكرامأيضا لأل أتقدم بالشكر والتقديرو 

 ةفههي كليهه جمههيعهم واشداريههة إلههى أعضهها  الهيئههة التدريسههيةتقههدم بالشههكر والتقههدير  ال يفههوتني أن كمهها 
 في جامعة الخليل، فلكم مني عظيم الشكر وجزيل االمتنان. وكلية الدراسات العليا التمويل واشدارة

خههه  أو  ،زميالتهههي فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية و مالئهههيوأتقهههدم بالشهههكر والتقهههدير لجميهههع ز 
التهههي  ةوالشهههركات المبحوثههه ،لهههذكر زمهههال  العمهههل فهههي شهههركة االتصهههاالت الخلويهههة الفلسهههطينية جهههوالبا

 تعاونت معي النجاز هذه الرسالة.

 يلكهم منه ساهم في إتمام هذا الجهد بشهكل مباشهر أو غيهر مباشهر، من لالشكر والتقدير  فكل وأخيرا
  عظيم الشكر والعرفان.جميعا  
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 الملخص

تطبيقات المسهوولية االجتماعيهة فهي مجموعهه االتصهاالت الفلسهطينية واقع على التعرع  إلى هدفت الدراسة

والتطرق إلى أههم التحهديات  المستفيدين(و ، ئن، المجتمع، البيئةتجاه كل من )العاملين، الزبا وس بل تطويرها

يجاد الحلول المناسبة من خالل  تقديم مقترحات  ،التي توجه المجموعة في تطبيق المسوولية االجتماعية وا 

 .لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية ؛للجهات ذات االختصا 

 مهههديريراسهههة مهههن دمجتمهههع النهج الوصهههفي، وتكهههون اسهههتخدمت الباحثهههة المهههولإلجابهههة عهههن أسهههئلة الدراسهههة 

، 2710/2716الدوائر وروسها  األقسهام والمشهرفين فهي اشدارة العليها فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية 

تبهههاع أسههههلوب المسهههي الشههههامل فههههي الشهههركات التابعههههة لمجموعههههة ا( عهههامال  وعاملههههة وتههههم 02البهههالد عههههددهم )

مسههتفيدين مههن واختيههار عينههة عشههوائية بسههيطة لل ( اسههتبانة،02) اعههددهاالتصههاالت الفلسههطينية بحيههث بلههد 

مقهابالت  إجهرا ة شجهرا  المقهابالت، وتهم تطبيقات المسوولية االجتماعية في محافظة الخليل وعددهم خمسه

شخصية مع مدير دائرة المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت، ونائب الهرئيس التنفيهذي لمجموعهة 

 .لسطينيةاالتصاالت الف

تلتههزم بدرجههة  العليهها اشدارةمههن وجههه نظههر  مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية أنأوضههحت نتههائج الدراسههة  

تطبيههق مسههتوى  وان، ()العههاملين، الزبههائن، المجتمههع، البيئههةكههل مههن  مرتفعههه بالمسههوولية االجتماعيههة اتجههاه

العاملون في اشدارة العليها كهان عاليها ، كما يراها  المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية

تهاله تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه  ،وقد جا  في مقهدمتها تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه الزبهائن

 ،تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه البيئهة العاملين، فتطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه المجتمهع  وأخيهرا  

قد مضى على تعاملهم مهع مجموعهة االتصهاالت  هاجميعأن الجهات المستفيدة الت من خالل المقاب وتبين



 ن
 

 نإحيههث  ا  دائمهه ا  وداعمهه ا  اسههتراتيجي ا  واختههاروا المجموعههة بصههفتها شههريك ،سههنوات 17الفلسههطينية أكثههر مههن 

 مجموعة االتصاالت ساهمت في العديد من  تطبيقات المسوولية االجتماعية تجاه المستفيدين.

صهدار منشهورات حهول  علهى العمهلعلهى ضهرورة  أوصهت الدراسهةى نتائج الدراسهة وبنا  عل تنظهيم نهدوات وا 

بأهميهة المسهوولية وعة االتصاالت الفلسطينية في خدمة المجتمهع المحلهي، لتوعيهة أبنها  المجتمهع مدور مج

يهز الشهركات الجههات الحكوميهة سهن القهوانين لتحف وأوصهت ه،وتطهوير  ودورها في تنمية المجتمعاالجتماعية 

 الجيدةالتغطية اشعالمية اهتمام وسائل اشعالم ب ضرورةوالتأكيد على  للمساهمة في المسوولية االجتماعية

الهادفههة إلههى نشههر ثقافههة المسههوولية االجتماعيههة للموسسههات  كافههه، مههوتمرات والنههدوات والههورش والمبههادراتلل

 .ا  لموسسات القطاع الخا المرتبطة بها لتكون حافز  والمجاالت ،ومبادئها الصحيحة
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Abstract 

Applications of Social Responsibility in PalTel Group and 

Methods of Development 

 
The study aims to identify the reality of applications  of  social responsibility  in Paltel 

Group and the methods of its development towards (employees, clients, communities 

and the environment, beneficiaries). The study also aims at observing the main 

obstacles and challenges that face PalTel group in applying social responsibility  and 

finding ways to overcome them through providing propositions to the competent 

authorities in order to improve the application of social responsibility . 

To achieve the main goal of the study, the researcher uses the descriptive approach. The 

population of study  consists of the directors of the departments and the heads of the 

departments and supervisors in the senior management in  PaltelGroup 2017/2018  .The 

research population totaled up to  (72) male and female workers .The method used was 

the comprehensive survey method in the companies affiliated with Palestinian 

Telecommunication Group. (72) questionnaires were distributed along the way. 

Beside the questionnaires, interviews were  conducted with the Directs of the social 

responsibility Department in Paltel Group and the Executive Vice President of the Paltel 

Group. Then a simple random sample of the five beneficiaries of the social 

responsibility applications in the Hebron governorate was selected .  

The results of the study clarify that Paltel group is  committed to a high degree to social 

responsibility towards ( Employees ,Clients , community and the environment ) the  

level of this implementation of social responsibility in Paltel group – as seen by senior 

management – was very high . The application of social responsibility towards the 

clients comes first then towards the employees and followed by the application towards 

the community and finally towards the environment. All the beneficiaries,  parties have 



 ع
 

been dealing with the group for more than 10 years ,have chosen the group as a strategic 

partner and a sustained supporter since the group has contributed in many applications 

of social responsibility towards the beneficiaries .  

Based on the results of this study , the researcher  emphasizes  on the importance of 

working on organizing symposia and publishing  brochures that illustrate the role 

played by Paltel group in helping the local community to raise the awareness of 

community members  about the importance of social responsibility and its role in 

developing /improving the society .The researcher also recommends the Governmental 

parties to make rules and regulations that would encourage companies to participate in 

the whole notion of social responsibility and asserting that the media must be providing 

the suitable coverage for all conferences , symposia , workshops and initiatives which 

aim to promote the culture of social responsibility for organizations and  all the right 

principals and all the related fields . All that to be an incentive for the private sector to 

take part in the social responsibility culture .    
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 :المقدمة  1.1

 أنوال يفتههره مهها وجههدت إال لتسههاعد فههي تطههوير المجتمههع واالهتمههام بمتطلباتههه،  األعمههالمنظمههات  

كالمهههالكين  ،يقتصهههر دورهههها علهههى خدمهههة مصهههالحها الذاتيهههة، ومصهههالي مجتمعهههات تهههرتبط مباشهههرة بهههها

 (323،  2776، والمسههاهمين، لههذلك فقههد توسههع الههدور االجتمههاعي لمنظمههات األعمههال )صههبحي

ختلفهة والذي يتطلب منها أن تسعى إلى تحقيق الرفاه االجتماعي والحياة األفضل للمجتمهع بفئاتهه الم

لكههي تصههبي رياديههة فههي مجتمعههها المحلههي، وبهههذا فههإن المنظمههات الحديثههة تتسههابق فههي تطبيههق أفكههار 

 .(2773ي والعامري، ب)الغال وآليات وفق اعتبارات تطور وتجدد بيئة عملها

ومهههههع التطهههههور الكبيهههههر والسهههههريع فهههههي المجهههههاالت التكنولوجيهههههة واالقتصهههههادية واالجتماعيهههههة واشنسهههههانية 

ب هههههذه التطههههورات، ومههههن هههههذه المفههههاهيم مفهههههوم كههههعاصههههرة ظهههههرت مفههههاهيم جديههههدة لتواوالتحههههديات الم

االلتههزام تجههاه المجتمههع، ممهها دفههع المههدرا  إلههى  المسههوولية االجتماعيههة، والههذي يحههث المنظمههات علههى

تعظيم  ىتركيز منشآت األعمال والشركات الصناعية عل نإالضغط باتجاه تبني هذا المفهوم، حيث 

دون اسهتجابة ههذه الموسسهات لمسهووليتها االجتماعيهة،  ،  اشنتاجيهة فقهط لهم يعهد مقبهوال األرباح وزيهادة

حيههههث أصههههبي لزامهههها  عليههههها إذا مهههها أرادت االسههههتمرار والنجههههاح فههههي تحقيههههق أهههههدافها أن تتفاعههههل مههههع 

عهن طريهق مجموعهة  هتواستدامالمجتمعات المحلية والبيئة المحيطة، وأن تساهم في رفاهية المجتمع 

تحسهين ظهروع البيئهة، والحهد مهن ااثهار السهلبية للصهناعة، وتحقيهق التنميههة  : منهها ،جهرا اتمهن اش

كسههب ثقهة الجمههور ورضهها و وتنميهة قههدراتهم الفنيهة واشنتاجيهة،  ،االقتصهادية، ورعايهة شههوون العهاملين

 .(3   ، 2016،الديبو  ةالمستهلكين )فروان

وبهات عنوانها   ر،طاع الخا  على اهتمام كبييحظى موضوع المسوولية االجتماعية لموسسات القو  

للموتمرات والندوات العلميهة، ومجهاال  للدراسهات سهوا  مهن قبهل األفهراد أو مراكهز األبحهاث والمنظمهات 
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الدوليههة، باشضههافة إلههى تزايههد االهتمههام بههه مههن قبههل الحكومههة وموسسههات القطههاع الخهها  علههى حههد  

ستراتيجيات موسسات القطاع الخا  للتفاعل مع امن  ا  سوا ، وأصبحت المسوولية االجتماعية جز 

 .(2  ، 2718 )حلس، المجتمع والبيئة المحيطة

بالرغم من انتشهار مفههوم المسهوولية االجتماعيهة وتزايهد االهتمهام بهها علهى المسهتوى الهدولي والرغبهة و 

زال يسههير بخطههى  مسههتوى االهتمههام الفلسههطيني بالمسههوولية االجتماعيههة مهها نأالمتزايههدة لتحقيقههها، إال 

تحهدد أولويهات  ةمنظمهة وشهامل ةإسهتراتجي ةإلهى عهدم وجهود خطه ضهافةإبطيئة غير واضحة المعهالم، 

 .(3  ، 2711، )هللو المسوولية االجتماعية

مههههدى تطبيههههق المسههههوولية االجتماعيههههة فههههي مجموعههههة االتصههههاالت  ةمعرفههههإلههههى  لههههذلك سههههعت الباحثههههة

يجهههاد الحلهههول المناسهههبة مهههن خهههالل  تقهههديم  ،ة بتطبيقههههاالمشهههاكل المتعلقههه إلهههىوالتعهههرع  ،الفلسهههطينية وا 

 .لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية ؛مقترحات للجهات ذات االختصا 

 :مشكلة الدراسة  1.1

كمهها ولههم تعههد تلههك الموسسههات ، لههم يعههد تقيههيم موسسههات القطههاع الخهها  يعتمههد علههى ربحيتههها فحسههب

تسههاعد فههي خلههق بيئههة  ةبههل ظهههرت مفههاهيم حديثهه فقههط، تعتمههد فههي بنهها  سههمعتها علههى مراكزههها الماليههة

بههرز هههذه أولعههل مههن  عمههل قههادرة علههى التعامههل مههع التطههورات المتسههارعة فههي مختلههع جوانههب الحيههاة،

 ،آخرون و)القريوتي  للموسسات بمختلع أنواعها وأحجامها  المفاهيم مفهوم "المسوولية االجتماعية"

2711،   30.) 

فههههي وسهههيلة للتقهههدم وأداة ربهههط بهههين ،  المجتمعيهههة الحيهههاة يهههة إحهههدى صهههورتمثهههل المسهههوولية االجتماع

للمشهههاركة فهههي تعزيههههز بعهههه القهههيم )توزيهههع الثههههروة،  ، موسسهههات المجتمهههع وواجباتهههها تجههههاه المجتمهههع

ومكافحهههة الفقهههر، ونشهههر العدالهههة االجتماعيهههة( وقيهههام الموسسهههات بهههدورها اتجهههاه المسهههوولية المجتمعيهههة 
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لمسههاهمة فههي سههد احتياجههات المجتمههع الحياتيههة والمعيشههية الضههرورية يضههمن مسههاهمة الجميههع فههي ا

وخلههههق طاقههههة تنمويههههة ذات طههههابع خيههههري، وأصههههبحت قيمههههة الفههههرد فههههي مجتمعههههه تقههههاس بمههههدى تحملههههه 

 .(1   2718، و وافي جامع أبو)وتجاه ااخرين  ةللمسوولية المجتمعية تجاه نفس

ثقافههة جديههدة علههى المجتمههع الفلسههطيني، حيههث المسههوولية االجتماعيههة للموسسههات الفلسههطينية  وتعتبههر

ولم تحهدد مالمهي ممارسهته  ، مفهوم المسوولية االجتماعية في فلسطين ال يزال في طور النضوج نإ

لتكههون هههذه الممارسههة واعيههة والجهههد؛ بدقههة بعههد، لههذلك فههإن واقههع ممارسههته يتطلههب مزيههدا  مههن العمههل 

 عيهههههههة حقيقيهههههههة فهههههههي واقعنههههههها الفلسهههههههطينيلتهههههههدعيم اتجاههههههههات ممارسهههههههة مسهههههههوولية اجتما، وصهههههههحيحة

 .(2   ،2718،حلس)

رائهدة قطهاع االتصهاالت فهي فلسهطين، وتتصهدر تهوفير أحهدث وتعد مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية 

حيهههث إن الباحثهههة  ،الخههدمات والتقنيهههات وفهههق المعهههايير والمواصهههفات العالميهههة فهههي السهههوق الفلسهههطينية

 في  بموضوع المسوولية االجتماعيةوتهتم فلسطينية شركات مجموعة االتصاالت ال ىحدإتعمل في 

 الدراسة على النحوسوال  فان الباحثة تسعى لإلجابة عن  وفي ضو  ما سبقمجموعة االتصاالت، 

 التالي:

من وجه نظر  ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 تطويرها ؟ بلسُ وما هي  ،اإلدارة العليا

 

 



5 
 

 :الدراسة سئلةأ  1.1

 إن السوال الرئيس لهذه الدراسة هو:

من وجه ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية  .2

  ؟تطويرها  بلسُ وما هي  نظر اإلدارة العليا

 ويرتبط بهذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية وهي :

 عية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية  تجاه العاملين؟ما واقع تطبيقات المسوولية االجتما (1

 ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه المجتمع ؟ (2

 جاه الزبائن؟تما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية  (3

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه البيئة؟ ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في  (1

 ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه المستفيدين؟ (3

فهههههي مجموعهههههة االتصهههههاالت  لتهههههي تواجهههههه تطبيقهههههات المسهههههوولية االجتماعيهههههةمههههها ههههههي التحهههههديات  .2

 ؟الفلسطينية

تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة تطههوير لمهها المقترحههات التههي يمكههن الوصههول إليههها  .3

 االتصاالت الفلسطينية؟ 

 :أهداف الدراسة  1.1

 يكمن الهدع الرئيس من الدراسة:

مهن  الفلسطينيةتطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت  واقع  التعرع على .1

 التالية:وذلك من خالل تحقيق األهداع  تطويرها بلس  و  وجه نظر اشدارة العليا
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التعهههرع علهههى واقهههع تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية   (1

 تجاه العاملين.

التعهههرع علهههى واقهههع تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية   (2

 تجاه الزبائن.

الفلسهههطينية   التعهههرع علهههى واقهههع تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت (3

 تجاه المجتمع.

التعهههرع علهههى واقهههع تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية   (1

 تجاه البيئة.

  فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينيةالتعهههرع علهههى واقهههع تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة  (3

 المستفيدين.تجاه 

ولية االجتماعيهههههة فهههههي مجموعهههههة التهههههي تواجهههههه تطبيقهههههات المسهههههو  التحهههههدياتالتعهههههرع  علهههههى  .2

   .االتصاالت الفلسطينية

تطبيقههههات المسههههوولية االجتماعيههههة فههههي مجموعههههة االتصههههاالت لتطههههوير  الوصههههول لمقترحههههات .3

   .الفلسطينية

 أهمية الدراسة:  1.1

 :  ليما ي تتضي أهمية الدراسة في

ينية حيههث المتمثههل فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههط ،إبههراز أهميههة دراسههة قطههاع االتصههاالت .1

يعتبههر قطههاع االتصههاالت مههن أهههم القطاعههات التههي تسههاهم فههي تقليههل المسههافات بههين مختلههع 

والههههذي يعمهههل علههههى إزالهههة الحههههدود للمسهههاهمة فههههي تطهههوير الجوانههههب االقتصههههادية  ،المنظمهههات

 واالجتماعية.
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المسوولية االجتماعية لموسسهات القطهاع  مدى تطبيقأهميتها في معرفه  هذه الدراسة تستمد .2

كبهر القطاعهات إسههاما فهي دعهم أوأسباب تناميها فهي المجتمهع حيهث أنهها تعهد مهن  ،خا ال

 .االقتصاد الفلسطيني

 ،فههي تعزيهز خبراتههها  فهي مجههال المسهوولية االجتماعيههة  للباحثهةأهميتههها  هههذه الدراسهة تسهتمد .3

واهتمامههههها بموضههههوع ، شههههركات مجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينية ىحههههدإكونههههها تعمههههل فههههي 

 في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.  ية االجتماعيةالمسوول

تبههين  حيههث للقيههام بمزيههد مههن الدراسههات للشههركات الخاصههةهامههة  تعتبههر هههذه الدراسههة خطههوه  .1

مههههن المشههههاكل  ن تسهههههم فههههي حههههل الكثيههههرأأهميههههة المسههههوولية االجتماعيههههة التههههي مههههن شههههأنها 

 في ظل العولمة والتطور االقتصادي. االجتماعية والبيئية

بتطبيهق مفههوم المسهوولية  والتزامهها ومدى تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية ةأهمي إبراز .3

اششهكاليات  والكشهع عهن (المسهتفيدين، البيئهة المجتمع، الزبائن، االجتماعية تجاه)العاملين،

 التي تواجه المجموعة في تطبيق المسوولية االجتماعية.

وتعتبهر  ،حهديثا ، قهد يحظهى باهتمهام البهاحثين تزويد المكتبة العربية بدراسهة تناولهت موضهوعا .8

أن  ذلهكنقطة انطالق لدراسهات أخهرى فهي مجهال المسهوولية االجتماعيهة للشهركات الخاصهة، 

 الدراسات في هذا المجال قليلة في حدود علم الباحثة.

تقههديم مقترحههات للشههركات الخاصههة لتفعيههل مسههووليتها  هههذه الدراسههة فههي تسههاهم يمكههن أن كمهها .0

 .بل تطويرهاسوولية االجتماعية وس  تجاه الم
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 حدود الدراسة  1.1

 :الحدود البشرية

العههاملين فههي اشدارة  والمشههرفينوروسهها  األقسههام  المههديرين تتمثههل الحههدود البشههرية لهههذه الدراسههة علههى

والمسههههتفيدين مههههن تطبيقههههات المسههههوولية ، مجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينيةل العليهههها للشههههركات التابعههههة

 .في محافظة الخليلاالجتماعية 

 :الحدود المكانية

 تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في مجموعه االتصاالت الفلسطينية في فلسطين .

 الحدود الموضوعية:

 واقههع تطبيقههات المسهههوولية االجتماعيههة فهههي مجموعههة االتصهههاالتلقههد اقتصههرت الدراسهههة علههى دراسهههة 

  .في فلسطينها تطوير  لبس   من وجه نظر اشدارة العليا و الفلسطينية

 :مانيةز الحدود ال

 2710تمت هذه الدراسة خالل العام 

 الهيكل التنظيمي لمحتويات الدراسة  1.1

  من خمسة فصول هي: تتكون الدراسة

، الدراسهههة، أههههداع الدراسهههة، أسهههئلة لدراسهههةا مشهههكلة :ويشهههمل ،اشطهههار العهههام للدراسهههة :الفصـــل األول

 .ومصطلحات الدراسةالهيكل التنظيمي لمحتويات الدراسة،  ،الدراسة ، حدودالدراسةأهمية 

 بالدراسههة يشههمل اشطههار النظههري للمسههوولية االجتماعيههة بمهها فيههه مههن أدبيههات خاصههة الفصــل الثــاني:

  ذات العالقة. وأخيرا الدراسات السابقة  ،عن مجموعة االتصاالت الفلسطينية ةعره نبذو 

 وأدواته. الدراسةجتمع ، مالدراسةيشمل منهجية  الفصل الثالث:



9 
 

  ويشمل اشطار العملي والتحليل اشحصائي. الفصل الرابع:

 .النتائج والتوصياتمناقشة  ويشمل الفصل الخامس:

 مصطلحات الدراسة  1.1

 :بأنهها:  المسـؤولية االجتماعيـة يـزوآلاعرفت منظمة المقاييس العالمية  المسؤولية االجتماعية

المترتبهة لقراراتهها، وأنشهطتها علهى المجتمهع، والبيئهة عبهر الشهفافية "مسوولية المنظمة عن ااثهار 

والسهههلوك األخالقهههي المتناسهههق مهههع التنميهههة المسهههتدامة ورفهههاه المجتمهههع، فضهههال عهههن األخهههذ بعهههين 

" فالمسههوولية االجتماعيههة تعههد التزامهها  علههى منظمههة األعمههال تجههاه ، االعتبههار توقعههات المسههاهمين

لههههك عههههن طريههههق المسههههاهمة فههههي مجموعههههة  كبيههههرة مههههن األنشههههطة المجتمههههع الههههذي تعمههههل فيههههه، وذ

وتحسههين الخههدمات الصههحية، ومكافحههة التلههوث، وخلههق فههر   ،محاربههة الفقههر نحههو؛ ،االجتماعيههة

 (.2713وغيرها ) الطراونة،  ،عمل، وحل مشكالت اشسكان والمواصالت

 ــة ــرامج المســؤولية االجتماعي تديمة لههزمن يشههير مصههطلي البههرامج إلههى سلسههة متصههلة أو مسهه :ب

 (11  ، 2712)عجيالت ،  في نطاق المسوولية االجتماعية تطويل من البرامج التي صنف

 وال يترتهب عليهها  ،أو أكثهر ةنيهآفهي عهادة مها تهأتي موسهمية أو  :أنشطه المسؤولية االجتماعية

)عجهههيالت،  ههههاوغير  ،االسهههتمرارية أو االسهههتدامة مثهههل رعايهههة بعهههه النشهههاطات الثقافيهههة والخيريهههة

2712 ،  12.) 

 :مجموعة من األفهراد والجماعهات تعهيش فهي موقهع جغرافهي واحهد وتهربط بينهها عالقهات  المجتمع

المجتمع تتمثهل فهي إدراك أفهراد ومن ذلك نجد أن العناصر التي تّكون  ،اجتماعية وثقافية ودينية

  (8،   2770شهاب، ).يكّونون وحدة واحدةالمجتمع وشعورهم بأنهم 
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 ـــة المســـتد وتمتهههد لتطهههال بآثارهههها األجيهههال  ،التنميهههة التهههي تقابهههل االحتياجهههات الحاليهههة امة:التنمي

 .(2717)عواد، اشنسان والمكان والزمان المستقبلية وفق خطط منهجية مدروسة، تتناول 

  المســؤولية االجتماعيــةومههن خههالل التعريفههات السههابقة، اجتهههدت الباحثههة بالتوصههل إلههى تعريههع 

تجهاه المجتمههع الهذي تعمههل  اتالشهركالتههزام مهن قبههل  علههى النحهو ااتهي:بمها يتناسهب مههع الدراسهة 

فيههه، وذلههك عههن طريههق المسههاهمة بمجموعههة مههن األنشههطة االجتماعيههة والسههلوك األخالقههي تجههاه 

يعكههس سياسههة  ا  عمههل طههوعي ولههيس إلزاميههوتكههون بشههكل  ، أصههحاب المصههلحة والمجتمههع والبيئههة

، حيهههث تهههرى أيضههها أن مفتهههاح نجهههاح جمهههيعهم اعسهههتراتجية الشهههركات لتحقيهههق مصهههلحة اشطهههر او 

المعنيين ألهمية المسوولية االجتماعية بهالقيم والمعهايير اشنسهانية  كدراإب يرتبطالشركات ونموها 

ومحاربهة  ، والتضهخم ، والبطالهة ،التلوث البيئهيو من خالل قضايا التكافل االجتماعي،  ،السامية

عمهل والمسهاهمة فهي تنميهة المجتمهع مهن خهالل وتحسين الخدمات الصحية، خلق فر   ، الفقر

 قيام منظمات اشعمال بتنفيذ واجباتها تجاه المجتمع. 
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 

 المتعلق بالمسوولية االجتماعية اشطار النظري:  األولالمبحث  2.1

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية المبحث الثاني:  2.2

  واألجنبيةالمبحث الثالث : الدراسات السابقة العربية  2.3
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  المتعلق بالمسؤولية االجتماعية اإلطار النظري:  األولالمبحث 

 اإلطار النظري  1.1

 مقدمـة  1.1.1

 حيهث ،بالغهة أهميهة المنظمهات بهها تقهوم التهي االجتماعيهة للنشهاطات أعطهي الحهديث العصهر فهي

 بيئتها مع تعاملها عند االجتماعية والمسوولية األعمال أخالقيات تبني بالحسبان األخذ هاعلي أصبي

 بمصهلحتها ذلهك فهي مهتمهة   األخالقيهة والضهوابط للمعهايير حالهة انتهاكهها وفهي ،والخارجيهة الداخليهة

 حيانها  وأ ،  قانونيها ومعاقبتهها واشسها ة تواجهه بالنقهد فإنهها ، المجتمهع مصهلحة حسهاب علهى الذاتيهة

 االجتماعيهة فلسهفة المسهوولية منطلهق مهن تعمهل ال منظمهة كهل ألن ؛السهوقية لحصهتها خسهارتها

 مثل بعه الباحثين يرى حيث بها، المحيطة البيئة وسط في ' سيئة صورة تملك األخالقي والسلوك

 خهالل مهن تفسهيرها يمكهن للمنظمهة االجتماعيهة المسهوولية أن (273  ، 2717لبهاوي، ا)سهعيد و 

 ويمكهن ،واقتصهادية وقانونيهة، أخالقيهة، بعهادأ وذي للتطبيهق قابهل للمسهوولية نمهوذج مفهاهيمي نها ب

 األدا  نحهو تتوجهه ألنهها؛  )سهتراتيجيةا( بأنهها االجتماعيهة الشهركة لمسهووليتها اسهتجابة وصهع

 .التقليدية المسوولية االجتماعية من أكثر لإلدارة االجتماعي

 ،كبههر ممههها مضهههىأاعيهههة يجههذب االنتبهههاه ويلفههت األنظهههار إليههه بشهههكل مصهههطلي المسههوولية االجتم أبههد

هههههو المسههههوولية  ،وكانهههت تلههههك المسههههاحة أشههههبه مهههها تكههههون بدايههههة لمولهههد فكههههر جديههههد فههههي فلسههههفة اشدارة

ويقههول العههالم األمريكههي األخصههائي فههي مجههال المسههوولية االجتماعيههة دانييههل فههرانكلين  ، االجتماعيههة

بعهد أن كانهت اسهتعراه لفعهل الخيهر  ، للمنظمات اان االتجهاه السهائد "تعتبر المسوولية االجتماعية

أن منظمهات  هفمهن المتفهق عليه "هإال أن عددا قليال مهن المنظمهات يمارسهها بصهورة جيهد ،السابقفي 

في وقتنها  ناأنكبر عائد من الربي، إال أن هاجسها األول تحقيق أو  ، ليست بمنظمات خيرية عمالاأل

ولههم تعتمههد فههي بنهها  سههمعتها  يههيم المنظمههات لههم يعههد يعتمههد علهى ربحيتههها فحسههب،الحاضهر نجههد أن تق
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نما ظهرت مفاهيم حديثة تساعد  على مراكزها المالية فقط، خلق بيئة عمهل قهادرة علهى التعامهل في وا 

الهذي يفهره نفسهه علهى السهاحة  من أبرزها مفهوم "المسوولية االجتماعيهة" ،مع التطورات المتسارعة

 .(26   ، 2778)الصيرفي، الوطنية والدولية االقتصادية

يعتبر مفهوم المسوولية االجتماعية من المفاهيم التي كثر تداولها في المجال االقتصادي الدولي في 

ليشهههمل جوانهههب  ،إذ اتسهههع دور الموسسهههات مهههن تركيزهههها علهههى الجانهههب االقتصهههادي ،رالوقهههت الحاضههه

طههراع أتعههاون و تناسههق وتكامههل فههي مهههام ثالثههة ففههي الههدول الصههناعية ظهههر  التنميههة االجتماعيههة،

كهههههل مهههههن الحكومهههههة والموسسهههههات  صهههههبحتوأ والمجتمهههههع، ورجهههههال اشعمهههههال، الدولهههههة، :أساسهههههيه ههههههي

)عبهد القهادر  يسهتفيد مهن ههذا التعهاونلاالقتصادية تسخر جهودها لجعهل العهالم الثالهث وههو المجتمهع 

 .(1   ،2717 ،ومقدم

سهتراتيجيتها، اسوولية االجتماعية توجهت الشركات شدراجها ضهمن ومع االهتمام المتزايد بتطبيق الم

لتحصل على ميزة تنافسية مستدامة، وال تتحقق هذه الميزة إال بمساندة ووضعها على سلم أولوياتها، 

 (.276  ، 2717)سعيد والباوي،  ستراتيجيتهاالالمجتمع للمنظمة وتقبله 
 

مثههههل  يسهههمى "صههههندوق المسهههوولية االجتماعيهههة" جهههد بعهههه الشههههركات قهههد بهههادرت بتأسههههيس مههها نلهههذا 

م، بهدع خدمة المجتمع الفلسهطيني وتبنهي 2771مجموعة االتصاالت الفلسطينية الذي تأسس عام 

وتطهههوير قهههدرات اشنسهههان الفلسهههطيني  ودعمهههها،  مشهههاريع فهههي قطاعهههات التعلهههيم والصهههحة والرياضهههة

 )http://www.paltelgroup.ps/uploadedFiles-10/3/2017(   وتحسين حياته.

 

 

http://www.paltelgroup.ps/uploadedFiles
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 تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات  1.1.1 

والمسهههههوولية  تطهههههور مفههههههوم المسهههههوولية االجتماعيهههههة للشهههههركات مهههههع تطورهههههها كقضهههههية عبهههههر التهههههاري ،

التعريفههههات وتعههههددت  (،(carroll&shabana,2010 حديثههههة ةاالجتماعيههههة للشههههركات ال تعههههد ظههههاهر 

حيهههههههههههههث سهههههههههههههماها كهههههههههههههل مهههههههههههههن  ،والمفهههههههههههههاهيم والمسهههههههههههههميات الخاصهههههههههههههة بالمسهههههههههههههوولية االجتماعيهههههههههههههة

((Bowen,1953(،(Carroll,1979  وظهرت أيضها باسهم األدا  االجتمهاعي    ،الشركات ةبمواطن

وتلخ  هذه المفاهيم في فكره واحدة هي أن هدع Stanwick & stanwick, 1998) للشركات )

( فهال 61   ،2711 الهنهداوي،و بي وخدمة المجتمع على حهد سهوا  )الفهرح الشركات هو تحقيق الر 

 يوجهههههههد تعريهههههههع واحهههههههد شهههههههامل وجهههههههامع ومحهههههههدد ومتفهههههههق عليهههههههه للمسهههههههوولية االجتماعيهههههههة للشهههههههركات

 (.2717)النسور،

تجههاه مجتمعاتههها تصههاعدا فههي تههأثيرات المجتمههع  عمههالاألرافههق التطههور فههي مسههووليات منظمههات لقههد 

أدت  ولقههد هههذه مزيههدا مههن أهههداع المجتمههع وتطلعاتههه، عمههالاألة منظمههات تتبنههى إدار  لكههيوضههغوطه 

كههان أسههوا   ،مزيههدا مههن االلتههزام للطلههب االجتمههاعي عمههالاألهههذه الضههغوط إلههى أن تتبنههى منظمههات 

هكههذا ظهههرت المسههوولية ، و المجتمههع مفروضهها بحكههم القههانون أو المبههادرات التههي تقههوم بههها  شرضهها 

 ( :16  ، 2773 )الغالبي، وامل منهااالجتماعية كتفاعل لعدة ع

 وتعقد عالقاتها. عمالألاتصاعد ضغوط المجتمع وتناميها مع التوسع في حجوم منظمات  .1

 في تطوير نوعية الحياة واالرتقا  بها. عمالألا كبر منظماتأإسهام  .2

 في تعزيز القيم اشنسانية واالجتماعية. عمالألاضرورة إسهام منظمات  .3

 ووسائل عملها. عمالألاوقبوله ألهداع منظمات  أهمية رضا المجتمع .1

دراكه لذاته وللمجتمع. .3  التطور في وعي اشنسان وا 
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االهتمههام العههالي الههذي تبديههه الجامعههات العالميههة الكبههرى ومراكههز البحههوث بتههدريس مسههاقات  .8

 بالمجتمع. عمالألاتخ  عالقة 

 ل .تراكم البحوث العملية والنظرية منها والتطبيقية في هذا المجا .0
 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات   1.1.1

حيهث  ة، وكهل تعريهع ينظهر إليهها مهن زاويهة محهدد للمسوولية االجتماعية للمنظمات تعريفهات كثيهرة،

 مثل : ، ترد عادة في األدبيات األجنبية بمصطلحات مختلفة نهاإ

  المسوولية االجتماعية للمنظمةCorporate Social Responsibility(CSR) 

  عماللألالمسوولية االجتماعية Business Social Responsibility(BSR)  

  مسوولية المنظمةCorporate Responsibility(CR)  

  المسوولية االجتماعية(SR) Social Responsibility 

 :فقد أورد العديد من الكتاب والباحثين تعاريع عديدة للمسوولية االجتماعية 

المسههوولية االجتماعيههة بأنههها: "مسههوولية المنظمههة عههن  يــزوآلايس العالميــة قــد عرفــت منظمــة المقــاي

ااثار المترتبة لقراراتها، وأنشطتها على المجتمع، والبيئة عبر الشهفافية والسهلوك األخالقهي المتناسهق 

فضههههال عههههن األخههههذ بعههههين االعتبههههار توقعههههات المسههههاهمين"،  مههههع التنميههههة المسههههتدامة ورفههههاه المجتمههههع،

االجتماعية تعهد التزامها  علهى منظمهة األعمهال تجهاه المجتمهع الهذي تعمهل فيهه، وذلهك عهن  فالمسوولية

مثهههل محاربهههة الفقهههر، وتحسهههين  ، طريهههق المسهههاهمة فهههي مجموعهههة  كبيهههرة مهههن األنشهههطة االجتماعيهههة

والمواصههالت  ،الخههدمات الصههحية، ومكافحههة التلههوث، وخلههق فههر  عمههل، وحههل مشههكالت اشسههكان

 .(2713وغيرها )الطراونة، 
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للشههركة علههى المجتمههع، والبيئههة مههن خههالل عملياتههها،  االيجههابيم تعريفههها علههى أنههها إدارة األثههر وقههد تهه

المههوظفين  ؛ومههن خههالل تفاعلههها مههع أصههحاب المصههلحة الرئيسههيين، مثههل ، والمنتجههات، أو الخههدمات

 Venky, Nelson, 2013)والمستثمرين والموردين. )

تسههتند إلههى اعتبههارات أخالقيههة مركههزة علههى  ،تماعيههة للموسسههةأن "المسههوولية االج (Robbinsيــرى )

تفي بهها الموسسهة بمها يعهزز صهورتها فهي المجتمهع" )ضهيافي،  ،األهداع بشكل التزامات بعيدة األمد

2717 ،  21). 

لتحمههل مسههوولية  المسههوولية االجتماعيههة باألفعههال التههي تقههوم بههها الموسسههة، 16000يــزوآلوتعــرف ا

حيث تكون هذه األفعال متماشية مهع مصهالي المجتمهع والتنميهة  لمجتمع والبيئة،على ا آثار أنشطتها

واالمتثههال للقههانون المطبههق والجهههات العاملههة فيمهها  وتكههون قائمههة علههى السههلوك األخالقههي، المسههتدامة،

 (.2713 روال، )الحموري و بين الحكومات

هها عمليهة تضهمين وتوحيهد طهوعي المسوولية االجتماعيهة للشهركات علهى أن ويعرف االتحاد األوروبي

وكهذلك فهي تفاعلهها  ،للمبادرات البيئة االجتماعية ضهمن اسهتراتجيات الشهركات وممارساتها)أنشهطتها(

حيهث يوكهد االتحهاد األوروبهي علهى أن مفههوم المسهوولية  طهراع أصهحاب المصهلحة التجاريهة،ألمع ا

 )2717)أنهور، عمهالألم بها منظمة اال يستلزم سن قوانين أو قواعد محددة تلتز  ،االجتماعية طوعي

ــرل ــد وفي ــرى براي جههل تعزيههز أأن المسههوولية االجتماعيههة تشههير إلههى التههزام مههن قبههل المنظمههات مههن  ي

فههي تههتم بالتهأثيرات الكليهة لقهرارات التسهويق ، تأثيرها االيجهابي وتقليهل تأثيرهها السهلبي علهى المجتمهع

 .(36   ،2717، على المجتمع )فرحان

 ناو   المسوولية االجتماعية بأنها التزام الموسسة تجاه المجتمع العاملة به، Drucker)عرف دراكر)و 

  .هذا االلتزام يتسع باتساع شريحة أصحاب المصالي في هذا المجتمع وتباين وجهاتهم
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ومتابعة خطوط  ،عمال لوضع السياسات واتخاذ القراراتألأنها التزام من رجال ا (Carroll)وعرفها 

 & ,Aminu, Harashid)  ي تكون مرغوبة من حيث األهداع والقيم في المجتمعالعمل الت

Azlan, 2015) .  

 

لمسؤوليات المنظمة تتمثل في  ةمفاهيم أساسي ةويندرج مفهوم المسؤولية االجتماعية ضمن ثالث

:(Bakowitz, Mark, 2002, p111) 

لية المنظمة تتمثل في تحقيق هذا المفهوم بان مسوو ويظهر  رباح:ألالمسوولية تجاه تحقيق ا- أ

 رباح لحملة األسهم والمالكين فقط.ألا

 أصههحاب يههتم التركيههز فههي هههذا المفهههوم بتلبيههة أهههداعو  المسههوولية تجههاه أصههحاب المصههالي:- ب

بخهههالع مسهههوولية تحقيهههق  مسهههتهلكين وغيهههرهم، مجههههزين، مهههوزعين، المصهههالي مهههن عهههاملين،

 د .رباح كهدع وحيألرباح التي ركزت على تحقيق األا

ضههههمن هههههذا المفهههههوم تلتههههزم المنظمههههة بالمسههههوولية تجههههاه البيئههههة و  المسههههوولية تجههههاه المجتمههههع:- ت

والتههههي تنههههادي بتعزيههههز  وذلههههك باالهتمههههام بمهههها تقترحههههه الجماعههههات ذات العالقههههة، والمجتمههههع،

 .(Green Marketingمثل التسويق األخضر )، السلوكيات االيجابية تجاه البيئة

هههي التههزام الشههركة  ،المسههوولية االجتماعيههة للشههركات أنيفههات السههابقة مههن خههالل التعر  الباحثــة وتههرى

وذلهههك عهههن طريهههق المسهههاهمة بمجموعهههة مهههن األنشهههطة االجتماعيهههة  ،تجهههاه المجتمهههع الهههذي تعمهههل فيهههه

عمههل طههوعي ولههيس وتكههون بشههكل  ،والسههلوك األخالقههي تجههاه أصههحاب المصههلحة والمجتمههع والبيئههة

ضها أن مفتهاح تهرى أي و ،األطهراعركات لتحقيق مصهلحة جميهع ستراتجية الشايعكس سياسة و  ا  إلزامي

المعنيههههين ألهميههههة المسههههوولية االجتماعيههههة بههههالقيم والمعههههايير  دراكإبهههه يههههرتبط نجههههاح الشههههركات ونموههههها

والتضههخم ، والبطالههة  ، التلههوث البيئههيو  التكافههل االجتمههاعي، : اشنسههانية السههامية مههن خههالل قضههايا
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فهي تنميهة المجتمهع مهن  ،خلق فر  عمل والمساهمةو  ات الصحية،وتحسين الخدم ، ومحاربة الفقر

 .ل بتنفيذ واجباتها تجاه المجتمععماألخالل قيام منظمات ا

 التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية للشركات  1.1.1

 االجتماعيهة المسهوولية مفههوم تطهور مراحهل إلهى اششهارة بغهره معينة زمنية فترات بين الفصل نإ

 تطهور تتبهع محاولهة نإفه لهذا المتبادلهة، وتأثيراتهها األحهداث لتهداخل وذلهك تحديهدها، مهن الصهعب

 العملية الحالة من بالمفهوم االنتقال حاالت ألبرز يرصد الحاضرة البيئة دالالته في إلى المفهوم

 مراحهلال نهورد فإننها وبههذا ، ستراتجية، ومن الجزئية الضيقة إلى الشمولية الواسعةالإلى االستجابة ا

 حثهانعبهر مراحهل زمنيهة متتاليهة حسهب مها أشهار إليهه البا المفههوم لتطهور تكهون إطهارا التهي التاليهة

 (:87-13   2717العامري، )الغالبي و

 تتطهور مهع بدايهة الثهورة الصهناعية بشهكل مسهتمر   عمهالألابهدأت  : الثورة الصناعية واإلدارة العلميـة .2

 أدائههههههاوتركهههههز جهودهههههها علهههههى تحسهههههين  ،علميهههههةالشهههههركات تسهههههتخدم المخترعهههههات ال أصهههههبحتحيهههههث 

كهان هنهاك  وقهددون االهتمهام بالعهاملين والمجتمهع والبيئهة  ربهاحألاكبهر قهدر مهن أاالقتصادي لتحقيق 

ظهل ظهروع فهي طويلهة ونسها  وعمهوم العهاملين لسهاعات  أطفهالمن  ،استغالل كبير لجهود العاملين

مههن  بعههه  القههوى العاملههة انههدفع  خاصهههالمههوارد و  وبههدافع زيههادة كفهها ة اسههتغالل ،متدنيههة وأجههورقاسههية 

وطريقههة  ،العههاملين عههن طريههق دراسههة الوقههت والحركههة إنتاجيههةلدراسههة كيفيههة تحسههين  اشعمههالرجههال 

لههم مقابهل جههود  المدفوعة األجورمع التركيز على تحفيز العاملين وتحسين  ،األفضلنجاز العمل إ

جانههب مههن جوانههب المسههوولية االجتماعيههة  إلههىكات تهههتم الشههر  إدارةومههن هنهها بههدأت   ،كبيههرة يبههذلونها

 .(33   ،2773)الغالبي والعامري، العاملين  أجورتجسد في تحسين 

صابات العاملين استغالل تزايد إن العالقات اإلنسانية وتجارب هوثورن: .1  باشضافة الكثيرة، العمل وا 

 ظهروع تحسهين فهي التفكيهر إلهى يندفهع المهدير  والنسها ، األطفهال تشهغيل عهن الناتجهة الوفيهات إلهى
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كميهات  إنتهاج عليهه ترتهب والهذي اشنتهاج، لخطهوط (فهورد هنهري) ابتكهار مهع ههذا تهزامن وقهد العمهل،

 مصهانع أن كمها الههوا ، فهي التلهوث ونسهب المنبعثهة الغهازات زيادة إلى أدى مام السيارات من كبيرة

 وهنا عملهم، ظروع تحسين إلى أدىما و  ،واشنتاج بالعاملين تأثير االهتمام دراسة حاولت هورثون

األربهاح  زيهادة لغهره العمهل ظهروع  خاصهة، المنظمهات فهي االجتماعيهة بالمسهوولية االهتمهام بهدأ

 .(170   ،2712)دادن ورشيد،

(   Henry Ford) أدخله التي التطورات إنت: اَ مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم حجم المنش .3

 وكبهر تضهخم إلهى أدى؛ السهيارات مهن وضهخمة كبيرة كميات إنتاج فرزأ الذي بابتكاره لخط اشنتاج

 من جدا بسيط بجز  يتخص  العامل ألن فيها، العاملين عدد وزيادة ، الصناعية الموسسات حجم

 العمليهات الهذي زاد جهرا  البيئهي التلهوث عهن ليتقنهه، فضهال طويهل تهدريب إلهى يحتهاج وال ،العمهل

 إفهراد صهحة علهى بمجملهها انعكسهت التهي والغهازات ، اشنتهاج فضهالت مهن تبقهى ومها،  الصهناعية

 هذا وغيرها، كالغابات الطبيعية للمواد الموسع االستنزاع بداية ننسى ال كذلكو  ،وسالمتهم المجتمع

 .(33 ، 2773)الغالبي والعامري،  قبل الموسسات من االجتماعية المسوولية مراعاة عدم يعني

التطور المهم في هذه المرحلة يتمثل في كون أفكار االشهتراكية مها إن تها: األفكار االشتراكية وتأثيرا .1

باشضههافة إلههى المههالكين.  ،للموسسههات الخاصههة بضههرورة تحمههل مسههوولية أطههراع أخههرى هههي إال تحههد  

ب إلهى تبنهي الكثيهر مهن عناصهر ر  غههذه األفكار من العالمات البهارزة التهي دفعهت الموسسهات فهي الف

كهههان مهههن أبهههرز مطالهههب العهههاملين مههها يتعلهههق بظهههروع العمهههل والتقاعهههد والضهههمان المسهههوولية،  حيهههث 

صابات العمل واالستقرار الوظيفي  (.3  ، 2712عبد اهلل، )صهيب و  االجتماعي وا 

 انهيهارو  الكبيهر االقتصادي الكساد حصولإن : الكينزية والنظرية الكبير االقتصادي الكساد مرحلة .5

 الدولة ى إلى تدخلأد مما ،كثيرة اضطرابات إلى أدى العاملين آالع وتسريي الموسسات الصناعية

يجاد ،مصالي العاملين لحماية  التهي الشههيرة (كينهز) نظريهة ظههرت حيهث لههم، بديلهة عمهل فهر  وا 
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 تهأثير علهى عالوة ذكره سبق ما كل االقتصادي. التوازن شعادة بحد معقول الدولة تدخل إلى تدعو

 أفكهار لتأصيل األولى للتوجهات أرضية بنا  أدى إلىوتحديدها  تنتشر بدأت التي االشتراكية أفكار

 (.3  ، 2712صهيب وعبد اهلل، ) ةاالجتماعي المسوولية عناصر

شهكلت الحهرب العالميهة الثانيهة تجربهة مهمهة لقد  :(الصناعي التوسع) الثانية العالمية الحرب بعد ما .6

النقابات بالمطالبة بتحسين ظروع العمل وسن في تدخل الدولة في مجاالت عديدة، كما تعزز دور 

. وانعكهس ذلهك علهى الموسسهات اشدارةالتي تحمي العهاملين وتعهزز مشهاركتهم فهي مجهالس  ،القوانين

شههراكلألجههور،  ىبشههكل كبيههر، حيههث تههم تحديههد حههد أدنهه ونظههم التههامين الصههحي،  ،العههاملين بههاشدارة وا 

نوعيهههة فهههي تبنهههي  ةوههههذا بهههدوره أدى إلهههى نقلههه ومعالجهههة حهههوادث العمهههل، وظههههور جمعيهههات المسهههتهلك،

 .(18  ، 2776)امينة، وليس طرحا نظريا فقط  ،المسوولية االجتماعية من قبل الموسسات

 تأثيرهها وزيهادة النقابهات قهوة بتعهاظم المرحلة هذه تميزتو  : مرحلة المواجهات بين اإلدارة والنقابات .1

التهي  األصهوات وتعالهت البيئيهة، بالمخهاطر اسالنه توعيهة وزيهادة عهام، بشهكل المنظمهة قهرارات فهي

 ألسباب ،المحاكم أمام المرفوعة القضايا بزيادة الفترة هذه تميزت كما الوقود، نوعية بتحسين تطالب

 االهتمهامب المنظمهاتعنايهة إلهى  أدى مهاو  المختلفهة، البيئيهة االنتهاكهات مهن مهمهة تتعلهق بجوانهب

 محاسهبة لمفههوم تبنيهها خهالل ن، مهللعهاملين األخالقيهة كلوكهذ البيئيهة،و  االجتماعيهة، بالجوانهب

 الحادي بعد أحداث خاصة ،االجتماعي األدا  مقاييس تطوير على وعملت ،االجتماعية المسوولية

 (أنرون) شركةك العالمية الشركات من لعدد مالية فضائي من تالها وما ، 2001سبتمبر من عشر

 وتفشهي الشهركات لههذه الخاطئهة الممارسهات إلهى االنتبهاه لفتهت التهي العالميهة مهن الشهركات وغيرهها

 لمحاربة طار المسوولية االجتماعيةإإدراج الشفافية في  إلى المنظمات ببعه أدى ماو  ،فيها الفساد

 .(176   ،2712، دادن و رشيد) الظاهرة هذه
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مهن قبهل الهدول بعهد  تشهكيل القهوانين والدسهاتير األخالقيهة تهمو  مرحلة القوانين والمـدونات األخالقيـة: .8

النههههدا ات واالحتجاجههههات التههههي ظهههههرت فههههي المراحههههل السههههابقة، وبههههدأت تظهههههر األهههههداع االجتماعيههههة 

 global)وهذا ما سعى إليه الميثاق العهالمي ،وااللتزام بالقيم األخالقية بشعارات في رسالة الموسسة

compact)  ،  الجتماعيهة للموسسهاتتهدع إلى تعزيز المسهوولية اة عالمية طوعيوهو عبارة عن، 

 ،القطههاع الخهها  عمومهها لقههوانين العمههل والحفههاظ علههى البيئههة أوعههن طريههق احتههرام هههذه الموسسههات 

 ،تتعلهق بقهوانين العمهل ةوأربعه ،منها يتعلقان بحقوق اشنسان اثنان ة،ويندرج منه تسعة مبادئ أساسي

 .(10  ، 2776)امينة، وثالثة تتعلق بالبيئة 

تتسهم ههذه المرحلهة بتغيهر طبيعهة االقتصهاد، وظههور و  :المعلوماتيـة وعصـر فـةالمعر  اقتصـاد مرحلـة .9

 ،وازدهههار تكنولوجيهها المعلومههات ،واتسههاع نمههو قطههاع الخههدمات ،العولمههة والخصخصههة :مثههل ،ظهواهر

قيمهها وجههرائم جديههدة  نترنههتاشحيههث ولههدت صههناعة المعلوماتيههة وشههبكة  وانتشههار شههبكات المعلومههات،

 )صهههيب وات والتجههاوزات التههي تههرتبط بالطبيعههة الرقميههة لالقتصههاد الجديههد فقههط مههن االنتهاكهه وأنواعهها  

 (.1  ، 2712عبد اهلل، 

انهيهار بعهه  خاصهة أن ،بالموسسات االقتصادية باتجاه تطهوير مبادرتهها االجتماعيهة دفعكل هذا و 

            الموسسات العمالقة يرجع إلى غياب تطبيق هذا المفهوم في أنشطة الموسسة.

المتطلبــــات األساســــية واالشــــتراطات الالزمــــة ألي مشــــاركة فــــي المســــؤولية   1.1.1

 (:229- 228ص، 1025)أبو النصر، االجتماعية 

 .لشركةع اأهدا مع متوائمة تكون أن يجب .1

 .مستدام أثر لها يكون أن يجب .2

 .المجتمع منها يعاني التي المشكالت إحدى حل في تسهم أن يجب .3
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 .مبتكرة تكون أن يجب .1

 .للشركة المالية وغير المالية الموارد من تستفيد أن بيج .3

 .كافةلألطراع  مستدامة فوائد تحقق شراكات تكوين يجب .8

 أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات 1.1.1

سههعي  العديههد مههن  تههرى الباحثههةخههالل مراجعههة األدبيههات حههول موضههوع المسههوولية االجتماعيههة مههن 

بعههاد المسههوولية االجتماعيههة مههن وجهههات نظههر مختلفههة، نههذكر أيههد الكتههاب والبههاحثين إلههى محاولههة تحد

الهههذي أشهههار إلهههى أربعهههة أبعهههاد للمسهههوولية  ،(Pride& Ferrellمهههنهم علهههى سهههبيل المثهههال كهههل مهههن )

 (.2711بو بكر،  (،( 13  ، 2711تتمثل في )الحسن،  ،االجتماعية

 تنميهة فهي سههاماش علهى وتعمهل ،صهالحة المنظمهة تكهون أن أي :اإلنسـانية المسـؤولية 

 .الحياة نوعية تحسينتطويره و و  المجتمع

 تلتهزم وأن أخالقيهة، أسهس علهى مبنيهة المنظمهة تكهون أن بمعنهى :األخالقيـة المسـؤولية 

 .ااخرين إيذا  عن تمتنع وأن الصحيحة، باألعمال

 من ااخرين ثقة كتسابا  و  ،وتنفيذها القوانين طاعةب المنظمة أي التزام :القانونية المسؤولية 

 .بالقانون المخلة باألعمال القيام وعدم ،الشرعية األعمال بتنفيذالتزامها  خالل

 رفيتو  جاهدة تحاول وأن ،اقتصاديا ومجدية نافعة المنظمة تكون أن :االقتصادية المسؤولية 

 .لآلخرين األمان

ها بأربعة يشير إليإلى أن ( CARROLLالباحث كارول )الشامل دفع  محتوى المسوولية االجتماعيةو 

 والخيري، كما هي موضحة في الشكل أدناه : ،والقانوني ،واألخالقي ،أبعاد، هي: البعد االقتصادي
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 (2رقم ) الشكل( هرم كارول :CARROLL)  للمسؤولية

ةاالجتماعي

 

 (2711)زغب، 

( هي حاصل مجموع األنواع األربعة CARROLLفالمسوولية االجتماعية حسب كارول )    
  التي يمكن كتابتها بالصيغة ااتية:للمسوولية، و 

 
 

( بنقلة نوعية في توسيع مفهوم المسوولية االجتماعية حيث ميزت بين Carrollوجا ت مساهمة )

 :لهذا المفهومرئيسة بعاد أأربعة 

للمسهوولية االجتماعيهة ال  االقتصهاديالبعد ف :(Economic Dimension)البعد االقتصادي  .2

إنمهها يشههير إلهههى االلتههزام بممارسهههات  مههن جوانهههب اشعمههال التجاريهههة،كجانههب  الهههربي،  شههير إلههىي

حمايهههة حقهههوق و  ومنهههع الرشهههوة والفسهههاد، الحكومهههة الموسسهههية، :مثهههل ،داخهههل الموسسهههات أخالقيهههة،

 (.63   ،2713 المعايطة،و  واالستثمار األخالقي )الحموري المستهلك ،

 المسؤولية االجتماعية للشركات = المسؤولية االقتصادية + المسؤولية القانونية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخيِّرة
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ــانوني  .1 ــد الق نجههاز مسههوولياتها ضههمن إة بالشههرك أن تلتههزموهههو  :(Legal Dimension)البع

منصهو  عليهها مهن فهي تجسد العمليات العادلهة كمها ههو  قوانين الدولة والقواعد المتفق عليها،

قههوانين وضههمان تطبيقههها بشههكل الو  ،والمقههاييس البيئيههة ،قبههل المشههرعين، مثههال ذلههك أمههن العههاملين

 (.127   ،2711)ناجي،  صحيي ومتساو  

فهي كهل  األخالقهيتراعهي الشهركة الجانهب  نأوههو  :(Ethical Dimension) البعد األخالقي .3

يفتهره و  بهالمجتمع.ضهرر قهد يلحهق  أليالتي تعمل فيهها تجنبها  ،قراراتها ومسارها في الصناعة

 األعههراعن تحتههرم وأ والسههلوكية، واألخالقيههة، القيميههة،ن تسههتوعب الجوانههب أالشههركات  إدارةفههي 

التههزام الشههركة بكههل مهها هههو  ويقصههد بههذلك فيههها،عمههل والمعتقههدات السههائدة فههي المجتمعههات التههي ت

 .(130  ، 2711)عباس،  لتقوية سمعة الشركة في المجتمع وقبولها ؛صحيي وعادل ونزيه

ويشمل على التبرعات والهبات  :(Philanthropic Dimension) )الطوعي( يالبعد الخير  .1

تكون تلك  نأعلى ، الربي لىإوالمساعدات االجتماعية الخيرية التي تخدم المجتمع وال تهدع 

دعما لقضية مهمة من  ،البعيد األمدخيرية تتبعها الشركة على  ستراتيجيةا إطارالتبرعات في 

 .(181   ،2713)غنيم، قضايا المجتمع 

  مناهج المسؤولية االجتماعية  1.2.1
 مناهج: ةفي ثالث هايمكن إجمال

 &porter)  ولية االجتماعية بثالثة أنماطيعبر عن التوجيهات األساسية للمسو  المنهج األول:

karmar2006)  (2717)النسور،وكما ورد عند 

 يعبر عن التوجيهات األساسية للمسوولية االجتماعية بثالثة أنماط:

تقههوم فكرتههه علههى األخههذ بمبههادئ االقتصههاد الحههر، و :  الــنمط التقليــدي للمســؤولية االجتماعيــة .2

حاجة المجتمع مهن السهلع االجتماعية من خالل تلبيتها ل ن الشركة تتبنى مسووليتهاأالتي ترى 
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بمهها ال ، دى إمكانيههة الشههركة فههي القيههام بهههان أي التزامههات إضههافية ترجههع إلههى مههأو ، والخههدمات

 وعلى رأسها تحقيق أقصى األرباح. ،ثر على أهدافها االقتصاديةو ي

اسهههتنادا إلهههى النقهههد  نشهههأت فكهههرة ههههذا الهههنمطفقهههد  : الـــنمط االجتمـــاعي للمســـؤولية االجتماعيـــة .1

الموجهههه تجهههاه الهههنمط االقتصهههادي، حيهههث اعتبهههر ههههذا الهههنمط أن عمهههل الشهههركة يجهههب أن يحهههوي 

أن المسهههوولية ذلهههك يعنهههي و  إضهههافة إلهههى األههههداع االقتصهههادية. ،مجمهههل األههههداع االجتماعيهههة

 .هاالجتماعية عبارة عن التزام الشركة بالعمل وفق احتياجات المجتمع ومصالح

ظهههر نمههط التكههاليع االجتماعيههة ليبههدو أكثههر تطههورا عههن الههنمط و :  االجتماعيــةنمــط التكــاليف  .3

وبالتهالي مها تتحملهه األخيهرة  ،أضاع أعبها  ومسهووليات لطبيعهة عمهل الشهركة فقداالجتماعي. 

 .كاليع في ظل بدائل متعددة القرارمن مسوولية اجتماعية تتدرج ضمن الت
 

 :المنهج الثاني

يتعلهق البعهد األول بالبيئهة الداخليههة  ،ة ضهمن ههذا المهنهج بعهدين أساسهيينتتخهذ المسهوولية االجتماعيه

يهههرتبط ف للشههركة، وبالتهههالي يههرتبط بالعهههاملين ومهههدى أهميههة تحسهههين ظههروع عملههههم. أمههها البعههد الثهههاني

وقههد تطههور ضهمن هههذا المههنهج ثالثههة أنمههاط  ،بالبيئهة الخارجيههة للشههركة والتعامههل مهع ظههروع المجتمههع

 (:2773)الغالبي، والعامري،  عيةللمسوولية االجتما

مط االقتصههادي عههن فكههرة الههنه ال يبتعههد هههذا الههنمط فههي مضههمون  :الــنمط الكالســيكي التقليــدي .1

إضهافة إلهى نظهرة  ،، وتتمحور فكرة النمط التقليدي حول هدع تعظهيم الهربيالذي تم ذكره سابقا

 عظيم األرباح.إدارة الشركة إلى التعامل مع المستهلكين الذي ال يخرج عن إطار ت
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أي   ،يتضمن النمط اشداري تحقيق المنفعة للشركة وللمجتمع علهى حهد سهوا و   :النمط اإلداري .1

بنها  علهى أن رضها المسهتهلك يعهد أمهرا   ،نه يقل  الفجهوة بهين المنفعهة الذاتيهة والمنفعهة العامهةأ

 باشضافة إلى الموازنة في المصالي مع مجهزي المواد األولية للشركة. ،مهما

يقهههع علهههى عهههاتق إدارة الشهههركة ضهههمن ههههذا الهههنمط مسهههوولية المحافظهههة علهههى و   :الـــنمط البيئـــي .3

 .لهوضرورة حماية المجتمع ك البيئة، وضمان نوعية ظروع عمل أفضل للعاملين،

 :المنهج الثالث

العههامري، و  كمهها يلههي )الغههالبي ،يحههدد ثالثههة أنمههاط مختلفههة لتبنههي المسههوولية مههن قبههل الشههركاتو 

2772): 

تهدع بشكل أساسي إلى تعظيم ربي الشركات، وتعتبر المسهاهمات و   :مسؤولية االقتصاديةال .2

 Milton)ومههههن أنصههههار هههههذا التوجههههه العههههالم االقتصههههادي  ،االجتماعيههههة نتههههاج تعظههههيم اشربههههاح

Friedman). 

يتنهاقه مهع توجههات الهنمط األول )المسهوولية االقتصهادية(، :  والنمط االجتماعي للمسؤولية .1

لشركات ضمن إطار هذا النمط تعد وحدات اجتماعية تأخذ بعين االعتبار متطلبات ن اإحيث 

 المجتمع، وتراعي ااثار الناتجة عن اتخاذ قراراتها.

يدعو إلهى ضهرورة تهوازن الشهركة بهين مصهالحها ومصهالي :  واالجتماعي –النمط االقتصادي  .3

 المجتمع، باعتبار أنها تمثل مصالي عديدة.

عهههههة بضهههههرورة الهههههدور الهههههذي يلعبهههههه القطهههههاع الخههههها  فهههههي العمليهههههة االقتصهههههادية ازدادت القنالقهههههد 

مسههههووليات اجتماعيههههة تجههههاه المجتمعههههات علههههى المسههههتوى مههههن مهههها يترتههههب عليههههه و واالجتماعيههههة، 

علههى إدارة القطههاع الخهها  فاشقليمههي، وتجههاه العههاملين والمسههتهلكين علههى المسههتوى المحلههي. لههذا 
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تقهههديم اشدارة الرشهههيدة والشهههفافية، ومراعهههاة عهههدم إلحهههاق  ن خهههاللمهههالعمهههل بتوقعهههات الهههرأي العهههام 

 الضرر بالبيئة والعاملين والمستهلكين.

 مبادئ المسؤولية االجتماعية: 1.2.8

 (:33  ، 2711 )محاد، وهي، رئيسة ة مبادئترتكز المسوولية للموسسة على تسع

 ( عادة اإلصالح البيئي   :(Environmental Restorationالمبدأ األول :الحماية وا 

صههالحها، يههدعو إلههى أن تقههوم الموسسههة علههى حمايههة البيئههةو  والتههرويج للتنميههة المسههتدامة فيمهها  وا 

دماج ذلك في العمليات اليومية. ،يتعلق بالمنتجات والعمليات والخدمات واألنشطة األخرى  وا 

 ــــات ــــيم واألخالقي ــــاني: الق ــــدأ الث تعمههههل بموجبههههه الموسسههههة علههههى تطههههوير و  :(Ethics) المب

نفاذها مواصفات والممارسات األخالقية المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الحق والمصلحةال  .وا 

 :والمحاســـبة المســـاءلة المبـــدأ الثالـــث (Accountability):  إبهههدا   ههههذا المبهههدأ يسهههتوجبو

وفتهرات زمنيهة ألصهحاب الشهأن  رقالرغبة الحقيقهة فهي الكشهع عهن المعلومهات واألنشهطة بطه

 التخاذ القرارات.

  ــ عمههل علههى الموازنههة فههي وي :(Empowerment) تقويــة وتعزيــز الســلطات دأ الرابــع:المب

سهههههتراتجية واشدارة اليوميهههههة بهههههين مصهههههالي المسهههههتخدمين والعمهههههال  والمسهههههتثمرين اال األههههههداع

 ن أصحاب الشأن.موغيرهم  ،والمزودين والمجتمعات المتأثرة

 :المبدأ الخامس( األداء المالي والنتائجFinancial Performance and Results): 

 ،مههال بمعههدل عائههد تنافسههيالبههرأس يههن  علههى ان تعمههل الشههركة علههى تعههويه المسههاهمين 

تكهههون  و، علههى الممتلكههات واألصهههول واسههتدامة هههذه العائههداتذاتههه بينمهها تحههافظ فههي الوقهههت 

 سياسات الموسسة هادفة إلى تعزيز النمو على المدى الطويل.
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 :عمـلمواصـفات موقـع ال المبـدأ السـادس (Workplace Standards): ن تهرتبط أ وههو

علهههى المسهههتويات  وتطويرهههها أنشهههطة الموسسهههة بهههإدارة المهههوارد البشهههرية لترقيهههة القهههوى العاملهههة

 ،يمثلههون شههركا  قيمههين فههي العمههل مههع األخههذ بعههين االعتبههار أن العههاملينيههة نهالشخصههية والم

 ،جههور التنافسههية والمنهههافعفههي ممارسهههات عادلههة فههي العمهههل واأل بمهها يسههتوجب احتهههرام حقههوقهم

 منة وصديقة وخالية من المضايقات.آوبيئة عمل 

 ( المبــدأ الســابع العالقــات التعاونيــةCollaborative Relationships): ن تتسههم هههو أ

وتعمههل علههى ترقيههة متابعههة المسههوولية لهههوال   ،الموسسههة بالعدالههة واألمانههة مههع شههركا  العمههل

 الشركا .

 ت ذات الجـودة والخـدماتالمبـدأ الثـامن: المنتجـا ((Quality product and services :

وتعمهههل  ،تحههدد الموسسهههة وتسههتجيب الحتياجهههات وحقههوق الزبههائن والمسهههتهلكين ااخههرينوفيههه 

بمههها فهههي ذلهههك االلتهههزام الشهههديد برضههها  ،علهههى تقهههديم أعلهههى مسهههتوى للمنتجهههات وقيمهههة للخهههدمات

 وسالمة الزبائن.

  :االرتبـاط المجتمعـيالمبدأ التاسع (Community Involvement ):  تعمهل الموسسهة و

تتميهز بالحساسهية تجهاه ثقافهة و  ،على تعميق عالقات مفتوحة مع المجتمهع الهذي تتعامهل معهه

يجابيهة والتعهاون شتلعب الموسسة في هذا الخصو  دورا  يتسم باو  واحتياجاته، هذا المجتمع

 عمال.فضل للحياة وممارسة األالمكان األوالمشاركة حيثما يكون ممكنا في جعل المجتمع 

 :منطلقات تحقيق المسؤولية االجتماعية 1.1.2

اهتمامههات المنظمهات سههوا   الحكوميهة أو الخاصههة، صهغيرة كانههت أم كبيهرة تجههاه المجتمهع مههن تتبلهور 
  :(21  ، 2717ناحيتين، هما )عواد، 

 .تحقيق تنمية مستدامة 
 هة المخاطر والحفاظ على بقائه.تمكين المجتمع وتطويره واستثمار إمكاناته لموج 



29 
 

 :عناصر المسؤولية االجتماعية 1.1.12

منظمههههات األعمههههال تمههههارس العديههههد مههههن المسههههووليات  فههههي كههههونتعههههددت اارا  مههههن قبههههل البههههاحثين 

لبعه الممارسات التي تقوم بها المنظمهات، وتهم تصهنيفها إلهى عهدة  ا  االجتماعية؛ لكن هناك إجماع

واشنسهههانية تجهههاه المجتمهههع المحلهههي، والمهههوظفين، والزبهههائن، والمهههوردين، منهههها: األخالقيهههة،  ،مجهههاالت

 :(2711)الحوري، وآخرون،  ؛(2711كما أوردها )األسمري،  ،نيوالبيئة، والمساهم

يعهههد المجتمهههع المحلهههي بالنسهههبة لمنظمهههات و   المســـئولية االجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع المحلـــي: .2

، وههذا يتطلهب منهها مضهاعفة وتعزيزها عالقة معهاألعمال شريحة مهمة إذ تتطلع إلى تجسيد ال

تشههمل المسهاهمة فهي دعههم  التهي مهن خههالل بهذل المزيهد مههن الرفاهيهة العامهة،و نشهاطاتها تجاههه، 

نشهههها  الحههههدائق والمنتزهههههات، والجسههههور، والطرقههههات، وغههههرس األشههههجار علههههى  البنيههههة التحتيههههة، وا 

مشهههكلة البطالهههة، ودعهههم موسسهههات األرصههفة والمستشهههفيات، واألنديهههة، والمسهههاهمة فهههي الحهههد مهههن 

المجتمههع المههدني، ودعههم ذوي االحتياجههات الخاصههة، والههدعم المتواصههل ألنشههطة التعلههيم ومراكههز 

 البحوث.
 

البهد أن تههتم منظمهات األعمهال بهرأس المهال البشهري و  :المسئولية االجتماعيـة تجـاه المـوظفين .1

رقيهههة، وتهههدريب وتطهههوير فهههر  للتو مجزيهههة،  وتنميتهههه، وذلهههك مهههن خهههالل تحقيهههق رواتهههب وأجهههور

جهازات مدفوعهة ينمستمر  ، وتحقيق العدالة الوظيفية، وظهروع عمهل مناسهبة، ورعايهة صهحية، وا 

سكان للعاملين.  األجر، وا 
 

ويههتم التركيههز علههى هههذه الشههريحة مههن خههالل تحقيههق  المســئولية االجتماعيــة تجــاه المســاهمين: .3

ورة ذهنيهة جيهدة للمنشهأة فهي بيئتهها، أكبر ربي، وتعظيم قيمة األسهم والمنشهأة ككهل، وتكهوين صه

 ، والعمل على زيادة حجم مبيعاتها.أصولهاوحماية 
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وذلههك مههن خههالل الحههد مههن تلههوث الهههوا  والمهها  والتربههة،  :المســئولية االجتماعيــة تجــاه البيئــة .1

غيهههر المتجهههدد منهههها، وتطهههوير المهههوارد وصهههيانتها،  خاصهههة ،واالسهههتخدام األمثهههل والعهههادل للمهههوارد

 زيادة المساحات الخضرا .والتشجير و 
 

تعهد ههذه الشهريحة مهن المجتمهع ذات أهميهة كبيهرة لكهل المنظمههات، و   :المسـئولية تجـاه الزبـائن .5

ومههههن األدا  االجتمههههاعي الموجههههه لهههههذه الشههههريحة تقههههديم المنتجههههات بأسههههعار ونوعيههههات مناسههههبة، 

تقهديم إرشهادات باشضهافة إلهى  ،وتقهديم منتجهات صهديقة وآمنهة ،واشعالن لهم بكل صدق وأمانة

واضهههحة بشهههأن اسهههتخدام المنهههتج، والتهههزام المنظمهههات بمعالجهههة األضهههرار التهههي تحهههدث بعهههد البيهههع 

ههههذا باشضهههافة إلهههى االلتهههزام األخالقهههي بعهههدم خهههرق قواعهههد العمهههل  ،وتطهههوير مسهههتمر للمنتجهههات

 .(2778)حداد وسويدان،  االحتكارك
 

ـــة تجـــاه المـــوردين .6 عالقهههة  عمهههالاألمهههوردين ومنظمهههات العالقهههة بهههين ال :المســـئولية االجتماعي

يتوقهههههع المهههههوردون أن تحتهههههرم منظمهههههات األعمهههههال تطلعهههههاتهم ومطهههههالبهم  لهههههذامصهههههالي متبادلهههههة، 

المشههههروعة، وذلههههك مههههن خههههالل االسههههتمرار فههههي توريههههد أنههههواع المههههواد األوليههههة الالزمههههة للعمليههههات 

ت فههي موعههدها، باشضههافة إلههى تسههديد االلتزامهها ،اشنتاجيههة، وأن تكههون األسههعار عادلههة ومقبولههة

 (.2773)الغالبي والعامري،  والصدق في التعامل

االجتماعيههة م كملههة بعضههها بعضهها، حيههث ت عتبههر  المسههوولية تالحههظ الباحثههة ممهها سههبق أن مجههاالتو 

 شنسهههاناللمحافظهههة علهههى حقهههوق اشنسهههان، فنظافهههة البيئهههة ههههي ضهههمان لصهههحة البيئهههة الجهههز  الحيهههوي 

 ني تقديم خدمات متعددة المجاالت.الجز  يع، وقيام الشركات بحماية هذا وحياته
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 :أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات  1.1.11

بعادهههها االقتصهههادية والبيئيهههة واالجتماعيهههة ذات مهههردود يحقهههق أد تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة بتعههه

ع للمنظمههة قيمههة عاليههة، ويحقههق لههها فوائههد متعههددة، فههي مقههدمتها تحسههين صههورة المنظمههة فههي المجتمهه

ممهها يههودي إلههى زيههادة القههدرة  التنافسههية وزيههادة قههدرتها علههى  ،وترسههي  المظهههر االيجههابي لههدى العمههال 

 (.176   ،2712 رشيد،و  المنافسة أمام الموسسات المماثلة، وزيادة حصتها السوقية )دادن

ولية ووصلت المسو  ،المسوولية االجتماعية برنامجا رئيسا من برامج الكثير من الموسسات وأصبحت

االجتماعيههة فههي أهميتههها لههدى الكثيههر مههن الموسسههات إلههى المسههاواة مههع البههرامج االقتصههادية األخههرى 

(Quairel-lanoizeleek,2011,p77-98). 

المسوولية االجتماعية وفوائدها للشركات في كثير من الدراسات، فقط توصلت دراسة  وظهرت أهمية

(Husted& Allen,2006,p838-849  إلى أن المسو) كبهر أولية االجتماعية تعطهي الشهركة قهدرة

علههى اسههتقطاب المههوظفين واشبقهها  علههيهم، وتحسههين العائههد علههى االسههتثمار نتيجههة لتحسههين الصههورة 

وتظهههر أهميههة المسههوولية االجتماعيههة للشههركات والمجتمههع والدولههة  ،الذهنيههة للشههركة لههدى المسههتهلكين

 على حد سوا  في األمور التالية:

 ة:بالنسبة للشرك .2

يجهابي لهدى المجتمهع مهن خهالل قيامهها صهورتها الذهنيهة وترسهي  مظهرهها اشالشهركات بتحسهين  تقوم

من منطلق مبادرات تطوعية للمجتمع، وهذا بدوره يهودي إلهى بهث روح التعهاون، وزيهادة  ،بمسوولياتها

ام ومهههههن خهههههالل االلتهههههز  ،(2717)الغهههههالبي والعهههههامري، لتهههههرابط بينهههههها وبهههههين اشطهههههراع ذات المصهههههلحةا

 &Jinدي إلى تحقيق ميزة تنافسية)و بالمسوولية االجتماعية في جميع جوانب العمليات في الشركة ي

Drozdenko,2010 التهي تلتهزم تجهاه المجتمهع الكفهوة (، باشضافة إلى استقطاب العناصهر البشهرية
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 سهههرج،خاصهههة بالنسهههبة للقطهههاع الخههها  )األ ،ب العناصهههر البشهههرية المتميهههزةذالهههذي تعمهههل بهههه، وتجههه

2711.) 

 بالنسبة للمجتمع: .1

والههذي بههدوره يحقههق العدالههة  تقههوم المسههوولية االجتماعيههة علههى مبههدأ الشههفافية والصههدق فههي التعامههل،

وزيهههههادة التكافهههههل  وتنميهههههة الرفاهيهههههة االقتصهههههادية وتحقيقهههههها للمجتمهههههع، االجتماعيهههههة وتكهههههافو الفهههههر ،

الشههههركات عههههن  وت عبههههر ،رابطههههه، ممهههها يزيههههد مههههن ازدهههههاره وتجمههههيعهم االجتمههههاعي بههههين أفههههراد المجتمههههع

تشههههغل ذوي  حيههههث ،ن خههههالل أنشههههطتها التههههي تحقههههق الفائههههدة للمجتمههههعمههههمسههههووليتها تجههههاه المجتمههههع 

عطها  الفرصهة لطلبهة الجامعهات للتهدريب، والمسهاهمة فهي الرعايهة الصهحية، و االحتياجات الخاصة،  ا 

 .(13 ، 2712بن مسعود وكنوش، اودعم الجمعيات الخيرية)

 :بالنسبة للدولة .3

المسوولية االجتماعية من المهام األساسية للدولة، حيهث يتطلهب منهها تقهديم الخهدمات الصهحية،  ت عد  

عليها يودي إلى عجزهها عهن القيهام بواجبهها تجهاه  عبئا   يش كل واالجتماعية، مماوالتعليمية، والثقافية، 

وليتها تجههاه البيئههة لكههن عنههد قيههام الشههركات بواجبههها االجتمههاعي ومسههو و المجتمههع فههي بعههه األحيههان، 

ن هههذا يههودي إلههى تخفيههع أعبهها  الدولههة، كمهها يههودي التههزام الشههركات بمسههووليتها البيئيههة إوالمجتمههع، فهه

سهاهمة العادلهة فهي تحمهل التكهاليع االجتماعيهة والبيئيهة )الغهالبي مبسهبب ال ،إلى تعظهيم عوائهد الهدول

 (.2717والعامري، 
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 :ة للشركاتعوامل نجاح المسؤولية االجتماعي  1.1.11

حتى تنجي هذه الشركات في تطبيق المسوولية االجتماعية هناك العديد من العوامل الرئيسية التي   

مههها يلهههي يجهههب إعهههدادها وتنظيمهههها قبهههل الشهههروع فهههي إطهههالق ههههذه البهههرامج وفهههي مقدمهههة ههههذه العوامهههل 

 (:167،   2776)الصيرفي، 

  عيههة نحههو المجتمههع، وأن تكههون هنههاك بقضههية المسههوولية االجتما منظمههة األعمههالضههرورة إيمههان

، مرورا  بمديريها التنفيهذيين، المنظماتفيها ابتدا  من أصحاب  مسئولقناعة ويقين من قبل كل 

وانتها  بالموظفين حول أهمية هذا الدور، وأنهه أمهر واجهب علهى كهل شهركة تجهاه المجتمهع الهذي 

  .اخر به وتعتبره واجبا  عليهتعيش فيه، وهو أمر ال تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفت

  بتحديههد رويهههة واضههحة نحهههو الههدور االجتمهههاعي الههذي تريهههد أن تتبنههاه والقضهههية  المنظمهههةأن تقههوم

الرئيسية التي ستهتم بالعمل علهى المسهاهمة فهي معالجتهها والمبهادرة التهي سهتقدمها للمجتمهع بهدال  

 .من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة

 المنظمهةيهتم متابعتهه مهن قبهل رئهيس  المنظمهاتط جز ا  رئيسيا  مهن أنشهطة أن يصبي هذا النشا ،

كمهها يههتم متابعههة النشههاط التجههاري، وتوضههع لههه المخططههات المطلههوب تحقيقههها تمامهها  كمهها توضههع 

  .مخططات المبيعات وغيرها من األنشطة التجارية

 ط، وتحههدد لههه األهههداع يجههب علههى الشههركة أن تخصهه  مسههووال  متفرغهها  تفرغهها  كههامال  لهههذا النشهها

والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة باشدارة العليا ويمني الصالحيات المطلوبة، وأن يكون له 

 .دور رئيسي وفاعل على مستوى الشركة

   الراغبههة فههي االنطههالق فههي بههرامج المسههوولية  منظمههات األعمههالمههن أكبههر المعوقههات التههي تواجههه

ي االنطهالق مهن خهالل مشهاريع كبيهرة وضهخمة وذات أرقهام االجتماعية، رغبة ههذه الموسسهات فه

عالية، وال ضرر في أن توضع هذه األهداع على المدى البعيد، ولكن حتى يهتم البهد  فهي مثهل 
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هههذه البههرامج يجههب أن تكههون االنطالقههة مههن خههالل أهههداع صههغيرة ومحههدودة تكبههر بمههرور األيههام 

 .لتحقق المشاريع والبرامج الكبيرة

 م اشعهههالن عهههن البهههرامج االجتماعيهههة إال بعهههد انطالقهههها، فكثيهههر مهههن البهههرامج الحهههر  علهههى عهههد

االجتماعية التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة المسوولين عنها على تنفيذها طبقا  

 .لما تم اشعالن عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في توقع البرنامج

 البيئهههة نظمههة مهههع تبنههي السياسههات الالزمههة للتعامههل مههع إجههرا  مراجعههة بيئيههة اثههار مخرجههات الم

والنواتج العرضية وترشيد االستهالك لمصادر الطاقة وكل ما يتعلق باالستخدام اامهن لمنتجهات 

 .المنظمة المعنية

 لهديها يصهبي أن علهى األعمهال منظمهات تسهاعد أن الممكهن مهن فإنهه العوامهل مهن ذكهره سهبق مهام

 منهه جهز ا وتصهبي ،وتنميتهه تطهويره فهي سههمت  و  ،مجتمعهها تخدم خاللها من التيو  ،اجتماعية برامج

 .للمجتمع المفيدة االجتماعية المشاركة إلى األرباح تحقيق رويتها زو وتتجا

 

 :االجتماعية ةبالمسؤوليالمزايا التي تحققها منظمات األعمال بالتزامها  1.1.11

( 2712على الشركات كما يرى الخشروم وآخرون )تشير التجارب الدولية إلى أن المزايا التي تعود  
 هي:

 .تحسين سمعة الشركات والنجاح في تقديم الخدمة 

 التزام الشركات بالمسووليات االجتماعية يمثل عنصر جذب أمام العناصر البشرية. 

  إدارة المخههاطر االجتماعيههة التههي يترتههب علههى قيههام الشههركات بنشههاطها االقتصههادي، والمتمثلههة

 م البيئي، واحترام قوانين العمل، والمواصفات القياسية.في االلتزا
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 :دور القطاع الخاص الفلسطيني في المسؤولية االجتماعية  1.1.11

 ،إن وضههعية القطههاع الخهها  فههي فلسههطين تولههد القناعههة بأهميههة دور هههذا القطههاع التههاريخي الم شههرع

فهي ظهل مها  ،انفكهت تهزداد أهميهةخاصة في تبادل اارا  والتجارب وتعميق الروى حول مواضهيع مها 

بتنكههره للحقههوق  ،نشهههده اليههوم مههن تغيههرات فههي األراضههي الفلسههطينية تميههزت باشههتداد وتيههرة االحههتالل

 لالقتصهههاد الفلسهههطيني.كافهههة ة دائمهههة علهههى القطاعهههات الرئيسههه الفلسهههطينية بفهههره سياسهههة عقابيهههة

                 )10/3/2017-http://www.swot.ps/atemplate.php?id=1859)  

وسسهات القطهاع الخها  فهي فلسهطين بهأن لهها دورا فهي اشنعهاش االقتصهادي، لمها ممع ذلك تتميهز و 

تتميههز بههه هههذه الموسسههات، فهههي األكثههر إنتاجيههة فههي فلسههطين، وتتسههم بالقههدرة علههى مواجهههة األزمههات 

 .(0  ، 2718)حلس، ثارها. آن موالتعافي 

لية االجتماعيههة إلههى ويعههزو كثيههر مههن المختصههين عههدم وجههود مفهههوم متكامههل وناضههج لمفهههوم المسههوو 

 ة،غيههههاب األطههههر التشههههريعية والتنظيميههههة القههههادرة علههههى ترسههههي  الفهههههم وتعزيههههزه المسههههوولية االجتماعيهههه

تتخههههذ الطههههابع العشههههوائي و  ،فههههي هههههذا المجههههال ال تعههههدو اجتهههههادات متواضههههعة الخجولههههةوالممارسههههات 

ل صهندوق خها  فة مهن خهالوواضحة وشهفا ةوفق موازنات معلن منهجمالغير المنظم أو واشنساني 

 (.6  ،2776الجتماعية )شاهين، اللمسوولية 

لهههذلك يقتصهههر دور موسسهههات القطهههاع الخههها  علهههى تبنهههي بهههرامج عمهههل علميهههة محهههددة فهههي مجههههال 

( ألنها تعمهل  علهى 11 ، 2011يمكن تقييمها وقياس مردودها )األسرج،  ،المسوولية االجتماعية

تحسههههين سههههمعة و ود المههههادي واألدا  المنظههههور، تحقيههههق مزايهههها عديههههدة للموسسههههة ومنههههها : زيههههادة المههههرد

 طهراعح التعاون والترابط بين مختلع األبث رو و مام العمال  والعاملين، أخاصة صورتها و الموسسة 

وبنهها  عالقههات وجههذبها هم، واسههتقطاب الكفهها ات البشههرية ئسههة، وزيههادة وال  العههاملين وانتمههافههي الموس

 .(2718)الجعبري، قوية مع الحكومات 

http://www.swot.ps/atemplate.php?id=1859-10/3/2017
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 :آليات تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين  1.1.11

القطههههاع الخهههها  الفلسههههطيني دورا  مهمهههها  فههههي التنميههههة  يلعبببب فههههي ظههههل تنههههامي القناعههههة بضههههرورة أن 

االقتصادية، فإن هذا يترتب عليه مسهووليات اجتماعيهة وعهدم الوقهوع عنهد حهد التبرعهات والمسهاهمة 

الحمههالت التطوعيههة التههي تقههوم بههها هههذه الموسسههات، بحيههث تشههمل المسههوولية فههي األعمههال الخيريههة و 

لة  اشنسهان، وتعزيهز النزاههة والمسها االجتماعية لموسسات القطاع الخا  الفلسطيني مراعاة حقهوق

ومنع التلهوث مهن خهالل مسهاهمة موسسهات  ،والحكم الصالي ومحاربة الفساد، والمحافظة على البيئة

باشضافة إلى مساهمة القطهاع الخها  فهي التشهغيل كونهه يعهد  ،ألنشطة البيئيةالقطاع الخا  في ا

 .(11  ، 2718)حلس،  من مصادر التنمية االقتصادية ا  مصدر 

وعليهههه فهههإن تعزيهههز المسهههوولية االجتماعيهههة لموسسهههات القطهههاع الخههها  فهههي فلسهههطين يتطلهههب شهههراكة 

ع الخا ، وموسسات المجتمع المدني حقيقية بين جميع أطراع التنمية )الحكومة، وموسسات القطا

واشعالم(، ولكهل طهرع مهن ههذه األطهراع دوره المنهوط بهه لتعزيهز المسهوولية االجتماعيهة لموسسهات 

 القطاع الخا  الفلسطيني على النحو التالي:

 :دور الحكومة .2

إن تفعيل دور الحكومة في تعزيز المسوولية االجتماعية لموسسات القطاع الخها  ، يتطلهب مها 

 (: 10  ، 2011لي )األسرج، ي

التهههي تتبنهههى المسهههوولية و  وتشهههجيعها، تقهههوم الحكومهههة علهههى حهههث موسسهههات القطهههاع الخههها  -

االجتماعيهههههة مهههههن خهههههالل تهههههوفير البنيهههههة التحتيهههههة الالزمهههههة ألدا  موسسهههههات القطهههههاع الخههههها  

وبشكل خا  تهوفير الدراسهات والمعلومهات علهى ضهو  االحتياجهات  ،للمسوولية االجتماعية

 للمجتمع. الفعلية
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تقههههوم الحكومههههة بتسههههيير اشجههههرا ات المرتبطههههة بههههأدا  موسسههههات القطههههاع الخهههها  للمسههههوولية  -

عفهههههها ات ضههههههريبية ومههههههني امتيههههههازات خاصههههههة  االجتماعيههههههة، مههههههن خههههههالل تقههههههديم محفههههههزات وا 

 على ضو  تميزها في المسوولية االجتماعية. ،بالمناقصات الحكومية للموسسات

ة الحقيقيههة بههين القطههاعين العههام والخهها  فههي مجههال تقههوم الحكومههة بتشههجيع وتفعيههل الشههراك -

 المسوولية االجتماعية.

مههني الجههوائز المعنويههة لموسسههات القطههاع الخهها  لتشههجيع الموسسههات علههى المسههاهمة فههي  -

تههوفير المنههام المالئههم لموسسههات القطههاع الخهها  لممارسههة و  ،بههرامج المسههوولية االجتماعيههة

 لية. نشاطها ومواجهة تحديات المنافسة والدو 

 :دور مؤسسات القطاع الخاص .1

يقتصر دور موسسات القطاع الخا  على تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسهوولية 

، 2011يمكن تقييمها وقياس مردودها، ولتفعيل هذا الدور يتطلب ما يلي )األسرج،  ،االجتماعية

   11:) 

بتحمهل  ،ياسهتها الخاصهةتوكد كل موسسة من موسسات القطاع الخا  الفلسهطيني علهى س -

مهع مراعهاة حمايهة أصهول الموسسهة واحتهرام  ،المسوولية االجتماعية تجاه أصحاب المصهالي

 حقوق أصحاب المصالي.

ومحاربهة البطالهة مهن  ،مساهمة موسسات القطاع الخا  الفلسطيني في التنمية االقتصادية -

الوحيههد لحههل مشههكلة باعتبههاره المههالذ  ،خههالل خلههق فههر  عمههل جديههدة للعههاطلين عههن العمههل

 البطالة في فلسطين.

مههن مجههرد  ،تطههوير ثقافههة المسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها  الفلسههطيني -

المشههاركة فههي األعمههال الخيريههة والتبرعههات والحمههالت التطوعيههة إلههى المسههاهمة الفعليههة فههي 
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مهههههدني لتعزيهههههز تبنهههههي المبهههههادرات التهههههي تطلقهههههها موسسهههههات المجتمهههههع الو  ،التنميهههههة المسهههههتدامة

سههتراتيجية مههع مختلههع القطاعههات وفئههات وذلههك لتحقيههق الشههراكة اال ؛المسههوولية االجتماعيههة

ضهههرورة التهههزام موسسهههات القطهههاع الخههها  الفلسهههطيني بمجموعهههة مهههن القواعهههد ع مههه المجتمهههع

األخالقيههة التههي تحههددها مجههالس إدارات هههذه الموسسههات ويقرههها حملههة األسهههم ويههتم إعالنههها 

 بتطبيقها. ،تلتزم الموسساتبكل شفافية و 

تقهههههوم موسسهههههات  القطهههههاع الخههههها  الفلسهههههطيني بإعهههههداد توجيههههههات استرشهههههادية للمسهههههوولية  -

أثنا  ممارسة القطهاع الخها  في مراعاة حقوق اشنسان واالعتبارات البيئية مع  االجتماعية

 سات.األمر الذي يودي إلى تحقيق المسوولية االجتماعية لهذه الموس ،لنشاطها االقتصادي

وأن تسهههعى جاههههدة لتلبيهههة  ،تههههتم موسسهههات القطهههاع الخههها  بتلبيهههة التزاماتهههها تجهههاه عمالئهههها -

 رغباتهم وحماية حقوقهم.

موسسههههههات القطههههههاع الخهههههها  الفلسههههههطيني البههههههرامج التنمويههههههة واالجتماعيهههههههة  يبنههههههتضههههههرورة  -

جهة مهن واشنسانية للفئات المحتا ،والتطوعية ،والثقافية ،الصحية :واالقتصادية في المجاالت

 شرائي المجتمع.

 :دور المجتمع المدني .3

يعتمههد دور المجتمههع المههدني فههي مجههال المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها  القيههام 

 (: 2011، زغبباألعمال التالية )

ومحاولهة  ،تنظيم حمالت واسعة النطهاق  للتهرويج لمفههوم المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات -

مههل للمسههوولية االجتماعيههة، وذلههك للعمههل علههى زيههادة الههوعي لههدى تحديههد مفهههوم واضههي ومتكا

موسسههات القطههاع الخهها  الفلسههطيني، بأهميههة هههذه البههرامج وأثرههها علههى أربههاح الموسسههات 

 على المدى المتوسط والطويل.
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تحديد أولويات التنمية التي يتعين على موسسات القطاع الخا  الفلسطيني التركيهز عليهها  -

 واستهدافها.

سهوولية االجتماعيهة كة موسسات القطهاع الخها  الفلسهطيني والحكومهة علهى تحمهل الممشار  -

ة والحكهم الصهالي ومحاربهة  لة واقعيهة لتعزيهز النزاههة والمسهاستراتيجية وطنيامن خالل بنا  

 الفساد.

 .عايير أدا  المسوولية االجتماعيةتنظيم ورش عمل تضم صناع القرار لتحديد م -

 :دور اإلعالم .1

بأهميهة كبيهرة،  الجتماعيهة لموسسهات القطهاع الخها ر اشعالم في تعزيهز المسهوولية ايكتسب دو 

وتتجلهههى أهميتهههه مهههن خهههالل الوسهههائل المتعهههددة التهههي يمتلكهههها لنشهههر مفهههردات الهههوعي بالمسهههوولية 

وتسليط الضو  على فوائدها ودورها في تحقيق التنمية،  ولتفعيهل ههذا الهدور يتطلهب  ،االجتماعية

 (: 2011، زغب) ( ؛2011ج، ما يلي:)األسر 

مههن  ،تفعيههل دور اشعههالم فههي نشههر المسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها  -

خهههالل اشعهههالن عهههن الجههههود االجتماعيهههة التهههي تبهههذلها أي موسسهههة مهههن موسسهههات القطهههاع 

وذلك من أجل خلق نوع من المنافسة بين هذه الموسسات لتحقيق أكبر  ،الخا  الفلسطيني

 المنفعة للمجتمع .قدر من 

ضرورة التغطية اشعالمية الجيدة لكافة الموتمرات والندوات والهورش والمبهادرات الهادفهة إلهى  -

ومبادئها الصهحيحة والمجهاالت المرتبطهة بهها،  ،نشر ثقافة المسوولية االجتماعية للموسسات

عطائههههها مسههههاحة واسههههعة فههههي وسههههائل اشعههههالم المحليههههة حههههافزا  والتههههرويج لههههها لتكههههون  كافههههة وا 

 لموسسات القطاع الخا .
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 المبحث الثاني: مجموعة االتصاالت الفلسطينية  1.1

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية  1.1.1

مجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينية رائههههدة قطههههاع االتصههههاالت فههههي فلسههههطين، وتتصههههدر تههههوفير أحههههدث 

تأسسههت المجموعههة  ،سههطينيةالخههدمات والتقنيههات وفههق المعههايير والمواصههفات العالميههة فههي السههوق الفل

كشههههركة مسههههاهمة عامههههة، لتههههوفر خههههدمات االتصههههاالت الثابتههههة، والخلويههههة، وخههههدمات  (1663)عههههام 

التطههههورات والتطبيقههههات التكنولوجيههههة مههههن أجههههل بنهههها  المسههههتقبل  إلههههى تطويههههع آخههههراشنترنههههت، إضههههافة 

فههي فلسهطين مههن وتعتبههر مجموعهة االتصههاالت الفلسهطينية المنشههأة األولهى  ،التكنولهوجي فههي فلسهطين

 حيث القدرة التوظيفية ضمن موسسات القطاع الخا  الفلسطيني.

فههي ورد % مههن القيمههة السههوقية اشجماليههة لبورصههة فلسههطين كمهها 37ويمثههل سهههم بالتههل مهها نسههبته  

مليون دينار  8.0أنفقت مجموعة االتصاالت الفلسطينية ما يقارب و  .(2718)نهايههة أيار من العام 

 في مجال المسوولية االجتماعية. (2713)أردني خالل العام 

سهتراتيجيتها وتطلعاتهها، حيهث ابمها يهتال م مهع  ،وتعمل المجموعة على توسيع استثماراتها الخارجيهة 

% من شركة فيتل التهي تخهت  باالسهتثمار فهي قطهاع االتصهاالت، وتحديهدا  فهي األسهواق 23تمتلك 

فريقيا.كرد :مثل ،الناشئة  ستان العراق، والشرق األوسط، وا 

(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017) 
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 شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية: 1.1.1

طينية، مهع شهركة االتصهاالت الفلسه (1660)بدأت مجموعهة االتصهاالت عملياتهها فهي فلسهطين عهام 

تقهدم المجموعهة حالهة الخهدمات الفنيهة إلهى المسهتخدم النهههائي و العامهة.  (shareholding) وشهركة

تشههمل: الخههدمات المحليههة والدوليههة الهههاتع الثابههت، واشنترنههت،  ،متنوعههة مههن الخههدماتالالفلسههطيني 

مههن تحقيههق . وقههد تمكههن الفريههق الثالههثواتصههاالت البيانههات، خههدمات الهههاتع النقههال وخههدمات الجيههل 

مهن خهالل االسهتثمار بحكمهة فهي التقنيهات الحديثهة  telecommunication أعلهى معهايير الخهدمات

موسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية، ، و والبنية التحتية لالتصاالت وتنمية الموارد البشرية

 .الذراع التنموي لمجموعة االتصاالت الفلسطينيةو 

وخدمهة خهط النهت فهائق  ،تقهدم خهدمات الههاتع الثابهت شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( .1

 وخدمات قطاع األعمال، وغيرها من الخدمات المضافة. ،السرعة

المسهههتثمر األكبهههر فهههي قطهههاع  Paltel)) عامههها ، وشهههركة االتصهههاالت الفلسهههطينية 27منهههذ أكثهههر مهههن ف

والهههذي بههدوره يعتبهههر القطههاع األكثهههر تطههورا  فهههي قطاعههات البنيهههة  ،لوجيههها المعلومههاتاالتصههاالت وتكنو 

ببنهها  البنيههة التحتيههة للشههبكة الفلسههطينية  (Paltel) تعهههدت فمنههذ اللحظههة األولههى ،التحتيههة الفلسههطينية

وقامههت علههى مههدار تلههك األعههوام باسههتثمار مئههات ماليههين الههدوالرات لنشههر  ،وتجهيزههها بصههورة متطههورة

وخهدمات  ،ومنهها: االتصهاالت الثابتهة ،خهدمات متنوعهة (Paltel) تقهدمو  ،ها من رفي إلهى جنهينشبكت

وغيرههها مههن الخههدمات المضههافة، باشضههافة لتقههديم خههدمات المبيعههات  ،وتراسههل المعطيههات ،نترنههتاش

 بالجملة لكبرى شركات االتصاالت العاملة في الشرق األوسط.

(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017) 
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 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين. .1
 (2717)مليهههون مشهههترك، وفهههي شههههر نيسهههان مهههن عهههام تخطّهههت "جهههّوال" حهههاجز  2770ة عهههام بنهايههه

، بعهد أن أثبتهت ا  مشترك 250375777اتها ألكثر من مليوني مشترك، لتقّدم اليوم خدمتخطت حاجز 
 الفئات واألفرادبقدرتها الفائقة على مّد جسور الثقة والكفا ة واالعتمادية مع المجتمع، عبر اهتمامها 

 .جميعهم

فههي وقههت قصههير للغايههة مههن تحقيههق األهههداع التههي وضههعتها نصههب نجحههت "جههّوال"  ومنههذ انطالقتههها

% مهن السهوق الفلسهطينية، باشضهافة لحصهولها علهى شههادة "جهودة 00أعينها، بحصة سوقية تمثهل 

 (.2771)( عام ISO14001إدارة البيئة" العالمية )

 15777مركزا  مجهزة على أعلهى المسهتويات، وأكثهر مهن  26وعبر شبكة مراكز خدماتها التي تضم 

"جههّوال" مههن منفههذ بيههع فههي الضههفة وقطههاع غههزة، تمكنههت  175777مههوزع رئيسههي وفرعههي، وأكثههر مههن 

تأدية المهمة الصعبة، والتحّول إلى الذراع اليمنى لمشتركيها الذين يعتمدون عليها في التواصل فيمها 

نجاز أعمالهم.  بينهم وا 

مشهههغال ، فهههي أكثهههر مهههن  138وفّهههرت "جهههّوال" خدمهههة التجهههوال الهههدولي مهههع أكثهههر مهههن  اشضهههافة لهههذلكب

 فة وقطاع غزة.% من مناطق الض66دولة، وبمستوى تغطية يصل إلى 107

حققت كل ههذه اشنجهازات، رغهم الظهروع الصهعبة والمعوقهات العديهدة التهي تخطتهها "جهّوال"، لتثبهت  

نما إصرار مدروس على النجاح ومثابرة في الوصول إليه.  أن األمر ليس مصادفة، وا 

نهة أكبهر أسهواق التنهافس فهي مجهال االتصهاالت فهي الشهرق األوسهط، فهي ظهل هيم أحهددخلت  "جّوال" 

الشركات اشسرائيلية، التي تعمل بشكل غير شرعي داخل األراضي الفلسطينية، ولكنها أصّرت على 
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المضي قدما  لخدمهة مشهتركيها، والوصهول لمسهتوى الخدمهة االحترافهي الهذي ال يختلهع عهن المسهتوى 

 الذي تقدمه الدول األوروبية.

ت الشهههركة شعاقهههة نموهههها وحصهههر احتجهههزت السهههلطات اشسهههرائيلية معهههّدا (2771)وفهههي نهايهههة عهههام 

العتماد مقاسم اتصال لها في لندن، لتكهون أول شهركة  2773ما اضطر "جوال" في عام و شبكتها، 

 اتصاالت "خلوية" في العالم، تخدم مشتركيها عبر مقاسم تبعد آالع األميال عن مقرها.

ن تحقيق نجاحات متتاليهة م (1666)مّكنت جّوال منذ اللحظة التي بدأت فيها تقديم خدماتها عام تو 

وأثبتهت وجودهها كهأول شهركة لالتصهاالت الخلويهة فهي فلسهطين، وصهوال   وملموسة على أره الواقع،

 .2718مليون مشترك في عام  2.6الختيارها من ِقبل أكثر من 

(https://www.jawwal.ps//index.php?url=posts/view/186&lang=2-10/3/2017) 

 

 أكبر مزود لخدمات اإلنترنت في فلسطين. شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة( .3
وهي واحدة من شركات مجموعة االتصاالت الفلسهطينية،  (،2773)تأسست شركة حضارة في عام 

ضهارة " ههي نترنت مبتكرة وموثوقة وذات جودة عاليهة، واليهوم "حإتقديم خدمات  ستمرار علىباتعمل 

أكبر عدد مشهتركين، نترنت و إي فلسطين، صاحبة أكبر سعة وسرعة نترنت فالمزود األول لخدمة اش

ا  مهمهها  فههي بنهها  وتطههوير "حضههارة" دور  لعبههتو ،ألههع مشههترك 177حيههث تقههدم خههدماتها ألكثههر مههن 

نترنهههت و تكنولوجيههها المعلومهههات فهههي فلسهههطين، وحصهههلت علهههى ثقهههة مشهههتركيها خهههالل فتهههرة قطهههاع اش

إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني وخدمة  هقياسية، بخدمة انترنت تمتاز باالستقرار والجودة العالية

 العمال  السكنية والشركات على أعلى المستويات العالمية.

(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017)  

https://www.jawwal.ps/index.php?url=posts/view/186&lang=2
http://www.hadara.ps/
http://www.hadara.ps/
../../user/Desktop/(http:/www.paltelgroup.ps/#about
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الـذراع اإلعالمـي لمجموعـة  شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسـائط )بالميـديا( .1

 االتصاالت الفلسطينية.

، كمركز إعالمي تابع لمجموعة االتصاالت الفلسطينية ، حيث تعتبر  2771تأسست بالميديا عام 

أحد أكبر شركات اشنتاج وأبرز مزودي األخبار في فلسطين .تسعى بالميديا لتكون أكبر وأفضل 

مركز إعالمي في فلسطين ، وأن تصل لكل بيت فلسطيني من خالل الخدمات المميزة ذات الجودة 

التبادل اشخباري مع وكاالت األنبا  والمحطات الفضائية وشركات البث  العالية ، ومن خالل عملية

 (http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017)          الفضائي والمواقع اشخبارية.

 

  أول مركز اتصال متخصص في فلسطين. خدمات االتصاالت )ريتش(شركة ريتش ل .5

كأول مركز اتصال فلسطيني متخص  بتقديم باقة واسعة من  (2776)تأسست ريتش عام 

وخدمات العناية بالزبائن والمشتركين، وذلك من  ،وحلول مراكز االتصال ،والدعم ،خدمات اشسناد

 ،مكالمة يوميا 135777تخدم ريتش ما يقارب و  ،ليخالل المكالمات الصوتية وخدمات الرد اا

فرصة عمل للخريجين الجدد من  037كما توفر ريتش  ،والتي تخدم الزبائن المحليين والدوليين

الشباب الفلسطيني في ظل األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها المجتمع. حيث 

معية في مختلع التخصصات العلمية % من موظفي ريتش من حملة الشهادات الجا66أن 

من وظائفها لذوي االحتياجات الخاصة الذين أثبتوا قدرتهم  %3والمجتمعية. كما تلتزم يرتش بتوفير 

 (http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017)                 على المنافسة والتميز.

http://www.palmedia.ps/
http://www.palmedia.ps/
http://www.paltelgroup.ps/#about
http://www.reach.ps/
http://www.paltelgroup.ps/#about
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 :رؤية مجموعة االتصاالت الفلسطينية  1.1.1

مبادئنها، الت، وذلهك عبهر التزامنها بقيمنها و نلتزم بأن نبقى الخيار األول لمشتركينا في خدمات االتصها

تباعنا المعايير العليا في الممارسات اشدارية والعناية بالزبائن، وتوفير أفضهل خهدمات االتصهاالت او 

 قعنا كمجموعة اتصاالت رائدة في المنطقة.في فلسطين، لنحافظ على مو 

  (10/3/2017-http://www.paltelgroup.ps/#about) 

 من التحديات التي تواجه مجموعة االتصاالت:  1.1.1

 علهههى جودتههههها.الحصهههول علهههى التههههرددات اشضهههافية الالزمهههة للتوسههههع فهههي تقهههديم الخههههدمات والحفهههاظ 

لتههتمكن جههوال مههن تقههديم  ،(1G( والرابههع )3Gحصههول شههركة جههوال علههى تكنولوجيهها الجيههل الثالههث )و 

 ،أحهههههههههههدث الخهههههههههههدمات وصههههههههههههد المنافسهههههههههههة غيههههههههههههر الشهههههههههههرعية مهههههههههههن قبههههههههههههل الشهههههههههههركات اشسههههههههههههرائيلية

إلههى  اصههةالتغلههب علههى اشعاقههات اشسههرائيلية المتكههررة شدخههال المعههدات واألجهههزة إلههى فلسههطين وخو 

 .قطاع غزة

 :للمستقبل نظرة

تحقيق المزيد مهن النمهو فهي ظهل التطهوير المسهتمر الهذي تنظر مجموعة االتصاالت الفلسطينية إلى 

تعزيهز االسهتثمار و  ،ت الفلسهطينية فهي قطهاع االتصهاالتتتبناه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومها

 اصهةخ ،فهائق السهرعة في شبكات المجموعة مهن أجهل إيصهال خهدمات الخهط الثابهت والخلهوي والنهت

وتقههديم كههل مهها هههو  ،االرتقهها  المسههتمر بمسههتوى خههدماتناوالعمههل علههى  ،فههي المنههاطق غيههر المخدومههة

 جديد من خدمات القيمة المضافة.

 

http://www.paltelgroup.ps/#about
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 :المسؤولية االجتماعية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية 1.1.1

(، 2773بدايهة العههام ) فهي تهم تأسهيس دائهرة المسههوولية االجتماعيهة لمجموعهة االتصهاالت الفلسههطينية

سههتراتيجيتها رسههميا مههن قبههل رئههيس مجلههس إدارة المجموعههة فههي اجتمههاع الهيئههة العامههة اوتههم إطههالق 

وجا  ذلك في حينه  ،الذي عقد في التاسع عشر من نيسان من العام نفسه في مدينة رام اهلل ،الثامن

نساني الذي يتوجب على المجموعة كاستجابة طبيعية لوعي مجلس إدارة المجموعة بأهمية الدور اش

إلهههههى جانهههههب دورهههههها األساسهههههي فهههههي تقهههههديم مختلهههههع خهههههدمات  ،أن توديهههههه تجهههههاه المجتمهههههع الفلسهههههطيني

االتصاالت لجميع أفهراد المجتمهع، ههذا كلهه كهان ينبهع مهن إيمهان المجموعهة بأنهها ال تعهيش فهي فهرا  

سياسههي واالقتصهههادي لههه طابعههه االجتمهههاعي وال ،بههل ههههي جههز  مههن نسهههيج مجتمعههي كلهههي ،اجتمههاعي

 المميز.

ومهها تههزال المجموعههة تنظههر إلههى حجههم مسههووليتها بالقيههاس مههع حجههم اسههتثماراتها، ولهههذا كههان توجههه  

تمكهههن  ،سهههتراتيجية واضهههحةاولية االجتماعيهههة قائمههها علهههى نظهههرة المجموعهههة منهههذ بدايهههة إطهههالق المسهههو 

لثقافيهههة والصهههحية للمجتمهههع المجموعهههة مهههن المسهههاهمة فهههي تقهههديم الخهههدمات اشنسهههانية واالجتماعيهههة وا

لتكنولوجيهها. فههي قطههاع ا صههةخاهمة فههي إحههداث التنميههة المسههتدامة الفلسههطيني، باشضههافة إلههى المسهها

وههههو القيهههام  ،سهههتراتيجية مرتبطهههة بالعههههد الهههذي قطعتهههه المجموعهههة علهههى نفسههههاوكانهههت تلهههك النظهههرة اال

وتحقههق األربههاح والعائههد  ،موعههةبالواجههب اشنسههاني والتنمههوي فههي نفههس الموقههع الههذي تسههتثمر فيههه المج

نتيجههة لههذلك التوجههه، فقههد خصصههت المجموعههة جههز ا مههن أرباحههها شسههعاد  ؛المتوقههع علههى االسههتثمار

والتخفيع عنه في الظروع الصعبة، وذلك من خالل األنشهطة والفعاليهات  ،المجتمع الذي تعمل فيه

تمههاعي والثقههافي واالقتصههادي التههي تسههاهم ولههو بشههكل جزئههي فههي تحريههك عجلههة النمههو االج ،والبههرامج

 والصحي في فلسطين.
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كان تبني مجموعة االتصاالت لرويا المسوولية االجتماعية المبادرة األولى مهن نوعهها فهي فلسهطين و 

ومههن األوائههل علههى مسههتوى المنطقههة العربيههة، وقههد اتبعههت الكثيههر مههن الشههركات الفلسههطينية خطههوات 

سههوولية االجتماعيههة للشههركات الخاصههة مههن المفههاهيم المجموعههة فههي هههذا المجههال، ليصههبي مفهههوم الم

الراسخة في القطاع الخا  الفلسطيني، ويكون لمجموعة االتصاالت الفلسطينية شرع تأسهيس ههذا 

  هوم وتطويره وقيادته في فلسطين.المف

 :المسؤولية االجتماعية دائرة مهمة

سهاهمة بتلبيهة احتياجاتهه، والعمهل والم كافهه، دعم مختلع القطاعات للوصول لشرائي المجتمع وفئاتهه

على التنمية المجتمعية المستدامة، باستخدام أسس مدروسة وأفضل معايير الشفافية مع األخذ بعهين 

  االعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني والمناطق المهمشة ونسبة الفقر.

 :المسؤولية االجتماعية دائرةأهداف 

 المجتمعية تعزيز دور المجموعة الريادي في الخدمة . 

 . المساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني في مختلع القطاعات 

 دعم موسسات المجتمع المدني للنهوه بقدراتها في شتى مجاالت الحياة . 

 )10/3/2017-responsibility-http://www.paltelgroup.ps/#social(  

 

 

 

http://www.paltelgroup.ps/#social-responsibility
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 :نستثمر في اإلنسان

ستراتيجية لحاجات بحيث تستجيب هذه اال ،ستراتيجية تنمويةانى مجموعة االتصاالت الفلسطينية تتب

سههههتراتيجية التههههي تههههتلمس احتياجههههات جموعههههة إلههههى االهتمههههام بالمنهجيههههة االوقههههد انتقلههههت الم، المجتمههههع

 :ستراتيجية على ما يليوتركز اال انيةاالجتماعية واشنس وتسهم في عملية التنمية ،المجتمع

االجتماعية: وذلك من خالل دعم المشهاريع المهدرة للهدخل التهي تعمهل علهى  -التنمية االقتصادية .1

 .ورفع شأن الموسسات والفرد من خالل االعتماد على الذات ،النهوه االقتصادي للمجتمع

بتههههوفير احتياجههههاتهم  وذلههههك مههههن خههههالل االهتمههههام ،دعههههم األشههههخا  ذوي االحتياجههههات الخاصههههة .2

 .لتسهيل حياتهم اليومية أسوة بجميع أفراد المجتمع ،األساسية

دعههم القطههاع الصههحي مههن خههالل النهههوه بهههذا القطههاع الحيههوي والههذي يعنههي بههالنهوه بصههحة  .3

 اشنسان الفلسطيني

( http://www.paltelgroup.ps/#social-responsibility-10/3/2017) 
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 : الدراسات السابقة المبحث الثالث 1.1

 العربيةالدراسات  1.1.1

دراســة  :( بعنــوان "المســؤولية االجتماعيــة وأثرهــا علــى رضــا العــاملين1026)علــي،  دراســة .2

 تطبيقية على مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وبنك الشمال اإلسالمي".

وقهد اعتمهدت الدراسهة  ،دفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين المسهوولية االجتماعيهة ورضها العهاملينه

دة فرضههيات مههن خههالل صههياغة عهه ،علههى نظريههة المههوارد والدراسههات السههابقة فههي بنهها  نمههوذج الدراسههة

يجهاد عالقهةو يجابيهة بهين المسهوولية القانونيهة ورضها العهاملين، إتتمثل في إيجاد عالقهة  يجابيهة بهين إ ا 

يجهاد عالقههة و المسهوولية األخالقيههة ورضها العههاملين،  ، العههاملين يجابيهة بههين المسهوولية البيئيههة ورضهاإا 

 113وكهان حجهم العينهة  وقد اعتمد الباحث المهنهج الوصهفي فهي الدراسهة مهن خهالل مجتمهع الدراسهة

بمصهرفي االدخهار علهى جميهع المهوظفين ة صهالح 172وزعت عليهم االستبانات، وردت منهها  ا ،فرد

  .والتنمية وبنك الشمال اشسالمي

يجابيهههة بهههين المسهههوولية االجتماعيهههة ورضههها إوقهههد توصهههلت الدراسهههة إلهههى نتهههائج أهمهههها: وجهههود عالقهههة 

العمهههل علهههى االهتمهههام و العهههاملين، وعهههدم وجهههود عالقهههة بهههين المسهههوولية األخالقيهههة ورضههها العهههاملين، 

 املين.بالمسوولية األخالقية والقانونية ورضا الع

( بعنوان "المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية في محافظة 1026دراسة )القاضي،  .1

 الخليل".

كات الصهناعية فهي  محافظهة واقع تطبيق المسوولية االجتماعية في الشهر  إلىهدفت الدراسة التعرع 

والتحقههق مههن تههأثير  ،المههوردين(و المسههتهلكين، و البيئههة، و المجتمههع، و )العههاملين،  :تجههاه كههل مههنالخليههل 

نههوع النشههاط االقتصههادي( و الشههكل القههانوني، و عههدد العههاملين، و )عمههر الشههركة،  :المتغيههرات المنظميههة
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وتكهههون ، وقهههد اسهههتخدمت الباحثهههة المهههنهج الوصهههفي ،علهههى تطبيهههق الشهههركات للمسهههوولية االجتماعيهههة

 37عهاملين فيهها عهن مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية في محافظة الخليل، والتي يزيهد عهدد ال

شههركة صههناعية، وتههم اعتمههاد أسههلوب المسههي الشههامل لمجتمههع الدراسههة، مههن خههالل  18وهههي  ،عههامال

وزعهههت علهههى روسههها   ةالعهههامين للشهههركات، وتصهههميم اسهههتبان ينر يإجهههرا  مقهههابالت شخصهههية مهههع المهههد

حيهث  ،حليهلصهالحة للت ةاسهتبان 61، اسهترجع منهها ةاسهتبان 66األقسام العهاملين فيهها، وبلهد عهددها 

 .استبانات لعدم صالحيتها 6تبعدت اس

ة مرتفعهههه بالمسهههوولية وقهههد توصهههلت الدراسهههة إلهههى نتهههائج أهمهههها: أن الشهههركات الصهههناعية تلتهههزم بدرجههه

مهع وجهود فهروق ، المهوردين(و المسهتهلكين، و البيئة، و المجتمع، و العاملين، ): تجاه كل مناالجتماعية 

. وأظههرت نهوع النشهاط االقتصهادي(و  الشكل القهانوني،و ن، عدد العامليو إحصائية في )عمر الشركة، 

عهههدم وجهههود قسهههم مخهههت  بالمسهههوولية االجتماعيهههة فيهههها، وبينهههت أن الشهههركات الصهههناعية تخلهههط بهههين 

غلب برامج المسوولية االجتماعيهة التهي تقهدمها أن أالخيري والمسوولية االجتماعية، و مفهومي العمل 

عمال التطوعية بشهكل غيهر منهتظم، وال عالقهة ات الخيرية واألع الهبات والمساعدالشركات تأخذ طاب

 .اسة العامة للشركةلها بالسي

 ( بعنوان "دور المسؤولية االجتماعية في أداء شركات االتصاالت 1026دراسة )موسى،  .3

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن، دراسة حالة: مجموعة سوداتل لالتصاالت". باستخدام

بيههان دور المسههوولية االجتماعيههة علههى أدا  شههركات االتصههاالت باسههتخدام  هههدفت هههذه الدراسههة إلههى

الهتعلم و العلميهات الداخليهة، و رضها العمهال ، و  )المهالي،تتمثل فهي التي  ،محاور بطاقة األدا  المتوازن

وقههد اعتمههد الباحهث علههى المههنهج الوصههفي فهي دراسههته، واشههتمل مجتمهع البحههث علههى جميههع  ،والنمهو(

وتمثهل عينهة مجتمهع  ا  ( موظفه37والبالد عهددهم ) ،لالتصاالت (سوداتل)في مجموعة أفراد المجتمع 
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تخدام الباحهههث عهههدة واسههه ة%(، حيهههث تمثلهههت أداة البحهههث فهههي االسهههتبان177الدراسهههة الكامهههل بنسهههبة )

 .أساليب إحصائية

هميتهها : ضهرورة االهتمهام بتبنهي بطاقهة األدا  المتهوازن ألالدراسة إلى نتهائج كهان أهمهها توقد توصل

االجتماعيهة األساسهية،  بأبعادههاالعمل علهى تبنهي مفههوم المسهوولية االجتماعيهة و في تحسين األدا ، 

 ضرورة توعية اشدارة العليا في الشركات بأهمية عمليتي التعلم والنمو. و 

 بلُسـ و ( بعنوان "تطبيقات المسؤولية االجتماعية فـي بنـك فلسـطين1026دراسة )الشريف،  .1

 تطويرها".

 واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في بنك فلسطين بمجاالتها المختلفة إلىدفت الدراسة التعرع ه

كمهها هههدفت أيضهها التعههرع إلههى  ،البيئههة(ن، والزبههائن، والمجتمههع المحلههي، والمههالكين، و العههاملي) نحههو:

المجتمههع تحديههد أهههم المعوقههات التههي تواجههه تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة لههدى بنههك فلسههطين فههي 

لجمهههع  سهههتباناتواسهههتخدمت المقهههابالت واال ،المهههنهج الوصهههفيعلهههى الباحثهههة  اعتمهههدتوقهههد  ،المحلهههي

قامهههت بتوزيههههع و المسهههي الشهههامل الباحثهههة أسههههلوب  اسهههتخدمتقهههد ، و الالزمهههة شتمهههام الدراسههههةالبيانهههات 

بههإجرا  وقامههت  ،6وعههددهم  فههي بنههك فلسههطين فههرع الخليههل ودورا  داريههيناش ة علههى العههامليناالسههتبان

 يخ  المسوولية االجتماعية.  بما 2مقابالت مع أصحاب اشدارة العليا  وعددهم 

من النتائج كان أهمها: أن درجة تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة  ةوقد توصلت الدراسة إلى مجموع

ئههة( نحههو: )العههاملين، الزبههائن، المجتمههع المحلههي، المههالكين، البي فههي بنههك فلسههطين بمجاالتههها المختلفههة

قههات التههي تواجههه و مههن وجهههة نظههر العههاملين اشداريههين وغيههر اشداريههين، وتبههين أن أهههم المع مرتفعههة

االقتصهههادية تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة ان احتياجهههات المجتمهههع ال حهههدود لهههها نتيجهههة للظهههروع 
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كههس االجتماعيههة فههي بنههك فلسههطين يع نههه ال يوجههد نظههام مكتههوب يخهه  المسههووليةوالسياسههية، تبههين أ

 البنك حول تطبيقات المسوولية بمجاالتها المختلفة.  ستراتيجيةا

ــري، دراســة  .5 ــة (1026)الجعب ــة للشــركات العائلي ــوان " المســؤولية االجتماعي  اإلشــكاليات :بعن

 والمقترحات ".

فههي مدينههة  مههدى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي الشههركات العائليههةإلههى التعههرع  هههدفت الدراسههة

 ،ههذه الشههركات فهي تطبيهق المسهوولية االجتماعيههة أمهامالتهي تقههع عائقها  اششهكالياتوبيهان  ،الخليهل

على المنهج الوصفي في الدراسهة،  الباحثة. وقد اعتمدت اششكالياتوتقديم المقترحات لتجاوز هذه 

الشههركات، وتوزيههع  يريمقههابالت شخصههية مههع مههد إجههرا المسههي الشههامل مههن خههالل  أسههلوبواتبعههت 

 17يتكههون عههددها مههن  التههي ،المبحوثههةالعههاملين فههي الشههركات  األقسههاميههع روسهها  اسههتبانة علههى جم

 .شركات عائلية

 إلهىاغلب الشركات العائلية في مدينة الخليل تفتقر  نأ: أهمهامن  ،نتائج إلىوقد توصلت الدراسة 

 أقسهههامقسهههم مخهههت  بالمسهههوولية االجتماعيهههة، ولكنهههها تمهههارس المسهههوولية االجتماعيهههة تحهههت مظلهههة 

 المسهههههوولية االجتماعيهههههة بشهههههكل كبيهههههر تجهههههاه العهههههاملينالشهههههركة تلتهههههزم بتطبيهههههق  أن، وتبهههههين خهههههرىأ

بهين مفههوم العمهل الخيهري  نه ما زال هناك خلط  أالدراسة  وأظهرت ،البيئةو المجتمع، و المستهلكين، و 

ن الشهههركات العائليهههة تواجهههه مشهههاكل أ أيضهههاومفههههوم المسهههوولية االجتماعيهههة لهههدى الشهههركات، وتبهههين 

 خلية وخارجية عديدة في تطبيق المسوولية االجتماعية.دا

( " دور المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية 1026دراسة)حلس،  .6
 ."االقتصادية في فلسطين

لههى إوالتعهرع  ،لهى مفههوم المسهوولية االجتماعيهة لموسسهات القطهاع الخها إههدفت الدراسهة التعهرع 

ومدى تبني موسسات القطاع الخها   ،وأسباب تناميها في المجتمع ،عليها أهم المبادئ التي ترتكز
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ومعرفهة تأثيرهها ودورهها فهي تحقيهق التنميهة االقتصهادية. وقهد اسهتخدم الباحهث المهنهج  ،الفلسطيني لها

وذلهههك لوصهههع المفهههاهيم الهههواردة فهههي الدراسهههة وصهههفا علميههها دقيقههها، بههههدع تحديهههد مالمحهههها  ،الوصهههفي

باحهث صهعوبة حيهث وجهد ال ،جهل التوصهل إلهى نتهائج الدراسهةأوتفسهيرها مهن  ،ابهه ةوصفاتها الخاصه

قهههام و ع الخههها  فهههي فلسهههطين بشهههكل عهههام، فهههي قيهههاس أثهههر المسهههوولية االجتماعيهههة لموسسهههات القطههها

باستعراه بعه تجارب الموسسات الكبرى من موسسات القطاع الخا   الفلسطيني وقياس مدى 

دورها في التنمية االقتصادية، والشركات هي: مجموعة االتصهاالت التزامها بالمسوولية االجتماعية و 

 .شركة باديكو القابضة، وبنك فلسطينو الفلسطينية، 

غيهههاب األطهههر التشهههريعية والتنظيميهههة  :أهمهههها كهههان  وقهههد توصهههلت الدراسهههة إلهههى مجموعهههة مهههن النتهههائج

القطههاع الخهها ، أدى التههي مههن شههأنها تعزيههز مفهههوم المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات  ،والموسسههية

إلههى عههدم وجههود مفهههوم ناضههج ومتكامههل للمسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها  فههي 

إضهافة  ،في التشغيل ىكبر قطاع الخا  الفلسطيني بالنسبة الفلسطين، باشضافة إلى أن مساهمة ال

لمسهوولية االجتماعيهة إلى التبرعات واشعانات التي يقدمها للمجتمع غير كافيهة للحكهم عليهه بتحمهل ا

المحافظهة علهى  :وههي ،دون مراعاة االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسوولية االجتماعية ،بشكل دقيق

البيئة، وشفافيتها وممارسهتها للعدالهة والحكهم الصهالي، وتجنهب التالعهب باألسهعار، وجهودة الخهدمات، 

  ومراعاة حقوق اشنسان.

مــــدى التــــزام القطـــاع المصــــرفي بــــأداء  وان "مـــدى( بعنــــ1026الفليــــت،  و دراســـة)عطا اهلل .1

 غزة".-دراسة تطبيقية على المؤسسة المصرفية الفلسطينيةمسؤوليته االجتماعية 

مههدى التههزام القطههاع المصههرفي الفلسههطيني بالمسههئولية االجتماعيههة تجههاه  إلههى هههدفت الدراسههة التعههرع

جتماعيههههة التههههي تقههههدمها الموسسههههة معرفههههة أوجههههه المسههههئولية اال إلههههىالمجتمههههع الفلسههههطيني، باشضههههافة 

وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من  ،المصرفية الفلسطينية
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موظفههها ، وتهههم أخهههذ عينهههة  13جميهههع المهههوظفين بالموسسهههة المصهههرفية الفلسهههطينية فهههي غهههزة، وعهههددهم 

لجمههع  ةانتصههميم اسههتب ث تههم موظفهها  حيهه 13الدراسههة، وهههي مسههي شههامل لمجتمههع الدراسههة وعههددهم 

وتهم تحليهل  ،الفلسهطينية بطريقهة المسهي الشهامل توزيعهه علهى مهوظفي الموسسهة المصهرفيةو  ،البيانات

  (SPSS).البيانات باستخدام برنامج 

للموسسة المصرفية الفلسطينية دور ملموس في تحملهها  :منها ،عدة  نتائج إلىتوصلت الدراسة وقد 

افههق المسههئولية تو  إلههىيتمثههل فههي تقههديمها الههدعم للقطههاع الخهها . باشضههافة و  ،للمسههئولية االجتماعيههة

 . وأهدافه المجتمع الفلسطيني االجتماعية مع قيم

( بعنـــوان "قيـــاس مــدى تبنـــى المســؤولية االجتماعيـــة لـــدى 1026)اآلغـــا و عليــان،  دراســة .8

ن لـووراق درجـة فـي سـوق فلسـطيمالشركات المساهمة العامة: دراسة حالة علـى الشـركات ال

 المالية. 

الدراسة إلى قياس مدى تبنهى الشهركات المسهاهمة العامهة المدرجهة فهي سهوق فلسهطين لهألوراق هدفت 

الماليههة لبرنههامج المسههوولية االجتماعيههة، حسههب المفههاهيم والمعههايير الدوليههة المتفههق عليههها للمسههوولية 

عههاد المسههوولية االجتماعيههة االجتماعيههة، وذلههك مههن خههالل قيههاس مههدى تبنههي هههذه الشههركات لجميههع أب

 )البعد االقتصادي، والبعد القانوني، والبعد األخالقي، والبعد اشنساني(.

وقهد اعتمهد الباحثهان علهى المهنهج الوصهفي التحليلههي، تكهون مجتمهع الدراسهة مهن الشهركات المسههاهمة 

ة واحههدة لكههل شههركة، بواقههع اسههتبانه 16العامههة المدرجههة فههي سههوق فلسههطين لههألوراق الماليههة، وعههددها 

استابنة صالحة للتحليل اشحصائي، وقد توصهلت الدراسهة إلهى أن الشهركات  36شركة، تم استرجاع 

المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تتبنى برامج المسهوولية االجتماعيهة، مهن 

ة بههين الشههركات مههن خههالل أبعادههها األربعههة مجتمعههة، باشضههافة إلههى أنههه ال توجههد اختالفههات جوهريهه
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حيث تبني المسوولية االجتماعية من خهالل أبعادهها األربعهة، كهذلك ال توجهد اختالفهات جوهريهة بهين 

الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق وبين الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسوولية 

 االجتماعية.

يـة وأثرهـا علـى تكلفـة رأس المـال فـي ( بعنـوان "المسـؤولية االجتماع1025دراسة )النعيمـي،  .9

 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان".

علهى تكلفهة رأس المهال فهي  لى بيان أثر اشنفاق على المسوولية االجتماعيةإلتعرع اهدفت الدراسة  

الصههناعية المدرجههة فههي بورصههة عمههان. وقههد اعتمههدت الباحثههة علههى جمههع البيانههات الالزمههة  الشههركات

من التقارير المالية المنشورة في بورصة عمان لعينة الدراسة والمقابالت الشخصهية، والبالغهة للدراسة 

-2776مههن إجمههالي الشههركات الصههناعية المدرجههة فههي بورصههة عمههان للفتههرة  ،( ثالثههين شههركة37)

 م.2713

بعادههها أعيههة بوقههد اسههتخدمت الباحثههة االنحههدار المتعههدد للتنبههو بههأثر اشنفههاق علههى المسههوولية االجتما

اشفصههاح االختيههاري  ثههرأباشضههافة إلههى تحديههد  المتمثلههة باشنفههاق علههى المجتمههع، والعههاملين، والبيئههة،

 عن المسوولية االجتماعية على تكلفة رأس المال.

وقد توصلت الدراسة إلى نتهائج كهان أهمهها: وجهود عالقهة سهالبة بهين حجهم اشنفهاق الكلهي واشفصهاح 

ن أتكلفهة رأس المههال، حيهث تههرى الباحثهة أن السههبب فهي ذلههك يعهود إلههى عهن المسهوولية االجتماعيههة و 

الشركات تقوم باشفصاح عن نشاطاتها المتعلقة بالمسوولية االجتماعية بغه النظهر عهن حجهم ههذا 

 هوههذا بهدور  ،لتظهر نفسها أنها غير مقصرة، األمر الذي يهودي إلهى ارتفهاع معهدل اشفصهاح ،النشاط

كمهها تههم فحهه  العالقههة لكههل متغيههر مههن هههذه  ،صههاح علههى تكلفههة رأس المههالر لإلفأثههأدى إلههى وجههود 

وجميهههع المتغيهههرات ، بهههين تكلفهههة رأس المهههال، حيهههث تبهههين وجهههود عالقهههة سهههالبة دةِحهههالمتغيهههرات علهههى 
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ههاألمههر الههذي ي   ،المسههتقلة، ولكههن ال يوجههد اثههر ذو داللههة إحصههائية لإلنفههاق علههى المجتمههع والبيئههة زى ع 

 فقة عليها.إلى ضالة المبالد المن

ثـــــر المســـــؤولية االجتماعيـــــة للشـــــركات علـــــى والء أ" ( بعنـــــوان1025دراســـــة )محمـــــد، .20

 العمالء:دراسة على شركات المنتجات الغذائية السودانية".

)المسههههوولية األخالقيههههة،   هههههابعادأدى تههههأثير المسههههوولية االجتماعيههههة بلههههى مههههإالتعههههرع  الدراسههههةهههههدفت 

بعهاده )الهوال  المههوقفي، أتجهاه البيئهة( علهى وال  العمههال  بسههوولية المسهوولية الخيريهة، والمو  القانونيهة،و 

وقهد اعتمهدت الباحثهة علهى  ،ضهافة  إلهى دراسهة العالقهة بينهمهاالوال  السلوكي، والوال  المعرفي( باشو 

المههنهج الوصههفي واألسهههلوب اشحصههائي فههي الدراسهههة، وتكههون مجتمههع الدراسهههة مههن شههركات األغذيهههة 

مهن طهالب الدراسهات العليها  نة الدراسة مهن عمهال  شهركات األغذيهة السهودانيةالسودانية، وتكونت عي

األداة الرئيسهههة  ةحيهههث تهههم اسهههتخدام االسهههتبان ،اسهههتبانه 217وطهههالب البكهههالوريوس حيهههث تهههم توزيهههع 

 الختبار الفرضيات واشجابة على تساوالت الدراسة.

للمسهوولية االجتماعيهة  ا  جزئيه ا  يجابيهإ ا  ثهر أهها: أن هنهاك كهان مهن أهم ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج

 .على وال  العمال 

( بعنــــوان "العالقــــة بــــين المســــؤولية االجتماعيــــة الداخليــــة 1025دراســــة )الطعامســــة،  .22

كمتغير متوسط، دراسـة ميدانيـة علـى  العدالة التنظيمية: للشركات وسلوك المواطنة التنظيمية

 ".األردنشركات المناطق الصناعية المؤهلة في 

وسههلوك المواطنههة  ،الدراسههة إلههى معرفههة العالقههة بههين المسههوولية االجتماعيههة الداخليههة للشههركاتدفت ههه

 ،ولمعرفهة أيضهها  درجهة مسههتوى المسهوولية االجتماعيههة الداخليهة وسههلوك المواطنهة التنظيميههةالتنظيميهة 

 التنظيميهة لعدالهةا بهين والعالقهة ،التنظيميهة والعدالهة الداخليهة االجتماعيهة المسهوولية والعالقهة بهين

 التنظيمية. المواطنة وسلوك
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علههى عينههة  وزعههت ،االسههتبانةقههام الباحههث بتطههوير  ،وقههد اسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي التحليلههي

كانهههت صهههالحة  ،نةبا( اسهههت127( اسهههتبانة وقهههد تهههم اسهههترداد)167تمثهههل مجتمهههع الدراسهههة مكونهههة مهههن )

أهمهها: وجهود  ،ائي توصلت الدراسة إلى نتائج%(، وبعد إجرا  التحليل اشحص60.3للتحليل تمثل )

ومسهههتويات عاليهههة لسهههلوك المواطنهههة  ،بعادههههاأمسهههتويات متوسهههطة للمسهههوولية االجتماعيهههة الداخليهههة ب

 .الصناعية الموهلة في األردنالعاملين في شركات المناطق  ىالتنظيمية بأبعادها لد

 المواطنهة وسهلوك العمهل بيئهة فهي التنهوع دبعه بهين يجابيهةإ عالقهة توجهد أنهه الدراسة نتائج بينتوقد  

 ،الخاصهة والحيهاة العمهل بهين الموازنهةو  والتطهوير، التهدريب) بهين يجابيهةإ عالقهة توجهدو  التنظيميهة،

 يجابيهةإ عالقهة توجهدو  التنظيميهة، العدالهة بتوسهط التنظيميهة المواطنهة وسلوك (العمل بيئة في التنوع

 في التنوعو  الخاصة، والحياة العمل بين الموازنةو  العامة، حةوالص السالمةو  ،والتطوير التدريب) بين

 (تعهامالت إجرائيهة،) التنظيميهة العدالهة بهين يجابيهةإ عالقهة وتوجهد التنظيميهة، والعدالهة (العمهل بيئهة

 . التنظيمية المواطنة وسلوك

ـــود،  دراســـة .21 ـــي األردن   1023)الزي ـــة ف ـــوك العامل ـــة للبن ـــوان "المســـؤولية االجتماعي ( بعن

(1008-1021.") 

هههدفت الدراسههة إلههى بيههان التههزام البنههوك العاملههة فههي األردن بمسههووليتها االجتماعيههة ببعههديها الخههارجي 

 .تجاه موظفيهاو ه المجتمع تجاوالداخلي 

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في دراسته، واشتمل مجتمع البحث على البنوك العاملة في 

وذلهههك لتهههوفر البيانهههات بتلهههك  ،نيشهههر بنكههها مهههن أصهههل سهههتة وعشهههر حيهههث تهههم دراسهههة خمسهههة ع ،األردن

وقهد ، (2717-2776ي الفتهرة الواقعهة مهن )وعدم الحصول على البيانهات للبنهوك األخهرى فه ،البنوك
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وكهههذلك التقهههارير  (محهههل الدراسهههة)تهههم االعتمهههاد علهههى بيانهههات التقهههارير السهههنوية الصهههادرة عهههن البنهههوك 

 ن.الصادرة عن جميعه البنوك في األرد

حلهههي مكهههان أهمهههها: تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة تجهههاه المجتمهههع ال ،توصهههلت الدراسهههة إلهههى نتهههائج

تدخل ضمن سياسات البنك وخططها سيرا نحهو تحقيهق التمنيهة المسهتدامة، أمها بالنسهبة للعهاملين فهي 

افة إلهى عهدم إضه ،تجاههم من ناحية المبالد التي سيتم إنفاقها ا  تلك البنوك فقد تبين أن هناك تقصير 

 .توجيه االهتمام نحو تدريبهم وتطوير قدراتهم

 الدراسات األجنبية:  1.1.1

 Ethics and Corporate Social Responsibility "بعنوان (Abuznaid, 2016)دراسة  .1

:The Case of Palestine. "  

عهة االتصهاالت لى أخالقيات العمل والمسهوولية االجتماعيهة للشهركات )مجمو إهدفت الدراسة التعرع 

يههات العمههل والمسههوولية ومناقشههة الههدور الههذي تلعبههه فههي تعزيههز أخالق ،(paltel group)الفلسههطينية 

واسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي التحليلههي فههي دراسههته، وتكههون مجتمههع الدراسههة مههن  االجتماعيههة،

 Jawwal ,Hadara ,Hulul)  :، وههيشهركات 3مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية والمكونهة مهن

Reach , Palmedia) ، وقههد تههم جمههع البيانههات وتحليلههها عههن طريههق إجههرا  مقههابالت مههع مسههوولي

المسوولية االجتماعية ، ومديري الموارد البشرية لمجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية ، واعتمهد الباحهث 

 . وثةللشركات المبح 2105على تقرير االستدامة الثالث لسنة 

التهههزام الشهههركات بأخالقيهههات العمهههل  أن  :، كهههان أهمههههامهههن النتهههائج توصهههلت الدراسهههة إلهههى مجموعهههة

والمسههوولية االجتماعيهههة يعمهههل علههى جهههذب الزبهههائن لمنتجههات الشهههركة، ويحفهههز بقهها  المهههوظفين فيهههها، 

ويجذب الموظفين األكثر موهبة للشركة، ويعمل على جذب المستثمرين إليها، كمها يعمهل علهى خلهق 

 .ويعزز استدامة طويلة األمد للعملمن الكفا ة واألدا  للموظفين، منه، ويزيد آبيئة عمل صحية و 
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( تلتزم ببرامج المسوولية Paltel Groupوتبين أيضا أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية )

نجي البرامج في فلسطين، فقد ساهمت في إنشا  مشاريع مختلفة ، ويعتبر برنامجها من أاالجتماعية

 . رامج تطويرية دائمة ذات مدى طويلذت مبادرات وبفي الضفة الغربية وغزة، ونف

 "Corporate Social Responsibility in Romania" بعنوان (Pop, 2016) دراسة .1

كعضههو فههي االتحههاد األوروبههي فههي تعريههع  ،لههى مقتههرح المفوضههية األوروبيههةالدراسههة التعههرع إ هههدفت

ن يهتم ، وأثارهها علهى المجتمهعوسسهات وآات باعتبارها مسهوولية المجديد للمسوولية االجتماعية للشرك

سههتراتجية الوطنيههة لتعزيههز المسههوولية االجتماعيههة مههن امه كإطههار رئيسههي، حيههث تههم إصههدار االاسههتخد

. وتكون مجتمع الدراسة  مهن خهالل الدراسهات الهثالث األخيهرة التهي نشهرتها (2718)حتى  (2711)

جاههههات المسهههوولية االجتماعيهههة ( حهههول ات2713، 2711، 2713رنسهههت و يونهههد لألعهههوام )آشهههركة 

 ةتههم إجههرا  البحههوث علههى ثالثهه، و تههم ربههط نتائجههها مههع أبحههاث فههي األكاديميههة الرومانيههة، و للشههركات

 المحلية( للمسوولية االجتماعية.و اشقليمية، و )الوطنية،  للشركات اتتصنيف

كات فهي رومانيها ن المسهوولية االجتماعيهة للشهر ، أهمهها: أوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتهائج

ن ، وأمبهادرات للمسهوولية االجتماعيهةالعلهى الهرغم مهن وجهود عهدد مهن  ،في مرحله مبكرة مهن التنميهة

المسوولية االجتماعية للشركات ال تزال تستهدع أنشطة متباينهة نسهبيا مهع ههدع السهمعة، باشضهافة 

عههدم وجههود ثقههة فههي و إلههى ضههعع مشههاركة الموسسههات الحكوميههة فههي بههرامج  المسههوولية االجتماعيههة، 

عمال، ومن المتوقع أن تتبع مسار المسهوولية االجتماعيهة فهي رومانيها علهى غهرار الهدول مبادرات األ

 غير أن وتيرة هذا التطور متأثرة بالمشاكل المحلية. ،األوربية األخرى
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 Employees Participation in" بعنوان (Im, Chung, Yang, 2016) دراسة .1

Corporate Social  Responsibility and  Organization outcomes: The 

Moderating Role of person-CSR Fit" 

التهههههأثيرات المعتدلههههة للمسهههههوولية االجتماعيههههة بهههههين اشفههههراد والمسهههههوولية  إلههههى التعهههههرع هههههدفت الدراسههههة

يع التعر و  العالقات بين مشاركة المسوولية االجتماعية والرضا الوظيفي،، و االجتماعية بين الشركات

شهركة فهي كوريها الجنوبيهة علهى ممهن  18وتكهون مجتمهع الدراسهة مهن  .التنظيمي، وااللتزام التنظيمي

ن قههههادرين علهههى المشههههاركة فهههي هههههذه و ومههها إذا كههههان الموظفههه ،يطبقهههون بههههرامج المسهههوولية االجتماعيههههة

عهن  ةاندراسهة والقيهاس، وتهم إرسهال االسهتبشرحا مهوجزا عهن بنهود ال ةاناالستب تحيث تضمن ،البرامج

 المسوولين عن برامج المسوولية االجتماعية للشركات في كل شركة. يرين طريق البريد إلى المد

فههي  ا  يجابيههإ ا  ن مشههاركة المسههوولية االجتماعيههة للشههركات تههرتبط ارتباطههأوأظهههرت نتههائج الدراسههة إلههى 

جل تعزيز قيم أمن وظيفي، إضافة إلى بذل الجهود وااللتزام ال التعريع التنظيمي،و  الرضا الوظيفي،

المشههاركة فههي بههرامج المسههوولية االجتماعيههة  ةتوصههل أيضهها إلههى أهميههالمسههوولية االجتماعيههة، وتههم ال

 .أن تعزز بيئة عمل صحيةالتي من شأنها ركات والمبادرات التي تقدمها الش ،للشركات

 Corporate Social Responsibility"( بعنوانTang & Others،1025دراسة ) .1

Communication Through Corporate Websites: A Comparison of 

Leading Corporations in the United States And China ". 

ر المسوولية االجتماعية للشركات الرائدة في الواليات لى كيفية نشهدفت هذه الدراسة التعرع إ

االلكترونية. وهذه  اعهالمتحدة األمريكية والصين، وكيع تعرضها، وتقنع الزبائن بها عبر مواق

دة األمريكية والصين، الدراسة من أوائل الدراسات التي تقارن بين الشركات الرائدة في الواليات المتح

، ولديهما أنظمة سياسة مميزة، ومستويات عالية من ثانيتها أكبر االقتصاديات في العالمكونهما أول 



61 
 

االجتماعية ونشرها، وقد اهتمت الدراسة بإلقا  نظرة التنمية االقتصادية والثقافية، وتنفيذ المسوولية 

ثاقبة حول أوجه التشابه واالختالع في كيفية نشر المسوولية االجتماعية في كلتا الدولتين، من 

 خالل تحليل المحتوى المنشور على المواقع االلكترونية للشركات.

شركة في  211برز أفة إلى باشضا شركة مدرجة في الصين، 311برز أوتكون مجتمع الدراسة من 

 31و ،شركة  من الصين 31وقد اختار الباحثون العينة العشوائية المكونة من  ،الواليات المتحدة

لمختارة موقع الكتروني باللغة ن يكون للشركة ا، ومن شروط العينة أشركة من الواليات المتحدة

 نجليزية حيث تم استخدام األسلوب الكمي.اش

سهوولية شهركة فهي الصهين تههتم بنشهر الم 23لهى مجموعهة مهن النتهائج أهمهها: أن وتوصلت الدراسة إ

شههههركة فههههي الواليههههات المتحههههدة تصههههع المسههههوولية  37لكترونههههي، بينمهههها االجتماعيههههة علههههى موقعههههها اش

ولهوحظ اخهتالع بهين الشهركات فهي  لكترونهي،لزبائن بشكل مناسب عبر موقعها اشاالجتماعية تجاه ا

لكترونههههي، سههههوولية االجتماعيههههة عبههههر موقعههههها اشحههههدة األمريكيههههة فههههي نشههههر المالصههههين والواليههههات المت

أن الشههههركات فههههي الواليههههات المتحههههدة األمريكيههههة تهههههتم بنشههههر المسههههوولية االجتماعيههههة إلههههى باشضههههافة 

األخالقيههههة أكثههههر مههههن الشههههركات الصههههينية، بينمهههها الشههههركات الصههههينية تركههههز علههههى البعههههد االقتصههههادي 

تركهزان علهى الجانهب القهانوني شضافة إلى أن الشهركات فهي كلتها الهدولتين  للمسوولية االجتماعية، با

 للمسوولية االجتماعية.

 Corporate Social Responsibility and "بعنوان (Katavic, 2014)دراسة  .1

Sustainable Competitive Advantage :A Case Study of Cement Industry"  

وتنفيذها ، حول كيفية التخطيط لمبادرات المسوولية االجتماعيةهدفت الدراسة إلى تحقيق فهم أعمق 

سههمنت، وكيههع تسهههم ههذه المبههادرات فههي تحقيههق التنميههة شههركات متعههددة الجنسههيات لصهناعة اشفهي ال

المسههتدامة للجميههع، واسههتخدمت الباحثههة المههنهج الوصههفي التحليلههي، وتكههون مجتمههع الدراسههة مههن سههتة 
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حيههث  ،مههن سههكان المجتمههع المحلههي ا  شخصهه 16و ،ددة الجنسههياتمههديرين تنفيههذيين مههن شههركات متعهه

 واعتمدت على تحليل المضمون كأداة لجمع المعلومات. ،اعتمدت الباحثة المقابلة كأداة  للدراسة

ن المههنهج االسههتراتيجي للشههركات )أي توافههق أأهمههها:  ،وتوصههلت الدراسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج

مهههن التهههوازن بهههين القيمهههة  ا  يحقهههق نوعههه ههههداع المجتمهههع المحلهههي(األههههداع اشسهههتراتجية للشهههركة مهههع أ

ن تحقيهههق المنفعهههة المتبادلهههة مهههع أكمههها كشهههفت النتهههائج إلهههى  ،االقتصهههادية وتوقعهههات المجتمهههع المحلهههي

ويسهههم فههي الحصههول علههى التمويههل الههالزم،  ،أصههحاب المصههالي يمكههن أن يحسههن مههن سههمعة الشههركة

ي مكههن المجتمههع مههن الحصههول  ، ومههن ناحيههة أخههرىحيههةوتههوفير رأس المههال، وجههذب المههوظفين مههن نا

ة، وأخيهرا وبأسهعار معقولهة، وتهوفير فهر  العمهل، وتحسهين نوعيهة الحيها ةعلى منتجات وخدمات آمن

 .الحفاظ على بيئة نظيفة

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

تصهاالت الفلسهطينية تتميهز الدراسهة فهي موضهوعها "تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة فهي مجموعهه اال

 ،مههدى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية ةمعرفههو  ،وس ههبل تطويرههها"

يجاد الحلول المناسبة من خالل  تقديم مقترحات للجهات  ،المشاكل المتعلقة بتطبيقها إلىوالتعرع  وا 

 .لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية ؛ذات االختصا 

مفههههوم ، و االجتماعيهههة للموسسهههات الفلسهههطينية  ثقافهههة جديهههدة علهههى المجتمهههع الفلسهههطينيالمسهههوولية ف

ولهم تحهدد مالمهي ممارسهته بدقهة بعهد،  ،المسوولية االجتماعية في فلسطين ال يزال في طهور النضهوج

د لتكون هذه الممارسة واعية وصحيحة لتهدعيم هسته يتطلب مزيدا  من العمل  والجفإن واقع ممار  الذ

 ات ممارسة مسوولية اجتماعية حقيقية في واقعنا الفلسطيني.اتجاه
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 هبهموسسات القطاع الخا  في فلسهطين بهأن لهها دورا فهي اشنعهاش االقتصهادي، لمها تتميهز تتميز و 

هذه الموسسات، فهي األكثر إنتاجية في فلسطين، وتتسم بالقدرة على مواجهة األزمات والتعافي عن 

تعهههد مجموعهههة االتصهههاالت و  ،علهههى مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية، وأجريهههت ههههذه الدراسهههة ثارههههاآ

رائههدة قطههاع االتصههاالت فههي فلسههطين، وتتصههدر تههوفير أحههدث الخههدمات والتقنيههات وفههق  الفلسههطينية

حيههث تميههزت هههذه الدراسههة مههن خههالل دراسههة ، المعههايير والمواصههفات العالميههة فههي السههوق الفلسههطينية

ة  فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية مههن وجههه نظههر اشدارة واقههع تطبيقههات المسههوولية االجتماعيهه

تجههههاه كههههل مههههن )العههههاملين، الزبههههائن،  فههههي عناصههههر المسههههوولية االجتماعيههههة العليهههها حيههههث أنههههها بحثههههت

آليهههات تعزيهههز المسهههوولية التطهههرق إلهههى ومهههن ثهههم   ، ومهههن وجههههه نظهههر المسهههتفيدين(،المجتمهههع، البيئهههة

حكومهههة، وموسسهههات كال :جههههةمهههن أكثهههر مهههن  سهههطيناالجتماعيهههة لموسسهههات القطهههاع الخههها  فهههي فل

 .القطاع الخا ، وموسسات المجتمع المدني واشعالم

المسهههوولية االجتماعيهههة  للشهههركات ههههي التهههزام  بعهههد اسهههتعراه الدراسهههات السهههابقة أن الباحثهههة وتهههرى 

وذلههههك عههههن طريههههق المسههههاهمة بمجموعههههة مههههن األنشههههطة  ،الشههههركة تجههههاه المجتمههههع الههههذي تعمههههل فيههههه

عمهههل  وتكهههون بشهههكل ،يهههة والسهههلوك األخالقهههي تجهههاه أصهههحاب المصهههلحة والمجتمهههع والبيئهههةاالجتماع

 .طراعلتحقيق مصلحة جميع األواستراتيجيتها الشركات يعكس سياسة  ا  وليس إلزامي ،طوعي

حيث تعتبر هذه الدراسة مكلمة لما جا ت به الدراسات السابقة، حيهث سهعت الباحثهة لالسهتفادة مهن  

تعميهههق المعرفهههة بموضهههوع تطبيقهههات المسهههوولية لسهههابقة والعمهههل علهههى تطويرهههها و خالصهههة الدراسهههات ا

الكتههب والمراجههع فههي اشطههار السههابقة مههن  االسههتفادة مههن الدراسههاتوتههم االجتماعيههة وسههبل تطويرههها، 

وتحديهد األداة المناسهبة  ،و تحليلههاالمنهجيهة سهوا  فهي جمهع البيانهات أ وكذلك االستفادة من ،النظري

ائية المناسههبة وقههد اتفقههت نتههائج الدراسههة مههع واسههتخدام األسههاليب اشحصهه ،ات فههي الدراسههةلجمههع البيانهه
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 ، (1026)القاضــــي،  ،(1026)علــــي، ، (Abuznaid, 2016) :نتههههائج الدراسههههات التاليههههة

(Katavic, 2014)،  ،(، 1211)النعيمـــي، ،(1026)عطـــا اهلل و الفليـــت، (، 1026)موســـى

 .(1026، الشريف)، (1026)الجعبري، ، (1025)محمد، 
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 مقدمة  3.2

وكهههذلك  ا،شجهههرا  دراسهههتهة هههها الباحثهههتوأدواتهههها التهههي اختار  ،يسهههتعره ههههذا الفصهههل منهجيهههة الدراسهههة

أكهد مهن للت ههاتوالطريقهة التهي اتبع الديمغرافية، عليه الدراسة، وخصائصهت مجتمع الّدراسة الذي أجر 

 .وطريقة المعالجة اشحصائية لبيانات الدراسة، صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقق من ثبات األداة

 منهج الدراسة 3.1

متههه  ، وذلهك لمالالتحليلهي المههنهج الوصهفيباحثهة الاسهتخدمت  ،وأههدافهاالّدراسههة طبيعهة  إلهىاسهتنادا  

كمهها هههي فههي  فههي الوقههت الحاضههرحليلههها وتالّدراسههة واقههع مشههكلة  غههراه الدراسههة، مههن حيههث رصههدأل

 -ةفهي رأي الباحثه -الواقع من خالل وصفها، وتفسيرها، والتنبو بها، وهو المنهج المناسب واألفضهل

 لمثل هذه الدراسات.

 جمع البيانات والمعلومات 1.1

 .تحقيق أهداع الدراسة تم الحصول على البيانات من المصادر األولية والمصادر الثانوية اجل من

 المصادر األولية: 3.3.2

 تم الحصول على البيانات من المصادر األولية اآلتية:

ير دائههرة المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة وذلههك مههن خههالل إجههرا  مقههابالت مههع مههد المقابلــة: (1

والمستفيدين من تطبيقات  ،مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتنفيذي لونائب المدير  ،االتصاالت

 ثم تحليلها يدويا. ،تماعيةالمسوولية االج

 ير يمهدتتمثهل بجمهع المعلومهات والبيانهات مهن و  ،تم تصميم استبانة للدراسهة وتوزيعههااالستبانة:  (1

لشهههركات التابعهههة لمجموعهههة االتصهههاالت وروسههها  األقسهههام والمشهههرفين فهههي اشدارة العليههها ل  الهههدوائر
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خهالل البرنهامج  مهن االسهتبانه تحليهلمهن ثهم تفريهد و وتهم تحكيمهها مهن المختصهين، و  ،الفلسطينية

 .(SPSS)اشحصائي 

 المصادر الثانوية: 3.3.1 

، والهدوريات والمقهاالت، والرسهائل الجامعيهة، واألجنبيهةاعتمدت الباحثة على الكتهب والمراجهع العربيهة 

وكذلك علهى المجهالت العلميهة والمهنيهة المتخصصهة  ،نترنت التي تناولت موضوع الدراسةمواقع اشو 

 .انات الثانوية الالزمة للدراسةجمع البي أجل من

 مجتمع الدراسة 3.1

الهدوائر وروسها  األقسهام والمشهرفين فهي اشدارة العليها فهي مجموعهة  ير يمدراسة من ديتكون مجتمع ال

تبهههاع أسهههلوب ، وتهههم ا( عهههامال  وعاملهههة02البهههالد عهههددهم )و ، (2710/2716)االتصهههاالت الفلسهههطينية

وتهم اختيهار عينهة  (،02حيهث بلهد عهدد االسهتبانات )، تابعة للمجموعةالمسي الشامل في الشركات ال

شجههههرا   عشههههوائية بسههههيطة للمسههههتفيدين مههههن تطبيقههههات المسههههوولية االجتماعيههههة فههههي محافظههههة الخليههههل

بلديهههة الخليهههل، جامعهههة بوليتكنهههك  المستشهههفى األهلهههي، تتمثهههل فهههي، وعهههددهم خمسهههة معههههم المقهههابالت

 . منطقة الخليل التعليمية -دس المفتوحة، جامعة القفلسطين، جامعة الخليل

وتههم إجههرا  مقههابالت  عههة لمجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية،( الشههركات التاب3ويوضههي الجههدول رقههم) 

شخصههية مههع مههدير دائههرة المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت، ونائههب المههدير التنفيههذي 

 .لمجموعة االتصاالت الفلسطينية
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 شركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية: ( ال3.1جدول رقم )
 : الشركات مجتمع الدراسة(3.2) جدول

 عدد الموظفين اسم الشركة الرقم
  شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(  .1

 

2037 
 
 

 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(  .2
 شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة(  .3
 شركة بالميديا للخدمات اشعالمية متعددة الوسائط )بالميديا(  .1
 ات االتصاالت )ريتش(شركة ريتش لخدم  .3

 أدوات الدراسة 1.1

 األداة النوعية )المقابلة(:  1.1.1

ولتحقيهههق أههههداع الدراسهههة  قامهههت  ،بعهههد مراجعهههة الدراسهههات السهههابقة التهههي تتنهههاول موضهههوع المسهههوولية

الباحثههههة بتحديههههد عههههدد مههههن األسههههئلة شجههههرا  مقههههابالت مههههع مههههدير دائههههرة المسههههوولية االجتماعيههههة فههههي 

والمسهتفيدين مهن تطبيقهات المسهوولية  ،مدير التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينيةالمجموعة، وال

 بلوس ههلههى واقههع تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية إبهههدع التعههرع 

نمهوذج أسهئلة المقهابالت الههذي صهمم لتحقيهق أهههداع  ( 4(، )5(، )2الملحهق رقههم ) يبهينتطويرهها ، و 

 اسة.هذه الدر 

  االستبانة(:األداة الكمية ) 1.1.1

الدراسهههههة واالسهههههتفادة مهههههن الدارسهههههات السهههههابقة وفهمهههههها بعمهههههق واستشهههههارة ذوي الخبهههههرة  ههههههدعلتحقيهههههق 

قد تكونهت و  وتصميمها، تم بنا  استبانة لقياس المسوولية االجتماعية ،واالختصا  في هذا المجال

 االستبانة من األقسام التالية:

العمر، مع الدراسة الديموغرافية )الجنس، و عبارة عن خصائ  مجتوهو  :القسم األول .1

  .(الوظيفي، وسنوات الخبرةالمسمى و القسم، و الموهل العلمي، و 

http://www.paltel.ps/
http://www.paltel.ps/
http://www.hadara.ps/
http://www.hadara.ps/
http://www.palmedia.ps/
http://www.palmedia.ps/
http://www.reach.ps/
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أسئلة تتعلق في تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت  القسم الثاني: .2

 محاور: ةاشتملت على أربعوقد  ،الفلسطينية

 .فقرات (0واشتملت على ) ،جاه العاملينتالمسوولية االجتماعية  .1

 .فقرات (17واشتملت على ) ،الزبائنتجاه المسوولية االجتماعية  .2

 .فقرات (6واشتملت على ) ،المجتمعتجاه المسوولية االجتماعية  .3

 .فقرات (6واشتملت على ) ،البيئةتجاه المسوولية االجتماعية  .1

 likertر من سلم ليكرت الخماسي )الفقرات تركزت على االختيا نع اشجابةعلما بأن 

scale)،  بشدة.وذلك كما يأتي: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق 

 

 خصائص العينة الديمغرافية 1.1

  (: توزيع مجتمع الّدراسة وفقا  لمتغير المسمى الوظيفي3.2جدول رقم )

 مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي الرقم
 20 مدير  .2
 23 سمرئيس ق  .1
 27 مشرع  .3

 11 المجموع
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 ( الخصائ  الديمغرافية لمجتمع الدراسة.3.3ويوضي الجدول رقم )
 لمجتمع الدراسة خصائص الديمغرافية. األعداد، والنسب المئوية لل(3.3جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  الجنس

- 
 

 82.3 13 ذكر
 30.3 20 أنثى

  العمريةالفئة 
- 

 

30- 20 30.3 
32-10 17 33.8 

12+ 3 8.6 
 - المؤهل العلمي

 61.6 36 بكالوريوس 
 16.1 13 دراسات عليا

  القسم
 
 
- 

 6.3 8 المالية
 13.3 11 التسويق

 6.0 0 العناية بالزبائن
 12.3 6 الموارد البشرية

 18.0 12 المبيعات
 30.3 20 أخرى

  يفيالمسمى الوظ
- 

 

 30.3 20 مدير
 31.0 23 رئيس قسم
 20.6 27 مشرف

  سنوات الخبرة
 
- 

 

5- 18 22.2 
5-20 21 33.3 

20+ 32 11.1 
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 الدراسةمجتمع الخصائص الديمغرافية ل 1.1

 الجنس، لمتغيرات: ا  وفق الدراسة لمجتمع الديمغرافية العينة خصائ  (3.3) رقم الجدول يوضي

 يلي: كما وذلك الخبرة، وسنوات الوظيفي، والمسمى والقسم، العلمي، والموهل ية،العمر  والفئة
 

 :الجنسوفقاً لمتغير مجتمع الدراسة توزيع  1.1.1

 ذكورالهه مههن الدراسههة مجتمههع مههن (%82.3) أن (3.3) رقههم الجههدول فههي الههواردة المعطيههات تشههير

 اشناث. من منهم (%30.3) مقابل

 

 وفقاً لمتغير الفئة العمرية:سة مجتمع الدراتوزيع   1.1.1

 عهن أعمهارهم تقهل ممهن المبحهوثين مهن (%30.3) أن (3.3) رقهم الجدول في الواردة النتائج بينت

 مهههنهم (%8.6) كهههانو  سهههنة، (17-31) العمريهههة الفئهههة ضهههمن ههههم ممهههن (%33.8)و ،سهههنة (37)

 سنة. (17) عن يزيدون ممن

 :العلمي هلالمؤ لمتغير وفقاً مجتمع الدراسة  توزيع 1.1.1

 مهههن الدراسهههة شهههملتهم مهههنم (%61.6) أن (3.3) رقهههم الجهههدول فهههي الهههواردة المعطيهههات مهههن يتضهههي

 .العليا الدراسات حملة من منهم (%16.1) كانو  البكالوريوس، درجة حملة

 :القسم لمتغير وفقاً مجتمع الدراسة  توزيع 1.1.1

 قسهههم فهههي يعملهههون المبحهههوثين نمههه (%6.3) أن (3.3) رقهههم الجهههدول فهههي الهههواردة المعطيهههات تشهههير

 قسههم فههي %(12.3) بالزبههائن، العنايههة قسههم فههي %(6.0) التسههويق، قسههم فههي %(13.3) الماليههة،

 بأقسهام يعملهون مهنهم %(30.3) نسهبته مها وكهان المبيعهات، قسهم فهي %(18.0) البشهرية، الموارد

 .أخرى
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 توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي: 1.1.1

 يشههغلون الدراسهة مجتمههع مهن (%30.3) أن (3.3) رقههم الجهدول فههي الهواردة لمعطيههاتا مهن يتضهي

 .مشرع بمركز منهم (%20.6) كانو  قسم، رئيس %(31.0) مقابل ،مدير مركز

 وفقاً لمتغير سنوات الخبرة:مجتمع الدراسة توزيع  1.1.1

 تقهههل ممهههن سهههةالدرا مجتمهههع مهههن (%22.2) أن (3.3) رقهههم الجهههدول فهههي الهههواردة المعطيهههات تشهههير

-3) بهين لهديهم الخبهرة سنوات تتراوح من منهم (%33.3)و سنوات، (3) عن لديهم الخبرة سنوات

 سنوات. (17) عن عندهم الخبرة سنوات تزيد نمم منهم (%11.1)و سنوات، (17

 الدراسةأدوات ثبات  1.1

 حساب معادلة الثباتباالتساق الداخلي بأبعادها المختلفة بطريقة الّدراسة تم حساب الثبات ألداة 

 .(3.1(، وقد جا ت النتائج كما هي واضحة في الجدول رقم )Cronbach Alpha)كرونبام ألفا 

 
 ألداة الّدراسة بأبعادها المختلفة (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات . (3.1جدول رقم )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 7.68 0 جاه العاملينتالمسوولية االجتماعية   .1
 7.60 17 تجاه الزبائنالمسوولية االجتماعية   .2
 7.61 6 تجاه المجتمعالمسوولية االجتماعية   .3
 7.60 6 تجاه البيئةالمسوولية االجتماعية   .1

 0.93 33 الدرجة الكلية
 

بدرجة  بأبعادها المختلفة تتمتعالّدراسة ( أن أداة 3.1تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
 من الثبات. جدا  عالية 
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 الدراسة أدواتصدق  1.1

بعرضههها علههى مجموعههة  ،قبههل عمليههة تطبيقهها علههى عينههة الدراسهة الّدراسههةتهم التحقههق مههن صهدق أداة 

التهي تهم أخهذها بعهين االعتبهار عنهد إخهراج و  ،من المحكمين الذين أبدوا عهددا  مهن المالحظهات حولهها

تم التحقق من الصدق بحساب التحليهل فقد ومن ناحية أخرى،  ،ناحيةاألداة بشكلها النهائي هذا من 

 .(3.5ول رقم )وذلك كما هو واضي في الجد، ( لفقرات األداةFactor Analysisالعاملي )

 أداة الدراسة( لفقرات Factor Analysis) نتائج التحليل العاملي. (3.5قم )جدول ر 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.77 للموظفين ةمنآ شركة بتوفير بيئة عملال إدارةتقوم   .2
 0.81 دلة تتناسب مع حجم العمل المبذولأجور ورواتب عا بمنيالشركة  إدارةتلتزم   .1
 0.70 تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبيه للعاملين لرفع قدراتهم وكفا اتهم  .3
 0.75 والمتميزينتقوم إدارة الشركة على مني مكافآت لألشخا  المبدعين   .1
 ةجاز ة، إأبو  ةجاز إ) مختلفة ألسبابمدفوعة األجر تحر  إدارة الشركة على تقديم إجازات   .5

 حج...(
0.73 

تساهم الشركة في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل مثل مراكز الترفيه واألندية   .6
 الرياضية

0.73 

 ةحوصات دوريتوفر الشركة خدمات صحية مناسبة )عن طريق التامين الصحي، عمل ف  .1
 للعاملين ...(

0.70 

 0.80 ناحتياجات الزبائة الشركة على دراسة إدار  تعمل  .8
 0.84 للزبائنتحر  إدارة الشركة على توفير الخدمات بأسعار مناسبة   .9

 0.75 كافة في المناطق الزبائنتحر  إدارة الشركة على توصيل الخدمات إلى   .20
 0.75 ة عاليةوفير خدمات بجودبتتقوم إدارة الشركة   .22
 0.81 خدماتها استخدامتقديم إرشادات على بتقوم إدارة الشركة   .21
 0.56 وترويجية ذات مصداقية عن خدماتها إعالنيةعمل حمالت بتقوم إدارة الشركة   .23
 0.79 توضي الشركة لزبائنها شروط الخدمة قبل تقديمها  .21
 0.63 يتم الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون تأخير  .25
 0.78 ري الشركة دراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتهاتج  .26
 0.84 الكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريعو توفر الشركة خدمات   .21
 0.73 )تبليط الطرق، بنا  مدارس، منتزهات ..( تساهم إدارة الشركة في دعم البنية التحتية للمجتمع  .28
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 0.80 قاعات حاسوب...(و  )تجهيز مختبرات لمجتمع المحليةوكليات االجامعات تقوم الشركة بدعم   .29
 0.66 تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي  .10
 0.79 طة االجتماعية في المجتمع المحليتساهم إدارة الشركة في دعم األنش  .12
 0.70 برامج معينةتساهم إدارة الشركة في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل   .11
 0.78 من ذوي االحتياجات الخاصة فراداوتوظع أالشركة ترعى إدارة   .13
 0.65 الشركة فر  عمل للحد من البطالة إدارة توفر  .11
 0.69 لشركة بتقديم المساعدات والمني التعليمية شفراد المجتمعإدارة اتقوم   .15
 0.84 جرا ات الوقاية من التلوث للبيئةتقوم إدارة الشركة بإ  .16
التدوير، تعبئة المحابر بدال  من رميها وشرا  محابر  ةعادإالشركة سياسات صديقة للبيئة ) تتبنى  .11

 0.77 ..( جديدة

 0.84 مهور بقضايا المحافظة على البيئةتقوم إدارة الشركة بتثقيع الج  .18
 0.74 لكوارث البيئية المختلفة لتجنبهافي الحوادث وا درايةتكون على  أنتحر  إدارة الشركة   .19
من خالل تنفيذ العديد من المشاريع  الموظفينرفع الوعي البيئي لدى تحر  إدارة الشركة    .30

 لمتنوعةاوالفعاليات 
0.70 

 0.72 ة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئةأتتقيد المنش  .32
 0.72 التشريعات والقوانين البيئية ذات العالقة بمحطات التوسعة تطبق الشركة  .31
 0.81 الشركة الطريقة المناسبة للتخل  من المخلفات الصناعية بحيث ال توذي البيئة المحيطةتختار   .33

دال الّدراسههة فقههرات أداة جميههع ( أن التحليههل العههاملي ل3.3تشهير المعطيههات الههواردة فههي الجههدول رقهم )

ولية تطبيقههههات المسههههو إحصهههائيا ، وتتمتههههع بدرجههههة مقبولههههة مههههن التشههههبع، وأنههههها تشههههترك معهههها  فههههي قيههههاس 

، في ضو  اشطار النظري الذي بني االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية وسبل تطويرها

 المقياس على أساسه.

 :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 1.2

 قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. .1

 إجرا  مقابالت مع: .2

  ة المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية. مدير دائر 

 ذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.التنفي المدير 
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  )المستفيدين من تطبيقات المسوولية االجتماعيهة فهي محهافظ الخليهل )عينهة عشهوائية بسهيطة

 مقابالت(. 3)

 : تم تصميم أداة الدراسة الكمية .3

  دوائر وروسهههها  األقسههههام الهههه يريعلههههى مههههد ةاسههههتبان (02)حيههههث قامههههت الباحثههههة بطبههههع وتوزيههههع

 في اشدارة العليا للشركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.والمشرفين 

  قامههت الباحثهههة بإدخههال االسهههتبانات  فهههي جهههاز الحاسهههوب لتحليهههل النتههائج باسهههتخدام برنهههامج

 .) SPSSاشحصائي )

 .مناقشة النتائج والتوصيات .1

 .في مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتطوير تطبيقات المسوولية االجتماعيةتقديم مقترحات  .3

 

 المعالجة اإلحصائية 1.12 

الحاسهوب  إلهىبمراجعتها تمهيدا  شدخالها للحاسوب، وأدخلت ة الباحثت قامالّدراسة بعد جمع بيانات 

 موافهق بشهدةت اشجابة رقمية، حيث أعطي إلىبإعطائها أرقاما  معينة، أي بتحويل اشجابات اللفظية 

جههة در غيهر موافهق بشهدة درجتهين، و وغيهر موافهق درجهات،  3ومحايهد درجهات،  1 وموافهقدرجهات،  3

تطبيههههق المسهههههوولية االجتماعيههههة فههههي مجموعهههههة الدرجهههههة ازدادت درجههههة بحيههههث كلمهههها ازدادت واحههههدة، 

 والعكس صحيي. العليا  اشدارةكما يراها العاملون في  ،االتصاالت الفلسطينية

الالزمة للبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات  حصائيةتمت المعالجة اشو 

، ومعامل الثبات كرونبام (Factor analysis) التحليل العامليو  الحسابية واالنحرافات المعيارية،

للعلوم  حصائية(، باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اشCronbach Alpha)ألفا 
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كما هو يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية الّدراسة ولفهم نتائج  (،SPSS)جتماعية اال

 (.3.6في الجدول رقم ) واضي

 

 مفتاح المتوسطات الحسابية.. (3.6جدول رقم )

 مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية المتوسط الحسابي
 منخفضة 2-1.33

 متوسطة 1.31-3.61
 عالية 3.68-5
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 لفصل الرابعا

 تحليل وعرض النتائج

 مقدمة  1.1

 عره نتائج أسئلة الدراسة  1.2

 عره نتائج المقابالت 1.3
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 مقدمة 1.2

تطبيقات المسوولية االجتماعية فهي يتضمن هذا الفصل عرضا  كامال  ومفصال  لنتائج الدراسة، حول 

، وذلهك مهن خهالل اشجابهة عهن عليهاال اشدارةكما يراها العهاملون فهي  مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 . ثم عره تحليل المقابالت المناسبة حصائيةباستخدام التقنيات اش ،الّدراسة وأهدافهاأسئلة 

 

 نتائج أسئلة الدراسة 1.1

 :الرئيسالسؤال  1.2.1
ــة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ومــا هــي  ــمــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعي  بلُس

 ؟تطويرها

، والمتوسههههطات الحسههههابية، واالنحرافههههات المعياريههههة، األعههههدادجابههههة عههههن هههههذا السههههوال اسههههتخرجت لإل 

كما يراها  تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية والنسب المئوية لمستوى

 (.1.1، وذلك كما هو واضي في الجدول رقم )العليا اشدارةالعاملون في 

داد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى (. األع1.1جدول رقم )
 اشدارةكما يراها العاملون في  ،تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 .العليا

 السؤال الرئيس -المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية: (1.2جدول رقم )
 )%(الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير
 27.2 7.12 1.38 02 تجاه العاملينالمسوولية االجتماعية 
 27.4 7.11 1.30 02 تجاه الزبائنالمسوولية االجتماعية 
 23.1 7.13 1.23 02 تجاه المجتمعالمسوولية االجتماعية 
 24.8 7.31 1.23 02 ئةتجاه البيالمسوولية االجتماعية 

 11.2 0.36 1.30 11 الدرجة الكلية
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تطبيهق المسههوولية االجتماعيههة فههي ( أن مسههتوى 1.1يتضهي مههن المعطيههات الههواردة فهي الجههدول رقههم )

كان عاليها ، إذ بلهد المتوسهط  _العليا اشدارةكما يراها العاملون في  _مجموعة االتصاالت الفلسطينية

تها تطبيههق وقههد جها  فههي مقهدم ،%(68.7(، وبلههد الهوزن النسههبي لهه )1.37الحسهابي لهههذا المسهتوى )

اله تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة (، تهه1.30تجههاه الزبههائن بمتوسههط حسههابي )المسههوولية االجتماعيههة 

تجهههاه المجتمهههع بمتوسهههط (، فتطبيهههق المسهههوولية االجتماعيهههة 1.38تجهههاه العهههاملين بمتوسهههط حسهههابي )

 (.1.23تجاه البيئة بمتوسط حسابي )وولية االجتماعية (، وتطبيق المس1.23حسابي )

 

 :األولالفرعي  السؤال  1.2.2

 ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية  اتجاه العاملين؟

، والمتوسهطات الحسهابية، واالنحرافهات المعياريهة والنسهب األعهدادلإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت 

 ،تجهاه العهاملين فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينيةة تطبيق المسوولية االجتماعيهئوية لموشرات الم

مرتبههة حسههب األهميههة، وذلههك كمهها هههو واضههي فههي الجههدول رقههم  العليهها اشدارةكمهها يراههها العههاملون فههي 

(1.2 .) 

تطبيق موشرات (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ل1.2جدول رقم )

كما يراها العاملون في  ،تجاه العاملين في مجموعة االتصاالت الفلسطينية المسوولية االجتماعية

 .االدارة العليا مرتبة حسب األهمية
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 السؤال الفرعي األول  -المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية :(1.1جدول رقم )

رقم 
المتوسط  تجاه العاملين المسؤولية االجتماعية تطبيق مؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
)% ( 

 92.4 0.54 4.62 للموظفين ةمنآ عمل بيئة بتوفير الشركة إدارة تقوم 2

1 
 الصحي، مينأالت طريق عن) مناسبة صحية خدمات الشركة توفر

 ) ...للعاملين ةدوري فحوصات عملو 
4.60 0.49 

92.0 

3 
 ألسباب األجر مدفوعة إجازات تقديم على الشركة إدارة تحر 
 )...حج ةجاز إ ،ةأبو  ةجاز إة)مختلف

4.44 0.69 
88.8 

1 
 ،العمل نطاق خارج للعاملين اجتماعية برامج في الشركة تساهم
 الرياضية واألندية ،الترفيه مراكز :مثل

4.43 0.66 
88.6 

 84.8 0.59 4.24 وكفا اتهم قدراتهم لرفع للعاملين تدريبيه دورات بتنظيم الشركة تقوم 5

6 
 المبدعين لألشخا  مكافآت مني على الشركة إدارة تقوم

 والمتميزين
4.12 0.82 

82.4 

1 
 حجم مع تتناسب عادلة ورواتب أجور بمني الشركة إدارة تلتزم
 المبذول العمل

4.07 0.81 
81.4 

 27.2 7.12 1.38 تجاه العاملينالمسؤولية االجتماعية تطبيق  

 

تجهههاه العهههاملين فهههي مجموعهههة تطبيهههق المسهههوولية االجتماعيهههة ( موشهههرات 1.2يوضهههي الجهههدول رقهههم )

جههها  فهههي و مرتبهههة حسهههب األهميهههة،  العليههها_اشدارةكمههها يراهههها العهههاملون فهههي  _االتصهههاالت الفلسهههطينية

ة مناسهب صهحية دماتخه الشهركة توفر، و للموظفين آمنة عمل بيئة بتوفير الشركة إدارة تقوم: مقدمتها

 علهى الشهركة إدارة تحهر ...(، و للعهاملين ةدوريه فحوصهات عمهلو  الصهحي، التهامين طريهق عهن)

 . )...حج إجازة ،ةأبو  إجازةة )مختلف ألسباب األجر مدفوعة إجازات تقديم
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 :الثانيالسؤال  1.2.3

 ه الزبائن؟تجافي مجموعة االتصاالت الفلسطينية ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية 

، والمتوسهطات الحسهابية، واالنحرافهات المعياريهة والنسهب األعهدادلإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت 

 فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينيةزبههائن تجههاه التطبيههق المسههوولية االجتماعيههة المئويههة لموشههرات 

واضهي فهي الجهدول رقهم  مرتبة حسب األهمية، وذلك كما ههو _العليا اشدارةيراها العاملون في  _كما

(1.3 .) 

تطبيق (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لموشرات 1.3جدول رقم )

كما يراها العاملون في _تجاه الزبائن في مجموعة االتصاالت الفلسطينية المسوولية االجتماعية

 :مرتبة حسب األهمية_ العليا اشدارة

 الثانيالسؤال الفرعي  -توسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويةالم :(1.3جدول رقم)

رقم 
المتوسط   زبائنتجاه التطبيق المسؤولية االجتماعية مؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)% ( 

 90.6 0.58 4.53 سريع بشكل الخدمة توصيل على تساعد لكترونيةإ خدمات الشركة توفر  2

1 
 عن مصداقية ذات وترويجية إعالنية حمالت بعمل الشركة إدارة تقوم

 خدماتها
4.53 0.60 

90.6 
 88.6 0.52 4.43 الزبائن احتياجات دراسة على الشركة إدارة تعمل 3
 88.6 0.60 4.43 عالية بجودة خدمات بتوفير الشركة إدارة تقوم 1
 87.8 0.61 4.39 خدماتها استخدام على اتإرشاد بتقديم الشركة إدارة تقوم 5
 87.8 0.57 4.39 تأخير دون بسرعة الزبائن تساوالت عن الرد يتم 6
 87.0 0.58 4.35 خدماتها عن الزبائن رضا لقياس دورية دراسات الشركة تجري 1

8 
 كافة في الزبائن إلى الخدمات توصيل على الشركة إدارة تحر 
 كافة المناطق

4.33 0.58 
86.6 

 86.2 0.66 4.31 تقديمها قبل الخدمة شروط لزبائنها الشركة توضي 9
 80.6 0.82 4.03 للزبائن مناسبة بأسعار الخدمات توفير على الشركة إدارة تحر  20

 27.4 7.11 1.30 لزبائنتجاه اتطبيق المسؤولية االجتماعية 



82 
 

تجههههاه الزبههههائن فههههي مجموعههههة  تطبيههههق المسههههوولية االجتماعيههههة( موشههههرات 1.3يوضههههي الجههههدول رقههههم )

جههها  فهههي و األهميهههة،  حسهههب _مرتبهههة العليهها اشدارةكمههها يراهههها العهههاملون فهههي  _االتصههاالت الفلسهههطينية

 إدارة تقهومو ، سهريع بشهكل الخدمهة توصهيل علهى تسهاعد لكترونيهةإ خهدمات الشهركة تهوفر: مقهدمتها

 علهى الشهركة إدارة مهلتعو ، خهدماتها عهن مصهداقية ذات وترويجيهة إعالنيهة حمهالت بعمهل الشهركة

   .الزبائن احتياجات دراسة

 :لثالثاالسؤال    1.2.1
 ؟المجتمعتجاه ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

، والمتوسهطات الحسهابية، واالنحرافهات المعياريهة والنسهب األعهدادلإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت 

 ،فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينيةمجتمهع تجهاه التطبيق المسوولية االجتماعيهة المئوية لموشرات 

مرتبهة حسهب األهميهة، وذلهك كمها ههو واضهي فهي الجهدول رقهم  _العليها اشدارةكما يراها العاملون فهي 

(1.1 .) 

تطبيق (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لموشرات 1.1جدول رقم )

كما يراها العاملون في  _المسوولية االجتماعية اتجاه المجتمع في مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 :مرتبة حسب األهمية _العليا اشدارة

 الثالثالسؤال الفرعي  -المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية :(1.1جدول رقم)

رقم 
 الفقرة

المتوسط   مجتمعجتماعية اتجاه التطبيق المسؤولية االمؤشرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
)% ( 

 90.0 0.55 4.50 المحلي المجتمع موسسات مع طيبة عالقات بإقامة الشركة تهتم 2

 المجتمع في االجتماعية األنشطة دعم في الشركة إدارة تساهم 1
 المحلي

4.32 0.55 
86.4 

 86.2 0.59 4.31 المجتمع شفراد التعليمية والمني المساعدات مبتقدي الشركة إدارة تقوم 3
 85.6 0.73 4.28 البطالة من للحد عمل فر  الشركة إدارة توفر 1
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رقم 
  مجتمعجتماعية اتجاه التطبيق المسؤولية االمؤشرات  الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
)% ( 

5 
 جهيزت) المحلية المجتمع وكليات الجامعات بدعم الشركة تقوم

 ..(حاسوب وقاعات مختبرات
4.19 0.64 

83.8 

6 
 برامج خالل من المجتمعي يبوالتدر  التأهيل في الشركة إدارة تساهم
 معينة

4.18 0.69 
83.6 

1 
 الطرق، تبليط) للمجتمع التحتية البنية دعم في الشركة إدارة تساهم
 ..) منتزهات مدارس، بنا 

4.17 0.76 
83.4 

 81.4 0.71 4.07 الخاصة االحتياجات ذوي من أفرادا وتوظع الشركة إدارة ترعى 8

 23.1 7.13 1.23 تجاه المجتمعتطبيقات المسوولية االجتماعية 

 

تجهههاه المجتمهههع فهههي مجموعهههة تطبيهههق المسهههوولية االجتماعيهههة ( موشهههرات 1.1يوضهههي الجهههدول رقهههم )

جهها  فههي و مرتبههة حسههب األهميهة،  العليها اشدارةالعهاملون فههي مهن وجهههه نظههر  االتصهاالت الفلسههطينية

 في الشركة إدارة تساهمو ، محليال المجتمع موسسات مع طيبة عالقات بإقامة الشركة تهتم: مقدمتها

 والمهني المسهاعدات بتقهديم الشهركة إدارة تقهوم، و المحلهي المجتمهع فهي االجتماعيهة األنشهطة دعهم

 .المجتمع شفراد التعليمية

 :الرابعالسؤال  1.2.3
 لبيئة؟ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه ا

، والمتوسهطات الحسهابية، واالنحرافهات المعياريهة والنسهب األعهدادالسوال اسهتخرجت  لإلجابة عن هذا

كما  _في مجموعة االتصاالت الفلسطينيةبيئة تجاه التطبيق المسوولية االجتماعية المئوية لموشرات 

 (. 1.3مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واضي في الجدول رقم ) العليا اشدارةيراها العاملون في 

تطبيق (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لموشرات 1.3جدول رقم )

 اشدارةكما يراها العاملون في  تجاه البيئة في مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالمسوولية االجتماعية 

 :العليا مرتبة حسب األهمية
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 الرابعالسؤال الفرعي  -المعيارية، والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات  :(1.5جدول رقم)

رقم 
المتوسط   بيئةتجاه التطبيق المسؤولية االجتماعية مؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي
)% ( 

 86.6 0.69 4.33 للبيئة التلوث من الوقاية بإجرا ات الشركة إدارة تقوم 2

1 
 المحابر تعبئة التدوير، ةعادإ (للبيئة صديقة سياسات الشركة تتبنى
 ..( جديدة محابر وشرا  رميها من بدال  

4.29 0.65 
85.8 

 الصناعية المخلفات من للتخل  المناسبة الطريقة الشركة تختار 3
 المحيطة البيئة توذي ال بحيث

4.26 0.62 
85.2 

 85.0 0.68 4.25 البيئة على بالحفاظ الخاصة واألنظمة بالقوانين ةأالمنش تتقيد 1

5 
 بمحطات العالقة ذات البيئية والقوانين التشريعات الشركة تطبق

 التوسعة
4.25 0.68 

85.0 

6 
 خالل من الموظفين لدى البيئي الوعي رفع الشركة إدارة تحر  

 المتنوعة والفعاليات المشاريع من العديد تنفيذ
4.19 0.70 

83.8 

 والكوارث الحوادث في يةدرا على تكون أن الشركة إدارة تحر  1
 83.6 0.69 4.18 لتجنبها المختلفة البيئية

 81.6 0.85 4.08 البيئة على المحافظة بقضايا الجمهور بتثقيع الشركة إدارة تقوم 8

 24.8 7.31 1.23 تجاه البيئةتطبيق المسوولية االجتماعية 

 

اه البيئههههة فههههي مجموعهههههة تجههههتطبيههههق المسههههوولية االجتماعيههههة ( موشههههرات 1.3يوضههههي الجههههدول رقههههم )

جههها  فهههي و مرتبهههة حسهههب األهميهههة،  _العليهها اشدارةكمههها يراهههها العهههاملون فهههي  _االتصههاالت الفلسهههطينية

 صهديقة سياسهات الشهركة تتبنهىو ، للبيئهة التلهوث مهن الوقايهة بهإجرا ات الشهركة إدارة تقهوم: مقهدمتها

 الشهركة تختهارو ،  ..)جديهدة حهابرم وشهرا  رميهها مهن بهدال   المحهابر تعبئهةو  التهدوير، ةعهادإ (للبيئهة

 .المحيطة البيئة توذي ال بحيث الصناعية المخلفات من للتخل  المناسبة الطريقة

 المقابالتتحليل عرض نتائج  1.3

 س هههبلو المسهههوولية االجتماعيهههة تطبيقهههات  تهههم إجهههرا  العديهههد مهههن المقهههابالت  بخصهههو  موضهههوع  -

االتصاالت الفلسطينية ومهدير دائهرة المسهوولية شملت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة و تطويرها 

االجتماعيههة فههي المجموعههة، ومههع المسههتفيدين مههن تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة 
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مههدير العالقههات و  ،مههدير المستشههفى األهلههي )وهههم ،االتصههاالت الفلسههطينية فههي محافظههة الخليههل

فههي جامعههة ونقيههب العههاملين  ،لسههطينجامعههة بوليتكنههك فنائههب رئههيس و  ،بلديههة الخليههلالعامههة فههي 

 .(جامعة القدس المفتوحة -ومدير منطقة الخليل التعليمية ،الخليل

 :ااتي وكانت النتائج حسب الجدول  

 ( 1.6)  جدول رقم
 مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية  إجابات المقابالت

 ونتائجها دائرة المسؤولية االجتماعية الرئيس التنفيذي ومديرنائب 

 اإلجابات )أسئلة نائب  الرئيس التنفيذي( السؤال #
مههههههههها ههههههههههي األههههههههههداع العامهههههههههة لصهههههههههندوق   .2

لمجموعههههههههههههههههة  المسههههههههههههههههوولية االجتماعيههههههههههههههههة
 ؟االتصاالت الفلسطينية

 

 األهداع العامة لصندوق  المسوولية االجتماعية : 
مههههن خههههالل مشههههاريع  ،االسههههتثمار فههههي اشنسههههان الفلسههههطيني .1

التهي تعمهل  ،المهدرة للهدخلالتنمية االجتماعية واالقتصهادية 
   .على النهوه االقتصادي للمجتمع ورفع شان الموسسات

االحتياجههههات الخاصههههة  مههههن تههههوفير  يدعههههم األشههههخا  ذو  .2
 االحتياجات األساسية.

بهالنهوه  ويعد هذا القطهاع الحيهوي ،دعم القطاع الصحي .3
 .بصحة اشنسان الفلسطيني

مهها مههدى رضههاك عههن صههندوق المسههوولية  .1
لمجموعهههههههههههههة االتصهههههههههههههاالت  ةاالجتماعيههههههههههههه
 ؟الفلسطينية

   على تطوير المسهوولية االجتماعيهة ولكن العمل جار   راه، 
الهههههوزارات ومركهههههز اشحصههههها  وموسسهههههات  عبهههههر تكامهههههل دور

 المجتمع المدني وخدمة المناطق المهمشة. 
ههههل لهههديكم رويههها مسهههتقبلية لتوسهههيع نطهههاق  .3

 عمل برنامج المسوولية االجتماعية ؟
 

 برنههامج المسههوولية لتوسههيع نطههاق  رويهها مسههتقبلية يوجههد بالتأكيههد
 :االجتماعية

ودعم مختلع القطاعات  ،النهوه بالمجتمع الفلسطيني .1
ن يكهون لكهل وأ ،للوصول إلى جميع الموسسات و الجمعيات

 جمعية مشروع مدر للدخل.  
دعهههههم االسهههههتثمار فهههههي اشنسهههههان الفلسهههههطيني فهههههي مجهههههال  .2

 اجات الخاصة. االحتي يالصحة والبيئة وتعزيز دور ذو 
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 السؤال #
 )مدير دائرة المسؤولية االجتماعية(

 اإلجابات

مههها ههههي المجهههاالت التهههي تشهههملها تطبيقهههات  .2
 ؟المسوولية االجتماعية

إن المجاالت التي تشملها تطبيقات المسوولية االجتماعية تتمثل 
 في:

 الجوانب اشنسانية واالجتماعية والثقافية والصحية.   .2
 .تمكين المرأة .1
 مساعدة ذو االحتياجات الخاصة. .3

 

 مهههها هههههي المجههههاالت األكثههههر تركيههههزا ضههههمن .1
لههههههههههدى  أنشهههههههههطة المسههههههههههوولية االجتماعيهههههههههة

، الشهباب الصحةالتعليم،  :مثل ،موسستكم
 ....؟والرياضة

  المجهههههههاالت األكثهههههههر تزايهههههههدا  ألنشهههههههطة المسهههههههوولية االجتماعيهههههههة
االحتياجات الخاصة و ذو و لمجموعة االتصاالت هي الصحة، 

 .ة إلى تمكين المرأةإضاف

مههههها ههههههي آليهههههات تنفيهههههذ بهههههرامج المسهههههوولية  .3
 ؟االجتماعية

  فيمهها يتعلههق بتنفيههذ البههرامج مههن قبههل مجموعههة االتصههاالت فههان
 ذلك يتم من خالل:

مخاطبهههة المجموعهههة مهههن قبهههل الموسسهههات والمجتمهههع المهههدني  .1
 تحدد  فيها احتياجاتها. 

سههههاوى المسههههاعدة فههههإذا كههههان ذلههههك يت يههههدرس الطلههههب لتقههههديم  .2
علهههههههى موقهههههههع تقهههههههديم الطلههههههب  يههههههتم ،سههههههتراتجية المجموعهههههههةوا

تقهديم المسههاعدة بحيههث يكهون الغههره منههها يههتم ، و المجموعهة
 تعظيم الفائدة للمجتمع المحلي.

ههل تهتم دراسهة احتياجهات القطاعهات التهي  .1
تقههههههدم مجموعههههههة االتصههههههاالت الفلسههههههطينية 

 الخدمة لها؟

 التصههههاالت يشههههترط فههههي تقههههديم المسههههاعدة مههههن قبههههل مجموعههههة ا
 للجهات المستفيدة:

صهههههدار تقهههههارير  ،ر هيكهههههل رسهههههمي للجههههههة المسهههههتفيدةيتهههههوف .1 وا 
 سنوية.

وفهههي حهههال اقتنهههاع  ،الشهههفافية والمصهههداقية للجههههات المسهههتفيدة .2
الشهههركة يهههتم الموافقهههة علهههى المسهههاعدة ليهههتم اسهههتدراج العهههره 

 والتنفيذ.
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التهههي تواجهههه تطبيقهههات  التحهههدياتمههها ههههي  .5
ي مجموعههههههههة سههههههههوولية االجتماعيههههههههة فههههههههالم

 االتصاالت الفلسطينية؟
 

  مهههههام تطبيقهههههات المسهههههوولية أقهههههات دة معو أظههههههرت النتهههههائج عههههه
 يتلخ  أهمها: ،االجتماعية

كثههههرة الطلبههههات التههههي تسههههتلمها المجموعههههة مههههن قبههههل الجهههههات  .1
ظهههل مههها تعانيهههه  فهههي ومنظمهههات المجتمهههع المهههدني ةالمسهههتفيد

الكثير من المنظمات مهن أوضهاع صهعبة فهي ظهل الظهروع 
 ية الصعبة.السياس
 

ههههههههههل هنهههههههههاك خطهههههههههة لتطهههههههههوير تطبيقهههههههههات  .6
 المسوولية االجتماعية؟

  تسههههعى شههههركة االتصههههاالت ضههههمن خطتههههها الجديههههدة لتطههههوير
 المسوولية االجتماعية: 

الفلسهههههطيني، وزارة الداخليهههههة  اشحصههههها  التعهههههاون مهههههع مركهههههز .1
للحصههههول بشههههكل قههههانوني ورسههههمي علههههى أسههههما  الجمعيههههات 

ديم يههد العههون والمسههاعدة  حتههى يههتم تقهه ،والموسسههات المسههجلة
 من خالل برامج تطبيقات المسوولية االجتماعية.  

التركيههههههز بشههههههكل أوسههههههع علههههههى المنههههههاطق المهمشههههههة، وذوي   .2
 االحتياجات الخاصة.

مههها ههههي المقترحهههات التهههي يمكهههن الوصهههول  .1
تطوير تطبيقات المسهوولية  س بلإليها في  

االجتماعيهههههههة فهههههههي مجموعهههههههة االتصهههههههاالت 
 الفلسطينية  ؟

 

 فههي إطههار تطههوير تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة للمجموعههة، 
 ترى المجموعة ضرورة:

ارة الداخليههة اسههتخدام بيانههات اشحصهها  المركههزي المحدثههة ووز  .1
 .للموسسات والجمعيات

 التركيز على المشاريع طويلة األمد.  .2
 دعم موسسات المجتمع المدني.  .3
ولية سههههن القههههوانين لتحفيههههز الشههههركات للمسههههاهمة فههههي المسههههو   .1

 االجتماعية.
ضهههههههرورة اهتمهههههههام وسهههههههائل اشعهههههههالم بالتوعيهههههههة بنشهههههههر ثقافهههههههة  .3

المسهههههههوولية االجتماعيهههههههة ومبادئهههههههها الصهههههههحيحة والمجهههههههاالت 
ت الموديهههة لهههها آوالعائهههد علهههى كهههل مهههن المنشههه ،المرتبطهههة بهههها

 وعلى المجتمع.
 ،مع الجهات المسهتفيدةرات التركيز على ورش العمل والموتم .8

 ة االجتماعية.التي تجسد مفهوم المسوولي
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 ( 1.1جدول رقم ) 
جابات المقابالت  للمستفيدين من تطبيقات المسؤولية االجتماعية نتائج وا 

 اإلجابات السؤال #
منههذ متههى تتعامههل الموسسههة مههع مجموعههة  .2

 ؟االتصاالت الفلسطينية
 ن جميع الجهات المستفيدة قد مضى على تعاملهم مع إ

 وات.سن 17المجموعة أكثر من 
لمههههاذا تههههم اختيههههار مجموعههههة االتصههههاالت  .1

 الفلسطينية؟
 

 ن المستفيدين اختاروا المجموعة :إ 
بحيهههث يهههتم التعامهههل  ا ،دائمههه ا  وداعمههه ا  اسهههتراتيجي ا  بصهههفتها شهههريك .2

 .عبر تطبيق االتفاقيات
خهههط النفهههاذ وبعهههه و  ،كهههالخط الثابهههت ،تمتلهههك بعهههه الخهههدمات .2

 الخدمات األخرى.
  .متميزة وذات جودة عاليه قدرتها على تقديم خدمات .3
 ةللمجموعههة أخههالق عاليهه فراد)المههوارد البشههرية(مهها يتمتههع بههه األ .1

في التعامل والتواصهل المسهتمر والمهنيهة فهي إدارة ملهع المسهوولية 
 االجتماعية.

إسهههههام المجموعههههة فههههي توظيههههع عههههدد مههههن خريجههههي الجامعههههات  .3
 الفلسطينية من خالل عدة برامج.

بعههة فههي مجموعههة مهها هههي اشجههرا ات المت .3
االتصههههاالت الفلسههههطينية للحصههههول علههههى 

 خدمات المسوولية االجتماعية؟
 
 

من و  ،وتقديمه للمجموعة ،تقوم الجهات المستفيدة بتعبئة الطلب .1
 ثم تقوم المجموعة بدراسة الطلب والموافقة عليه أو رفضه. 

يههتم الحصههول علههى خههدمات المسههوولية االجتماعيههة أيضهها  عبههر  .2
 ا ،اسهتراتيجي اتقهوم المجموعهة بصهفتها شهريكو  ،نيةالزيارات الميدا

 والتواصل المباشر لتوقيع اتفاقيات مشتركة.
ههههههههههل سهههههههههاهمت مجموعهههههههههة االتصهههههههههاالت  .1

الفلسهههههطينية فهههههي المسهههههوولية االجتماعيهههههة 
 اتجاه موسستكم وما هو نوع الخدمة؟

 

  ن مجوعههههة االتصههههاالت سههههاهمت مههههن إتههههرى الجهههههات المسههههتفيدة
تطهابق مهع مها تهم تقديمهه ة وأن االحتياج ياشجرا ات المتبعخالل 

 من المجموعة متمثلة :
  المسهههاهمة فهههي مشهههاريع البنيهههة التحتيهههة للكثيهههر مهههن الموسسهههات

 واألجهزة والمعدات.
  تقههههههههديم الرعايههههههههات لههههههههبعه األنشههههههههطة االجتماعيههههههههة والثقافيهههههههههة

 .والموتمرات العلمية
  الههههههههدعم الكبيههههههههر والمتواصههههههههل للطلبههههههههة وخصوصهههههههها  لههههههههذوي
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 المكفوفين منهم.و خاصة االحتياجات ال
   الهدعم المههالي المباشههر للكثيههر مههن الجهههات المسههتفيدة  بنهها

 على االتفاقيات المبرمة كشريك استراتيجي.
ههههههل مسهههههاهمات المسهههههوولية االجتماعيهههههة  .5

المقدمة من المجموعة للجهات المسهتفيدة 
 مشروطة أم غير مشروطة؟

 نما يهتم التعهاون بشهك ل تفهاعلي مهع ال يتم التعامل وفق شروط وا 
 .ةنه شراكة استراتجيأبحيث ينظر للتعاون على ، المجموعة

من وجهك نظرك كمسهتفيد مهن تطبيقهات  .6
ههههههل تهههههم تلبيهههههة  ،المسهههههوولية االجتماعيهههههة

، كافهههههة االحتياجهههههات التهههههي تقهههههدمتم إليهههههها
وكيهههع تقهههيم التجربهههة مهههن مرحلهههة التقهههديم 

 والتنفيذ وما بعد التنفيذ؟

 

 متعلقههة بتلبيههة االحتياجههات مههن قبههل تههرى الجهههات المسههتفيدة وال
 مجموعة االتصاالت وتقييم التجربة:

 تلتزم المجموعة باالتفاقيات المبرمة وتنفيذها وفقا لألجندة. .1
بشكل عام من الجهات المستفيدة قبل تقديم الخدمهة  يوجد رضا .2

 إثنا  التنفيذ وبعده.في و 
ر تطبيق كل االتفاقيات بشكل كامل في إطهابن المجوعة تقوم إ .3

ن وجهههد أي اخهههتالع يهههتم إيجهههاد الحلهههول لهههه وا  المصهههلحة العامهههة 
 بشكل سريع وسلس.

مهههههها هههههههي اقتراحههههههاتكم لتطههههههوير تطبيقههههههات  .1
المسهههههههوولية االجتماعيهههههههة فهههههههي مجموعهههههههة 

 االتصاالت الفلسطينية؟
 

 لجهات المستفيدة، وتشابهت أحيانا  اختلفت التوصيات من ا 
 حسب احتياجاتهم وشملت التوصيات: 

 اطات لتعظيم حجم االستفادة من المشاريع. تنويع النش .2
ضرورة قيام مجموعة االتصاالت بزيادة برامج الدعم التي  .1

 تنفرد في بنا  الموسسات. 
 المساهمة في مشاريع البنية التحتية ذات الفائدة طويلة األمد. .3
تماعية على القرى المناطق توسيع أنشطة المسوولية االج .1

 .المهمشة
 وي االحتياجات الخاصة.كبر من ذتوظيع نسبة أ .5
خاصة  ،تحديد موازنات للمسوولية االجتماعية"للتدخل السريع" .8

 عند حدوث أزمات أو مخاطر أو كوارث طبيعة وحروب. 
تخصي  موازنات لدعم البحث العلمي في الجامعات،  .0

وتخصي  جوائز للباحثين واألبحاث التطبيقية ذات النتائج 
 القيمة.

بحههث دور المسهوولية االجتماعيههة تدعهم تنظهيم مههوتمرات علميهة  .6
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بعادها،  ة للموسسات، بحيهث تكهون شهبكة ووضع روية تكامليوا 
االجتماعيهههههههة للموسسهههههههات ومنظمهههههههات  المسهههههههووليةكاملهههههههة مهههههههن 

 عمال.األ
القيام بورش عمل لتعزيز مفهوم المسوولية االجتماعية في  .6

 عند الجهات المستفيدة.     خاصة  ،المجتمع الفلسطيني
 

    

 صة تحليل المقابالتخال 1.1  

، تبين أن مجموعة ن اشجاباتد تحليل المقابالت يدويا  من طرع الباحثة واالطالع بشكل مفصل عبع

االتصهههاالت الفلسهههطينية مهههن خهههالل دائهههرة المسهههوولية االجتماعيهههة  تسهههعى بشهههكل مسهههتمر علهههى تطهههوير 

مج المسهههوولية االجتماعيهههة تطبيقهههات المسهههوولية االجتماعيهههة بوجهههود رويهههة مسهههتقبلية لتوسهههيع نطهههاق بهههرا

تبهين وجهود للنهوه بالمجتمع الفلسطيني ودعهم مختلهع القطاعهات، امها بخصهو  الجههات المسهتفيدة 

ترى الجهات المسهتفيدة  و ،سنوات 17قد مضى على تعاملهم مع المجموعة أكثر من  هأنإجماع على 

ل اشجهرا ات المتبعهة وان مهن خهال فهي تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة أن مجوعة االتصاالت ساهمت

والجههات المسهتفيدة  يرينتبهين وجهود تطهابق تهام  بهين إجابهة المهد و ،االحتياج تتطابق مع ما تهم تقديمهه

ن خهههالل موقهههع مجموعهههة بتقهههديم طلهههب مههه ،بخصهههو  الحصهههول علهههى خهههدمات المسهههوولية االجتماعيهههة

و من خالل الزيهارات الميدانيهة أه، و رفضأالموافقة عليه و ثم يتم دراسة الطلب  ،لكترونياالتصاالت اش

  .حسب احتياجاتهم لجهات المستفيدة، وتشابهت أحيانا  اختلفت التوصيات من او  للمجموعة.

تلبيهة و وعة االتصهاالت سهاهمت فهي العديهد مهن  تطبيقهات المسهوولية مأكدت الجهات المستفيدة أن مجو 

ثنها  التنفيهذ فهي أتقهديم الخدمهة و ة مهن بدايهة من خالل التهزام المجموعهة باالتفاقيهات المبرمه ،االحتياجات

ن وجهههد أي ا  و  ،تطبيهههق كهههل االتفاقيهههات بشهههكل كامهههل فهههي إطهههار المصهههلحة العامهههةحيهههث تقهههوم ب ،وبعهههده

  .اختالع يتم إيجاد الحلول له بشكل سريع وسلس
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 مقدمة 1.1

بحثههت فههي تطبيقههات المسههوولية  الدراسههة التههينتههائج أدوات  تعههره الباحثههة ملخهه   فههي هههذا الفصههل و 

هههذا النتههائج، ومعرفههة  ة، ثههم مناقشههتطويرههها وس ههبل الفلسههطينية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت

تههائج الدراسههات السههابقة فههي هههذا المجههال، كمهها تتضههمن مجموعههة مههن مههدى مطابقتههها أو مخالفتههها لن

 .التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة

  الدراسة نتائجملخص  1.1

االتصههاالت الفلسههطينية  ةتطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههحههول  هههذه الدراسههة إجههرا بعههد 

 :يةتاتوصلت الباحثة إلى النتائج ا ،وس بل تطويرها

كمههها يراهههها  تطبيهههق المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينيةن مسهههتوى إ .1

 .كان عاليا   العاملون في اشدارة العليا

 تجاه الزبائن مرتفع.ي مجموعة االتصاالت الفلسطينية االلتزام في المسوولية االجتماعية ف .2

 تجاه العاملين مرتفع.الت الفلسطينية في مجموعة االتصا االلتزام في المسوولية االجتماعية .3

جهها  تجههاه المجتمههع  فههي مجموعهة االتصههاالت الفلسههطينية اللتهزام فههي المسههوولية االجتماعيههةا .1

 .مرتفعا  

كهههان تجهههاه البيئهههة ي مجموعهههة االتصهههاالت الفلسهههطينية االلتهههزام فهههي المسهههوولية االجتماعيهههة فههه .3

 مرتفع.

فههههي تطبيههههق المسههههوولية المعوقههههات مههههن  تواجههههه العديههههدمجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينية  إن .8

ثههههرة الطلبههههات التههههي تسههههتلمها المجموعههههة مههههن قبههههل الجهههههات المسههههتفيدة ك :منههههها ،االجتماعيههههة

ظل ما تعانيه الكثير من المنظمات من أوضاع صهعبة فهي  ، فيومنظمات المجتمع المدني
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المجموعة  بان ما تقدمه همبعضواعتقاد  ،"ثقافة المجتمع"و ،ظل الظروع السياسية الصعبة

 نه قليل. أ على غلب األحيان ينظر إليهأو  ،هو واجب

فهههههي العديهههههد مهههههن  تطبيقهههههات  الجههههههات المسهههههتفيدة أن مجوعهههههة االتصهههههاالت سهههههاهمت أكهههههدت .0

 المسوولية االجتماعية.

مهن خهالل التهزام المجموعهة باالتفاقيهات المبرمهة  بتلبيهة االحتياجهاتأكدت الجهات المستفيدة  .6

تطبيههق كههل االتفاقيههات بشههكل حيههث تقههوم ب ،ثنهها  التنفيههذ وبعههدهفههي أتقههديم الخدمههة و مههن بدايههة 

وان وجهد أي اخههتالع يهتم إيجهاد الحلهول لهه بشهكل سههريع  ،كامهل فهي إطهار المصهلحة العامهة

 .وسلس

مجموعهة االتصهاالت الفلسههطينية تسهعى بشههكل مسهتمر علهى تطههوير تطبيقهات المسههوولية  إن .6

شههههكل داخلههههي او خههههارجي لههههتعم الفائههههدة فههههي لتعظههههيم حجههههم االسههههتفادة سههههوا  ب ،االجتماعيههههة

 المجتمع. 

 

 الدراسة أسئلةمناقشة نتائج  1.1

ــرئيس: الســؤال 5.3.2  مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة االتصــاالت  ال

  تطويرها؟ بلسُ الفلسطينية وما هي 

كمهها  _ينيةتطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطتبههين أن مسههتوى  .2

كههههان عاليههها ، إذ بلههههد المتوسههههط الحسهههابي لهههههذا المسههههتوى  _يراهههها العههههاملون فهههي اشدارة العليهههها

 .%(68.7(، وبلد الوزن النسبي له )1.37)

حيهث تسهعى إلهى تحسهين  ،الشركات الخاصة هدفها األساسي الهربي كون النتيجة الباحثة هذه تفسرو 

ممهها يههودي إلههى زيههادة القههدرة   ،يجههابي لههدى العمههال اال صههورة المنظمههة فههي المجتمههع وترسههي  المظهههر
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تعمهل  إذ ،وزيهادة قهدرتها علهى المنافسهة أمهام الموسسهات المماثلهة، وزيهادة حصهتها السهوقية ،التنافسية

لتحقق ستراتيجيتها، ووضعها على سلم أولوياتها، بيقات المسوولية االجتماعية ضمن اإدراج تطعلى 

  .ميزة تنافسية مستدامةو  تعددةللمنظمة قيمة عالية، و فوائد م

 األسئلة الفرعية

ــ :األول الفرعــي الســؤال 5.3.2 .2 ي مجموعــة مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة ف

 تجاه العاملين؟االتصاالت الفلسطينية 

 .تجاه العاملينلمسوولية االجتماعية تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية ل .1

ة مناسهب صهحية خهدمات الشهركةوتهوفر  ،للمهوظفين آمنهة عمل بيئة توفير عمل علىت شركةأن ال .2

 على الشركة إدارة تحر ...(، و للعاملين دوريه فحوصات عمل الصحي، التامين) :طريق عن

 (.حج ةجاز إ ،ةأبو  ةجاز إة )مختلف ألسباب األجر مدفوعة إجازات تقديم

منظمات األعمال برأس المال البشري وتنميته،  مامبضرورة اهتانه  وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة 

وخههدمات  مجزيههة، فههر  للترقيههة، وتههدريب وتطههوير مسههتمر وذلههك مههن خههالل تحقيههق رواتههب وأجههور

جهههازات مدفوعهههة األجهههرو صهههحية مناسهههبة،   بتلهههك الوسهههائل تهههودي إلهههى رضههها االهتمهههام حيهههث إن ...ا 

ظهع يخلهق لديهة شهعور بالرضها  والعطها  كلما ارتفع مستوى الرضا وفاق توقعات المو فانه  وبالتالي

ويعهزز  ،العدالة الوظيفيهة ويحقق ويقلل دوران العمل يد من الوال ويرتفع مستوى األدا  واالنتما  ويز 

إن التهزام  (Abuznaid, 2016)حيهث تتفهق ههذه النتيجهة مهع دراسهة  اسهتدامة طويلهة األمهد للعمهل

، ويزيهد مههن ةمنههآعلهى خلههق بيئهة عمههل صهحية و  الشهركات بأخالقيهات العمههل والمسهوولية االجتماعيههة

اتفقههت مههع دراسههة  وأيضها ويعمههل علهى تحفيههز بقهها  المهوظفين فههي الشههركة ،الكفها ة واألدا  للمههوظفين

 .وجود عالقة ايجابية بين المسوولية االجتماعية ورضا العاملينالتي بينت   (1026)علي، 
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 واألنديهة الترفيهه مراكهز مثل العمل نطاق خارج للعاملين اجتماعية برامج في تساهم الشركة نإ .3

 مهنيب تقهومو  ،وكفها اتهم قهدراتهم لرفهع للعهاملين ةتدريبيه دورات بتنظهيم الشهركة تقهومو  ،الرياضية

 .والمتميزين المبدعين لألشخا  مكافآت

خهارج نطهاق  تجاه العاملينكة بتطبيق المسوولية االجتماعية عند التزام الشر  بأنه الباحثة حيث تفسر

، ويحسهن يزيهد مهن قهدراتهم ةدورات تدريبيهأو داخل نطاق العمل مهن خهالل  الترفيه مراكز مثل عملال

مهع المتغيهرات وتعزيهز قهدراتهم علهى التكيهع  ،وقت وجهد بأقلنجاز العمل مهارتهم ويساعدهم على إ

تفقت حيث ا ،وينعكس ذلك على أرباح الشركةعمال وثورة االتصال والمعلومات الجديدة في عالم األ

تجههاه كة بتطبيههق المسههوولية االجتماعيههة ن التههزام الشههر أبهه (1026)القاضــي، هههذه النتيجههة مههع دراسههة 

لعههاملين ويههنعكس علههى إربههاح الشههركة، الالزمههة يعههود بههالنفع علههى ا ةالعههاملين وتههوفير البههرامج التدريبيهه

االجتماعيهة  من خالل العمل على تبني مفهوم المسوولية (1026)موسى، واتفقت ايضا مع دراسة 

بأبعدها االجتماعية األساسية، ضرورة توعية اشدارة العليا في الشركات بأهمية عمليتي التعلم والنمو 

 من خالل تدريب وتطوير العاملين.

فــي مجموعــة مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة  الثــاني: الفرعــي الســؤال 5.3.2 .1  

 تجاه المجتمع؟ االتصاالت الفلسطينية 

 المجتمع.تجاه الجتماعية لمسوولية اين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتب .1

 فهي الشهركة إدارة تسهاهمو ، المحلهي المجتمهع موسسهات مهع طيبهة عالقهات بإقامهة الشهركة تههتم .2

 .المحلي المجتمع في االجتماعية األنشطة دعم

 أحهدمكهن المسهاهمة فهي زيهادة المبيعهات، ت أنشطة المجتمع المحلهي المختلفهة نبأتفسر الباحثة ذلك  

 األنشطة الحديثة التي القت قبوال  واسعا  بين المنظمات هي قيام الشركات بتمويل العديد من 
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والهههدع مههن ذلههك  ،األنشههطة الثقافيههة والرياضههية والفنيههة واالجتماعيههة التههي يقههوم بههها المجتمههع المحلههي

عطا  صورة ذهنية طيبة  ،األنشطة مذاعة تلفزيونيا  خاصة إذا كانت هذا  ،هو ترويج اسم المنظمة وا 

ممههها يهههودي فهههي النهايهههة إلهههى زيهههادة مبيعهههات  إسههههامات الشهههركة فهههي أنشهههطة المجتمهههع،للجمهههاهير عهههن 

وتعتبر الصورة الذهنية للمنظمهة مهن أحسهن الموشهرات عهن نجهاح المنظمهة أو فشهلها، ألنهها  ،الشركة

دراسةةة  يههث اتفقههت مههعح ،ها االجتماعيههة تجههاه المجتمههعلياتمقيههاس لقههدرة اشدارة علههى تحقيههق مسههئو 

(Katavic, 2014) سهتراتجية للشههركة مهع أهههداع المجتمهع المحلههيالتههي بينهت توافهق األهههداع اال 

كمههها أن تحقيهههق  ،مهههن التهههوازن بههين القيمهههة االقتصههادية وتوقعهههات المجتمهههع المحلههيا  يحقهههق نوعهه الههذي

أن يحسههن مههن سههمعة الشههركة ويسهههم فههي الحصههول المنفعههة المتبادلههة مههع أصههحاب المصههالي يمكههن 

 . على التمويل الالزم

 للحهد عمهلال فهر و   المجتمهع شفهراد التعليميهة والمهني المسهاعدات بتقهديم تقوم الشركة إدارةان  .3

 .الخاصة االحتياجات ذوي من أفرادا وتوظع ترعىو  ،البطالة من

 ،ع المسهههتوى الحيهههاتي ألفهههراد المجتمهههعاهتمهههام الشهههركة بكهههل وسهههيلة ممكنهههة فهههي رفههه الباحثهههة إنتفسهههر و 

كتقههههديم المههههني وفههههر  العمههههل والقيههههام بالدراسههههات واألبحههههاث لمعالجههههة مشههههاكل المجتمههههع، واشيمههههان 

المقههام األول مههن قههرارات ووضههعه فههي  ،يتضههمن مراعههاة الصههالي العههامالتههي بالمسههئولية االجتماعيههة 

ث هههدفت للتعههرع علههى بيههان اثههر حيهه (1211)النعيمــي،هههذه النتيجههة مههع دراسههة الموسسههة وتختلههع 

حيهث تبهين وجهود عالقهة سهالبة بهين حجهم  المهال رأسعلى المسوولية االجتماعية على تكلفة  اشنفاق

بسهبب عهدم وجهود اثهر ذو  اشنفهاق الكلهي واشفصهاح عهن المسهوولية االجتماعيهة وتكلفهة رأس المهال، 

 المنفقة عليها. ضالة المبالد إلىدالله إحصائية لإلنفاق على المجتمع يعزى 
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 دعهم فهي تسهاهمو  ،معينهة بهرامج خالل من المجتمعي والتدريب التأهيل فيتساهم  الشركة دارةإ .4

 الجامعهات وتهدعم و .. (منتزههاتو  مهدارس، بنها و  الطهرق، تبلهيط( للمجتمهع التحتيهة البنيهة

 . )...حاسوب وقاعات، مختبرات تجهيز)ب المحلية المجتمع وكليات

األنشههطة مههن  الشههركة فهي دعههم البنيههة التحتيهة للمجتمههع أن مسههاهمة ذه النتيجههةتفسههر الباحثههة هه حيهث

وههههي ثقافهههة  ،وموسسههاته هانتسههابها إلهههى المجتمهههع وتفاعلههها مهههع أفهههراد مهههن خاللهههها التههي توكهههد الشههركة

 .ة تحقق النمو والتطور في المجتمعتنظيمية جيد

لههى إهههدفت التعههرع  التههي (1026دراســة)عطا اهلل و الفليــت، حيههث اتفقههت هههذه النتههائج مههع دراسههة 

االجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني، باشضافة بالمسوولية مدى التزام القطاع المصرفي الفلسطيني 

يوجد توافق  حيث إلى معرفة أوجه المسئولية االجتماعية التي تقدمها الموسسة المصرفية الفلسطينية

 الفلسهطيني المجتمهع أههداعبين فية الفلسطينية و ة للموسسة المصر بين المسئولية االجتماعية التنموي

  .وقيمته

مـــا واقـــع تطبيقـــات المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مجموعـــة  الســـؤال الفرعـــي الثالـــث: 5.3.2 .3

 االتصاالت الفلسطينية اتجاه الزبائن؟

  .سوولية االجتماعية اتجاه الزبائنتبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للم .1

 الشهركة إدارة تقوم و ،سريع بشكل الخدمة توصيل على تساعد لكترونيةإ خدمات الشركة فرتو  .2

 .الزبائن إلى الخدمات توصيل وتعمل أيضا  على ،عالية بجودة خدمات بتوفير

مسههتمر لتطههوير وتحسههين خههدماتها المقدمههة  لتسههعى بشههكالشههركة ن تفسههر الباحثههة هههذه النتيجههة بههأو 

يتواصهههل مهههع مهههزود  (الزبهههون)ن إ حيهههث ،م خهههدمات جديهههدة تفهههوق توقعاتههههوالعمهههل علهههى تقهههدي ،للزبهههائن
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 (الزبههائن)ممهها يعطههي انطباعهها لههدى إضههافية وذات قيمههة  ،الخههدمات الههذي يقههدم خههدمات نوعيههة جديههدة

   .جودة الخدمات المقدمة بصوره كليةو المقدمة  الجديدةعن الخدمات 

 ،للزبهائن مناسهبة بأسهعار الخهدمات يرفوتهو  الزبهائن احتياجهات دراسهة علهى الشهركة إدارة تعمهل .3

 دون بسهرعة الزبهائن تسهاوالت عهن الرد ويتم ،خدماتها عن الزبائن رضا لقياس دورية دراساتو 

باشضافة إلهى تقهديم إرشهادات واضهحة بشهأن اسهتخدام  ،واشعالن لهم بكل صدق وأمانة ،رتأخي

 قبهل الخدمهة شهروط لزبائنهها الشهركة ضهيتو و  خهدماتها اسهتخدام علهى إرشهادات بتقديمو لمنتج، ا

 يتم، و خدماتها عن مصداقية ذات وترويجية إعالنية حمالت بعمل الشركة إدارة تقومو تقديمها 

 ر.تأخي دون بسرعة الزبائن تساوالت عن الرد

 اهتمامههافعنهدما توجهه  ،أهميهة كبيهرة لكهل المنظمهات ( لههالزبهون)ن حيث تفسر الباحثة هذه النتائج أ

فهههي تقههوم بتقههديم خدمههة متميههزة  ،رغبههاتهمو  احتياجههاتهم الزبههائن لتلبههيوشههكاوي حههات واقترابتسههاوالت 

 وترويجيهة ، وتحهر  بشهكل مسهتمر بعمهل حمهالت إعالنيهةالتهي ينشهدهاوتوفر له المنفعة  (للزبون)

تكهون صهادقة و  ،زبائنهها أمهامحسهنة ة يكهون ههدفها تكهوين صهورة وسهمع ،خدماتها عن مصداقية ذات

لتحقيق الهدع  كافة اشمكانيات الالزمة وكذلك توفيرووالئه، لتزيد من ثقة الزبون  هاجميع تعامالتهال

ن التههي بينههت أ (1025)محمــد،حيههث اتفقههت مههع دراسههة  للزبههونوهههو تقههديم خدمههة متميههزة  ،األساسههي

 .جزئي للمسوولية االجتماعية على وال  العمال  ا  يجابيإ ا  ثر أهناك 

ـــع  5.3.2 .1 ـــة :الســـؤال الفرعـــي الراب ـــات المســـؤولية االجتماعي ـــع تطبيق ـــي مجموعـــة مـــا واق ف

 تجاه البيئة؟ االتصاالت الفلسطينية 

  .البيئةتجاه ماعية تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسوولية االجت .1
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 سياسهات تتبنهىو ، للبيئهة التلهوث مهن الوقايهة بهإجرا ات تقهومشهركات المجموعهة  كمها تبهين أن .2

 تهوذي ال بحيهث ،الصهناعية المخلفهات مهن للهتخل  المناسهبة الطريقهة تختهارو ، لبيئهةل صهديقة

 ،دة(جديه محهابر وشهرا  ،رميهها مهن بهدال   المحهابر تعبئهة ر،التهدوي إعهادة)، مثهل: المحيطهة البيئهة

 .البيئة على بالحفاظ الخاصة واألنظمة بالقوانين ةأالمنش تتقيدو 

المسوولية االجتماعية م كملة بعضها بعضا، حيث ت عتبر ت مجاال نبأ وتفسر الباحثة هذه النتيجة 

 شنسههانا سههان، فنظافههة البيئههة هههي ضههمان لصههحةللمحافظههة علههى حقههوق اشنالبيئههة الجههز  الحيههوي 

 سياسهات تبنيههاو ، وقيام الشركات بحماية هذا الجز  يعني تقهديم خهدمات متعهددة المجهاالت وحياته

ن الشهركة تتشهارك البيئهة مهع محيطهها ة، ألالمجتمهع ببسهاط اجتماعي تجاههو واجب  للبيئة صديقة

)الجعبــري،  حيههث اتفقههت مههع دراسههة ،وتعطيههها ميههزة تنافسههية مههع الشههركات العاملههة فههي نفههس القطههاع

تجههههههاه العههههههاملين، )ن الشههههههركة تلتههههههزم بتطبيههههههق المسههههههوولية االجتماعيههههههة بشههههههكل كبيههههههر بههههههأ (1026

ريقهههة المناسهههبة للهههتخل  مهههن المخلفهههات الصهههناعية تختهههار الطو  ،(البيئهههةو المجتمهههع، و المسهههتهلكين، و 

  تحسن صورتها أمام المجتمع.  ،بحيث ال توذي البيئة وعدم اشضرار بها

 إدارة تحهر و  ،التوسهعة بمحطهات العالقهة ذات البيئيهة والقهوانين التشهريعات الشهركة تطبهق .5

 والفعاليهات مشهاريعال مهن العديهد تنفيذ خالل من الموظفين لدى البيئي الوعي رفع على الشركة

 البيئيهة والكهوارث الحهوادث فهي درايهة علهى تكهون أنعلهى  الشهركة إدارة تحهر و  ،المتنوعهة

  .لتجنبها المختلفة

  عملههههت علههههى نشههههر التوعيههههة البيئيههههة بههههين المههههوظفين الشههههركةن بههههأوتفسههههر الباحثههههة هههههذه النتيجههههة 

بنهها  علههى تقيههيم  ،فههة ومدروسههةفههراد المجتمههع مههن خههالل بههرامج إدارة بيئيههة هادأوالمشههتركين وجميههع 

دارتههها ضههمن خطههط عمههل طويلههة  ،المخههاطر والفههر  الموجههودة ضههمن منظومههة العمههل اليوميههة وا 
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التهي لهها تهأثير علهى البيئهة والهتخل  منهها  خطهارألوااألمد وقصيرة األمد للحد من الملوثات البيئة 

 اشدارةليههه الشههركة بالبيئههة والتههزام وانطالقهها  مههن االهتمههام الكبيههر الههذي تو  ،أو اسههتبدالها حيثمهها أمكههن

فقهد أخهذت الشهركة علهى عاتقهها مسهوولية الحفهاظ علهى البيئهة فهي جميهع  ،العليا بالحفاظ على البيئة

ة تلتههزم بدرجهه ن الشههركة أالتههي بينههت  (1026)القاضــي، مههع دراسههة هههذه النتيجههة اتفقههت  أنشههطتها.

المسهههههتهلكين، و البيئهههههة، و المجتمهههههع، و ن، العهههههاملي): تجهههههاه كهههههل مهههههنمرتفعهههههه بالمسهههههوولية االجتماعيهههههة 

 .)الموردينو 

كما يراها  _تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينيةكما تبين أن مستوى  

تجاه  متها تطبيق المسوولية االجتماعيةالعاملون في اشدارة العليا كان عاليا ، وقد جا  في مقد

تجاه  ن، فتطبيق المسوولية االجتماعيةتجاه العاملي الجتماعيةاله تطبيق المسوولية ات، الزبائن

 .تجاه البيئةتطبيق المسوولية االجتماعية  ا  وأخير  ،المجتمع

 قابالتمالنتائج  1.1

قامههت الباحثههة بههإجرا  مقههابالت مههع القههائمين علههى المسههوولية االجتماعيههة متمثلههة فههي نائههب الههرئيس 

 ،ومههههدير دائههههرة المسههههوولية االجتماعيههههة فههههي المجموعههههة ،نيةالتنفيههههذي لمجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطي

 .ية االجتماعية في محافظة الخليلالمسوول تطبيقات والمستفيدين من

 الباحثة من خالل تحليل المقابالت: إليهاالنتائج التي توصلت  أهممن و 

 اشنسهههههاناألههههههداع العامهههههة لصهههههندوق المسهههههوولية االجتماعيهههههة تتمثهههههل فهههههي االسهههههتثمار فهههههي  إن .1

ويعهههد ههههذا  ،االحتياجهههات الخاصهههة، ودعهههم القطهههاع الصهههحي يدعهههم األشهههخا  ذو و لفلسهههطيني، ا

 بالنهوه بصحة اشنسان الفلسطيني. ويا  يالقطاع ح
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 ،تتمثهل فهي: الجوانهب اشنسهانية ،إن المجاالت التي تشهملها تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة .2

 .االحتياجات الخاصة يدة ذو مساعو ، تمكين المرأةو والصحية،  ،والثقافية ،واالجتماعية

فههههي تطبيههههق المسههههوولية  التحههههدياتإن مجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينية تواجههههه العديههههد مههههن  .3

    تم ذكرها سابقا . االجتماعية 

 مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينيةجميههع الجهههات المسههتفيدة قههد مضههى علههى تعههاملهم مههع  إن .1

 سنوات. 17أكثر من 

  .ا  دائم ا  وداعم ا  استراتيجي ا  بصفتها شريك ن المستفيدين اختاروا المجموعةإ .3

الحصههول علههى والجهههات المسههتفيدة بخصههو   يرينتبههين وجههود تطههابق تههام  بههين إجابههة المههد .8

موقهههههع مجموعهههههة االتصهههههاالت  بتقهههههديم طلهههههب مهههههن خهههههالل ،خهههههدمات المسهههههوولية االجتماعيهههههة

الزيههارات  لو مههن خههال، أو رفضههه: الموافقههة عليههه أثههم يههتم دراسههة الطلههبومههن  ،لكترونههياش

 .الميدانية للمجموعة

في العديد من  تطبيقات المسوولية  الجهات المستفيدة أن مجوعة االتصاالت ساهمت أكدت .0

 .االجتماعية

مههن خههالل التههزام المجموعههة باالتفاقيههات المبرمههة  تلبيههة االحتياجههاتأكههدت الجهههات المسههتفيدة  .6

ل بشهك كلهها االتفاقيهات تطبيهقتقهوم ب حيهث ،إثنا  التنفيهذ وبعهدهفي و  ،تقديم الخدمةمن بداية 

ن وجههد أي اخهتالع يههتم إيجهاد الحلههول لهه بشههكل سههريع كامهل فههي إطهار المصههلحة العامهة، وا  

 .وسلس

   .حسب احتياجاتهم لجهات المستفيدة، وتشابهت أحيانا  اختلفت التوصيات من ا .6
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 التوصيات  5.5

، وقههد راعهههت فهههي تصهههنيع التوصهههياتمجموعههة مهههن  إلهههىعلهههى نتهههائج الدراسههة توصهههلت الباحثهههة  بنهها   

 ي: توذلك على النحو اا ،محاور ةثالثالتوصيات إلى 

 توصيات إلى مجموعة االتصاالت الفلسطينية: 5.5.1

صههدار منشهههورات حههول دور مجوعههة االتصههاالت الفلسههطينية فهههي  .1 العمههل علههى تنظههيم نههدوات وا 

مجموعهههة  فهههياالجتماعيهههة  بأهميهههة المسهههووليةخدمهههة المجتمهههع المحلهههي، لتوعيهههة أبنههها  المجتمهههع 

 .ودورها في تنمية وتطوير المجتمع ،االتصاالت

أيههام دراسههية فههي أهميههه وعقههد  ،فههي الجامعههات الفلسههطينيةوورش عمههل  ضههرورة عقههد مههوتمرات .2

عند  اصةخ لمجموعة االتصاالت الفلسطينية في خدمة المجتمع ودورها المسوولية االجتماعية

 .ةالجهات المستفيد

ودعمها بشكل مستمر، لما يعهاني  ذات الفائدة طويلة األمد اريع البنية التحتيةالتركيز على مش .3

  .ا  مستدام ا  تنموي ا  ثر أالمجتمع الفلسطيني من ضعع البنية التحتية، وتحسينها يعكس  همن

ن يكههون هنههاك متابعههة وتقيههيم ألثههر الخدمههة التههي قههدمتها مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية مههن أ .1

  .االجتماعية تطبيقات المسوولية

بزيهههههادة بههههرامج الهههههدعم التههههي تنفهههههرد فههههي بنههههها   الفلسههههطينية ضههههرورة قيهههههام مجموعههههة االتصهههههاالت .3

 الموسسات. 

 .ةالمناطق المهمشو توسيع أنشطة المسوولية االجتماعية على القرى  .8

 كبر من ذوي االحتياجات الخاصة.أتوظيع نسبة  .0
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اصة عند حدوث أزمات أو مخاطر أو تحديد موازنات للمسوولية االجتماعية"للتدخل السريع" خ .6

 كوارث طبيعة وحروب. 

تخصي  موازنات لدعم البحث العلمي في الجامعات، وتخصهي  جهوائز للبهاحثين واألبحهاث  .6

 التطبيقية ذات النتائج القيمة.

مهههن  ،التركيهههز علهههى البحهههث العلمهههي النهههوعي الهههذي يسهههتهدع احتياجهههات ومشهههكالت المجتمهههع .17

لموسسهات البحثيهة فهي المجتمهع، واالسهتفادة مهن األبحهاث العلميهة خالل التشبيك مع المراكهز وا

 التي تنتجها الجامعة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع .

ووضههع رويههة  ،بعادهههاوتنظيمههها لبحههث دور المسههوولية االجتماعيههة وأدعههم مههوتمرات علميههة  .11

ات ومنظمهات االجتماعيهة للموسسه كاملهة مهن المسهوولية ةتكاملية للموسسات بحيث تكون شبك

  عمال.األ

مضهههههاعفة االهتمهههههام مهههههن قبهههههل مجموعهههههة االتصهههههاالت الفلسهههههطينية بزيهههههادة نسهههههبة المسهههههوولية  .12

 كلما سمحت بذلك الميزانية لتعم الفائدة لها وللمجتمع. ،رباح السنويةاالجتماعية من األ

 :توصيات للجهات الحكومية 5.5.1
 اعية.في المسوولية االجتم للمساهمة سن القوانين لتحفيز الشركات .1

تجهههههاه الشهههههركات التهههههي تتبنهههههى  ةيجابيهههههة فعالهههههإن يكهههههون للحكومهههههة دور فعهههههال وممارسهههههات أ .2

و أ ،إعفائهها مهن الضهرائب :مثهل ،و إجهرا اتأمن خالل تشهريعات  ،المسوولية االجتماعية

 .غيرها من التسهيالت مقابل مساهمتها االجتماعية

 ،المسهههوولية االجتماعيهههةتعمهههيم مهههني جهههوائز للتميهههز فهههي أدا   دور فهههي حكومهههةأن يكهههون لل .3

 وتوسعة نطاقات المسوولية االجتماعية. ،شذكا  التنافسية بين الشركات في تحقيق
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بنشهههر ثقافههههة المسهههوولية االجتماعيهههة ومبادئههههها  ،ضهههرورة اهتمهههام وسهههائل اشعههههالم بالتوعيهههة .1

والمجههاالت المرتبطههة بههها، والعائههد علههى كههل مههن  المنشههآت الموديههة لههها وعلههى  ،الصههحيحة

 .عتمالمج

  ، وذلهكتفعيل دور اشعالم في نشر المسوولية االجتماعية لدى موسسهات القطهاع الخها  .3

الخها   اشعالن عهن الجههود االجتماعيهة التهي تبهذلها أي موسسهة مهن موسسهات القطهاعب

وذلك من أجل خلق نوع مهن المنافسهة بهين ههذه الموسسهات لتحقيهق أكبهر قهدر  ،الفلسطيني

  .من المنفعة للمجتمع

المههوتمرات والنههدوات والههورش  ،التغطيههة اشعالميههة الجيههدةباهتمههام وسههائل اشعههالم  رةضههرو  .8

 ،والمبادرات الهادفة إلهى نشهر ثقافهة المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات ومبادئهها الصهحيحة

 والمجاالت المرتبطة بها لتكون حافزا  لموسسات القطاع الخا .

  :بحثيه مستقبليةتوصيات  5.5.3

البعهههههد و البعهههههد القهههههانوني، و  ،يوولية االجتماعيهههههة مهههههن ناحيهههههة البعهههههد الخيهههههر بعهههههاد المسهههههأدراسهههههة  .1

 االقتصادي، والبعد األخالقي في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

 .دراسة واقع المسوولية االجتماعية في شركات منافسة  .2
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكريم القرآن 
 (.221، آية )طهسورة  -

 أوال: المراجع العربية:

 لكتب والمجالتا - أ

تفعيل دور المسوولية االجتماعية للشهركات فهي التنميهة االقتصهادية (. 2711سرج، حسين )األ .1

-تهههم االسهههترداد مهههن .نترنهههت، اش2011، ورقهههة عمهههل، أكتهههوبر واالجتماعيهههة فهههي الهههدول العربيهههة

de/34422/muenchen.-http://mpra.ub.uni . 

مجلهههة جسهههر التنميهههة، سلسهههلة (. المسهههوولية  االجتماعيهههة للشهههركات، 2717سهههرج، حسهههين )األ .2

تصهدر عهن المعههد العربهي للتخطهيط بالكويهت،  ،دورية تعني بقضايا التنمية فهي الهدول العربيهة

 ، الكويت. 67العدد

لتنمية المستدامة المسوولية االجتماعية للقطاع الخا  ودورها في ا(. 2711سرج، حسين )األ .3

 .muenchen.de/54977-https://mpra.ub.uniتم االسترداد من في المملكة العربية السعودية .

 -(."التنظيمههات الصههناعية السههعودية وبههرامج المسههئولية االجتماعيههة2711األسههمري، مشههبب ) .1

)مركههز  "مجلههة الشههرق األوسههطالتنظيمههات الصههناعية بمدينههة جههدة"،  دراسههة تطبيقيههة لعينههة مههن

 (، الجز  الثاني، مصر.33العدد )بحوث الشرق األوسط بجامعة عين شمس(،

المسهوولية االجتماعيهة لهدى الشهركات  يقيهاس مهدى تبنه( 2718االغها، وفيهق، عليهان، فتحهي ) .3

دراسهة فلسطين لألوراق الماليهة، دراسة حالة على الشركات الدرجة في سوق : المساهمة العامة

المسهههوولية االجتماعيههة لموسسهههات  ،عمههالمقدمههة للمههوتمر العلمهههي األول لكليههة إدارة المهههال واأل

 .القطاع الخا  وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34422/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34422/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54977
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(. الدور االستراتيجي للمسوولية االجتماعيهة الشهاملة 2717الباوي، عبد الرضا، سعيد، سنا  ) .8

سههههمدة حالههههة فهههي الشههههركة العامهههة لصههههناعة األميهههزة التنافسههههية المسهههتدامة: دراسههههة فهههي تحقيههههق ال

 .واالقتصاد، العدد الثالث والثمانون ةاشدار  ةمجلالجنوبية. 

"، دار اليههازوري للنشههر والتوزيههع، التسههويق أسههس ومفههاهيم معاصههرة(. " 2778) البكههري، ثههامر .0

 عمان، األردن.

، الطبعهة األولهى، المسوولية المجتمعية للموسسات(.2713، روال )ةالحموري، صالي، المعايط .6

 دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

"إدارة الصههورة الذهنيههة للمنظمههات . (2711، هايههل )ةالحههوري، فههالي، الزيههدات، ممههدوح، عبابنهه .6

لويهة دراسهة ميدانيهة فهي شهركات االتصهاالت الخ-األردنية في إطار واقهع المسهئولية االجتماعيهة

 (.121(،العدد )3مجلة بحوث ودراسات، مجلد ) األردنية"،

( ."تبنههههي المسههههئولية االجتماعيههههة فههههي الشههههركات 2712الخشههههروم، محمههههد، عبيههههدو، أميههههرة ) .17

"، مجلهههههة تنميهههههة ينر يالصهههههناعية العاملهههههة فهههههي مدينهههههة حلهههههب: دراسهههههة ميدانيهههههة لعينهههههة مهههههن المهههههد

 عراق.(. جامعة الموصل، ال176(، العدد )31) مجلد،الرافدين

-2776(. المسههوولية االجتماعيههة للبنههوك العاملههة فههي األردن)2713الزيههود، عبههد الناصههر) .11

 .  2713، 1، العدد 17العلوم اشدارية، المجلد مجلة (. 2717

، دار الوفهها  للطباعههة، الطبعههة األولههى، 2بحههوث إداريههة محكمههة(. 2778الصههيرفي، محمههد ) .12

 اشسكندرية.

، دار الوفا  للطباعة والنشر، 1ط ،لية االجتماعية لإلدارةالمسوو  (2776الصيرفي، محمد ) .13

 .167   ،اشسكندرية
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عمههههال ثههههر أخالقيههههات األأ(."2713الطراونههههة، خالههههد عطههههاهلل، وأبههههو جليههههل، محمههههد منصههههور) .11

دراسههة ميدانيههة فههي الشههركات الصههناعية   -والمسههوولية االجتماعيههة فههي تحقيههق الميههزة التنافسههية

، عمههال بجامعههة موتههةالمههوتمر الههدولي الثههاني لكليههة إدارة األي"، المدرجههة فههي سههوق عمههان المههال

 نيسان. 23-23عمال التنظيمية للفترة من اشدارية واالقتصادية في بيئة األاألردن، الفر  

، عمهان،دار عمهال والمجتمهعألالمسوولية االجتماعية وأخالقيات ا (.2773لغالبي، طاهر )ا .13

 (.10) ةوائل للنشر صفح

عمهههال "المسهههوولية االجتماعيهههة وأخالقيهههات األ(. 2717العهههامري، صهههالي ) هر،الغهههالبي، طههها .18

 األردن. ". دار وائل للنشر،والمجتمع

 .2المسند الجامع، جز  (. 1666الغمري، أبو عاصم ) .10

مهههدى اشفصهههاح عهههن عناصهههر المسهههوولية  .(2711الفهههرح، عبهههد الهههرزاق، الهنهههداوي، ريهههاه ) .16

دراسهة حالهة الشهركات الصهناعية المدرجهة فهي بورصهة  االجتماعية للشهركات المسهاهمة العامهة:

(، 2(، العهههدد )0) المجلهههة األردنيهههة فهههي إدارة األعمهههال، مجلهههد، 2776و 2770عمهههان لعهههامي 

 .عمان

 :(. دور المسوولية االجتماعية فهي تحقيهق الميهزة التنافسهية2711القريوتي موسى واخرون ) .16

 (.1) 11دارية، العلوم اش مجلةدراسة حالة في شركة زين لالتصاالت الخلوية.

دور القطههاعين العهههام والخهها  والجمعيهههات الخيريههة فهههي  م(.2717النعههيم، عبههد اهلل العلهههي ) .27

 ، الرياه.1، نماذج من المملكة العربية السعودية، ط تفعيل المسوولية االجتماعية

عية (. واقع أهمية وقيمة المسوولية االجتما2712بن مسعود، نصر الدين، محمد، كنوش )ا .21

الملتقهههى فهههي الموسسهههة االقتصهههادية مهههع دراسهههة اسهههتطالعية علهههى إحهههدى الموسسهههات الوطنيهههة، 
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، 13 : (،1(،العدد)2الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسوولية االجتماعية، المجلد)

 .جامعة بشار

 ، المجموعة العربية للنشر،المسوولية االجتماعية والمنظمات(. 2713أبو النصر، مدحت ) .22

 طبعة األولى، القاهرة.ال

دور البنههههوك فهههههي فلسهههههطين بهههههإثرا  المسهههههوولية . (2718أبههههو جهههههامع، نسهههههيم، وافهههههي، زكريههههها ) .23

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين. .المجتمعية وانعكاسها على أدائها المالي

رسالة  واقع واهمية المسوولية االجتماعية في الموسسة االقتصادية.(. 2776مينة، شباح )أ .21

 ة.ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكر ماجستير، كلي

، المسوولية االجتماعية للشهركات فهي ظهل األزمهة االقتصهادية العالميهة(. 2717أنور، نورا ) .23

 ، مسابقة األبحاث السنوية، عمان، األردن.ةدراسة تطبيقي

 -ي تحسهههين أدا  المنظمهههةدور المسهههوولية االجتماعيهههة فههه(. 2711بهههوبكر، محمهههد الحسهههن ) .28

 بسكرة. -دراسة حالة لموسسة نفطال. جامعة محمد خيضر

دور المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها  فههي التنميههة (. 2718حلههس، رائههد ) .20

 غزة: مركز التخطيط الفلسطيني. لسطين.ف االقتصادية في

افسهههية ومحهههددات بهههين تحقيهههق التن(. الموسسهههة 2712دادن، عبهههد الغفهههور، رشهههيد، حفصهههي ) .26

 .176 ة، جامعة الوادي، وجامعة غرادية، الجزائر، صفحالمسوولية االجتماعية والبيئة

(. دور القطهههاع الخههها  الفلسهههطيني فهههي تعزيهههز مبهههادرات المسهههوولية 2711حمهههد )أزغهههب،   .26

، ورقهههة عمهههل مقدمهههة إلهههى مهههوتمر المسهههوولية المجتمعيهههة، جامعهههة القهههدس المفتوحهههةالمجتمعيهههة، 

 .2011سبتمبر  26عقد بتاري  نابلس، الذي 



109 
 

دار الحامههههد للنشههههر  التسههههويق مفههههاهيم معاصههههرة،(. 2778سههههويدان، نظههههام، حههههداد، شههههفيق ) .37

 .60-61   ،والتوزيع، األردن

(. البعههد البيئههي للمسههوولية االجتماعيههة للقطههاع الخهها  الفلسههطيني. 2776شههاهين، ياسههر ) .31

 الموتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية.

فهههي محتهههوى مهههنهج العلهههوم  S.T.S.Eوحهههدة متضهههمنة لقضهههايا (. "2770موسهههى )شههههاب،  .32

كليهة  رسالة ماجسهتير، ".والتفكير العلمي لدى الطالبات للسع التاسع وأثرها في تنمية المفاهيم

 الدراسات العليا، الجامعة اشسالمية، غزة.  -التربية

 الطبعة الثانية، القاهرة.، دار وائل للنشر، اشدارة اشستراتجية(. 2776صبحي، وائل) .33

(. المسههههوولية المجتمعيههههة للموسسههههات الصههههغيرة 2712صهههههيب، خبابههههة، عبههههد اهلل، خبابههههة ) .31

جامعههة بشههار  منظمههات االعمههال والمسههوولية االجتماعيههة.، الملتقههى الههدولي الثالههثوالمتوسههطة. 

 الجزائر.

كليهههة العلهههوم  .المسهههوولية االجتماعيهههة للموسسهههة والمهههوارد البشهههرية(. 2717ضهههيافي، نهههوال ) .33

 .بو بكر بلقايد. الجزائرأ، جامعة االقتصادية

(. دار 1)المجلههد  فهاق التميهةآالمسهوولية االجتماعيهة بهين الشهراكة و (. 2711عبهاس، منهال ) .38

 المعرفة الجامعية.

 المسوولية االجتماعية ميزة استراتجيه خالقه للقيمة. (2717) عبد القادر، بابا، مقدم، وهيبة .30

 ركه سونا طراك(.)دراسة حاله ش

المسهههههوولية االجتماعيهههههة فهههههي العالقهههههات العامهههههة فهههههي شهههههركات (. 2712عجهههههيالت، فهههههارس ) .36

 شركات االتصاالت األردنية(. ة)دراسة حال االتصاالت األردنية
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مهههدى التهههزام القطهههاع المصهههرفي بهههأدا  مسهههووليته (. 2718عطههها اهلل، سهههمر، الفليهههت، خلهههود ) .36

 .ةغز -سة المصرفية الفلسطينية: دراسة تطبيقية على الموساالجتماعية

المفتوحههة،  ، جامعههة القههدسدليههل المسههوولية االجتماعيههة للجامعههات(. 2717عههواد، يوسههع ) .17

 .21 ةرام اهلل/فلسطين. صفح

، وزارة المسههههوولية االجتماعيههههة للقطههههاع الخهههها  فههههي مصههههر(.2713عيسههههى، محمههههد فههههواد ) .11

 التجارة مصر.

 رباح والتنميهة المسهتدامةشركات بين تعظيم األالمسوولية االجتماعية لل(. 2713غنيم، رنا ) .12

 سكندرية.(. اش1)المجلد 

، دار صهههفا  للنشهههر فلسهههفة التسهههويق األخضهههر(. 2717فرحهههان، عهههال ، الحسهههين، حبيهههب ) .13

 عمان. والتوزيع،

دور الجودة في تعزيز أبعاد المسوولية االجتماعية (. 2718فروانة، حازم، الديب، سليمان ) .11

": دراسههة حالههة )شهركة جههوال، شههركة االتصههاالت خها  فههي قطههاع غهزةموسسههات القطههاع الفهي 

 الفلسطينية، بنك فلسطين(.

دور األدا  المتههوازن فههي قيههاس وتقيههيم األدا  المسههتدام بالموسسههات (. 2711)ة محههاد، عريههو  .13

، مههذكرة لنيههل شهههادة ماجسههتير، كليههة العلههوم االقتصههادية وعلههوم المتوسههطة للصههناعات الغذائيههة

 (.33) معة فرحات عباس سطيع. صفحةالتيسير، جا

مجلهههة  دراك المسههتهلك العراقههي للمسههوولية االجتماعيههة للشههركات.إ(. 2711نههاجي، عاملههة ) .18

 .127(، صفحة 26) كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

دور الجامعات الفلسطينية فهي خدمهة المجتمهع فهي ضهو  مسهووليتها (. 2713هللو، إسالم ) .10

 جامعة األقصى".-"دراسة حالة :هة نظر أعضا  الهيئة التدريسيةاالجتماعية من وج
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تقيههههيم مههههدى اسههههتجابة منظمههههات االعمههههال فههههي الجزائههههر للمسههههوولية (. 2711وهيبههههة، مقههههدم ) .16

 رسالة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر. االجتماعية.

 الرسائل العلمية - ب
شههههههكاليات يههههههة: اشجتماعيههههههة فههههههي الشههههههركات العائل(. المسههههههوولية اال2718الجعبههههههري، نههههههها ) .1

 دارة، جامعة الخليل، الخليلرسالة ماجستير، كلية التمويل واشوالمقترحات. 

 (.تطبيقات المسوولية االجتماعية في بنك فلسطين وس بل تطويرهها.2718الشريع، سجود ) .2

 .رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، القدس، فلسطين

عالقهة بهين المسهوولية االجتماعيهة الداخليهة للشهركات وسهلوك (. ال2713الطعامسة، سالمة ) .3

العادلة التنظيمية كمتغير متوسط، دراسة ميدانية على شركات المناطق  :المواطنة التنظيمية

، كليهة الدراسهات العليها، جامعهة السهودان للعلهوم ةالصناعية الموهلة في األردن. رسالة دكتورا

 والتكنولوجيا، السودان.

(. المسهههوولية االجتماعيهههة فهههي الشهههركات الصهههناعية فهههي محافظهههة 2718يمهههان )القاضهههي، إ .1

 الخليل. رسالة ماجستير، كلية التمويل واشدارة، جامعة الخليل، الخليل.

(. المسوولية االجتماعية وأثرهها علهى تكلفهة رأس المهال فهي الشهركات 2713النعيمي، فاتن ) .3

ير. كليهههة الدراسهههات العليههها، جامعهههة الصهههناعية المدرجهههة فهههي بورصهههة عمهههان. رسهههالة ماجسهههت

 الزرقا ، عمان.

المسههوولية االجتماعيههة وأثرههها علههى رضهها العههاملين: دراسههة تطبيقيههة ( "1026علههي، محمههد) .8

. رسهالة ماجسهتير، كليهة على مصرع االدخار والتنمية االجتماعيهة وبنهك الشهمال اشسهالمي

 لسودان.الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ا
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ثر المسوولية االجتماعية للشركات على وال  العمهال : دراسهة علهى أ(: 2713محمد، ناهد ) .0

شههههركات المنتجههههات الغذائيههههة السههههودانية. رسههههالة ماجسههههتير، كليههههة الدراسههههات العليهههها، جامعههههة 

 السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

شههههههركات االتصههههههاالت (. دور المسههههههوولية االجتماعيههههههة فههههههي أدا  2718موسهههههى، مصههههههعب ) .6

باسههتخدام أبعههاد بطاقههة األدا  المتههوازن، دراسههة حالههة مجموعههة سههوداتل لالتصههاالت، رسههالة 

ماجسههههههتير، كليههههههة الدراسههههههات العليهههههها، عمههههههادة التطههههههوير والجههههههودة، جامعههههههة السههههههودان للعلههههههوم 

 .والتكنولوجيا، السودان
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 قابالت الشخصية:: الماً رابع

دائههرة المسههوولية  ومههدير ،لمجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية الههرئيس التنفيههذي  نائههب قابلههة مههع م -

نهوفمبر  22االدارة العامهه، رام اهلل جهوال،  واالستاذه حنين حوسو رائد عواد،االستاذ  االجتماعية

2710.  

 .2710نوفمبر  0روري، الخليل الدكتور يوسع التك ،الثالثة مع مدير المستشفى األهلي مقابلة -

 16، األسهههتاذ يحيهههى النتشهههة مهههدير العالقهههات العامهههه، الخليهههل المقابلهههة الرابعهههة مهههع بلديهههة الخليهههل -

 2710نوفمبر 

الجامعههه للشههوون  الههدكتور امجههد بههرهم، نائههب رئههيس، المقابلهة الخامسههة جامعههة بوليتكنههك فلسههطين -

 2710نوفمير  0الخليل  االكاديمية

 6كتور موسههى عجههوه واالسههتاذ حكههم الجعبههري، الخليههل دالهه، سههة مههع جامعههة الخليههلالمقابلههة الساد -

 . 2710نوفمبر 

االسهههتاذ عبهههد القهههادر  منطقهههة الخليهههل التعليميهههة.-المقابلهههة السهههابعة مهههع جامعهههة القهههدس المفتوحهههة -

   2710نوفمبر  8الخليل ، الدراويش، مدير منطقة الخليل التعليمية
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 حققائمة المال

 لمقابالتترميز ا

 نموذج أسئلة المقابلة

 نموذج أسئلة االستبانة

 قائمة بأسماء المحكمين 
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 (2ملحق رقم )

 ترميز المقابالت

 المقابلــة الرقم

مههههدير دائههههرة و  المههههدير التنفيههههذي لمجموعههههة االتصههههاالت الفلسههههطينيةنائههههب المقابلههههة األولههههى مههههع   1
 ستاذ حنين حوسو.األستاذ رائد عواد األالمسوولية 

 الدكتور يوسع التكروري. المقابلة الثالثة مع مدير المستشفى األهلي 2

 األستاذ يحيى النتشه. المقابلة الرابعة مع بلدية الخليل 1

 الدكتور امجد برهم. جامعة بوليتكنك فلسطين مع المقابلة الخامسة 3

 ه واألستاذ حكم الجعبري.الدكتور موسى عجو  المقابلة السادسة مع جامعة الخليل 8

 االستاذ عبد القادر الدراويش منطقة الخليل التعليمية-المقابلة السابعة مع جامعة القدس المفتوحة 0
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 (2ملحق رقم )

 نموذج أسئلة القابلة 

 صحيفة المقابلة
 جامعـــة الخــليــــل

  كليــــــــة الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي
 إدارة اإلعمال برنامج

 

 صحيفة المقابلة الشخصية
 ،،،لمجموعة االتصاالت الفلسطينيةالسيد الرئيس التنفيذي 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

البحث  أدواتمهمة من  أداةأسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل  أيديكمبين  أضعيشرفني أن 

راسة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير العلمي، حيث تقوم الباحثة بإجرا  هذه الد

 في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل، والدراسة بعنوان:

 االتصاالت الفلسطينية وُسبل تطويرها" ةتطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموع"

ذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه  ستعامل بسرية التامة، ولن تستخدم إال  هاأن، توكد لكم باألداةوا 

 ألغراه البحث العلمي فقط .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الــبــاحثـــة:  

 حمد هشام" شاهينـ"م غدير
 إشراف الدكتور:   

 سمــير أبو زنيـــــد
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ؤولية أســــئلة مقابلــــة الــــرئيس التنفيــــذي لمجموعــــة االتصــــاالت الفلســــطينية بخصــــوص المســــ

 ؟االجتماعية

 ستراتيجية صندوق المسؤولية االجتماعيةا هي ما .2

 من ناحية:

 ؟لمجموعة االتصاالت الفلسطينية العامة لصندوق  المسوولية االجتماعية األهداع (1

 ؟لمجموعة االتصاالت الفلسطينية ما مدى رضاك عن صندوق المسوولية االجتماعية (2

 برنامج المسوولية االجتماعية ؟ هل لديكم رويا مستقبلية لتوسيع نطاق عمل (3

 

 

هذه األسـئلة رغـم انشـغالكم، وتعتـذر مـنكم لضـغطكم فـي  نكم الباحثة استعدادكم لإلجابة عتشكر ل

 الوقت.

 اهلل كل خير  كموجزابارك اهلل فيكم 
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 (3ملحق رقم )

 نموذج أسئلة القابلة 

 صحيفة المقابلة
 جامعـــة الخــليــــل

 الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي  كليــــــــة
 إدارة اإلعمال برنامج

 
 صحيفة المقابلة الشخصية

المسؤولية االجتماعية في  ؤولمسالسيد مدير العالقات العامة و 
 ،،،المحترم مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

البحث  أدواتمهمة من  أداةلة الشخصية التي تشكل أسئلة المقاب أيديكمبين  أضعيشرفني أن 

العلمي، حيث تقوم الباحثة بإجرا  هذه الدراسة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 

 في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل، والدراسة بعنوان:

 االت الفلسطينية وُسبل تطويرها"االتص ةتطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموع"

ذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه  ، توكد لكم بأن ستعامل بسرية التامة، ولن تستخدم إال األداةوا 

 ألغراه البحث العلمي فقط .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الــبــاحثـــة:  
 حمد هشام" شاهينـ"م غدير

 ف الدكتور:   اشر إ
 و زنيـــــدسمــير أب
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 ما هي المجاالت التي تشملها تطبيقات المسوولية االجتماعية؟ .1

مثههل  ،لهدى موسسههتكم أنشهطة المسههوولية االجتماعيههة مها هههي المجههاالت األكثهر تركيههزا ضههمن .2

 ....؟والرياضةالشباب و ، الصحةو التعليم، 

 ؟ما هي آليات تنفيذ برامج المسوولية االجتماعية .3

 لقطاعات التي تقدم مجموعة االتصاالت الفلسطينية الخدمة لها؟هل تتم دراسة احتياجات ا .1

ولية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت سهههو التهههي تواجهههه تطبيقهههات الم التحهههدياتمههها ههههي  .3

 الفلسطينية  ؟

 هل هناك خطة لتطوير تطبيقات المسوولية االجتماعية ؟ .8

ات المسههههوولية تطههههوير تطبيقهههه س ههههبلمهههها هههههي المقترحههههات التههههي يمكههههن الوصههههول إليههههها فههههي   .0

 االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ؟
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 (1ملحق رقم )

 نموذج أسئلة المقابلة

 ) المستفيدين من تطبيقات المسؤولية االجتماعية (

 صحيفة المقابلة
 جامعـــة الخــليــــل

 والبحث العلمي  اـــــيلـات العــــــة الدراســــــــكلي
 رة اإلعمالبرنامج إدا

 
 

 صحيفة المقابلة الشخصية
 السيد/ة الكريم/ة / ،،،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

يشرفني أن أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث 

ماجستير العلمي، حيث تقوم الباحثة بإجرا  هذه الدراسة استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة ال

 إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل، والدراسة بعنوان: في

 "بل تطويرهاوسُ  الفلسطينية االتصاالت ةتطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموع"

ذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه األداة، توكد لكم بأن ستعامل بسرية التامة، ولن تستخدم إال  هاوا 

 غراه البحث العلمي فقط .أل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

 الــبــاحثـــة:                                                                     
 حمد هشام" شاهينـ"م غدير

 ر:   إشراف الدكتو                                                                         
 سمــير أبو زنيـــــد                                                                          
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أســــئلة مقابلــــة المســــتفيدين مــــن تطبيقــــات المســــؤولية االجتماعيــــة فــــي مجموعــــة االتصــــاالت 

 الفلسطينية؟

 منذ متى تتعامل الموسسة مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية ؟ .1

 ختيار مجموعة االتصاالت الفلسطينية؟لماذا تم ا .2
ما هي اشجرا ات المتبعة فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية للحصهول علهى خهدمات  .3

 المسوولية االجتماعية؟
 ،تجاه موسستكمسطينية في المسوولية االجتماعية هل ساهمت مجموعة االتصاالت الفل .1

 وما هو نوع الخدمة؟
لمقدمهههههة مهههههن المجموعهههههة للجههههههات المسهههههتفيدة ههههههل مسهههههاهمات المسهههههوولية االجتماعيهههههة ا .3

 مشروطة أم غير مشروطة؟

كافهههههة  مهههههن وجههههههك نظهههههرك كمسهههههتفيد مهههههن تطبيقهههههات المسهههههوولية االجتماعيهههههة ههههههل تهههههم تلبيهههههة .6

 ها، وكيع تقيم التجربة من مرحلة التقديم والتنفيذ وما بعد التنفيذ؟االحتياجات التي تقدمتم ب

ية االجتماعيهههة فهههي مجموعهههة االتصهههاالت مههها ههههي اقتراحهههاتكم لتطهههوير تطبيقهههات المسهههوول .0

 الفلسطينية؟

 

تشكر لكم الباحثة استعدادكم لإلجابة على هذه األسئلة رغم انشـغالكم، وتعتـذر مـنكم لضـغطكم فـي 

 الوقت.

 اهلل كل خير  كموجزابارك اهلل فيكم 
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 (5ملحق رقم )
 االستبانة

 جامعـــة الخــليــــل
 والبحث العلمي  اـــــيلـات العــــــة الدراســــــــكلي

 برنامج إدارة اإلعمال
 

 أخي الكريم / أختي الكريمة،،،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 االتصاالت ةتطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعتقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "

ق أهداع الدراسة، وذلك وقد تم تصميم هذه االستبانة من أجل تحقي" بل تطويرهاوسُ  الفلسطينية

إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في  استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

 جامعة الخليل.

 

ن بأ أرجو من حضرتكم التعاون باشجابة عن الفقرات المرفقة بما يتال م مع وجهه نظركم، علما  

 غراه البحث العلمي فقط .البيانات ستحاط بالسرية التامة، وستستخدم أل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الــبــاحثـــة:  

 حمد هشام" شاهينـ"م غدير
 إشراف الدكتور:   

 سمــير أبو زنيـــــد
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 أواًل : معلومات عامة 

 ( داخل المربع المناسب لكم:  (أرجو  وضع عالمة 

 القياس المتغير الرقم

 ذكر الجنس  .2
 أنثى

1.  
 

 

 

  

 30قل من أ العمر
32   -10 
12  -50 
 فأكثر   50

بكالوريوس                   المؤهل العلمي  .3
دبلوم عالي                   

 دراسات عليا
                الية  ــالم القسم  .1

ق                  ويــالتس
 بالزبائن  العناية

 الموارد البشرية  
 وريداتاللوازم والت

المبيـــــــــــعات               
 خـــــــــــرىأ

مـــدير                        المسمى الوظيفي  .5
رئيس قسم                      

 مشرف
 5أقل من  سنوات الخبرة  .6

5-20 
 سنوات20أكثر من 
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 ثانيا: مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية
 داخل المربع المناسب لكم:إشارة أرجو اإلجابة بوضع 

رقم 
 تجاه العاملينالمسؤولية االجتماعية  الفقرة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

      .للموظفين آمنة الشركة بتوفير بيئة عمل إدارةتقوم  1

      أجور ورواتب عادلة تتناسب مع حجم العمل المبذول. بمنيالشركة  إدارةتلتزم  2

      تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبيه للعاملين لرفع قدراتهم وكفا اتهم. 3

      تقوم إدارة الشركة على مني مكافآت لألشخا  المبدعين والمتميزين. 1

)إجازة مختلفة مدفوعة األجر ألسبابتحر  إدارة الشركة على تقديم إجازات  3
 حج...(. أبوة، اجازة

     

لشركة في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل مثل مراكز تساهم ا 8
 الترفيه واألندية الرياضية.

     

توفر الشركة خدمات صحية مناسبة )عن طريق التامين الصحي، عمل  0
 للعاملين ...(. ةفحوصات دوري

     

رقم 
 المسؤولية االجتماعية اتجاه الزبائن الفقرة

موافق 
ير غ محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

      ن.احتياجات الزبائإدارة الشركة على دراسة  تعمل 6

      .للزبائنتحر  إدارة الشركة على توفير الخدمات بأسعار مناسبة  6

      .كافة في المناطق الزبائنتحر  إدارة الشركة على توصيل الخدمات إلى  17

      ودة عالية.وفير خدمات بجبتتقوم إدارة الشركة  11

      خدماتها. استخدامتقديم إرشادات على بتقوم إدارة الشركة  12

      وترويجية ذات مصداقية عن خدماتها. إعالنيةعمل حمالت بتقوم إدارة الشركة  13

      توضي الشركة لزبائنها شروط الخدمة قبل تقديمها. 11

أخير.يتم الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون ت 13       

      تجري الشركة دراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتها. 18

توفر الشركة خدمات الكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريع.  10       
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رقم 
 المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع الفقرة

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

ة الشركة في دعم البنية التحتية للمجتمع)تبليط الطرق، بنا  مدارس، تساهم إدار  16
 .منتزهات ..(

     

 و )تجهيز مختبرات وكليات المجتمع المحليةتقوم الشركة بدعم الجامعات  16
 .قاعات حاسوب...(

     

      تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي.  27
      الشركة في دعم األنشطة االجتماعية في المجتمع المحلي. تساهم إدارة 21
      تساهم إدارة الشركة في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل برامج معينة. 22
      .من ذوي االحتياجات الخاصة وتوظع أفراداالشركة ترعى إدارة  23
      إدارة الشركة فر  عمل للحد من البطالة. توفر 21
      .تقوم  إدارة الشركة بتقديم المساعدات والمني التعليمية شفراد المجتمع 23

رقم 
 تجاه البيئةالمسؤولية االجتماعية  الفقرة

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      تقوم إدارة الشركة بإجرا ات الوقاية من التلوث للبيئة. 28

عاده التدوير، تعبئة المحابر بدال  من إديقة للبيئة )نى الشركة سياسات صتتب 20
 ..( وشرا  محابر جديدة ،رميها

     

      تقوم إدارة الشركة بتثقيع الجمهور بقضايا المحافظة على البيئة. 26

في الحوادث والكوارث البيئية المختلفة  درايةتكون على  أنتحر  إدارة الشركة  26
 لتجنبها.

     

من خالل تنفيذ العديد  الموظفينرفع الوعي البيئي لدى إدارة الشركة تحر    37
 .لمتنوعةامن المشاريع والفعاليات 

     

      تتقيد المنشاة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئة. 31

      .التشريعات والقوانين البيئية ذات العالقة بمحطات التوسعة تطبق الشركة 32

ر الشركة الطريقة المناسبة للتخل  من المخلفات الصناعية بحيث ال تختا 33
 توذي البيئة المحيطة.

     

 كم الباحثة استعدادكم لإلجابة على هذه األسئلة رغم انشغالكم، وتعتذر منكم لضغطكم في الوقت.تشكر ل  
 كم اهلل كل خيربارك اهلل فيكم وجزا
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 (6ملحق رقم )

 قائمة أسماء محكمي االستبانة

 مكان العمل أسماء محكمي االستبانة الرقم

 جامعة الخليل سامه شهوانالدكتور أ  .1

 بوديسأ -جامعة القدس الدكتور بسام بنات  .2

 جامعة فلسطين االهليه عدنان قباجة الدكتور  .3

 جامعة القدس المفتوحة األستاذ عال  زايد  .1

 جامعة الخليل الدكتور عناد نواجعة  .3

 جامعة الخليل الدكتور محمد الجعبري  .8

 جامعة الخليل ةاألستاذ محمود الطرد  .0

 جامعة الخليل األستاذ منذر علقم  .6

 جامعة الخليل الدكتور يحيى الرفاعي  .6
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 (1ملحق رقم )
كتاب من جامعة الخليل إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت لتسهيل مهمة الباحثة في 

 جمع البيانات
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 (8ملحق رقم )
كتاب من جامعة الخليل إلى مدير دائرة المسؤولية االجتماعية االتصاالت لتسهيل مهمة الباحثة في 

 جمع البيانات

 



131 
 

 (9ملحق رقم )
 تاب من جامعة الخليل إلى مدير المستشفى األهلي لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البياناتك
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 (20ملحق رقم )
 كتاب من جامعة الخليل إلى بلدية الخليل  لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات
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 (22ملحق رقم )
 في جمع البيانات كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة بوليتكنك فلسطين لتسهيل مهمة الباحثة
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 (21ملحق رقم )
 كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة الخليل لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات
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 (23ملحق رقم )
منطقة الخليل التعليمية  لتسهيل مهمة -كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة القدس المفتوحة

 الباحثة في جمع البيانات
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 (21ملحق رقم )
جامعة الخليل إلى شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل لتسهيل مهمة الباحثة في جمع كتاب من 

 البيانات
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 (25ملحق رقم )

كتاب من جامعة الخليل إلى شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية جوال لتسهيل مهمة الباحثة 
 في جمع البيانات
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 (26ملحق رقم )

تثمار التكنولوجي لتسهيل مهمة الباحثة في جمع كتاب من جامعة الخليل إلى حضارة لالس
 البيانات
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 (21ملحق رقم )

 كتاب من جامعة الخليل إلى ريتش لخدمات االتصال لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات
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 (28ملحق رقم )

كتاب من جامعة الخليل إلى شركة بالميديا للخدمات اإلعالنية متعددة الوسائط لتسهيل مهمة 
 باحثة في جمع البياناتال
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 تم بحمد اهلل


