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 الشكر والتقدير


ِسيَناَأْوَأْخَطْأَناَرب َناالُيَكمُِّؼالم ُوَنْفسًاِإال ُوْسَعَياَلَياَماَكَسَبْتَوَعَمْيَياَمااْكَتَسَبْتَرب َناالُتَؤاِخْذَناِإْفنَ"

ْمَناَماالَطاَقَةَلَناِبِوَواْعُؼَعن اَواْغِفْرَوالَتْحِمْؿَعَمْيَناِإْصرًاَكَماَحَمْمَتُوَعَمىال ِذيَفِمْفَقْبِمَناَرب َناَوالُتحَ مِّ

اْلَكاِفِريَف .:البقرة(286)"،َلَناَواْرَحْمَناَأْنَتَمْوالَناَفانُصْرَناَعَمىاْلَقْوـِ

صدؽاهللالعظيـ

َوَعَمى" َأْوِزْعِنيَأْفَأْشُكَرِنْعَمَتَؾال ِتيَأْنَعْمَتَعَمي  َوَأْفَأْعَمَؿَصاِلحًاَتْرَضاُهَوَأْدِخْمِنيِبَرْحَمِتَؾَربِّ َواِلَدي 

اِلِحيفَ .:النمؿ(19)"،ِفيِعَباِدَؾالص 

صدؽاهللالعظيـ
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 ممخص الدراسة

اإلشكاليات وسبل  -برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل"
"رالتطوي

 فيالتعرؼعمىإلىىدفتالدراسة البنوؾالعاممة بيا التيتقـو االجتماعية برامجالمسؤولية

الخميؿ ومحافظة بيا تيتـ التي القطاعات وأىـ التزاـ المدى والمعتمديف،ىذه الموظفيف، تجاه برامج

والتنمية والبيئة، اإلووالمجتمع، تواجيأىـ التي فيياشكاليات والنظر لحؿ الممكنة ىذهالحموؿ

.شكالياتاإل

جمعتـ،الدراسةسةلمناسبتولطبيعةىذهلتصميـالدراالتحميمياستخدـالباحثالمنيجالوصفي

فيالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿ.عمىالمبحوثيفمفخبلؿتوزيعاالستبانةالبيانات

محافظةفيالعاممةمبنوؾمدراءونوابالمدراء،ومدراءالمكاتبلمجتمعالدراسةمفجميعفَو كَتَ

الفمسطينيةسمطةالنقدبموجبإحصائياترسميةصادرةعف(بنؾ12)مف(،65والبالغعددىـ)الخميؿ

والبنؾ(2019) الصفا، ومصرؼ الفمسطيني، االستثمار وبنؾ الوطني، والبنؾ فمسطيف، )بنؾ وىي

العربي،وبنؾالقاىرةعماف،وبنؾاإلسكافلمتجارةوالتمويؿ،وبنؾاألردف،وبنؾالقدس،والبنؾاإلسبلمي

حيثتـمسحالشامؿ،،وتـاستخداـعينةالالفمسطيني،والبنؾاإلسبلميالعربي،والبنؾاألىمياألردني(

.(استبانة61استرداد)

 مدى الدراسة الخميؿالتزاـأوضحتنتائج فيمحافظة العاممة مجاالتالمسؤوليةالبنوؾ في

 االجتماعية والمعتمدتجاه والتنميةيف،الموظفيف، والبيئة، ، البنوؾ توليو الذي االىتماـ ألبعادومدى

الد بحثت كما االجتماعية، المسؤولية مف عدد في المسؤوليةاإلراسة برامج تواجو التي شكاليات
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االجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحيثبمغت.شكالياتاإلىذهأىـالحموؿالممكنةلحؿواالجتماعية

.بدرجةمرتفعةاالجتماعيةالمسؤوليةأبعادجاءتكما،درجةمرتفعةالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾ

مفالتوصياتذاتالعبلقةببرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفياًعددقدمتالدراسة

ياضرورةىمكافأيياوتعمؿعمىتطويرىذهالبرامجشكالياتالتيتواجوالحدمفاإلمحافظةالخميؿ

 لدعـ الميزانياتالمخصصة وتحديد زيادة المجتمع، تجاه االجتماعية برامجالمسؤولية دعـ برامجزيادة

والعمؿعمىحؿاإلشكالياتالتيتواجو المسؤوليةاالجتماعيةفيالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿ،

برامجالمسؤوليةاالجتماعيةمفخبلؿتطبيؽالمقترحاتالتيتعمؿعمىتطويرىذهالبرامج.
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Abstract  

“Social Responsibility Programs of Banks in Hebron Governorate: 

Problems and Ways of Development” 

 

The study aimed to identify the social responsibility programs carried out 

by the banks operating in the Hebron Governorate and the most important 

sectors they are interested in and the extent of their commitment to employees, 

accredited, community, environment, development and the most important 

problems they face and to consider possible solutions to solve these problems. 

The researcher used the descriptive analytical methodology to design the 

study to suit the nature of this study. The data were collected by distributing the 

questionnaire to the respondents in the banks operating in Hebron Governorate. 

The study population consisted of all 65 directors, deputy directors, and office 

managers of the banks operating in Hebron governorate from (12) banks 

according to official statistics issued by the Palestine Monetary Authority (2019) 

namely (Bank of Palestine, The National Bank, Palestine Investment Bank, Al-

Safa Bank, Arab Bank, Cairo Amman Bank, Housing Bank for Trade and 

Finance, Bank of Jordan, Al-Quds Bank, Palestine Islamic Bank, Arab Islamic 

Bank and Jordan Ahli Bank) were used in the comprehensive survey sample, 

where 61 questionnaires were retrieved. 

The results of the study showed the extent of the commitment of banks 

operating in the Hebron Governorate in the areas of social responsibility towards 

employees, accredited, environment, and development, and the attention paid by 

the banks to the dimensions of social responsibility, the study also examined a 

number of problems facing social responsibility programs and the most 

important possible solutions to solve it. The areas of application of social 

responsibility to banks operating in the Hebron governorate reached a high 

degree, and the dimensions of social responsibility came to a high degree. 

The study presented a number of recommendations related to the social 

responsibility programs of banks operating in Hebron governorate and reducing 

the problems facing them and working to develop these programs, the most 

important of which is the need to increase the support of social responsibility 

programs towards the community, and increase and determine the budgets 

allocated to support social responsibility programs in the banks operating in the 

Hebron Governorate, and work to solve the problems facing social responsibility 

programs through the application of proposals that develop these programs. 
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اإلشكاليات وسبل  -برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل

ر:التطوي

 :المقدمة 1-1

 منذ المجتمعات في االجتماعية المسؤولية المجتمعات،بعيدأمدتجسدت مف الكثير وقامت

المجتمعوالبيئة أفراد بشكؿواضحتجاه بممارستيا ،القديمة فيعصرأوتجسدتفي ليا بيىصورة

سنواتمفالخيرسوؼتعـبأفسبع،رؤياهلممؾمصرحينمافسر-عميوالسبلـ-النبيالكريـيوسؼ

،حيثلمسؤوليةاالجتماعيةتجاهالعامميفامياـولىأفكانتىنا،ىاسبعسنواتمفالقحطوبعد،مصر

فأوتجاهالمجتمعب(،55سورةيوسؼ،)،"اأَلْرِضِإنِّيَحِفيٌظَعِميـٌَقاَؿاْجَعْمِنيَعَمىَخَزاِئِف"قاؿتعالى:

فحافظعميياأوتجاهالبيئةب،وحمىالمجتمعمفالمجاعة،ووفرليـالحنطة،نقذىـمفسنواتالقحطأ

فيوفرتنميةأاالستخداـالمخططلواستطاعاىذومفخبلؿ،وؿسبعسنواتبأفضؿاستغبلؿلياأفي

مساىماتواقعية-السبلـالصبلةوعميو-وكافلرسالةالنبيمحمد،سبعسنواتإنتاجيااستمر،مستدامة

االجتماعية فيموضوعالمسؤولية الشريفة،وجميمة وحثتالكثيرمفاآلياتالقرآنيةواألحاديثالنبوية

فقاؿصمىاهللعميووسمـ :عمىممارساتالمسؤوليةاالجتماعية، أال كمكم راٍع، وكمكم مسؤول عن "

وىو  ول عن رعيتو، والرجل راٍع عمى أىل بيتو،ؤ وىو مس رعيتو، فاألمير الذي عمى الناس راع،

سيده عنيم، والعبد راٍع في مال  ولةؤ عمى بيت بعميا وولده وىي مس عيةٌ والمرأة را ول عنيم،ؤ مس

.1459/3رقـالحديث(1991)النيسابوري،،"ول عن رعيتوؤ وكمكم راٍع ومس ول عن رعيتو،ؤ ومس

ف  االجتماعيةوا  المسؤولية برامج تبني ضرورة إلى دعت الوصفية التشريعات مف ،الكثير

غيرأفظيورالمسؤوليةاالجتماعيةبصيغتياالحاليةيعودإلىعدة،والمساىمةفيتحسيفرفاهالمجتمع

عقودقريبة.
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ا المسؤولية ومفيوـ أيديولوجية، أو أخبلقية نظرية االجتماعية المسؤولية "تعد مفيـو الجتماعية

المجتمعاتالبشريةذاتيا،لكنوعاشتحتمسمياتمختمفة،واتخذأشكاالمتنوعةوفًقالمفمسفات ـَ قديـِقَد

.(2014)جراداتوأبوالحماـ،أواألحواؿالطارئةعبرالمراحؿالتاريخية."،أوالنظـالقائمة،السائدة

 لتبّنيوىناؾمف كبيرة التيجعمتالشركاتتتحمسبصورة الخفية والدوافع األسبابالداخمية

ومف،برامجالمسؤوليةاالجتماعيةمفخبلؿالمكاسبالعديدةجراءاىتمامياببرامجالمسؤوليةاالجتماعية

دتإلىعبلقاتقويةمعالحكوماتوغيرىامفالمكاسب،كمياأسبابأوبناء،تحسيفسمعتيا:أىميا

(.2015ااالجتماعية.)غنيـ،تزايدمطالبةالشركاتبتحمؿمسؤوليتي

وتكوفلدىالشركاتالحرية،عيةأنياذاتطابعطوعيواختياريمايميزالمسؤوليةاالجتمامو

وحتىتظؿالمسؤوليةاالجتماعية،فيممارساتيااالجتماعيةتجاهالمجتمعمفخبلؿاالنتماءلمجتمعيا

 عمحافظة البد نشأتيا وأصؿ التطوعيةليامىكينونتيا مفطبيعتيا انتشارىا وقبوؿ قوتيا أفتستمد

(.ومفىناتعتبرالمسؤوليةاالجتماعية2010،)زيود.االختبارية،بدؿأفتكوفمفروضةبقوةالقانوف

يالمجتمعيفيإدارةلماليامفآثاركبيرةعمىالمجتمع،فالبعداألخبلق؛لمشركاتمفالمواضيعاليامة

تقديـالخدمةالتطوعيةإلىنطاؽأوسعيعتمد المؤسساتيأخذعمىعاتقواالنتقاؿإلىالعمؿمفمفيـو

المسؤوليةاالجت (.2015)الصالحي،.ماعيةعمىتبنيالمؤسسةلمفيـو

النجاحاتلقدأصبحتمؤسساتالقطاعالخاصمحوراأساسيًافيعمميةالتنمية،وىوماأثبتتو

المجاؿ )عطا،حيثأدركتأنياغيرمعزولةعفالمجتمع،التيحققتيااالقتصاداتالمتقدمةفيىذا

(.2016،الفميت،اهلل

نطاقاً األوسع التنمية مف يتجزأ ال جزءًا والتنمية المجتمعية المشاركة وتعد حيثتساعد،كما

التيتسعىإلىتعزيزالصالحالعاـ-معياتالمشاركةالمجتمعيةسواءبشكؿشخصيأومفخبلؿالج



1 
 

م،ػػػػػػػعمىتعزيزالمجتمعالمدني زعالمجتمعومؤسساتوتعكسوتعزفالمنظماتالتيتعمؿبشكؿمحتـر

.(Salamzadeh & Shafaei, 2011).مقراطيةوالمدنيةيالقيـالد

مفخبلؿاستخداـمواردىاالماليةبشكؿ،تطويرعجمةاالقتصادإفالسمةاألساسيةلمبنوؾىي

عفطريؽإعطاءأىميةخاصةلتمويؿالمشروعات،محصوؿعمىأكبرعائدممكفمفاألرباحل؛فعاؿ

والمتوسطةباس الصغيرة ومساعدتيا القروضالميسرة ىذا،لوقوؼعمىقدمييافياتخداـ وتكمفأىمية

االقت تنشيط في المستدامةالتمويؿ التنمية تحقيؽ وبالتالي جزءًا،صاد، المصرفي الجياز يشكؿ حيث

القطاعاتالمختمفة تشجيع مفخبلؿ أيبمد اقتصاد لنمو األميري،أساسيًا ( يؤديإلىنموىا. ،مما

2015.)

"فبعدازديادأىميةالمصارؼبالنسبةلممجتمع؛نظًرالدورىاالمتعاظـفيالحياةاليومية،ظير

االتجاهالتجديديالذيييتـبتوفيرالمتطمباتاالجتماعيةالتيخمقتياظروؼالعمؿ،وأصبحىذااالتجاه

مفالضرورةبمكافبسببزيادةمعدالتسعرالفائدةعمىعممياتاالئتمافالمصرفيوالقروضاألخرى

ىضرورةوجوداستثماراتتؤديمقابؿاالرتفاعالنسبيلسعرالفائدةعمىكافةأنواعالفوائد،مادعاإل

مف تجعؿ وأف الفائدة، أسعار عف بعيدًا واالجتماعية االقتصادية البنية المطاؼإلىخدمة نياية في

اعتباراتالربحذاتصبغةاجتماعية،ليكوفالعائداالجتماعيأحددوافعالقراراتاالستثمارية،ونستطيع

.(2014)جراداتوأبوالحماـ،االستثماربالتنمية."القوؿأفالمطموبفيىذاالعصرىوارتباط

،ليااألثراألكبرفياالقتصادالفمسطينيفيفمسطيفحيثإف اؿٍعّفَتتميزالبنوؾبالقياـبدورو

الفمسطيني الفقريلبلقتصاد العمود عمىالتكيؼومواجيةحيثُ،فييبمثابة البنوؾبالقدرة ىذه تتميز

الدراسةعمى،تحتاالحتبلؿالعسكرياإلسرائيميوخاصةأففمسطيفالزالت،األزمات وأجريتىذه

كماتتميزمحافظةالخميؿمفأكثرالبنوؾنشاطاوعددًا،حيثتعد،البنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿ

يوجدفيياالمنطقةالصناعية،وتضـبالتحديدصناعةالحجرو،الفمسطينيبأنياالعمودالفقريلبلقتصاد
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والرخاـالتيتعدمفأىـالصناعاتالمحميةتشغيبًللمعماؿومشاركةفيالناتجالقومياإلجمالي،التي

عفباقيمحافظاتالوطف.فيياتتميز

جمعيةالبنوؾفيأعمنتـ(2018)ففيتقريرىاالصادرعاـ،وبخصوصالوضعفيفمسطيف

 المسؤولية إجمالي أففمسطيف في لمبنوؾ االجتماعية قيمة  فمسطيف العاممة بمغت(ـ2018)لمعاـ

شراكةمعالمؤسساتاألىمية،فػيمجاؿ(606)مفأرباحيا،وذلؾمفخبلؿ(دوالر 573757293)

االجتماعيةفالمسؤولية(.2018فمسطيف،)جمعيةالبنوؾفي(ـ2018)المسؤوليةالمجتمعيةخبلؿالعاـ

ويأتيذلؾفيسياؽخصوصيةالوضعتحتؿحاليامكانةميمةعمىالمستوىالمحميوالعربيوالدولي،

،لمايمربومفظروؼسياسيةواقتصاديةصعبة،والتيتتطمبمفمؤسساتالقطاعالخاصالفمسطيني

فيتسميطاالستمرارَ،وانسجامًامعالتزاـجمعيةالبنوؾمساىمةمضاعفةفيمجاؿالمسؤوليةاالجتماعية

الضوءعمىالدورالرياديلمقطاعالمصرفيالفمسطينيفيىذاالمجاؿباعتبارهأحدأىـأركافالقطاع

الفمسطين لبلقتصاد الفقري والعمود االالخاص، المسؤولية ثقافة ونشر القطاعجتماعيةي وسط في

.(2016)جمعيةالبنوؾفيفمسطيف،.برازدورهفيالمساىمةالمجتمعيةوا ،المصرفيالفمسطيني

لنجاحأيمؤسسةتسعىإلىتحقيؽالنجاحىيضرورةومفىنانجدأفالمسؤوليةاالجتماعية

ذات،واالستمرار المحيطة عمىأصحابالمصالح والحفاظ المجتمع رفاىية عمى الحفاظ إلى وتسعى

والرفاهفيو،وعميوكافالبدمفتسميطالضوءعمىوتشجيعالقطاعاتالمختمفةعمىالنموّ،العبلقةبيا

جياوالتزاميابرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿودراسةالتفاوتفيبرام

.ودراسةإشكالياتياوسبؿتطويرىاتجاهالقطاعاتالفمسطينيةالمختمفةفيدفعيانحوالنموواالستدامة،
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 مشكمة الدراسة: 1-2

ل أصبحىناؾدورفقد،تضاؤؿدورالقطاعالعاـفيتحمؿجانبالمسؤوليةاالجتماعيةنظرًا

،ويعودالسببممساىمةفيالمسؤوليةاالجتماعيةل؛وعمىرأسياالبنوؾ،كبيرمفقبؿمنظماتاألعماؿ

ذلؾ تحققيافي التي األرباح المو،الرتفاع األأصبحت القضايا مف االجتماعية لمبنوؾ.سؤولية ساسية

(.2010،)الزيود

و مفدراسةالفي كؿ أجرىا )التي ووافي جامع 2016أبو الباحثاف( برامجأف أكد أغمب

المسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾفيفمسطيفتجاهالمجتمعىيعبارةعفمساعداتخيريةوأعماؿتطوعية

التخدـخططالتنميةاالقتصاديةوالاالجتماعية،والتقعضمفالبرامجالمجتمعيةلممجتمع،وأفاإلنفاؽ

اءالماليلمبنوؾ،أيالينعكسعمىخفضعمىنشاطاتالمسؤوليةاالجتماعيةالينعكسسمبًاعمىاألد

.ياأرباح

 في تجربتيا خبلؿ مف البنوؾ، إدارات االجتماعيةوتنظر المسؤولية برامج المبادئوتطبيؽ

أدواتتسويقيةمناسبةلمتواصؿمععمىأنياالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالتيتمارسيا،إلىاألخبلقية

.(Lenka & Jiří, 2014)،تجاريةالبنوؾالدمجيافيسياساتيتـ،عامةالناس

والفميتأكدوقد البنوؾ(2016)عطااهلل تتبعيا التي االجتماعية المسؤولية برامج تنويع عمى

.ياالبنوؾالمسؤوليةاالجتماعيةالفمسطينيةوتنويعالقطاعاتالتيتقدـل

 عمىما فإفسبؽوبناًء ، الدراسة مشكمة فيتحديد لمبنوؾتتمثؿ االجتماعية المسؤولية برامج

 الخميؿ، محافظة في تواجيوالعاممة التي اإلشكاليات مسؤوليتياأىـ برامج تحديد في البنوؾ تمؾ يا

وسيتـتحقيؽغرضالدراسةمفخبلؿتمؾالبرامج.السبؿالممكنةلتطويراالجتماعية،إضافةإلىتحديد

اإلجابةعفالتساؤالتالتالية:
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 األول: السؤال الرئيس

برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل تجاه الموظفين، مدى التزام  ما

 ؟ وتتفرع منو األسئمة التالية:ين، والمجتمع، والبيئة، والتنميةوالمعتمد

 لمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالموظفيف؟مامدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعية .1

 مامدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالمعتمديف؟ .2

 مامدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالمجتمع؟ .3

 االجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالبيئة؟مامدىالتزاـبرامجالمسؤولية .4

 مامدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالتنمية؟ .5

 االجتماعية المسؤولية أبعادب  لبنوك العاممة في محافظة الخميلما مدى اىتمام ا الثاني: السؤال الرئيس

 سئمة التالية:؟ وتتفرع منو األ

 مامدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿبالمسؤوليةاالقتصادية؟ -1

 ؟قانونيةفظةالخميؿبالمسؤوليةالمامدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمحا -2

 ؟خبلقيةافظةالخميؿبالمسؤوليةاألمامدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمح -3

ةالخميؿبالمسؤوليةالخيرية؟مامدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمحافظ -4

ماأىـاإلشكالياتالتيتواجوتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممة :ثالثال السؤال الرئيس

فيمحافظةالخميؿ؟

السبؿالممكنةلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةما :رابعال السؤال الرئيس

الخميؿ؟
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لمبنوؾما :الخامس السؤال الرئيس االجتماعية المسؤولية برامج بيا تيتـ التي )الشرائح( القطاعات

العاممةفيمحافظةالخميؿ؟

السادس السؤال الرئيس الداللة مستودى عند معنوية فروؽ توجد ىؿ فيa<=0.05)اإلحصائية: )

لمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتعزىفحوؿمجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةيإجاباتالمبحوث

؟.(نوعالبنؾلمتغيرات)الجنس،العمر،المؤىؿالعممي،المسمىالوظيفي،الخبرةالعممية،

)السابع: الرئيسالسؤال  اإلحصائية الداللة مستودى عند معنوية فروؽ توجد فيa<=0.05ىؿ )

لمفحوؿأبعادإجاباتالمبحوثي االجتماعية الخميؿتعزىلمتغيراتالمسؤولية فيمحافظة بنوؾالعاممة

)الجنس،العمر،المؤىؿالعممي،المسمىالوظيفي،الخبرةالعممية،نوعالبنؾ(؟.

(فيإجاباتa<=0.05ىؿتوجدفروؽمعنويةعندمستودىالداللةاإلحصائية):ثامنال الرئيسالسؤال 

لمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿالمبحوثيفحوؿاإلشكالياتالتيتواجوبرامج المسؤوليةاالجتماعية

تعزىلمتغيرات)الجنس،العمر،المؤىؿالعممي،المسمىالوظيفي،الخبرةالعممية،نوعالبنؾ(؟.

):تاسعال الرئيسالسؤال  اإلحصائية الداللة مستودى عند معنوية فروؽ توجد فيa<=0.05ىؿ )

تطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿإجاباتالمبحوثيفحوؿمقترحاتل

تعزىلمتغيرات)الجنس،العمر،المؤىؿالعممي،المسمىالوظيفي،الخبرةالعممية،نوعالبنؾ(؟.

 أىداف الدراسة: 1-3
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىاألىداؼالتاليةوتحقيقيا:

بياالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿالتعرؼعمىبرامجالمسؤولية -  .االجتماعيةالتيتقـو

 التعرؼإلىأىـالقطاعاتالتيتيتـبيابرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾفيمحافظةالخميؿ. -
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لمبنوؾعمىالتعرؼ - االجتماعية المسؤولية برامج تجاهمدىالتزاـ الخميؿ فيمحافظة العاممة

 .والمجتمع،والبيئة،والتنميةيف،الموظفيف،والمعتمد

لمبنوؾىتماـمدىاالتعرؼعمى - الخميؿتجاهبرامجالمسؤوليةاالجتماعية العاممةفيمحافظة

 .خبلقي،والخيريبعداالقتصادي،والقانونيواألال

شكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةأىـاإلعمىالتعرؼ -

 الخميؿ.

شكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾأىـالحموؿالممكنةلحؿاإلعمىؼالتعر -

وسبؿتطويرىانحواألفضؿ.،العاممةفيمحافظةالخميؿ

 أىمية الدراسة:   1-4

الفكراألىمية النظرية: تعتبرالمسؤوليةاالجتماعيةمفالموضوعاتالحديثةالتييركزعمييا

لمتطورفيوعيالجميوراإلداري نواعياأالمنظماتبمختمؼ وباتمفالضروريأفتضطمع،نظرا

لذاأصبحمفالضرورةدراسةىذهالقضيةالميمةوالتمعففي،شكاليابجزءمفمسؤوليتيااالجتماعيةأو

ومفأىـىذهالنقاط:،فيـأبعادىاومدلوالتيا

1-  أىـ تحديد التي فيياالبرامج وتنفذىاتقدـ االجتماعية المسؤولية الميزةالبنوؾ تظير بحيث ،

 .التنافسيةلمبنوؾ

محافظة -2 في العاممة البنوؾ قبؿ مف االجتماعية المسؤولية برامج تطبيؽ في التقدـ مدى إبراز

 الخميؿ.

 تحديدالتفاوتبيفالبنوؾفيتقديميالممسؤوليةاالجتماعية. -3

 عمىالمسؤوليةاالجتماعية.ياالبنوؾتحديدالمبالغالتيتصرف -4
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والمجتمع -5 معتمدييا نظر وجية مف المؤسسة تحسيفصورة عمى االجتماعية المسؤولية تساعد

خيرية مشاريع إقامة خبلؿ مف جديدة فرصعمؿ خمؽ عمى تساعد أنيا كما بيا، المحيط

 نيوضاالقتصادالفمسطيني.تساىـفيواجتماعيةذاتطابعتنموي

الباحثالعممية:أما األىمية  فيأمؿ المنظماتقيدفي فيتوجيو الدراسة نتائجىذه تسيـ أف

االجتماعية بالمسؤولية أكثر لبلىتماـ المسؤولية،الدراسة برامج تطبيؽ عف الناتجة المشاكؿ ومعالجة

تن،االجتماعية في تؤديو الذي الفعاؿ والدور االجتماعية المسؤولية أىمية إلبراز الباحث ميةويسعى

الفمسطيني الخاص،المجتمع مؤسساتالقطاع مدىالتزاـ ومعرفة المختمفة، الجماىير مع الثقة وبناء

 بالمسؤوليةاالجتماعية.

 :الدراسةحدود  1-5

1.  الموضوعية: الخميؿالحدود محافظة في العاممة لمبنوؾ االجتماعية المسؤولية راسةد-برامج

 تحميميةمقارنةبيفالبنوؾ.

 الحدودالمكانية:البنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿ. .2

اال .3 فيالبنوؾفيما،(2019–2016لزمانية:مفعاـ)حدود وتوثيقًا األكثراىتمامًا كونيا

 يتعمؽبالمسؤوليةاالجتماعية.

 التعريفات اإلجرائية: 1-6

 البنؾبالمشاركةفيبعضالمسؤولية االجتماعية لمبنوك التزاـ األنشطةاالجتماعيةلؤلطراؼ:

بشكؿمباشر التزام،التيترتبطبووتتأثربأنشطتو يعنيضرورة بالمحافظةعمىعمبلئووما

)جراداتوإضافةإلىضرورةمساىمتوفيتحقيؽرفاهالمجتمععموًما.يأساسوموظفيوبشكؿ

.(2014أبوالحماـ،
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  لزمفالمسؤولية االجتماعيةبرامج مستديمة أو متصمة إلىسمسمة البرامج يشيرمصطمح " :

 .(2012)عجيبلت،".طويؿمفالبرامجالتيتصنؼفينطاؽالمسؤوليةاالجتماعية

 تأتيموسميةأوآنيةأوأكثرأنشطة المسؤولية االجتماعية واليترتبعمييا،:"فييعادةما

وغيرى والخيرية الثقافية النشاطات بعض رعاية مثؿ االستدامة أو )عجيبلت،."ااالستمرارية

2012). 

 وأف:المسؤولية االقتصادية اقتصاديا، ومجدية نافعة المنظمة توفيرتكوف جاىدة تحاوؿ أف

 .(2010)أنور،.مافلآلخريفاأل

 (2014)الزيناتي،يمنعو عما واالبتعاد القانوف مراعاة يقصدبيا:القانونية المسؤولية. 

 أفأي:المسؤولية اإلنسانية وأف صالحة، المنظمة المجتمع،تسيـتكوف وتطوير تنمية في

 .(2010)أنور،،عمىتحسيفنوعيةالحياةوتعمؿ

  األخبلؽمعالناس:ولية األخالقيةالمسؤ .وأقمياطبلقةالوجووالكممةالطيبة،تعنيمراعاةمكاـر

 .(4102)الزيناتي،

  حقوؽةيّأب اإلضرار وعدـ عمييا والمحافظة اآلخريف حقوؽ ىيمراعاة:ولية االجتماعيةالمسؤ 

 .(4102)الزيناتي،(واألرحاـ..... واألقارب الوالديف خريف)حقوؽآلل

 وىيتركزعمىالمنشآتوتيتـبمسؤولياتالمنشأةتجاهالمجتمعوالبيئوالمجتمعية: المسؤولية،

 تتناوؿ المستدامة التنمية وألف المستدامة. بالتنمية وثيؽ بشكؿ االقتصاديترتبط ةاألىداؼ

فإنويمكفاستخدامياكوسيمةالختصارالتوقعات،بيفكؿالناسواالجتماعيةوالبيئيةالمشتركة

األكبرلممجتمعالتيتحتاجألخذىافيعيفاالعتبارمفقبؿالمنشآتالتيتسعىلمقياـبعمميا

 (.2010المواصفاتالقياسيةالدولية).بطريقةمسؤولة
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 رشاديحازعمىنطاؽتفؽعميوعمىنطاؽواسعوىوىدؼإىومفيوـمتدامة:التنمية المس

صدارالتقريرالخاصبالمجنةدإواسعوىوىدؼإرشاديحازعمىمزيدمفاالعتراؼالدوليبع

 فيعاـ برونتبلند والتنمية بالبيئة المعنية م(ـ1987)العالمية والذينص" المشترؾ" ستقبمنا

التيتمبياحتياجاتالحاضردوفساسيعمىبشكؿأ التنميةالمستدامةىيالتنمية يمي" ما

الخاصة احتياجاتيا تمبية عمى المقبمة األجياؿ بقدرة القياسية".المساس المواصفات

(.2010الدولية)
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 اإلطار النظري المتعمق بالمسؤولية االجتماعية:المبحث األول: 

 .اإلطار النظري 1.2 

 مقدمة: 1.1.2 
 والتسارع الشديدة المنافسة ظؿ التكنولوجيةفي والتحديات األعماؿ منظمات بيف ما المتسابؽ

لـيعدتقييـاألداءيعتمدعمى،وفيظؿالتغيراتالتيتشيدىامنظماتاألعماؿ،واالقتصاديةوالبيئية

الم تعدىاألداء نما وا  التيتسعىمفخبلليااليواالقتصاديفحسب، االجتماعية المشاركة ذلؾإلى

أى لتحقيؽ تحسفمفصورة،دافياالمنظمة أف شأنيا مف وجديدة حديثة بقضايا االىتماـ ولذلؾازداد

حيثباتتىذهالمنظماتتدرؾتمامًابأنياجزءمفالمجتمعالموجودةفيو،فبدأتباستحداث،المؤسسة

ومراعاةيئةبقضاياالبمنيااالىتماـاًبؿأصبحمطموب،األنشطةالتجاريةواإلنتاجيةباستثناءأنشطةجديدة

المجتمع منظمات،احتياجات عاتؽ عمى الممقاة االجتماعية المسؤولية بأىمية المتزايد االىتماـ فبدأ

مفأجؿالمشاركةفيجيودالتنميةالمستدامةلممجتمع.؛االمجتمعيةالتيتعمؿفييااألعماؿنحوالقضاي

والتزاؿالمسؤوليةاالجتماعيةفيالعالـالعربيبشكؿعاـوفمسطيفبشكؿخاصبعيدةكؿالبعدعف

نماتركزعمىتحقيؽأىدافياوآمالوإلىتطمعاتالمجتمعيرقىدورحقيقي فيتحقيؽتنميةمستدامة،وا 

عميياأفلزاماًبات،ارعالحديثلظيورمفاىيـوأساليبحديثةلمنظماتاألعماؿالخاصة.وفيظؿالتس

أىدافيا،مفؽوبالتاليتحقرضاه،تضاعؼمفجيودىامفأجؿبناءعبلقةقويةمعالمجتمعلكسب

تحقيؽتطمعاتاألداءاالجتماعيلممجتمع.لخبلؿتنفيذأعماؿمسؤولةتجاهالعامميفوالمجتمعوالبيئة

فيعصرالعولمةبدأتالمنظماتتبحثعفنظـأكثرسرعةوتأثيرًا،ليسفقطعمىالعولمة،و

نما أصبحتالمنظماتف،عمىتأثيرالنمواالقتصاديعمىالبيئةاالجتماعيةوالطبيعيةالتيتعيشفيياوا 

يحسفمفساعاتٍتعمؿ قد االقتصاديالذيبدوره التقدـ لتحسيف السعيالمتواصؿ؛ أطوؿمفأجؿ
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ولقدكافمفيوـالمسؤوليةاالجتماعية،(2016)األغاوعمياف،.نوعيةحياةالعمؿفيىذهالمنظمات

يتوالمتزايدةفيأواخرالتسعينيات،وفيلمشركاتموجودًابالفعؿبأشكاؿوممارساتمختمفةقبؿبدايةشعب

الشركات الكبرىوأزمة االجت،أعقاباألزماتاالقتصادية لمشركاتمرتبةيحتؿمركزالمسؤولية ماعية

.(Hui & Mokhtar, 2018) .وؿأعماؿالشركاتواألبحاثاألكاديميةعاليةفيجد

فيالربعاألخيرمفالقرفالتاسععشرعمىإظيارالحاجةإلىاألحداثالتيوقعتساعدت

َقوَيتيار،التزاـالمنشآتبمسؤولياتيااالجتماعيةفيالمجتمعاألمريكي ،االحتكاراتاالقتصاديةعندما

واندفعتالمشروعاتنحوتحقيؽأكبرقدرممكفمفالمصالحالخاصةلممشروععمىحسابالمصمحة

.(2003)حساـالديف،.وبالتاليأدىذلؾإلىخمؽالمناخالمناسبلظيورالمفيوـ،رالعامةلمجماىي

الخمسينياتو خبلؿ واإلدارة الممكية بيف ما وكبيرة متزايدة بصورة تكريساالنفصاؿ بداية في

اتالحقوقيةالمدنيةوجمعياتبدأدورجماعاتالضغطمفخبلؿالجمعي،والستينياتمفالقرفالماضي

بالتأثيرعمىسموؾمنظماتاألعماؿعفطريؽ مفالحركاتاالجتماعية وغيرىا المستيمكيف، حماية

الكبيرة لمصناعات السمبية اآلثار التي،مراقبة العوامؿ أىـ العالمية التجارة منظمة قياـ يعتبر حيث

العولمة االجتماعيةلمشركاتمفخبلؿمناىضة بالمسؤولية والفضائح،ساعدتوساىمتفياالىتماـ

.(2018)دراجي،.والبطالةىتماـبالقضاياالمتعمقةبالفقروكذلؾاال،الماليةلمشركات

البشريةب المجتمعات ازدىار بداية مع العادي معناىا في بدأت االجتماعية المسؤولية أف يد

معأفرادالمجتمع؛لتحقيؽالتكامؿفيجبتعمىاإلنسافالتعايشفطبيعةالحياةأو،ونيضتمعنيضتيا

مبادئتحكـؾحاجةماّسةإليجادزدىارىاوتطورىا،لذلؾأصبحتىناتوفيرحاجاتالحياةواستمرارا

ومفجيةأخرىمعالمجتمع،بمايكفؿتنظيـعبلقاتالمجتمعات،عبلقاتاألفرادمعبعضيـالبعض

البعض الربحيةفيبداية،البشريةمعبعضيا الصناعيةوتطورىا،والتركيزعمىمبدأ ومعبدايةالثورة

النقاباتالعماليةالتيظيرتاعية،الثورة،وواكبذلؾغيابالتشريعاتوالقوانيفوغيابالعدالةاالجتم
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قوانيفوتشريعات وبدأتبالعمؿعمىإيجاد واالستغبلؿ، فيتخفيؼالظمـ األساسية أصبحتالواجية

رأسالماؿ قوة عبلقاتطرفياإلنتاج) مفخبل،تحدد األيديالعاممة(، تحسيفظروؼبيئةوقوة ؿ

اإلنسافتوجعميا،العمؿ طبيعة مع الخاصالذي،تبلءـ القطاع مطالبة حيثبدأتاألصواتترتفع

ويحقؽ،أصبحالمسيطرعمىالسوؽ،لمقياـبدورهاالجتماعي؛مفأجؿتنميةالمجتمعالذييعمؿفيو

 مرغمة أو راغبة منظماتاألعماؿ جعؿ مما منو، تحقيؽتأرباحو أجؿ المطمبمف ىذا تجاوبمع

،وعمىالرغـمفامةفيالمسؤوليةاالجتماعيةمفأجؿتحقيؽأىدافيالمساىعميياأصبحلزاماو،أرباحيا

)منظمة.ىذهاألنشطةتطوعيةتعتمدبالدرجةاألولىعمىاألعماؿالخيريةأوالتبرعاتفقدكانتذلؾ

.(2018العمؿالعربي،

 منظمات األعمال:مفاىيم نظرية عن المسؤولية االجتماعية في  2.1.2

 تعريف المسؤولية االجتماعية:

 مفيوم المسؤولية االجتماعية لمشركات: 3.1.2
لممنظماتتعريفاتكثيرة،وكؿتعريؼينظرإليومفزاويةمحددة حيث،لممسؤوليةاالجتماعية

:(2018)شاىيف،بمصطمحاتمختمفةمثؿأنياتردعادةفياألدبياتاألجنبية

 المسؤوليةاالجتماعيةلممنظمةCorporate Social Responsibility (CSR) 

 المسؤوليةاالجتماعيةلؤلعماؿBusiness Social Responsibility ( BSR) 

 مسؤوليةالمنظمةCorporate Responsibility ( CR ) 

 المسؤوليةاالجتماعية Social Responsibility (SR )

ليذه المالكيف مصالح عمى منصبا االىتماـ كاف الكبيرة األعماؿ ظيور وعند األمر بداية في

ومعاشتداد،األعماؿ،واختصرتالعديدمفاألىداؼفيإطارتحقيؽاألرباحواإلنتاجبكفاءةوفاعمية
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ا وغير المباشريف لممستفيديف المصالح وتبايف منظماتاالمنافسة مفوجود ألعماؿلمباشريف اتسعت،

شيدكما،(2006)الغالبيوالعامري،.النظرةلمنظماتاألعماؿواعتبرتكياناتاقتصاديةاجتماعية

راتجوىريةعمىمرالزمف،واليزاؿيتطورمعتقدـالمجتمعيتعريؼالمسؤوليةاالجتماعيةلممؤسسةتغي

كمااليوجدتوافؽفياآلراءبشأفقائمةنيائية،إذاليوجدتعريؼيحظىبقبوؿعالمي،وتطورتوقعاتو

التييشمميا مفجانبالمؤسسةوال،لمقضايا أفالمسؤوليةاالجتماعيةليستعمبلخيريا ويسمـعادة

لمقانوف ماعيةمفيوـتدرجتأفالمسؤوليةاالجتىووالقاسـالمشترؾبيفأكثريةالتعاريؼ،امتثااًلمطمقًا

قصدتحسيفببموجبوالمؤسساتالشواغؿاالجتماعيةوالبيئيةفيالسياساتواألنشطةالخاصةبأعماليا

.(2010)ضيافي،.أثرىافيالمجتمع

،واضحلـيكفمفيوـالمسؤوليةاالجتماعيةفيالنصؼاألوؿمفالقرفالعشريفمعروفابشكؿو

األرباحبشتىالطرؽ تعظيـ ليا،حيثتحاوؿمنظماتاألعماؿجاىدة المستمر النقد زيادة ولكفمع

الح األرباحفقد تعظيـ التيظيرتاصؿلمفيـو البيئة أكبرتجاه المنظماتدورا تتبنىىذه أَلْف بوادُر

م،(2010)الغالبيوالعامري،.تعمؿفييا .فاقتصاديآلخرواختمؼتعريؼىذاالمفيـو

 فيبدايةالتعريفاتو،ظيرمصطمحالمسؤوليةاالجتماعيةفيخمسينياتالقرفالماضيكما

إلىأفالمسؤوليةاالجتماعيةىيالتزاـرجاؿاألعماؿبالسياساتلممسؤوليةاالجتماعيةفقدأشارتباوف

،(Bowen, 1953)أواتخاذالقراراتأواتباعخطواتالعمؿالمطموبةبناءعمىأىداؼوقيـالمجتمع

أشار فيالسبعينياتفقد انتشاره بداية (Carroll, 1991)كاروؿومع االجتماعية، المسؤولية إلىأف

اؾأفنزاىةمعإدر،تشمؿالتوقعاتاالقتصاديةوالقانونيةواألخبلقيةوالخيريةلدىالمجتمعمفالمنظمات

وأفتساعدمشاريعالمنظماتبشكؿ،تجاوزمجرداالمتثاؿلمقوانيفوالموائحتخبلقيالمنظماتوالسموؾاأل

لممجتمعطوعيفيتحسيف البنؾالدوليفقدعر ،"نوعيةالحياة" المسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتؼَأما

بأنيا التجارية: عممياتيا في والبيئية االعتباراتاالجتماعية الشركاتلدمج مدير مف الطوعي .االلتزاـ
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بأنّفقدعرّ(2010)الزيود(،وأما2005)البنؾالدولي، الشركاتعمىنحوعنيالتصرؼمفقبؿياتفيا

أصحاب أماـ ولكف الممكية، حقوؽ أصحاب أماـ فقط ليس والمساءلة، االجتماعية بالمسؤولية ييتـ

والمجتمعا والشركاء والحكومة الموظفوفوالعمبلء األخرىبمففييـ تالمحميةوحتىاألجياؿالمصمحة

.القادمة

 الحماـعرؼولقد أبو و االجت(2014)جرادات بأنيا:المسؤولية لمبنوؾ البنؾماعية "التزاـ

بالمشاركةببعضاألنشطةاالجتماعيةلؤلطراؼالتيترتبطبووتتأثربأنشطتوبشكؿمباشرمفخبلؿ

التزاـالبنؾبالمحافظةعمىعمبلئووموظفيوبشكؿأساسإضافةإلىضرورةمساىمتوفيتحقيؽرفاه

عموما" المفوضية،المجتمع عرفت بموجبوبيةاألوروبينما تقوـ مفيوـ بأنيا االجتماعية المسؤولية

معأصحابالمصالح التجاريةوفيتفاعميا الشركاتبدمجاالىتماماتاالجتماعيةوالبيئيةفيعمميتيا

.(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2002)عمىأساسطوعي

 االجتماعية مراعاةفالمسؤولية نشاطاتمع مف المؤسسة بو تقوـ ما ممارسة لممؤسساتىي

بمايعودبالنفععمىجميع،الجوانباالجتماعيةواألخبلقيةوالبيئيةوالقانونيةدوفإىماؿألىدافياالربحية

االميريأما،(2018)درحموف،.وبمايسمحبالمشاركةفيتحقيؽالتنميةالمستدامة،أصحابالمصالح

"التزاـمنشأةاألعماؿتجاهالمجتمعالذيتعمؿبووذلؾبأّنيا:المسؤوليةاالجتماعيةفقدعرؼ(2015)

االجتماعية" األنشطة مف كبيرة بمجموعة المساىمة طريؽ عف منظماتآخروفوعرفيا، التزاـ "بأنيا

وتقديـكؿمامفشأنوخدمةأصحابالمصمحة،وعدـاإلضراربالبيئة،األعماؿبتحقيؽرفاىيةالمجتمع

وتخصيصجزءمفإيراداتياكمساىمة،وعدـتحقيؽمصمحةطرؼعمىحسابطرؼآخر،المختمفيف

(2011)المعانيوآخروف،فيالنشاطاتاالجتماعيةالمختمفة."

و حديثاً" تداوؿىذا،فيالمجتمعاتالعربيةيعدمفيوـالمسؤوليةاالجتماعيةمفيوما حيثبدأ

 تقريباًـ2000)عاـالمصطمح المدني،( المجتمع دور تعاظـ في،بعدما المسؤوليف قناعة وتزايدت
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التنموية الجيود الخاصفي القطاع دور بأىمية متكاممة،المؤسساتاألىمية وحدة ،بوصؼالمجتمع

متعاوناً يكوفمجتمعًا المجتمعية،ومنتجاًمتراحماًويفترضأف بدأتالمسؤولية المسؤولة النظرة وبيذه

.(2016)عوادواخروف،".تتبمور؛لتأسيسنشاطداعـومساندلمجيودالحكومية

و َأبوزنيد)ىذا أ2016َأكد ) تدورحوؿكيفية االجتماعية الشركاتلمعممياتدإفالمسؤولية ارة

 في إيجابي تأثير إلحداث أَالتجارية كما بطريقةالمجتمع، بالعمؿ التزاـ الخاصةنيا مصالحيا تخدـ

ككؿ المجتمع ويضيؼإِومصالح مطموب، ىو تتعدىما االجتماعية المسؤولية القانوفبؿبموجبف

يجابية،كمايؤكدأفالمسؤوليةاالجتماعيةىيجزءمفاستباقيةوتشجععمىالتغييراتاإليجبأفتكوف

اتتتعامؿمعيوميًافيالشركاتوتتعمؽبكيفيةتصرفيا،فالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاألخبلؽوتستخدـ

خبلقيةوالطريقةالتيتحسففيياىذهالقراراتأوتمحؽالضرربالمجتمعالنتائجالمترتبةعمىالقراراتاألَ

المحيط.

السماوية األدياف كانت ذا ،وا  المسؤولية حوؿ الخاصة مفاىيميا وربطتياامتمكت االجتماعية

ليا الدينية أو،بالعقيدة الصدقات أو الزكاة طريؽ عف تطبيقيا معايير مف بعضًا أيضًا وضعت فقد

وقد،يفوالمالكيفواألغنياءاألخماسواألعشاروماإلىذلؾمفمعاييرمحددةيتـتطبيقياعمىالمنتج

صدقاتالتطوعيةوجعؿبعضياشكبًلمفأشكاؿالعديدمفالأداءالمسمميفإلىيفاإلسبلميّحّفزالدّ

الزكاة" مف مقررًا فرضًا جعمو ما عمى زيادة تعالى اهلل بابالتقربإلى مف أو الذنوب، عف التكفير

 نممُس،(2014)جراداتوأبوالحماـ، الزلنا أننا فيمومعذلؾنجد واضحًا المسؤوليةخمطًا فيوـ

خمطواضحمابيفالعمؿونمحُظوجود،خاصةقطاعالشركاتوالمؤسسات،القطاعاتاالجتماعيةداخؿ

والعبلقاتالعامةمفجية ويمكفتوضيح،والمسؤوليةاالجتماعيةمفجيةأخرى،الخيري)اإلحساف(

بأفاإلحسافغا يكوفذاطابعفرديالفرؽبيفمفيومياإلحسافوالمسؤوليةاالجتماعية:" ما فيما،لبًا
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ذات ومواضيع ألولويات دقيقة تقديرات مف نابعة وخطة منيجية وجود االجتماعية المسؤولية تتطمب

.(2016،)عوادوآخروفوتأثيرًاأكبر،وىنانجدأفلياديمومةأكبر،عبلقةباالحتياجاتالفعمية

وليةاالجتماعيةفيأيمفأعماؿالمنظماتىناؾصمةقويةمابيفالمنظومةاألخبلقيةوالمسؤ

وفيظؿالوعيالمتزايدفيىذهالموضوعات؛مفأجؿرفعكفاءةأعماؿالمنظمات،واألفرادوالحكومات

باتواضحًابأفمثؿىذهالمحاورميـفيمختمؼالمؤسساتالكبيرةوالمتوسطة،عمىمختمؼأنواعيا

ىذهالمؤسساتمنظماتمدنيةأـشركاتفيالقطاعالخاصأوكانتأسواء،فيالمجتمعاتالحديثة

لذلؾأصبحنانجدأفأخبلؽالمنظمةىيالمنطمؽواألساسوالمرتكزاألوؿ،مؤسساتودوائرحكومية

يتبمور،فيالتوجونحوممارسةالمسؤوليةاالجتماعية المسؤوليةاالجتماعية مفيوـ بدأ ثبلثةحوؿوقد

فالخطاألوؿتمثؿفيالصحافةووسائؿاإلعبلـ،والخطالثاني،لغربعمىاألقؿخطوطمتوازيةعندا

)جراداتوأبوأماالخطالثالثفتمثؿفيشركاتالقطاعالخاص،تمثؿفيمنظماتالمجتمعالمدني

.(2014الحماـ،

 عديدة تعريفاٍت الكتابوالباحثيف مف العديد أورد ىووقد كما لممنظمة االجتماعية لممسؤولية

(2003)الحمدي،،(1موضحفيالجدوؿرقـ)

 .(تعريؼالمسؤوليةاالجتماعيةلممنظمة1جدوؿرقـ)

المصدرالتعريؼ

كمنت االجتماعية المسؤولية الداخمي Productجتعد إلىجميورالمنظمة يقدـ

والخارجي.

Murray & Montanari،1986،817. 

 Goolsby & Hunt،1992.عقداجتماعيبيفالمنظمةوالمجتمعالذيتعمؿبو

األ وتطبيؽ لمرقي محاولة وكذتعد االقتصادية المسائؿ حوؿ  Konkolewsky، 1996المتعمقةلؾفكار
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بالمسائؿالطوعيةتجاهالمجتمعوالبيئة،وتجاهسبلمةالعامميفوصحتيـ.

المنظمة فيبالتزاـ السمبية التأثيرات مف والتقميؿ اإليجابية التأثيرات تعظيـ

المجتمع.

Pride & Ferrell، 1997، 65 

والمساىمةفيالتطويراالقتصاديمفخبلؿلسموؾأخبلقياباالتزاـالمنظماتالمستمر

االلتزاـتجاهالمجتمعبشكؿعاـ.لؾتحسيفنوعيةحياةالعامميفوعوائميـوكذ

WWW.Wbscd.com.2000 

 Fulop & others، 2000، 15.تعنيإدارةعادلةوفاعمةتسيـفيتطويراالقتصاديات

المسؤوليةاالجتماعيةلممنظمةتحقيؽالمتطمباتالمحميةوتحقيؽالتزاماتتشمؿ

البلزمة. الصحية والحماية الضرورية التغذية تقديـ في العامميف تجاه المنظمة

وتعدالمنظماتالمسؤولةاجتماعيامنظماتشجاعة.

Maguire، 2001 

WWW.ethicsinaction.com 

 

تعبرالمسؤوليةاالجتماعيةلممنظمةعفالعبلقةبيفالمنظمةوأصحابالمصالح

 والعامميف، المستيمكيف، فييـ: والمستثمريفبما المحمية، المالكيف،ووالمجتمعات

والحكومة،والمجيزيف،والمنافسيف.

Cragg، 2001، 3 

WWW.Focal.Ca. 

 

 .O'brien & Robinson، 2002،3القياـباألشياءالصحيحة

النجاح تحقيؽ يكفؿ بما والبيئة، والمجتمعات، واألفراد األخبلقية القيـ احتراـ

لممنظمات.

WWW.bsr.com.Bsr 

Website.htm 2002 

 WWW.csreurope.org/2002إنياببساطةتعنيأفضؿاألعماؿ

(2003)الحمدي،المصدر:

المنظمةتتمثؿفي لمسؤوليات أساسية مفاىيـ ثبلثة االجتماعيةضمف المسؤولية مفيـو ويندرج

(Bakowitz, 2002):

http://www.wbscd.com.2000/
http://www.ethicsinaction.com/
http://www.focal.ca/
http://www.bsr.com.bsr/
http://www.csreurope.org/2002
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Profit Responsibilityاألرباح:  تحقيق تجاه المسؤولية-أ

األسيـ. ولحممة لممالكيف األرباح تحقيؽ في فقط تتمثؿ كانت المنظمة مسؤولية أف إلى وتشير 

Stakeholder Responsibility المصالح:  أصحاب تجاه المسؤولية-ب

 مايسمى ظير المنظمة، عمييا تركز وحيدة كمسؤولية الربحية لؤلىداؼ الموجية االنتقادات نتيجة

أصحاب بتمبيةاحتياجاتوأىداؼ االىتماـ ضرورة عمى تركز والتي المصالح أصحاب تجاه بالمسؤولية

وغيرىـ.،مستيمكيف،وعامميف،ومورديف مف المصالح

Societal Responsibility المجتمع:   تجاه المسؤولية-ج

 بالمسؤوليةتجاه المنظمة التزاـ ضرورة إلى ويشير األخيرة، األعواـ في المفيـو ىذا بدأانتشار

 مثؿجماعة العبلقة ذات الجماعات تطرحو بما االىتماـ خبلؿ مف وذلؾ،عاـ بشكؿ والمجتمع البيئة

 ”األخضر التسويؽ مثؿ البيئة تجاه تناديباألعماؿاإليجابية والتي ” Green Peace “األخضر السبلـ

Green Marketing “.

المفيوـ ولكفاليمكفأفيفرض،إالأفجميعىذهاآلراءتتفؽمفحيثمضمونياعمىىذا

قوة المسؤوليةالزالتتأخذطابكوف،دوليةلزاميةأوقانونيةأووطنيةأوإعمييا ،اًومعنوياًأدبياًىذه

نياالتزاـمستمروطوعيمفقبؿأحيثينظرلياعمى،وتستمدانتشارىامفطبيعتياالطوعيةاالختيارية

العمؿ بيئة تحسيف عمى والعمؿ االقتصادية التنمية تحقيؽ في لممساىمة أخبلقيا بالتصرؼ الشركات

د،)أبوىربيوتحسيفنوعيةالظروؼالمعيشيةلمقوىالعاممةوالمجتمعككؿبمافيوسبلمةالبيئةالعاممة

2017).
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السابقة التعريفات خبلؿ الباحثومف التزاـ،أما بأنيا لمشركات االجتماعية فيعرؼالمسؤولية

بدمجعممياتياالتجاريةتجاهأصحابالمصالحوالمجتمعالتيتقوـبممارسةةمنظماتاألعماؿالطوعي

األمثؿلمتخطيطووضعاالستراتيجياتبمايضمفرفاهالمجتمعوالتنميةمفخبلؿاالستخداـ،أعماليافيو

 البلزمةلضمافإيجادبيئةعمؿمناسبةوتنميةمستمرة.

 المسؤولية االجتماعية في الفكر اإلسالمي: 4.1.2
اإلإفالم مبادئالشريعة التيتتبع نظمة وىيتؤديأعماليا منتجاتوأنشطتياسبلمية ،وتقدـ

ينماكانتبالقوؿأوأنياتبادرإلىفعؿالخيروالحرصعمىمصمحةالمجتمعمفخبلؿالقياـبتحريياإف

 أو الرأيالفعؿ أو الجيد المس،الماؿأو أف اإلسبلميؤلذلؾنجد الفكر في لممنظمة االجتماعية ولية

همختمؼاألطراؼالتيتعني:"التزاـالمنظمةبالمشاركةفيعمؿالصالحاتعندممارسةأنشطتياتجا

عبلقة بيدؼالنيوضبالمجتمع،ليا اإلسبلمية التكميؼالذيارتضتوفيضوءمبادئالشريعة نتيجة

 . (2004)المغربي،اإلسبلميبمراعاةعناصرالمرونةواالستطاعةوالشموؿوالعدالة"

اإلسبلميتعتبرالمسؤوليةاالجتماعيةمفأىـو استخمؼاهللسبحانووتعالى،مقوماتالنظاـ فقد

ْذَقاَؿَربَُّؾِلْمَمبلِئَكِةِإنِّيَجاِعٌؿِفياألرضَخِميَفةًاإلنساففياألرضحيثقاؿتعالى: [؛30البقرة:]َواِ 

ممكيةالماؿفيالمنظوراإلسبلميبأنُوماؿاهلل، وردتآياتكثيرةفيفقدوتستندىذهاألصالةإلىأف 

القرآفالكريـتحثالمسمـوتوجيوإلىفعؿالخير،وتجنبالمعصيةوالحثعمىالتعاوف،منياعمىسبيؿ

َوَتَعاوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقوى   [؛184البقرة:]َفَمن َتَطوََّع َخْيرًا َفُيَو َخْيٌر لَّوُ المثاؿالالحصرقولوتعالى:

َوِفي َأْمَواِلِيْم َحقّّ ِلمسَّاِئِل  ،[2:المائدة]ُنوا َعَمى اإِلْثِم َواْلُعْدواِن َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقابِ َوال َتَعاو 

َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم آِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوَأنِفُقوا ِممَّا َجَعَمُكم مُّْسَتْخَمِفيَن ِفيِو   ،[19:الذاريات]َواْلَمْحُرومِ 

ويستنبطمف[.7الزلزلة:]َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرهُ [7الحديد]. َوَأنَفُقوا َلُيْم َأْجٌر َكِبيرٌ 

:(2017)العاني،اآلياتالقرآنيةالسابقةبعضالمبادئكمافصميا



21 
 



 مدعولعمؿالخيرطواعيةوقبؿالفرض.المسمـ -1

:الفردالمسمـمسؤوؿعفالمجتمعالذييعيشفيو،فيوجزءبعضاًمسؤوليةالمجتمععفبعضو -2

فقد،مفىذاالمجتمعوالينفصؿعنو،وربطالقموبمعبعضياالبعضمفخبلؿاألخوةوالمحبة

 المعسر، الموسرعمىقريبو الفقياءعمىوجوبنفقة اإلنفاؽعمىأجمع والواجبعمىاألغنياء

 .(2015)يحياويوعاقمي،.الفقراءفيحاؿعدـكفايةالزكاة

يمحؽليشىناإلثـوالعدواف،ويتسعالمعنىالمسمـمنييعفا -3 مؿكؿأنواعاإلثـوالعدواف،أيكؿما

 الضررباآلخريف.

 فيياحؽلممحتاجيفوىوالزكاة.كؿمايممكوالمسمـمفأمواؿ -4

اهلللو -5 التيأباحيا يممكواإلنسافىومستخمؼفيو،ويبقىتصرفوفيضوءالحدود )العاني،ما

2017).

 التطور التاريخي لممسؤولية االجتماعية لمشركات: 5.1.2
 

اجتماعيا المقبولة األعماؿ مفيوـ خضع الخمسينيات جوىريةمنذ عمى،لتغيرات بات حيث

عمى األىداؼالمحافظة ىذه وفيمطمع األىداؼاالجتماعية، مف العديد بتحقيؽ تمتـز المنظماتأف

والعمؿ،البيئةواالستخداـاألمثؿلممواردالطبيعيةمفخبلؿاستخداـمصادرالطاقةبالطريقةالصحيحة

متساويةألفرادالمجتمعوالعمؿعمىتوفيراحتياجاتعمىالحدمفالبطالةمفخبلؿتوفيرفرصعمؿ

المستيمكيف و،(2003)الحمدي، حوؿ كتابات نجد ما المنظماتنادرا في االجتماعية المسؤولية

ويعود،الحكومية،عمىعكسمنظماتاألعماؿالخاصةالتيأصبحتتتمثؿفيرؤيةىذهالمنظمات

لخدمةالمجتمعوتبنيدوٍراجتماعيأكبراًبأفالمنظماتالحكوميةوجدتأساسذلؾإلىاعتقادالباحثيف
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)الغالبيوتجاهالمجتمعبأكمموبصفةإلزاميةاجتماعيةمفخبلؿالقوانيفالمنظمةلعمؿىذهالمنظمات

.(2006العامري،

َوُىَو الَِّذي َجَعَمُكْم لكفالديفاإلسبلميىوأوؿمفتحدثعفىذاالمفيوـحيثقاؿتعالى:"

ََُفوٌر َخالِئَف اأَلْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُمَوُكْم ِفي َما آتَاُكْم ِإنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعَقابِ  نَُّو َل  َواِن

األنعَرِحيمٌ  ( مفاآلياتالتيحثت(.وىنا165اـ:" عمىاإلحسافوالبروالترابطاالجتماعيؾالعديد

التيحثتإضافةإلى،والتكافؿ بالزكاةوالصدقاتواليباتواألحاديثالكثيرة المتعمقة الشرعية األحكاـ

عمىفعؿالخير.

واإلداريةو والتكنولوجية االقتصادية الجوانب في الحديث التسارع ظؿ العالـ،في أنحاء عبر

عمى تحافظ كي عمييا لزاما أصبح نما وا  فحسب، الربحية عمى تركز ال األعماؿ منظمات أصبحت

ومف،سمعتياوعمىمركزىاالماليأفتتأقمـمعالمفاىيـاإلداريةالحديثةالتيظيرتفيبيئةاألعماؿ

ىذهالمفاىيـالمسؤوليةاالجتماعية،حيثأصبحىناؾدوٌرواضحومحوريلمؤسساتالقطاعالخاص

وِلَكْوِف المجاؿ، فيىذا االقتصاداتالمتقدمة النجاحاتالتيتحققيا أثبتتو وىوما التنمية، فيعممية

زيادةنشاطاتيااالجتماعية،منظماتاألعماؿاليمكفعزلياعفالمجتمع،فطنتإلىالحاجةالممحةل

والمجتمع:مثؿ البيئة مجمس،مشاكؿ التيعّرفيا الثبلثة األضبلع االعتبار بعيف األخذ لىضرورة وا 

البيئة وحماية االجتماعي، والتقدـ االقتصادي، النمو وىي: المستدامة لمتنمية العالمي ،األعماؿ

.(2015)القحطاني،

وفيظؿعصرالعولمةالذي،الدوراالقتصاديوالخدماتيلمحكوماتالعربيةوفيظؿتراجع

التيأصبحتتواجوالدوؿ،جعؿالعالـقريةصغيرة ،وخاصةالدوؿالنامية،وفيظؿالمشاكؿالكبيرة

خاص، بشكؿ وفمسطيف عاـ بشكؿ منيا جزءًا العربية الدوؿ تعتبر االجتإفوالتي المسؤولية ماعيةف

 عمى الواقعة الواجبات أىـ أصبحتمف الوطنية الشركاتوالمؤسسات عاتؽ في أخذتالدولة، لذلؾ
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بعيفاالعتبارالتحديات تبنيبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةآخذة مؤسساتالقطاعالخاصعمىعاتقيا

االقتصادية لمتنمية أساسيًا االجتماعية المسؤولية مطمب أضحى ىنا ومف تواجييا، التي والصعوبات

يقيةودفعاألجورالعادلة،والتنميةالمستدامة،حيثبدأتعمميةالتوظيؼمفخبلؿخمؽفرصعمؿحق

 لممجتمع، الخدماتالتيتقدـ والتدريبوتحسيف لمموظفيفوالعماؿ، مناسبة عمؿ بيئة وتحسيفوتوفير

 مف وذلؾ المجتمع ألفراد االجتماعي والضماف واالقتصادي والثقافي التعميمي توفيرالمستوى خبلؿ

ا لممشكبلت حموؿ إيجاد عمى والعمؿ المتنوعة، بوالخدمات تعمؿ الذي لممجتمع والبيئية الجتماعية

.(2015)القحطاني،

إلى المسؤوليةاالجتماعيةوتناميويعود أشارتالعديدمفالدراساتإلىأفظيورمفيوـ لقد

:(2003)الحمدي،بروزالعديدمفالتحدياتوالتيكافأبرزىا

االجتماعيةالعولمة -1 المسؤولية لمفيوـ المنظمات لتبني الدافعة القوى أىـ مف وتعد حيث،:

أضحتالكثيرمفمنظماتاألعماؿوخاصةالشركاتمتعددةالجنسياتترفعشعارالمسؤولية

حقوؽاإلنساف،االجتماعية تحتـر ،وأصبحتتركزفيالحمبلتالدعائيةعمىأنيا تقـو وأنيا

لمعامميفبت وآمنة مبلئمة بيئة بالعمؿ،وفير لؤلطفاؿ تسمح ال البيئة،وأيضًا بقضايا وتيتـ

 والمحافظةعمييا.

المستيمؾتزايد الضَوط الحكومية والشعبية -2 حماية مفخبلؿالتشريعاتالتيتناديبضرورة :

فتخرجمفالسوؽبأ،وىذايجعؿمنظماتاألعماؿإذامارغبتفيىذااألمر،والعامميفوالبيئة

 ،وىذايجعمياتخسرمركزىاالمالي.مقاطعتوبشكؿتاـمفخبلؿ

مما،عرضالعديدمفالمنظماتالعالميةلقضاياأخبلقيةت:حيثتالكوارث والفضائح األخالقية -3

كماحدثفي،جعمياتتكبدأموااًلطائمةكتعويضاتلمضحاياأوخسائرنتيجةالمنتجاتالمعابة
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 ( شركة والتيتسببتفييا أالسكا فيساحؿ لممياه التموثالنفطي (Exxon Valdezكارثة

 (فياألرجنتيف.IBM & Banco Nacionأوفضيحةالرشوةفيشركتي)،النفطية

:والتيصاحبتيامحدداتعديدةأماـمنظماتاألعماؿحيثالتطورات التكنولوجية المتسارعة -4

 بتطويرالمنتجاتفرضتعمييا االلتزاـ واالىتماـبالتغيرات،ومياراتتدريبالعامميف،ضرورة

المستيمكيف أذواؽ واتخاذه،في القرار صناعة ميارة االقتصاد،وتنمية مف التحوؿ ظؿ في

وازدياداالىتماـبرأسالماؿالبشري،الصناعيإلىاقتصادقائـعمىالعمـوالمعرفةوالمعمومات

 .(2003)الحمدي،رمفرأسالماؿالماديبدرجةأكب

 أىمية ودوافع المسؤولية االجتماعية: 6.1.2
 

معزيادةإقباؿمنظماتاألعماؿعمىاإلنفاؽعمىاألنشطةالمتنوعةبعدىالةالنقدالكبيرالذي

 يمكف األرباح مف ممكف قدر أكبر لتحقيؽ سعييا بعد إلييا ألعمالياوجو عف،إنجازه بغضالنظر

حاجاتالمجتمعوالبيئةالتيتعمؿبيا،فقدبدأتالمنظماتبممارسةالمسؤوليةاالجتماعيةمفخبلؿ

تحسيفظروؼالعمؿالداخميةكجزءمفأىدافيا،مفخبلؿرفعمستوىمعيشةموظفيياعفطريؽرفع

المفي فأصبح ليـ، الصحية الرعاية وتوفير منظماتاألجور، أصبحت عندما وعمقًا وضوحًا أكثر وـ

األعماؿتركزعمىتحسيفظروؼالحياةبشكؿعاـ،وتميدالستقراراجتماعييحقؽالتكافؿاالجتماعي

 المطموب والبيئية،(2010)الزيود، االقتصادية بأبعادىا االجتماعية المسؤولية تطبيقات تعد كما

لممنظمة يحقؽ مردود ذات عاليةواالجتماعية حصتيا،قيمة مف ويعزز المؤسسة صورة يحسف مما

المختمفة المجتمع شرائح مختمؼ بيف االجتماعي التكافؿ وتحقؽ المماثمة، المؤسسات أماـ السوقية

تبمورتبعضاألسبابالتيأدتإلى،وفيظؿتزايداالىتماـبالمسؤوليةاالجتماعية،(2016)الشريؼ،

 االجتماعيةذلؾ بالمسؤولية ىي،االىتماـ االجتماعية المسؤولية بكوف  اتفاؽعاـ ىناؾ حيثأصبح

مفاألرباحجراءلياًوبالتاليتحقؽمردودًاعا،عمميةميمةومفيدةوتحقؽلياالعبلقةالجيدةمعالمجتمع
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ك االجتماعية بالمسؤولية اىتماميما وآخروف، عواد يراىا )عواد:ومن أىم ىذه األسبابما

(2016وآخروف،

 خاصةلدىالعمبلءوالعامميف.،تحسيفسمعةالمؤسسةوصورتيافيالمجتمع .1

اجتماعيًاعمىكسبثقةالمجتمعوالحصوؿعمىتأييدقويةتساعدنشاطاتالمؤسسةالمسؤول .2

في،لممؤسسة جدد زبائف وكسب الحالييف الزبائف مع جيدة عبلقة توطيد عمى يساعد مما

 .(2018)محمدوجماؿ،المستقبؿ

مفخبلؿتبنيدعـلمبرامج،ممايساعدعمىحؿالمشكبلت،بناءعبلقاتقويةمعالحكومات .3

.(2015)العودات،.عاؿمجتمعيةبمستوىفالالثقافيةوالتعميميةو

أجورىـ .4 العامميفوزيادة والمساواة،تحفيز والكفاءة والمكافآتبالعدالة األجور مما،بحيثتتسـ

 .(2015)شجاع،.نتاجيةواإلبداعفيالعمؿيدفعالعامميفلزيادةاإل

بما،واإلسياـفيالوصوؿإلىأىدافيا،المؤسسةونشاطاتياالتنمويةىداؼألدعـأفرادالمجتمع .5

الربحية المؤسسة،والعمؿعمىاستقطابالكفاءاتالبشرية،فيذلؾأىدافيا حيثيمثؿالتزاـ

خاصةلمشركاتالتيتعمؿ،بمسؤوليتياالمجتمعيةعنصرجذبأماـالعناصرالبشريةالمتميزة

 .(2016)عوادوآخروف،.حديثةالتكنولوجياالوتستخدـ،فيمجاالتمتخصصة

 .(2017)أبوىربيد،.يميةصالحصوؿعمىمعاممةضريبيةتف .6

 .(2017)أبوىربيد،.زيادةالمبيعاتوزيادةمستوىوالءالمستيمكيف .7



خرجالمؤتمربعددمفالمكاسبالتيتستفيد،ـ(2018)وفيأعماؿمؤتمرالمنظمةالعربيةلمعاـ

 منياالمؤسساتالخاصةمفخبلؿاىتمامياببرامجالمسؤوليةاالجتماعيةوىي:

تحسيفسمعةالمؤسسات. -
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 تسييؿالحصوؿعمىاالئتماف. -

 استقطابالكفاءاتالبشرية. -

 الحكومات.بناءعبلقاتقويةمع -

 .(2018)منظمةالعمؿالعربي،رفعقدرةالمؤسساتعمىالتعمـواالبتكار. -

 ويرى الباحث أن أىمية المسؤولية االجتماعية تكمن في:

 لممنظمة.بالتاليتحقيؽأعمىمستوىإنتاجيّدفعالموظؼنحواإلنتاجو -1

 ممايدفعيـإلىالتعامؿمعيا.صحابالمصالحمعالشركةأتعاطؼ -2

 تحقيؽصورةأفضؿلمشركةفيالمجتمع،وبالتاليتعظيـالحصةالسوقية. -3

 كبر.أبمايحقؽلمشركةمردود،الحصوؿعمىالتسييبلتمفقبؿالمورديف -4

عمىالعامميففيالمنظماتالتياًطيباًنفسياارتفاعالروحالمعنويةلمعامميفوىذايحقؽأثر -5

 لمسؤوليةاالجتماعية.تيتـبا

االجتماعيةو بالمسؤولية االىتماـ نحو العديدة التوجيات مف الرغـ ،عمى المفيـو ىذا وتبني

ليسمفعمؿمنظماتاألعماؿ،والعمؿعمىتطويربرامجو نجدالبعضيرىبأفىذا عمى،إالأننا

االقتصادية األىداؼ خبلؿ مف األرباح تحقيؽ ىو األعماؿ لمنظمات الرئيسي اليدؼ أف  اعتبار

وتترؾىذهاألعماؿلمؤسساتالمجتمع،وكونواليوجدسمطةرسميةمفالجميورتتمكفمف،لممؤسسة

االجتماعيالمحقؽ مدىاإلنجاز يتحم،متابعة قد إضافية أعباء المؤسسة تتحمؿ فيالنيايةوكما ميا

(2015)صالحي،الزبائف .أماالمؤيدوفلممسؤوليةاالجتماعيةفتبرزأىميةالحججالمؤيدةليذاالمفيـو

ذات مصمحة تكوف يجبأف البعيد المدى عمى أنو مسؤولمف ،اجتماعياًةاألعماؿ المصالحإف إذ

ولذلؾيجباتخاذإجراءاتمسبقةمف،مناخصحيلمعمؿفيالمستقبؿالتجاريةبحاجةألفيكوفليا

.(2017)أبوىربيد،شأنياأفتضمفقدرتياعمىاالستمرارعمىالمدىالطويؿ
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( رقـ الجدوؿ المؤسسات2ويوضح تدفع التي الحجج االجتم،( المسؤولية لتبني أوإما اعية

الطرؼعنيا.تفاديياوغض

تماعيةأوتفاديياالحججالتيتدفعالمؤسساتلتبنيالمسؤوليةاالج(2جدوؿرقـ)

المعارضوفلتبنيالمسؤوليةاالجتماعيةالمؤيدوفلتبنيالمسؤوليةاالجتماعيةالمعيارالرقـ

1. 
توقعات

الجميور

 االجتماعية الجميور توقعات والرأيارتفاع

واألىداؼ االجتماعي االىتماـ يدعـ العاـ

االقتصادية.

االقتصادية باألىداؼ االىتماـ المؤسسات عمى

وترؾاألىداؼاالجتماعيةلمؤسساتالمجتمع.

2. 
األرباحطويمة

األمد

العبلقاتمعالمجتمعوتحسيفصورة نتيجة

المؤسسةلدىالجميور.

 يضعؼ االجتماعي اليدؼ اإلنتاجيةمتابعة

تحقيؽ،االقتصادية ضعؼ إلى يؤدي مما

األرباح.

3 
االلتزاـ

األخبلقي

ىوصوابوتجنباألعماؿغير العمؿبما

الشرعية.

بالنسبة مكمفة تعتبر االجتماعية األعماؿ

لممؤسسة.

4. 
صورة

المؤسسة

أكثر جميور لجذب صورة أفضؿ خمؽ

واكتساحأسواؽأكبر.

 في المؤسسات بعدسيادة وخاصة المجتمع

ستصبح فإنيا االجتماعية بالمسؤولية االلتزاـ

أكثرقوة.

البيئة .5
لمعماؿ وجذبًا استقرارًا أكثر بيئة خمؽ

والميارة.

مواجية في الميارة ونقص الخبرة محدودية

.المشاكؿاالجتماعية

6. 
مصالححممة

األسيـ

رفعقيمةاألسيـعمىالمدىالطويؿ. لممؤسسةإضعاؼ األخرى ونيالك؛األىداؼ

تستنزؼطاقةليستبالقميمة.

امتبلؾالموارد .7

لتقديـ البلزمة اإلمكانيات تمتمؾ المؤسسة

الدعـاالجتماعي.

،لةمعقدةوصعبةأاالجتماعيةمستعدالمسؤولية

كثيرٍ في استيعابيا السيؿ مف مفوليس

األحياف.

قدالعاممةفيالمجتمعتسعىإلىحؿالمؤسسةوقايةخيرال .8 اختبلؼاآلراء مكانية وا  الجميور نقصدعـ
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غنىالمشاكؿقبؿتفاقـاألوضاع.مفالعبلج في المؤسسة خبلفات حدوث إلى يؤدي

عنيا.

.(2015)صالحي،المصدر:

 أىداف المسؤولية االجتماعية: 7.1.2

األىداؼوالدوافعلممسؤوليةاالجتماعيةإلىمجوعتيفأساسيتيف(2014قسـجراداتوأبوالحماـ)

 وىما:

 نظر الشركات: ةمن وجي -1

 بمايساعدفيخدمةاألىداؼاالقتصاديةلمشركات.،اكتسابثقةالجميورورضاالمستيمكيف -

المجتمعوترسيخالمظيرالحسفلياتؤديالمسؤوليةاالجتماعيةإلىتحسيفصورةالمؤسسةفي -

 وحصوؿالشركاتعمىعائدمستمرلفتراتطويمةالمدى.

امميف،وبالتاليوتحقيؽوالءأكبرلمع،القضائيةىنتاجيةعاليةلمعامميف،وانخفاضعددالدعاوإ -

 لممستيمكيف.تحقيؽرضاعاؿٍ

يزيدمفإنتاجيـالنفسيليرعايةشؤوفالعامميفوتحقيؽالرفاىيةاالجتماعيةواالستقرار - ـمما

 مفالوظيفيوالرعايةالصحيةليـ.وتوفيراأل

تعزيزسمعةالمنظمةعمىصعيدالبيئةالمحميةواإلقميميةوالدوليةوبالتاليالحصوؿعمىمردود -

 مالييعودعمىالمنظمة.

بأحسفصو - ظيارىا وا  المنظمة لتحسيفصورة االجتماعية؛ المسؤولية وتحسيفتبنيفمسفة رىا،

التنافسيةلممنظمة التجاريةوبالتاليتحقيؽالميزة والحصوؿعمىحصةسوقيةأعمى،،عبلمتيا

لدىأصحابالمصالحمفخبلؿاالستماعآلرائيـووجياتنظرالجميور وتحقؽالرضا كما

 وجماعاتالضغط.
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 نظر المجتمع: ةمن وجي -2

 والذييعنيزيادةالتكافؿاالجتماعيبيفمختمؼشرائحالمجتمع.،التماسؾ -

 مفخبلؿتحسيفمستوىالحياةاالجتماعيةألفرادالمجتمع.،الرفاه -

 مفخبلؿمساىمةأفرادالمجتمعفيتحقيؽالتنميةالمستدامة.،الشمولية -

 مفخبلؿتنميةالمياراتلدىأفرادالمجتمع.،والتشاركيةالتمكيف -

والتشاركيةالتك - وصديقة،اممية شاممة البحثعفحموؿ الخاصفي القطاع تشجيع خبلؿ مف

 لمبيئة.

 :أبعاد المسؤولية االجتماعية 8.1.2
 كاروؿ االجتماعية(Carroll, 1991)حدد لممسؤولية أبعاد االقتصادي،أربعة البعد ،وىي:

،وتفصيمياكمايمي:والبعدالخيري،والبعداألخبلقي،والبعدالقانوني

يحقؽأعمىسعرلكؿأ. البعد االقتصادي: تحقيؽأعمىاألرباحبما البعدضرورة بيفكاروؿفيىذا

سيـ،والحفاظعمىأعمىكفاءةممكنةفيالعمميات،والحفاظعمىأفضؿوأقوىوضعمنافسلمشركات

كةمربحةبشكؿمستمر.األخرى،وضرورةأفتكوفالشر

وأفتمتثؿ بيفكاروؿفيوأىميةأفتعمؿالشركةضمفتوقعاتالحكومةوالقانوف،ب. البعد القانوني:

الشركات عمى التعدي عدـ يضمف قانوني نطاؽ في تعمؿ وأف والدولية، المحمية األنظمة لتعميمات

 تقدـ وأف القانونية، بااللتزامات الوفاء وضرورة مستوىاألخرى، أقؿ يحقؽ بما والخدمات البضائع

لممتطمباتالقانونية.

:مفالميـأفيتـتنفيذاألعماؿبطريقةتتفؽمعتوقعاتاألعراؼواألخبلؽالسائدةج. البعد األخالقي

المجتمع، التييتبناىا األعراؼالجديدة احتراـ وضرورة بما فيالمجتمع، تحقيؽأىداؼالشركة وعدـ
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 القيـواألخبلؽ،ومفينتيؾىذه القيـواألخبلؽ،وأفتقدـالشركةالمنتجاتوالخدماتالتيتحقؽىذه

الميـأفيتعدىااللتزاـبيذهالقيـواألخبلؽمجردااللتزاـبالقوانيفواألنظمة.

يشارؾد. البعد الخيري: أف وضرورة المجتمع، توقعات يحقؽ خيرّي إطاٍر في الشركة عمؿ ضرورة

تقديـالمساعدةلممؤسساتالتعميميةووالموظفوففياألنشطةالتطوعيةوالخيريةداخؿمجتمعيـ،المدراء

الخاصةوالعامة،والمساىمةالطوعيةفيتمؾالمشاريعالتيتعززنوعيةالحياةلممجتمع.

 

كاروؿ)(1)رقـالشكؿ (لممسؤوليةاالجتماعيةCARROLLىـر

 

(.2008المصدر:)الغالبي،العامري

(فتحدثعفبعديفمفأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةىما:البعدالداخمي،والبعد2010أماالزيود)

الخارجي.

لتتضمفممارساتالمسؤولية يرتبط. البعد الداخمي: 1 بتعديميا؛ بالممارساتداخؿالشركةوالتيتمتـز

وتطوير،توفيربيئةتعمـلمموظفيفمدىالحياة:ويشمؿىذاالبعدإدارةالمواردالبشريةمثؿ،االجتماعية

وتحسيفتدفؽالمعمومات العمؿ،قدراتيـ األرباح،وتنويعقوة األسيـ،وتقاسـ ممكية واالىتماـ،وأنظمة

الوظيفيوغيرىا ،بالتوظيؼواألمف ترتبطباألفراد بو،ورفاىيتيـالعامميفكما الموارد يحقؽاستخداـ ما
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وأىـشيءفيىذاالجانبىومسؤوليةالمنظمة،يجادبيئةمبلئمةلمعمؿإاألداءالمطموبمفخبلؿ

المنظمة.فيمفخبلؿتطويروتدريبالعامميفورعايتيـبمايحقؽاالستدامةلرأسالماؿالفكريالموجود


. البعد الخارجي2 الخارجية بالبيئة يرتبط أعماؿ: شركات أو محمية مجتمعات مف فييا بما لمشركة

المنافسيف(،العمبلء،)المورديف اإلنساف،وأحيانًا حقوؽ إلى في،باإلضافة الشركات تساىـ حيث

والتدري التوظيؼ خبلؿ مف المحمية والضرائبالمجتمعات والمزايا األجور ورفع عمى،ب يجب كذلؾ

مورديفالشركةأفتتابعاألداءاالجتماعي ـعمبلءأأـلشركاءاألعماؿالذيفتعمؿمعيـسواءكانوا

وفيمايتعمؽبحقوؽاإلنساففعمىالشركةاحترامياوالسعيلحمايتياواتخاذمواقؼجادة؛لمحد،منافسيف

مفانتياكيا.

 أبعاد المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية ومجاالتيا: 9.1.2
تصنيؼ في تفاوت االجتماعيةىناؾ المسؤولية المسؤولية،أبعاد أبعاد يصنؼ مف فمنيـ

والبعد،والبعدالبيئي،والبعداالجتماعي،البعداالقتصادي:ىيخمسةأبعادفياالجتماعيةلممؤسسات

المصالح،الخيري أصحاب وىنا،وبعد صنفيا مف ىيفيؾ أبعاد االقتصادي:أربعة والبعد،البعد

األخبلقي،القانوني الخيري،والبعد لممسؤولية،والبعد أبعاد ثبلثة عف تحدث البعض أف نجد كما

االقتصادي:وىي،االجتماعية الخيري،البعد البعد االجتماعيالذييندرجتحتو البيئي.،والبعد والبعد

،اوالينفصؿعنيويرتبطبيانويندرجضمفاألبعادالثبلثةأنظرىـةوبالنسبةلمبعداألخبلقيفمفوجي

وعمىذلؾيمكفحصرأىـأصحابالمصالحالمعنيةبالمسؤوليةاالجتماعيةفيالمصارؼاإلسبلمية

المساىميف مف كؿ البشرية،والمجتمع،في والموارد والبيئة، ،والعمبلء يعكس البعدالمساىموفإذ

،البشريةوالعمبلءالبعداالجتماعيمفالمجتمعوالمواردكؿ ويعكس،االقتصاديلممسؤوليةاالجتماعية
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األخ الممارسات معظـ في األخبلقي البعد المصالحويظير بأصحاب تتعمؽ التي بلقية بنشاط، أو

.(2018)درحموف،المصارؼاإلسبلميةعامة

النظاـاإلسبلمي:(عفأربعةأبعادلممسؤوليةاالجتماعيةفي2011وتحدثمقريويحياوي)

العادلة،البعد االقتصادي لممسؤولية االجتماعية في اإلسالم -1 والمنافسة الربح مشروعية وعناصره

،أوزراعية،تجارية،والربحالحبلؿمفخبلؿأنشطةاقتصادية،حيثحثاإلسبلـعمىالكسبوطمبالرزؽ

ي َجَعَل َلُكْم ُىَو الَّذ"أوصناعية،حيثىيأاهللسبحانووتعالىطرؽالرزؽوأسبابووأمربطمبو،قاؿتعالى:

َلْيِو النُُّشورُ  َض رْ األَ  ،وبماأفالمجتمعكافسببا[15:الممؾ]".َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو َواِن

هالتجارةوبيعالسمعأوتقديـالخدماتلو،وجبعميوتقديـالعوفمفبابالزكاةأوفيالربحمفخبلؿىذ

الصدقاتأواليباتوكؿصورالتكافؿاالجتماعي،وأماالبعداآلخرفيوالمنافسةالعادلة،وىيفياإلسبلـ

رسوؿصمىأفّ-رضياهللعنو-عفابفعمرف،إذيتوجبعمىأطراؼالتداوؿمراعاتيابدقة،آدابممزمة

-سمـصمىاهللعميوو-اهلل " " اَل َيِبيُع َبْعُضُكْم َعَمى َبْيِع بعضقاؿ: الحديث(1991)النيسابوري، رقـ

رقـالحديث(1991)النيسابوري،،"ال َيُسِم الُمسمم عمى سوِم أخيوِ ":صمىاهللعميووسمـ(،وقاؿ1412)

 الشاري"األوؿ.حيثنجدأفالمنافسةممنوعةحتىينصرؼالسائـ"،(1515)

وعناصرهالبعد القانوني لممسؤولية االجتماعية في اإلسالم -2 : المستيمؾ: البيئةو،حماية ،حماية

حيثتحدثاإلسبلـعفحمايةالمستيمؾمفخبلؿمستوييفأساسيفوىما:مستوىاإلنتاج،السبلمةوالعدالةو

تقافالعمؿ،حيثيحمياإلسبلـالمستيمؾمفخبلؿتوفيرالجودةفيالمنتجباالختيارالسميـلمموادالخاـ وا 

اهلل وسمـ-اإلنتاجيمفقوؿرسوؿ "،وُ نَ قِ تْ يُ  أنْ  م عمالً كُ أحدُ  إذا عملَ  حبُّ اهلل يُ  إنَّ :"-صمىاهللعميو

وتـحمايةالمستيمؾمفجيةأخرىمفرفعاألسعارمفخبلؿتجنبالتمويؿالربوي،(2019)البييقي،

قاؿ فيتعرضلمظمـ المستيمؾفيالنياية، يتحمميا الفائدة كوفسعر المنتجة، السمعة الذييرفعمفتكمفة

َبا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن :"تعالى َفِإْن َلْم َتْفَعُموا  (278)َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرّْ
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ْن تُْبُتْم  ،[279،278:البقرة]"،ُمونَ وُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِمُموَن َوال ُتْظمَ ؤ َفَمُكْم رُ َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمْن المَِّو َوَرُسوِلِو َواِن

عمى فحمايةالمستيمؾلمسمعوالخدماتتتـمفخبلؿطبيعةالسوؽاإلسبلميةكونو،مستوىالتسويؽأما

احتكارٌ ليسفيو حرًا سوقًا يعتبر السمع فيفي جريمةأو اإلسبلـ في االحتكار ألف معموماتاألسعار؛

اإلسبلـالغشفيموضوعالتداوؿمفخبلؿالبعدعفالوسائؿالتيتفقدالثقةمابيف،اقتصادية كماحـر

"ياألطراؼ،فمنعتغ قاؿتعالى: َوأوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْمُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس يراألوزافوالمقاييسوالغشبيا

"اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن تَأويالً  المستيمؾمف[35:اإلسراء]، ولحماية المنتجة، ومنعالوساطةغير ،

"نظاـوتنظيـالعبلقةمابيفالمشتريوالبائعأنشأالرسوؿصمىاهللعميووسمـنظامًاسمي،الغشوالتبلعب

وقدعرفياالماورديبأنياأمربالمعروؼإذا،وىونظاـإسبلميشأنواإلشراؼعمىالمرافؽالعامة،الحسبة"

اإلداريةالتي،ظيرتركو الحديثفيالعمـو ونييعفالمنكرإذاظيرفعمو،وىذاالنظاـإشارةإلىالمفيـو

بياالدولةمفخبلؿاإلشراؼعمىاألنشطةاالقتصاديةوالقانونية؛تحقيقالمعدؿوالفضيمةوفقالممبادئ تقـو

حمايةالبيئةفياإلسبلـ،فاىتـاإلسبلـبالبيئةمفخبلؿالعنايةمايخّصالشريعةاإلسبلمية.أمافيالمقررةفي

ما قاؿ:"-صمىاهللعميووسمـ-فرسوؿاهللأ-رضياهللعنو-عفأنسف،بالتشجيروزراعةاألرض

،"،  إال كان لو بو صدقةمن  مسمم  يَرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منو  طير أو إنسان أو بييمة

.وفيموضوعالسبلمةوالعدالة:تعدالعدالةمفأىـاألسسالتي(1553)رقـالحديث(1991)النيسابوري،

عميياالعقودالشرعية،وذلؾنجدهفيقولوتعالى: ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن "تقـو

وبذلؾنجدأفالنظاـ،[1:المائدة]."َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا أوُفوا ِباْلُعُقودِ "وقولوسبحانو:،[135:النساء]"،ِلمَّوِ 

اإلسبلميقدحددمسؤولياتالفردبأفيكوفممتزمابذلؾالتزامًامسؤواًلأماـاهلل،وأمامفأمرلوبالعقد

ومف،فقدجعؿالمساءلةأساسالمحاسبةكؿطرؼعمىمدىالتزاموبأداءماعميومفواجباتفيالعقد

لشموؿلممعموماتالتيتُقّدـعفأعماؿالشركةإلىأصحابخبلؿالشفافيةالتيتعنيالصدؽواألمانةوا
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تمؾالشركاتالتيليـفييامصالحلمتعرؼعمىمدىإدارةتمؾالشركةمفقبؿالمدراءواإلدارييففيتمؾ

 الشركات.

:وعناصرهممسؤولية االجتماعية في اإلسالم:البعد األخالقي ل -3 في األخبلقية األعماؿالمعايير

تجعميامختمفةتمامًاخبلؽفياإلسبلـخصائصلؤلإفّحقوؽاإلنساف،حيثو،والقيـاالجتماعيةواألعراؼ

 حيث مف األخرى الحضارات ربّإّنياعف المصدر، بانية تتميز واالعتداؿوالشموؿ، خاصيةو،التوازف

،فييابَغ عميياورَوحثّيامفاهللتعالىىوالذيأمربياأنّربانيةالمصدرأيْأّما،ثابتةوىي،التطبيؽ

خاصيةالشموؿبمعنىأفأّماإمافيالقرآفالكريـأوفيالسنةالنبوية.وذلؾونيىعمايخالفياوحذرمف

،سرةواأل،األخبلؽفيالسنةالنبويةالشريفةتتميزدوفسواىابخاصية"الشموؿ"بحيثتنظـأخبلؽالفرد

وىيتنظـالدوائرالمتشابكةفي،معبعضياالبعضةفييمترابط،ناتوحتىالتعامؿمعالحيوا،الجماعةو

عمىاختبلؼأنواعيا األخبلقية أساسالمسؤولية تعتبر المسؤولية،المواقؼواالتجاىاتالتي فييتحدد

نفسو ربووتجاه لمفردتجاه يحيطبو،األخبلقية نباتحتىمفحيوافو،وأىمووجيرانووأقربائووجميعما

األ فيومستخمؼفيىذه األخبلؽالنبويةخاصية،عمارىاإجؿأرضمفوجماد تتميزبو ما ومفأىـ

لوبإشباعيابالطرؽالسويةتسمحو،وتقدرحاجاتو،فييتعترؼبالدوافعالفطريةوالمكتسبةلئلنساف،التوازف

بيفماتوازفالفييبذلؾتحقؽ،ةوبمايحقؽلوالراحةالنفسيةوالسعاد،المشروعةمعالمحافظةعمىحياتو

تطمبوالروح ت،يطمبوالجسـوما األخرى.وتتميزحسابعمىإحداىف آلخرةدوففقدافطمبوالدنياواوما

رشاداتوحكـخمقية،بخاصيةالتطبيؽ بؿ،فاألخبلؽفينظرالسنةالنبويةليستمجردنصائحومواعظوا 

،فياالتجاىاتوالمواقؼوالتصرفاتالسموكيةلئلنسافلمتطبيؽقابمة،ةىيمثؿعمياوقيـساميةوقواعدنبيم

رضمفحيوافأومجتمعككؿومايشاركوعمىىذهاألوفيجميعمناىجحياتواليوميةتجاهربووتجاهال

 .(2014)أفضؿ،نباتأوجماد
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وعناصرهلمشركات في اإلسالمالبعد الخيري لممسؤولية االجتماعية  -4 الحياة:: ث حَيثُحَ،نوعية

عمىضرورةأفيكوفلممجتمعالذيتعمؿبوالمنظمةنصيبمفالخيرالذيتجنيوجراءقياميااإلسبلـ

نفاقوفيإقامةالمساجدوالمدارسوالمصحاتومشاريعفحث بأنشطتياالمختمفة، اإلسبلـعمىبذؿالماؿوا 

المياهوغيرىامفسبؿاإلنفاؽفيسبيؿاهللمفأجؿتحقيؽالمنفعةالعامة،ومفخبلؿاالستشيادبالعديد

ىم وتراحميم مثل المؤمنين في تواد":قاؿصمىاهللعميووسمـ،مفاآلياتالقرآنيةواألحاديثالشريفة

،"إذا اشتكى منو عضو، تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى الواحد وتعاطفيم، مثل الجسد

كافل ":وفيالحثعمىرعايةاأليتاـقاؿصمىاهللعميووسمـ،(2586)رقـالحديث(1991)النيسابوري،

)النيسابوري،.نسبالسبابةوالوسطىواشارةمالؾبفأ"الجنة لَيره، أنا وىو كياتين فياليتيم لو أو 

ومفخبلؿاالطبلععمىىذهاألعماؿالتيتقوـبياالشركاتنجدىا،(2983)رقـالحديث(1991

 .(2011)مقريويحياوي،تتفؽمعالمبادئاإلسبلمية

"وىذهاألبعادىيماتعارؼعميياالفكرالغربيلتغطيةالمسؤوليةاالجتماعية،واليتقاطعذلؾأبدامع

رسالةالمصارؼاإلسبلمية،فييتسعىإلىالمحافظةعمىاألبعادالمذكورةوتحقيقيا،الشريعةاإلسبلميةأو

األبعادإاّلوكافلواإلسبلمية،والذلؾألفىذهاألبعادتنسجـمعروحالشريعة مفىذه نكادنذكربعدًا

العامميف،يكفيناقوؿتأصيؿشرعي،فمثبلفيمايخصُبْعَدالمواردالبشريةوفيمجاؿالعدالةوضمافحقوؽ

اهلل وسمـرسوؿ ابفماجةصمىاهللعميو :فيالحديثالذييرويو أعطوا األجير أجره قبل أن يجف "

ابفماجة)،"عرقو .(2019)ممتقىأىؿالحديث،-رحمواهلل-(وصححوالشيخاأللباني2443رواه

كافعمميـوحذرمفالتجاوزعمىحقوقيـبأي وحرصاإلسبلـعمىحسفالتعامؿمعالعامميفميما

 األشكاؿ، من  -رضي اهلل عنو- أبا ذرٍّ الَفاري -صمى اهلل عميو وسمم - فقد حذر النبيشكؿمف

اإلساءة لمخادم  فقال لو: " يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاىمية، ىم ِإْخَواُنُكْم،  جعميم اهلل تحت أيديكم، 

"فأطعموىم مما تأكمون، وألبسوىم مما تمبسون، وال تكمفوىم ما يَمبيم، فإن كمفتموىم  فأعينوىم
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صمى اهلل - َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَّوِ "وأورد البخاري،1661رقـالحديث(1991سابوري،)الني

 َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُو َخَصْمُتُو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َرُجٌل َأْعَطى ِبي ثُمَّ  ":-عميو وسمم

َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرِّا َفَأَكَل َثَمَنُو، َوَرُجٌل اْستَْأَجَر َأِجيرًا َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَلْم ُيوِفِو َأْجَرهُ  الشاممة،" )المكتبة

الخصوص،تميزتببعدجديد،وفيالمصارؼاإلسبلميةعمىوجػػػػػػو،واألمرسيافلبقيةاألبعاد،(2019

يخصالزكاة أالوىوبعدإعانةالمسمميفعمىتأديةواجباتيـالشرعيةوالمتمثمةفيأركافاإلسبلـفيما

خبلؿجمعالزكاةوتأديتياعمىالحساباتالمستحقةلممساىميفوالمودعيفوالمستثمريفوالحج(،وذلؾمف

فريضةخراتلتأديةعمىجمعالمدّ،وكذلؾأرباحالبنؾ،أوإعانةالمتعامميفمعالبنؾ)موظفيفوعمبلء(

الحج صندوؽ خبلؿ مف الحج ، اإلسبلمية الخاصبالمصارؼ البعد ىذا عمى نطمؽ أف دببعويمكف

 .(2017)العاني،،االلتزاماتالشرعية

 (....26أيزو )المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية  1.2..1
)أيزوو الدولية المواصفات ىذه لممسؤولية26000تقدـ األساسية المبادئ بشأف اإلرشادية )

 الجوىرية والقضايا بيااالجتماعية المنش،المتعمقة داخؿ مجتمعيًا لممسؤوؿ السموؾ دمج ة.أوبكيفية

والغرضمفىذهالمواصفةالدوليةىوأفتكوفمفيدةوقابمةلبلستخداـمفقبؿكافةالمنشآت.وتيدؼ

التنمية بأنيا التيعرفتيا المستدامة، فيالتنمية المنشآتلممساىمة إلىمساعدة الدولية المواصفة ىذا

لت المستقبمية األجياؿ بقدرة المساس دوف الحاضر باحتياجات تفي فالخاصيةالتي احتياجاتيـ. حقيؽ

في والبيئية الموضوعاتاالجتماعية دراج وا  فيدمج المنشأة ىيرغبة االجتماعية لممسؤولية الرئيسية

عمميةصنعقراراتيا،وأفتكوفمسؤولةعفتأثيراتأنشطتياوقراراتياعمىالمجتمعوالبيئةحيثيقتضي

.(2015)ابراىيـ،التنميةالمستدامةذلؾسموؾأخبلقييتسـبالشفافيةممايسيـفي
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 بعاد المسؤولية االجتماعية تندرج تحت بعدين:أأما الباحث فيرى أن 

بمعنىلستمعفىمنياإنماىيإجبارية،حيثضروريةأيأفالمسؤولية،البعد األول: بعد إجباري.1

:قاؿتعالى "(93( َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُموَن )92َلَنْسأََلنَُّيْم َأْجَمِعيَن )َفَوَربَّْك " أف،[93-92:الحجر]، وكما

ديفشامؿيشمؿ اإلسبلـ المسمميفوغيرىـ جعؿمعامبلت،العالـمفبنيالبشرمف ديففطرة وىو

:قاؿصمىاهللعميووسمـ،العبادفوؽالعباداتمففروضوطاعات يوم القيامة د ال تزول قدما عب"

حتى ُيسأَل عن عمره فيما أفناه، وعن عممو فيما فعل، وعن مالو من أين اكتسبو وفيما أنفقو، وعن 

،وىذايعطيياصفةالتنميةالتيتصبفي(2019)المكتبةالشاممة،رواهالترمذي،"جسمو فيما أباله

المجتمعلوقوانينووأنظمتو وأعرافووتقاليدهصالحمنظماتاألعماؿالتيتعيشضمفمجتمع،وىذا

خسارةجتمعفيمايخصياقديكوفثمنووفيالخروجعفىذهالقوانيفوعدـالتعاوفمعالم،الخاصةبو

ماتاألعماؿأفتجسدالمسؤوليةاالجتماعيةفيمسؤوليتيالذايجبعمىمنظ،الخروجمفالمجتمع

أماالمسؤوليةتجاهالعامميف،والمسؤوليةتجاهالبيئة،تجاهالعامميفلديياوالمسؤوليةالمجتمعيةواألخبلقية

أكبر، أرباح وتحقيؽ التجارية النشاطات زيادة ليا يكفؿ واالستراتيجياتبما الخطط فيوضع فتتمثؿ

وىويتطمبالعمؿعمى،ةالحصةالسوقية،وىذايتحقؽمفخبلؿطرحمنتجاتجديدةفيالسوؽوزياد

كواد رتوفير مفخبلؿ بشرية مياراتإوعقوؿ والعمؿعمىتدريبوتطوير حقيقية، فرصعمؿ يجاد

،ويرلدييااأليديالعاممةمفخبلؿتوفيربرامجتدريبيةمجانيةومناسبةليـ،وزيادةالبحثالعمميوالتط

المناسبة لمعماؿمفخبلؿتوفيراألجرة المبلئمة النفسية البيئة توفير ويتطمبذلؾأيضًا وتوفير،كما

حقوقيـ جميع عطائيـ وا  لمعاميف آمنة بيئة وتوفير ليـ، واالجتماعية الصحية وبالنسبة،التأمينات

فتتمثؿفيااللتزاـبالقوانيفواألنظمةوالتشريعاتالموجودةفيالمجتمع،األخبلقيةجتماعيةلممسؤوليةاال

وىذهتسيـ،مفخبلؿدفعمايترتبعمييامفالتزاماتموجودةفيالبمدنحوضرائبأورسوـاشتراكات

المجتمع في االقتصاد عجمة وتحريؾ المجاالت، جميع في ودعمو المجتمع تنمية المسؤولية،في أما
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الدرجةاألولىفيالحفاظعمىمواردالبيئةالطبيعيةوالعمؿعمىزيادتيا،بفتتمثؿ،ماعيةتجاهالبيئةاالجت

ةمفخبلؿوضعقوانيفخاصةوخاصةالثرواتالطبيعيةوالحفاظعمىعدـتموثمصادرالمياهالجوفي

لئلنآشبالمن استخداميا جراء الجوفية المياه تموث التي الكبيرة الصناعية بعضالموادت وخاصة تاج

أف،المموثة عالية أرباح لدييا والتي الضخمة اإلنتاجات صاحبة األعماؿ منظمات عمى يجب وىنا

نتيجة والضوضاء؛ والتربة واليواء لممياه أكبر تمويث أسباب تمتمؾ ألنيا حديثة؛ أساليب تستخدـ

استخدامياالضخـلممعداتواآلالت.

اإلنسافجاء،حممياوَأبْيفَواألرضحينماعرضتاألمانةعمىالسموات،. البعد الثاني: بعد طوعي2

ثقيؿٌمؿٌوىيحِ،ياوقبؿحمم،متطوعا َواأَلْرِض  ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَمى السََّمَواتِ عميو،قاؿتعالى:"

وجب،[72:األحزاب]،" اإِلْنَساُن ِإنَُّو َكاَن َظُمومًا َجُيوالً  َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْمَنَيا َوَأْشَفْقَن ِمْنَيا َوَحَمَمَيا

وكؿإنسافمسؤوؿأماـاهللوأماـنفسووأماـالمجتمعبتقديـمايقععمىعاتقو،عميوتحمؿمسؤوليتو

ْفٍس َما َيْوَم َتِجُد ُكلُّ نَ وتحددمسؤوليتوتجاهنفسو،قاؿتعالى:"،مفمسؤولياتوواجباتتجاهالمجتمع

ُكْم المَُّو َنْفَسُو َوالمَُّو َعِمَمْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوَما َعِمَمْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَيا َوَبْيَنُو َأَمدًا َبِعيدًا َوُيَحذّْرُ 

"َرُءوٌف ِباْلِعَبادِ  العمؿالطوعيوخدمة،[30:حشرال]، نحو االجتماعيةتدفعنا بحيثأصبحتالمسؤولية

،المجتمعمفخبلؿالعمؿاإلنسانيوالخيري،وىذاالعمؿنابعمفالضميرالداخميلمفردتجاهمجتمعو

الصغيرة، الناشئة الصاعدة فياألجياؿ األمر فيبداية االجتماعية المسؤولية مفيوـ لذلؾيجبغرز

في يكوف،المدارسوخاصة وىنا أجياؿتعمؿفيالمجاؿالخيريبدوفمقابؿمالي، مفخبلؿتنشئة

فقط بالماديات وليسمرتبطا معنويا في،التحفيز أوال االجتماعية المسؤولية ثقافة غرس خبلؿ ومف

اعيةاألطفاؿوالمدارس،وىوشعوريكبرمعيـرويدارويدا،ومفخبلؿىذهالثقافةنحقؽمسؤوليةاجتم

طوعيةعمىالمدىالبعيد،ولذلؾيجبغرسمحبةالعمؿاالجتماعيفيمنظماتاألعماؿمفخبلؿ

العمؿعمىنشرثقافةالمسؤوليةاالجتماعيةوترسيخيا،وتنتقؿىذهالمسؤوليةجيبلبعدجيؿ؛لكيتعـ
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عمىالنيوضمفخبلؿيجبتعزيزالمسؤوليةاالجتماعيةومساعدةالمجتمعلذلؾالفائدةعمىالمجتمع،

وىذهالبرامجتتسعلتشمؿجميعذويالعبلقة،برامجالمسؤوليةاالجتماعيةالتيتساىـفيعمميةالتنمية

االجتماعيةتجاهالمجتمع،بمنظماتاألعماؿ وفيظؿقياـمنظماتاألعماؿبمسؤوليتيا تضمففإنيا

وتحقيؽالتكامميةمعالمجتمعبتوفير،داؼالمؤسسةلياالدعـمفقبؿأفرادالمجتمع،وبالتاليتحقيؽأى

اليومية الحياتية ومتطمباتو فيالمجتمع،احتياجاتو مفالبطالة تحد فرصعمؿجديدة ،وبالتاليإيجاد

وفرصالعمؿىذهتوفربدورىادخبلماديايساعدعمىإقامةمشاريعجديدة،وتطورخطوطإنتاججديدة

لم اجتماعية تنمية عمىوتحقؽ جيدًا ماليًا مردودا تحقؽ قد وبالتالي معيشتيـ، مستوى وتحسف عامميف

المؤسسة.

 مداخل واتجاىات المسؤولية االجتماعية: 11.1.2
العممي ةواألدبي ةفيأوائؿالقرفالعشريف ،شيدالعالـتطوراتمتسارعةفيكافةمجاالتالحياة

حيثكافأىـ،مؤسسات،واالستراتيجياتالتنظيميةلياحيثأدتإلىحدوثتغيراتفيبيئةأعماؿال

متعددة األعماؿ منظمات بيف والمنافسة العولمة وتيرة تزايد في ساىمت التي العوامؿ ىذه مف عامؿ

والعالمية المحمية األسواؽ في والعمبلقة واالتصاالت،الجنسية المعمومات التنموية،وثورة والتطورات

ف اليائمة العوامؿإلىنشوءالمجتمعي ة حيثأدتجميعىذه يجميعالمجاالتاالقتصاديةوالصناعية،

وتطوردوراألعماؿ،فيجميعأنحاءالعالـوخاصة،(2016)أحاندو،اقتصادجديدقائـعمىالمعرفة

فيالبمدافالنامية،عمىمدىالعقودالقميمةالماضيةمفنيج"تعظيـالربح"الكبلسيكيإلىنيج"المسؤوؿ

ولكفأيضاتجاهجميع،مساىميياتجاهأفالشركاتليستمسؤولةفقطقولومفالصحيحواالجتماعي".

ىالشامؿاألوسع.وىناؾالعديدمفاألسبابلتحويؿدوراألعماؿمفالمفيوـأصحابالمصمحةبالمعن

،رصعمؿلممجتمع،ومفناحيةأخرىالكبلسيكيإلىنيجمسؤوؿاجتماعي،تخمؽالمؤسساتثروةوف
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والتنوعالحيويفيجميعأنحاءالعالـ معتأثيرمدمرعمىصحةاإلنساف، تموثالبيئةوتدمرىا، فإنيا

(Abdur Rouf a, 2011).

متعارضان حول تبني المسؤولية االجتماعية من قبل منظمات األعمال ك مدخالن مختمفان وىنا   

 وىما:

الثبلثيناالتجاه الكالسيكي -1 وحتى الماضي القرف بداية مف ي: المدرسةاات أنصار عتمد

الكبلسيكية،فياالقتصادعمىالربحوكانت ىيالمسؤوليةالوحيدةلممنظمةاعتمادًاعمىمفيـو

الحرة والمنافسة .الكفاءة لمنظمات(2016)اليندي، األساسية الوظيفة أف االتجاه ويرىىذا .

األعماؿىيتعظيـالربحوالعوائدوعدـالصرؼعمىأيأنشطةاجتماعية؛ألنياتؤديإلىىدر

ال كمفة،مساىميفأرباح مف يزيد الجوانباالجتماعية اإلنفاؽعمى أف االتجاه حيثيرىىذا

اليدؼالرئيسلؤل،اإلنتاج الربحويتسببفيذوباف تحقيؽ وىو إلىذلؾ،عماؿ ضافة إففوا 

أفزيادةاألرباحتعتبرحيثيفيدىذااالتجاه،المدراءليسلدييـخبرةإلدارةالبرامجاالجتماعية

.خاصةفيمايرتبطبمسؤوليةالمنظمةتجاهالمساىميف،خبلقيةرئيسيةإلدارةاألعماؿأليةمسؤو

 .(2014)جراداتوأبوالحماـ،

االتجاهأفمنظماتاألعاالتجاه االجتماعي: -2 اجتماعياًحيثيرىىذا ماؿيجبأفتتبنىدورًا

تجاهالمجتمعمفخبلؿاإلنفاؽعمىاألنشطةاالجتماعيةالتيمفشأنياأفتساىـفي واسعًا

منظمات أصحاب بمصمحة فقط ييتـ الذي الكبلسيكي االتجاه عكس عمى المجتمع رفاىية

 .(2014)جراداتوأبوالحماـ،.األعماؿ

و اكما االجتماعية نموذجيف،افتجاىلممسؤولية أيضا ليا عمى،فإف ينبغي بأنو يعني وىذا

وىما االجتماعية المسؤولية مع التعامؿ نحو توجييا في النموذجيف أحد تبني )المعاني،المنظمات

:(2011عريقات،الصالح،وجرادات،
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أفالمنظماتوجدتمفأجؿإنتاجسمعيرىالذي(:   Economic Model)النموذج االقتصادي.1

والحصوؿعمىالربحودعـاألعماؿوىذابدورهيجعؿالمجتمعيحقؽاالستفادةالقصوى،وخدماتجيدة

المجتمع التييحتاجيا إنتاجوتسويؽمنتجاتوالمربحة يترؾلقطاعاألعماؿوحده ونتيجةلذلؾ،عندما

عمؿالحكومةوجماعاتالبيئةوالمؤسساتالخيرية.فالمسؤوليةاالجتماعيةتصبحمفمقتضيات

 

والذييرىأفالمسؤوليةليستفقط(:Socio- Economicاالجتماعي )  –النموذج االقتصادي .2

أصحاباألسيـ والمجتمع،تجاه العاـ والقطاع والمزوديف والموظفيف الزبائف تجاه تكوف يجبأف بؿ

يعنيأفمسؤوليةمنظماتاألعماؿىيليستفقطتحقيؽالربح،بأكممو التركيزعمى،وىذا بؿأيضًا

الحياة وجودة الطبيعية،كفاءة الموارد عمى االجتماعي،والمحافظة والعائد االقتصادي العائد وتوازف

.والتركيزعمىاىتماماتالمجتمعوالحكومة،لممنظمات

 عية:مبادئ المسؤولية المجتم 12.1.2
 االجتماعية المسؤولية تقـو المبادئ مف عدد عمى رئيسةحيُث مبادئ تسعة عمى ىي،ترتكز

:(2010)عواد،

(مفاألخطارالمحدقةبياوخاصةفيمايتعمؽEnvironmental Restoration)حماية البيئة -1

 بالتموث.

بينيمامف(واعتبارىاصماـأمافلبلستثماريفالماديEthics)القيم واألخالقيات -2 والبشريوما

 عبلقةمباشرةمفحيثطبيعةاألنشطةالتيينبغيأفتأخذالبعدالقيميبعيفاالعتبار.

المساءلة والمحاسبة  -3 (Accountabilityالصادقة المعمومات إظيار خبلؿ مف ذلؾ ويتـ )

التينفذتوتمؾالتيلـ حوؿاألنشطة يعرؼبالشفافية بحسبوالبياناتالدقيقةوفؽما تنفذ

 خطةزمنيةمعينة.
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(ويتحقؽذلؾمفخبلؿالشراكةالمتوازنةومابيفEmpowerment)تقوية السمطة وتعزيزىا  -4

بمايضمفأمفالمجتمع،القطاعالعاـوالخاصوجميورالمستفيديفلتحقيؽالمصالحالمتبادلة

 واستقراره.

إيجاد Financial Performance and Results)األداء المالي والنتائج -5 خبلؿ مف :)

وتوفيروامتيازاتوترقياتوفرص الناتجةعفرواتبوتقاعد الممكنة أفضؿمستوياتالرفاىية

ويحفظفينفسالوقتأوجوالتقدـوالتطور،مبنيةعمىالتنافسالشريؼالقائـعمىحسفاألداء

لممؤسسة  والسعينحوالتطوروالنموالذاتي.،البلـز

البشريةوتطوير Workplace Standards)قع العملمواصفات مو  -6 الموارد بإدارة وربطيا :)

ةالسميمةالكادرالمدرببحسباالحتياجاتالمينيةالعصريةالحديثة،وكذلؾتوفيرالبيئةالميني

الموظف فييا يؤدي وفالتي وجوفيأعماليـ واإلضاءة،أكمؿ اليدوء عناصر ذلؾ متضمنا

 يكولوجيالمفتوح.والتيويةوالجوالس

العالقات التعاونية -7 (Collaborative Relationshipsمع واألمانة العدالة عمى المبنية :)

 شركاءالعمؿوالميماتواألنشطةوالفئةالمستيدفةمفثمرةالجيودالمبذولةأيضا.

(بحيثQuality Product and Servicesالمنتجات ذات الجودة والخدمات عالية المستوى ) -8

التييمكفتوظيفيا ،تستجيبالحتياجاتالمجتمعالمختمفة،مستثمرةبذلؾكؿعناصرالكفاءة

سواء،بمايخمؽلديياخصائصقادرةعمىالتنافسبإيجابيةمعمختمؼالجياتالمنتجةوالموردة

 الجانبالمعنويأوالمادي.

عرىالتواصؿالوثيؽمع(مفخبلؿتجسيرCommunity Involvement)االرتباط المجتمعي -9

المجتمعومؤسساتوالمختمفة،بحيثتتميزعمميتاالتواصؿواالتصاؿبالمسؤوليةالمجتمعيةتجاه

 ثقافةىذاالمجتمعواحتياجاتو،الذييسعىإلىتوفيرالحداألقصىمفاالمتيازاتلمواطنيو.
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 ربي:المسؤولية االجتماعية ما بين الفكر اإلسالمي والفكر الَ 13.1.2
ونظيرتيافيالمجتمعمابيفالمسؤوليةاالجتماعيةفيالفكرالغربياختبلؼيبلحظوجودمواطف

 مفوذلؾاإلسبلمي، المرجو العائد وشكؿ التكميؼ، وموجبات التشريع ومصدر اليدؼ حيث مف

 الفكريف، لدى االجتماعية المسؤولية ذلؾ تبياف )ويمكف الجدوؿ خبلؿ و(،3مف ف المسؤوليةا  ىدؼ

االجتماعيةفيالفكرالغربيىوتحقيؽالمنافعالماديةعمىاألمدالطويؿ،بينماتيدؼفيالفكراإلسبلمي

التشريعلممسؤوليةاالجتماعية،ففيكذلؾيبلحظاختبلؼمصدر،منافعالداريف)الدنياواآلخرة(إلىتحقيؽ

الغربي،نجدأفالمصالحالمتبادلة،ىيالمصدرفيالفكرالوقتالذييكوففيوالتشريعالحكومي،أوفكرة

السمحالمصدرفي الظروؼالبيئيةواالجتماعيةةالفكراإلسبلميىوالشريعة .وفيالوقتالذيتكوففيو

مسببةلقياـالمؤسساتالمختمفةبمسؤولياتيااالجتماعيةفيالفكرالغربي،نجدأفالشريعةاإلسبلميةذاتيا،

.(2017)العاني،المؤسساتلمقياـبواجباتياتجاهالعامميففيياوالمجتمعالذيتعمؿفيوتيتحكـىيال

.مواطفاختبلؼالمسؤوليةاالجتماعيةمابيفالفكرالغربيواإلسبلمي(3جدوؿرقـ)

 اإلسالميالفكر  الفكر الَربي البيان

.تحقيؽكافةالمنافعفيالدنياواآلخرة.تحقيؽالمنافعالماديةعمىالمدىالطويؿاليدؼ

مصدرالتشريع
التشريعالحكوميوفكرةالمصالح

.المتبادلة

الشريعةاإلسبلميةومبادئاالقتصاد

.اإلسبلمي

.ظروؼبيئيةواجتماعيةموجباتالتكميؼ
االقتصادالشريعةاإلسبلميةومبادئ

.اإلسبلمي

دوافعااللتزاـ
مبادئوضعية)اإلنسانية،الوصايةأو

.النظارة،آراءالمصمحيف(

قواعدومبادئاالقتصاداإلسبلميالقائمة

.عمىالشريعةاإلسبلمية
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المنفعةالدنيويةوالثوابفياآلخرةالربحأوالخسارةالعائد

مجاؿالتطبيؽ
المتعامموف،المساىموف،العامموف،

.المجتمعالمتواجدفيو

المساىموف،العامموف،المتعامموف،المجتمع

.المتواجدفيو

(2102)العاني،المصدر:

 منطمقات تحقيق المسؤولية االجتماعية: 14.1.2
بالعديدمفاإلجراءاتواالتصاالتالمتبادلة مابينياوبيففييجبعمىمنظماتاألعماؿأفتقـو

:(2010)الُرب،البيئةالخارجيةحتىتضمفالوفاءبالتزامياومفىذهاإلجراءات

 مناسبةلمتعرؼعمىقياسالدوراالجتماعيالذيتؤديوتجاهاآلخريفمفحاثودراساتعمؿأب

تقي بيأجؿ والتزاميا وفائيا مدى خبلؿ مف المنظمة أداء كؿالـ تجاه االجتماعية مسؤولية

 طراؼ.األ

 االلتزاـبمبادئوقواعدالقيـاألخبلقيةمفحيثتقديـاإلنتاجالجيدوالسعرالمناسبوالمنافسة

 الشريفةمفخبلؿااللتزاـبتشريعاتوقوانيفالدولة.

  السمبية اآلثار حجـ مف يقمؿ بدوره الذي االستراتيجي التخطيط إطار خبلؿ مف لمقوىالعمؿ

 الضاغطةعمييا.

 عمى اليجبعمىمنظماتاألعماؿأفتتعرؼبشكؿجيد المعموماتوتعرؼمشكبلتالبيئية

 ومدىتأثيرىاعمىمنظماتاألعماؿ.،الرسميةوغيرالرسميةالتيتتولدعفجماعاتالضغط

 تضعي التي والسياسية التشريعية السياسات إطار ضمف تعمؿ أف األعماؿ منظمات اعمى

 السمطاتالحكومية،بمايضمفلياعبلقةجيدةوطيبةمعالحكومة.
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مفوجي )ةبينما 2010نظرعواد أوخاصةي( كانتحكومية المنظماتسواًء اىتماـ ،تبمور

من زاويتين ىما:كبيرةأـصغيرةتجاهالمجتمعوأفراده

 .الحرصعمىاستدامةالتنميةالمجتمعية 

 مكاناتولمواجيتطويرقدراتالمجتمع متطمباتالبقاء.ةوا 

( السحيباني نشر2009أما خبلليا مف لمشركات يمكف اتجاىات ثبلثة عف تحدث فقد ،)

المسؤوليةاالجتماعيةوىيكمايمي:

المساىمة المجتمعية التطوعية -1 المجاؿ وفيىذا : فيياإف  التييكوف فيالدوؿ االىتماـ معظـ

 المسؤولية حوؿ لمشرالحوار اليباتكاتحديثٌاالجتماعية ذلؾ يتضمف أف المكف ومف نسبيا،

المبادرات أو التعميـ أو فيالصحة األمد طويمة التطوعواالستثماراتالمجتمعية وبرامج الخيرية

عددمفالشركاتمتعددةالجنسياتتاألخرىذاتالمردودالمجتمعي،و (%1)بنسبةبالتبرعمتـز

 .الضرائبلخدمةالقضاياالمجتمعيةمفأرباحياقبؿخصـ

:التقتصرالمسؤوليةاالجتماعيةلرجاؿاألعماؿعمىالعمميات الجوىرية لألعمال وسمسمة القيمة -2

تطوعية حمبلت وعمؿ الخيرية األعماؿ في المشاركة باألنظمة،مجرد االلتزاـ إلى فباإلضافة

مافيمراعاةحقوؽاإلنسافوبخاصةو،ةوالبيئيةحيّوالقوانيفالمتبعة،ىناؾمايتعمؽبالنواحيالصّ

المجتمعالمحمي،يافييتعمؽبحقوؽالعامميف فيتنمية االلتزاـ،(2010)عواد،وتطويرالمنظمة

رضاءالمستيمؾ،بالمنافسةالعادلةوالبعدعفاالحتكار والبعدعف،كماتشمؿالشفافيةفيالعمؿ،وا 

اإلداريوالماليواألخبلقي في،الفساد لممؤسساتولممجتمع االجتماعية المسؤولية أىمية وتكمف

لممجتمع وضماف،ودفعاألجورالعادلة،وخمؽفرصعمؿحقيقية،تحسيفالخدماتالتيتقدميا

 .(2010)عواد،يةوؿلممشكبلتاالجتماعيةوالبيئوالمشاركةفيإيجادحم،سبلمةالعماؿوالموظفيف
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:حيثتـإدخاؿالمسؤوليةاالجتماعيةحشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي -3

وجماعاتالضغط األفراد قادة واالىتماـ،لمشركاتمفخبلؿ لمموظفيف، وتحسيفظروؼالعمؿ

تموثالبيئةمفومساعدةالمورديفمفأجؿالحد،أيضاًبالبيئةمفخبلؿترشيداستيبلؾالطاقة

 .(2009)السحيباني،

 معيقات انتشار برامج المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص: 15.1.2
 

الخاص القطاع في االجتماعية المسؤولية انتشار معيقات أىـ يمينستعرض،مف )عوادما

:(2016،وآخروف

االجتماعيةلدىمعظـالمؤسسات.عدـوجودثقافةالمسؤولية -1

 .فمعظـىذهالجيوديكوفعشوائيًاومبعثراً،غيابالتنظيـلجيودمعظـالمؤسسات -2

غير -3 خيرية المؤسساتفيأعماؿ جيود أو الجيود معظـ حصر حيثتـ لمتنمية العطاء غيابثقافة

 ؽإلىمشاريعتنموية.دوفالتطر،إطعاـالفقراءأوتوفيرمبلبسأوخدماتليـ:مثؿ،تنموية

قمةالخبراتوالمعرفةوالقدرةالعمميةعمىوضعالمقاييسوالمعاييرلقياسالمجيودات. -4

 عناصر المسؤولية االجتماعية:  16.1.2
وترتيبمحتوى  عاـ إطار في االجتماعية المسؤولية عناصر تحديد الباحثيف مف كثير حاوؿ

ىناؾتبايففيترتيبأولوياتىذهالعناصر،بحيثيمكفأفتغطيالمسؤوليةاالجتماعية،ولكفوجد

يرىالبعضأفىذهالعناصريمكفأفتتكيؼبقياساتمختمفةوفؽاعتبارطبيعةومجموعةمفاألبعاد،

في العناصر ىذه اختصار ويمكف المصالح، أصحاب فئات تأثير وحسب ونشاطيا، المنظمة عمؿ

.(2002الغالبيوالعامري)الذيأوردهالجدوؿ





19 
 

عناصرالمسؤوليةاالجتماعية(4جدوؿرقـ)

 بعض ما يجب أن تدركو المؤسسة من دور اجتماعي تجاىو العنصر

صورة - .المالكون -1 رسـ المؤسسة، قيمة زيادة السيـ، قيمة تعظيـ األرباح، مف قدر أكبر تحقيؽ
المجتمع،زيادةحجـالمبيعات.محترمةلممؤسسةفي

أجورومرتباتمجزية،فرصترقيةمتاحةوجيدة،تدريبوتطويرمستمر،ظروؼعمؿ - .العاممون -2
عدالةوظيفية،إسكافالعامميفونقميـ.،مناسبة،إجازاتمدفوعة

االستعماؿ،منتجاتبأسعارمناسبةونوعيةجيدة،إعبلناتصادقة،منتجاتأمينةعند - .الزبائن -3
متاحةوميسرةلمحصوؿعمىالمنتجأوالخدمة،التزاـبمعالجةاألضرارإذاماحدثت،

إرشاداتبشأفاستخداـالمنتجثـالتخمصمنوأومفبقايااالستعماؿ.
مف - .المنافسون -4 العامميف سحب عدـ اآلخريف، بمصالح اإلضرار وعدـ ونزيية عادلة منافسة

ة،معموماتصادقةوأمينة.اآلخريفطرؽغيرنزيي
تطويراستخداـالمواردالمجيزة،تسديد،أسعارعادلةومقبولةواالستمرارفيالتجييز - .الموردون -5

تدريبالمجيزيفعمىمختمؼأساليبتطوير،االلتزاماتالماليةوالصدؽفيالتعامؿ
العمؿ.

توظيؼالمعاقيف - .المجتمع  -6 التحتية؛ البنى الطوارئوالكوارث،دعـ فيحالة احتراـ،والمساىمة
 دعـاألنشطةاالجتماعية.،العاداتوالتقاليدالسائدة

عطاءالمعموماتالصحيحةوالصادقة. -  الصدؽفيالتعامؿوا 

-  االىتماـ التسامح، ثقافة ونشر الشباب عند العممي التفكير السفبتشجيع كبار
واحتراـحقوؽالطفؿ.الحفاظعمىالطفولةووالمتقاعديف،

والتربة - .البيئة -7 واليواء الماء تموث مف الطبيعية،الحد لمموارد واألمثؿ العادؿ ،االستخداـ
وصيانتيا الموارد تطوير أجؿ مف التكنولوجيا؛ المساحات،استخداـ وزيادة التشجير

 الخضراء.
  اإلدارة.إيجادمدوناتأخبلقيةخاصةبالبيئة،اشتراؾممثميالبيئةفيمجمس -
ترشيداستخداـالمياه،معالجةالمخمفات،حمايةالتنوعالبيئي. -

 - .الحكومة -8 االلتزاـبالتشريعاتوالقوانيفالصادرةعفالحكومة،تسديدااللتزاماتالضريبيةوالرسـو
بصدؽ،وتعزيزسمعةالدولةوالحكومةفيالتعامؿالخارجي،واحتراـمبدأتكافؤالفرص

 التوظيؼ، فيفي الدولة جيود وتعزيز تمييز، دوف لمجميع المدنية الحقوؽ واحتراـ
يجادفرصعمؿمفخبلؿتقميؿالبطالة.،الصرؼعمىالبحثالعمميوالتطوير وا 

جماعات  -9
الضَط 
 .األخرى

التعامؿالجيدمعجمعياتحمايةالمستيمؾوالنقابات،والتعامؿالصادؽمعالصحافة -
الشفافيةفينشرالمعموماتالمتعمقةبالمنظمة.ووسائؿاإلعبلـوالصدؽو

(2112)الغالبيوالعامري،المصدر:
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 معايير قياس أداء المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال: 17.1.2
األداءاالجتماعيلمنظماتاألعماؿيمكفأفيكوفمدفوعًابمنطؽاإلذعاف؛لتجنبالسمبية،أو

فيالمجتمع،وتشيردراساتالمسؤوليةاالجتماعيةإلىأفإيجابي قديكوفمدفوعًابالقناعة؛لتحقيؽأثرٍ

معاً أساساالتجاىيف عمى تعمؿ أدا،منظماتاألعماؿ قياسمعايير االجتماعيةويمكف المسؤولية ء

(:2009شاىيف)لمنظماتاألعماؿمفخبلؿأربعةمعاييروىي

 المعياراالقتصادي:فالمسؤوليةاالجتماعيةتتطمبمنؾأفتحقؽربحًا. -1

 المعيارالقانوني:المسؤوليةاالجتماعيةتتطمبمنؾاحتراـالقوانيفوتنفيذىا. -2

 ةتتطمبمنؾأفتعمؿكؿماىوصحيح.المعياراألخبلقي:المسؤوليةاالجتماعي -3

الجميور -4 تجاه مساىمات لؾ تكوف أف منؾ تتطمب االجتماعية المسؤولية التقديري: ،المعيار

 .فأجؿإيجادحياةمزدىرةلؤلفرادوتكوفىذهالممارساتطوعًام

 مراحل تطور اىتمام البنوك في المسؤولية االجتماعية: 18.1.2
فيالبنوؾ االجتماعية بيف:فيتنوعتمجاالتالمسؤولية )الشراح،بعضالدوؿوتعددتما

2014).

االىتماـبالفقراءوالمحتاجيففيالمجتمع. -

 إنشاءمستشفياتومستوصفاتخيرية. -

 دعـاالبتكاراتالعممية. -

 ثقؿالمواىبالمتميزة. -

 وتنقيتياومحاربةالتموث.مشروعاتلمبيئة -

 دعـالطبلبفيكافةالمراحؿالتعميمية. -
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 واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية في الدول العربية: 19.1.2 


نتحدثعفالمسؤوليةاالجتماعيةفإنناالنتحدثعفالعمؿالخيري الحديث،عندما نما ىناوا 

مفحيثال واضحًا أثرًا التنمويالذييترؾ العمؿ المجتمععف عمى المستدامة دفع،تنمية أجؿ ومف

ممتالدوؿالعربيةعمىإقامةالعديدمفالندواتوالمؤتمراتالتيتيتـ،وعضوعالمسؤوليةاالجتماعيةمو

بالمسؤوليةاالجتماعية،بمشاركةالمؤسساتالحكوميةوالقطاعالخاص،حيثتـمفخبلؿىذهالندوات

اعيةفيمعالجةاألزماتوالمشاكؿاالقتصاديةالتيقدتواجوالمجتمع.مناقشةدورالمسؤوليةاالجتم

بدأتالدوؿالعربيةتأخذعمىعاتقياوضعإطارتنظيـالمسؤوليةاالجتماعية؛لمساعدةودعـو

أصبحتعمىوعيبمسؤوليتيااالجتماعية،ونأخذبعضاألمثمةمفىذهالدوؿ:حيثالقطاعالخاص

الشركاتاألردنية الياشمية:في المممكة  -أوالً  لمسؤوليات األردني المنتدى بناء مشروع إطبلؽ تـ

االجتماعية،بيدؼنشرثقافةمواطنةالمؤسساتوالممارساتاألفضؿلممسؤوليةاالجتماعية،وتوفيربيئة

جتمعمبلئمةلتحفيزالمبادراتاالجتماعيةلمنظماتاألعماؿمثؿ:تبنيمشاريعمشتركةمعمنظماتالم

.المدنيومؤسساتالقطاعالخاص

منظماتالمممكة العربية السعودية: -ثانياً  تقوـ التي االجتماعية المسؤولية برامج مف ظيرتالعديد

والثقافة، والصحة، التعميـ، مجاؿ في ومميزة كبيرة نجاحات حققت حيث بتنفيذىا، السعودية األعماؿ

برفعكفاءةومياراتأفرادالمجتمع،وىذاتـمفخبلؿإداراتوالرياضة،والتدريب،والتوعيةالمرتبطة

ممامكنيـمفوضعالخططوالبرامجالمدروسةالتيتتجاوز،متخصصةفيمجاؿالمسؤوليةاالجتماعية

العقباتالتيقدتواجييـ،وبيذاعممتعمىتوفيرالعديدمففرصالعمؿ،وبذلؾقمصتنسبةالبطالة

الدخؿ،واألسرالفقيرةواأليتاـ،وذوياإلعاقة.وتـإنشاءمجمسالمسؤوليةاالجتماعيةلدىاألسرمحدودة

الذيأصبحيقوـبدعـأنشطةوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالتيتتبناىامنشآتاألعماؿ؛لتنميةالمجتمع
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خاصة،وبشكؿوتمبيةاحتياجاتو،حيثساىمتىذهاألعماؿفيالتنميةالمستدامةفيمنطقةالرياض

عاـفيباقيمناطؽالمممكة.

دعامةجميورية مصر العربية-ثالثاً  لكييصبح المؤسسات؛ المصريلمسؤولية تأسيسالمركز تـ :

أساسيةلوضعاستراتيجياتالمسؤوليةاالجتماعيةلممؤسساتفيإطارالنماذجالفعالةوالناجحة،وتكمف

ؿاألعماؿبأىميةالمسؤوليةاالجتماعيةودورىاالفعاؿفيزيادةأىميةالمركزفيزيادةالوعيلدىرجا

اإلنتاجيةمفخبلؿالتنميةالمستدامةالتيتؤثربشكؿمباشرعمىاالستثمارعمىالمدىالبعيد.

:ظيرتممارساتجديدةفيمجاؿالمسؤوليةاالجتماعيةلممؤسساتبحيثضـالمممكة المَربية -رابعاً 

ممؤسساتالمغربيةالعديدمفالمؤسسات،وضمتأيضاالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،االتحادالعاـل

المنظماتبأفالمسؤوليةاالجتماعيةأصبحتتتجاوزاالعتباراتاألخبلقية،بؿباتت التيأدركتىذه

.(2018)منظمةالعمؿالعربية،توفرفرصالئلبداعاإلداريوتحسيفالعبلقاتالتجاريةمعالمجتمع

البنوؾ)فمسطين: -خامساً  المساىمة2017مفخبلؿاالطبلععمىتقريرجمعية يتضحأفقيمة ،)

 بمغت االجتماعية المسؤولية في (6536699)لمبنوؾ يشكؿ ما وىو البنوؾ(%4)دوالر أرباح مف

العاممةفيفمسطيف،وقدتوزعتفيفمسطيفعمىاثنيعشرقطاعًا،كمابينتالتقاريرتفاوتًاكبيرًافي

المساىماتالمقدمةمفالبنوؾلممسؤوليةاالجتماعية،تصدرفييابنؾفمسطيفالمركزاألوؿبدوفمنازع

دوالر(،1155752لقدسبقيمةمساىمةتصؿإلى)فدوالر،تبلىابنؾايبقيمةتقتربمفالثبلثةمبلي

فقط،كما بقيمةمتواضعةجداوصمتإلىألؼوأربعمائةوثمانيةوثمانيفدوالرًا احتؿبنؾالصفا بينما

الشراكاتالمؤسساتيةمعمئةوسبعةوستيف يشيرالتقريرإلىتصدرالبنؾاإلسبلميالفمسطينيلعدد

ددشراكاتمعمئةمؤسسة،بينمااحتؿبنؾالصفاالمركزاألخيرحيثمؤسسٍة،تبلىابنؾفمسطيفبع

عمى ارتفاع وجود إلى التقرير يشير كما فقط، واحدة شراكة إلى المؤسساتية الشراكات عدد وصمت

،حيث(2016)جمعيةالبنوؾفيفمسطيف،،ـ(2016)المساىماتاالجتماعيةالمقدمةمقارنةمعتقرير
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دوالر،(1589828)دوالر،حيثاحتؿقطاعالتعميـالصدارةبقيمةمميوف(5.6بمغتفيذلؾالعاـ)

 بقيمة الصحة قطاع المسؤولية(1235189)يمييا في الرابع المركز التنمية قطاع واحتؿ دوالر،

 بقيمة لمبنوؾ االحتيا(710315)االجتماعية ذوي قطاع احتؿ بينما دوالر، (89828)جاتالخاصة

دوالرًا،وىذايشيرإلىالتفاوتالكبيرفيقيمةالمسؤوليةاالجتماعيةالمقدمةمفالبنوؾ،ويتضحأيضًا

مفالقيمةالكميةلممسؤوليةاالجتماعية،وىو(%11)أفنسبةالمسؤوليةاالجتماعيةلمشاريعالتنميةىي

(ذلؾ.5جدوؿرقـ)فُيّطينيالقابعتحتاالحتبلؿ،ويبمبمغمتواضٌعجدًالمايحتاجوالمجتمعالفمس

ـ(.2017(ترتيبالبنوؾفيفمسطيفحسبالمساىمةاالجتماعيةلمعاـ)5جدوؿرقـ)

 مبمغ المساىمة $ البنك الرقم
عدد الشراكات 

 المؤسساتية

100 2،879،973فمسطيف1

77 1،155،752القدس2

167 849،562اإلسبلميالفمسطيني3

59 538،275اإلسبلميالعربي4

34 348،780العربي5

40 213،585الوطني6

21 155،093األردف7

40 93،949اإلستثمارالفمسطيني8
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46 66،445التجارياألردني9

15 62،219القاىرةعماف10

14 30،644األىمياألردني11

3 24،000المصريالعربيالعقاري12

18 16،934اإلسكافلمتجارةوالتمويؿ13

1 1،488الصفا14

1 100،000جمعيةالبنوؾفيفمسطيف15

636 6،536،699اإلجمالي

 م.2017، 32م، صفحة 2017المصدر: جمعية البنوك في فمسطين، الدور المجتمعي لمبنوك 

كمايبلحظافىنالؾتراجعواضحفيالمسؤوليةاالجتماعية،وىذانراهمفخبلؿالتراجعفيالمسؤولية

.(2018)جمعيةالبنوؾفيفمسطيف،كمابينوالجدوؿالتالي:

 .(ـ2018-2016)عاـساىماتاالجتماعيةلمبنوؾمف(جدوؿالم6جدوؿرقـ)

 2018 2017 2016 المجال الرقم
 1576128 1589829 1304000 التعميـ 1
 1235189 319000 الصحة 2

1217733 
 131404 98000 البيئة 3
 371579 1160836 283000 اإلغاثة 4
 690207 710315 1324000 التنمية 5
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 376208 518837 679000 الثقافة 6
 378882 420926 442000 شؤوفالمرأة 7
 259440 308764 499000 الرياضة 8
 265864 192109 182000 إبداعوشباب 9
 176885 110802 303000 الطفولة 10
 62367 89828 223000 ذوواالحتياجاتالخاصة 11
   67860 23680 أخرى 12

 5375293 6536699 5679680 اإلجمالي


 :الحياة االقتصادية واالجتماعيةودورىا في نشأة البنوك التجارية  2.2
الوسطى القروف مف األخيرة الفترة إلى التجارية البنوؾ نشأة والمراب،ترجع التجار قاـ وفحيف

،فيأوروبابقبوؿودائعأمواؿالمودعيفمقابؿإصدارإيصاالتوشياداتإيداعبمبمغالوديعةوالصياغ

لتداوؿلموفاءببعضااللتزامات،وأصبحأصحابىذهحيثبدأتىذهاإليصاالتتمقىقبوالعامافيا

الودائعاليتقدموففينفسالوقتألخذودائعيـبؿبنسبمحددة،فيماتبقىباقيالودائعمجمدةلدى

إلى الفوائد بدفع الشكؿ البنؾىذا أخذ ومفىنا إقراضيا، بإعادة القياـ فكرة أوحىليـ مما الصراؼ،

ولـيعدالغرضمفعمميةاإليداعىوفقطحفظالوديعةبؿأصبح،المودعيفأصحابالودائع؛لتشجيع

وبيذاتطورنشاطالبنؾفيمجاؿتمقيالودائعمقابؿ،ىناؾتطمعلمحصوؿعمىعائدمفخبلؿالفائدة

ثـ،(ـ1517)فائدةوتقديـالقروضمقابؿفوائد،وبذلؾتأسسأوؿبنؾفيمدينةالبندقيةاإليطاليةسنة

الطمبداألساسيلوحفظالودائعوتحويمياعنإنشاءبنؾأمسترداـ،وكافاليدؼ(1609)أعقبوفيعاـ

بسببعدـثقة(؛ـ1814)أوالتحويؿمابيفالمودعيف،لكنواآلفتوقؼعفالعمؿوأغمؽأبوابوعاـ

(.2007)العاني،األفرادبو
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و الييكؿ في الرئيسية المحاور أحد البنوؾ لمدوؿتعد مف،االقتصادي العديد عمييا وتقع

متنامية فيبيئة لنشاطاتيا بممارستيا تتمثؿ تحدياتكبيرة تواجو المجتمعحيثإنيا المسؤولياتتجاه

بومفأعماؿ،وسريعةالتغيراجتماعيًاواقتصاديًاوسياسياً وليذاأصبحدورىاالينحصرفقطفيماتقـو

نماأصبحعميياأ فتمارسالعديدمفاألنشطةاالجتماعية،فمـيعداليدؼالرئيسيلمبنوؾىوتقميديةوا 

)آبوجامعووافي،فقطتعظيـاألرباح،بؿتعدىذلؾإلىااللتزاـبالمساىمةفيحؿمشاكؿالمجتمع

ويعتبرالقطاعالبنكيمفأىـالقطاعاتاالقتصاديةوأكثرىاحساسيةوتأثيرًافيازدىاروتقدـ،(2016

الدوؿ والمالية،اقتصاد االقتصادية فيالنظـ وحيويًا فعااًل يحتؿمركزا الدعامات،إذ أىـ أحد ويعتبر

األجيزةالفعالةالتييعتمدالكبرىاألساسيةفيبناءالييكؿالماليواالقتصاديلمدوؿ،فيويعدمفأىـ

عمييا يعتمد التي االقتصاديات في وخاصة االقتصادية، القطاعات مختمؼ وتطوير تنمية في عمييا

.(2016)شيينازووساـ،تمويميا

 في المالية األدوات أىـ مف البنوؾ وتعد واالجتماعيدفّتسييركما االقتصادية الحياة فية ة

تمارسأعمالياأفوالخدماتية،والزراعية،والصناعية،فاليوـاليمكفلؤلنشطةالتجارية،مجتمعاتاليوـ

البنوؾ ىذه عف ع،بمعزؿ وقع األحيث استقباؿ المؤسسات ىذه عاتؽ وتنميتيامى وحفظيا مواؿ

فرادوالمنظماتجراءثقتيـبيالدىاألواألمافوبثروحاالطمئناف،واستثمارىاوتمويؿمفيحتاجليا

يجاد لذلؾيعتبرالبنؾىوالمشغؿاألساسيلمنظاـالماليوالذييشيرإلى،سبؿالراحةلمتعامؿمعياوا 

وذلؾبمراعاةالعوامؿوالمتغيرات،كافةالعناصرالمكونةلدورةاألمواؿوتداوليافيمابيفمختمؼاألطراؼ

يوضحدورالبنوؾوالمنشآتالماليةفيتشغيؿالذي(2)كؿرقـومفخبلؿالش،والظروؼالمحيطة

.(2004)المغربي،النظاـالماليفيالمجتمع
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دورالبنوؾوالمنشآتالماليةفيتشغيؿالنظاـالماليفيالمجتمع(2)رقـالشكؿ



 (2004)المغربي،المصدر:

تفيدبأفالبنؾالتجاريىومؤسسةماليةفييكماوتتعددالتعريفاتالمرتبطةبالبنوؾالتجارية"

تتميز كما أنواعيا، بمختمؼ الودائع لتمقي أساسا وتتطمع النقدي السوؽ في تعمؿ متخصصة، غير

بشكؿخاصبالتعامؿباالئتمافقصيراألجؿ" العربية(2007)العاني،عمميتيا يطمؽفيلغتنا بينما ،

وىما اسماف، المالية المنشأة عمى لمفظالمعاصرة تعريؼ ىو )بنؾ( األوؿ فاالسـ وَمصِرؼ، َبنؾ، :

ليذه BancaالذيىوبدورهمأخوذمفالمفظاإليطاليBankاإلنجميزي كونوىوالذيوضعاسما

(Vaniceالمنشأةالماليةفياألصؿ،كوفإيطالياكانتأوؿدولةتنشئبنكًافيمدينةالبندقية)فينيسا

(حيثاختارىاالمترجـBank،أمااالسـالثاني)مصرؼ(ىوالترجمةالعربيةلكممة)(ـ1517)عاـ

.(2008)الفضمي،ألنيااألقربمفحيثالداللةلمكممةاإلنجميزية
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 سالمية:وتطور البنوك اإل نشأة 1.2.2 
البنوؾاإلسبلمية فكرة لتنفيذ الستينيات،بدأتأوؿمحاولة بداية إلىواقععمميمع وتحويميا

،بمصر عاـ رفض(،ـ1963)وذلؾ مبدأ عمى بناء أسست التي المحمية االدخار بنوؾ في متمثمة

بالفائدة مماثمة،التعامؿ بدأتالمحاولة فيمصرثـ ثانية ثـ فيباكستاف االجتماعيليا بنؾناصر

،(ـ1975)(ثـبنؾدبياإلسبلميعاــ1974لسعوديةعاـ)افيـ(ثـالبنؾاإلسبلميلمتنمية1971)

سبلميةثـتبعوالعديدمفالمصارؼاإل،سبلميةوالغربيةبعدذلؾنشاءىذهالبنوؾفيالدوؿاإلإثـتوالى

.(2004)المغربي،حديثةالنشأة

ساسًاعمىالفائدةأالمتبعفيالقطاعالمصرفييعتمدكافالنظاـ،منذبداياتالقرفالثامفعشرو

يحتاجيا لمف الناس،واإلقراضلؤلمواؿ أماـ الوحيد الخيار ىذا ىنا،وكاف يكف لمناسولـ بديؿ ؾ

وىذاأدىإلىتكويفمنظومةغيرعادلةجمبتلمناسالمزيدمف،تراضبدوففوائدعاليةفيالعادةبلقل

حيثأدىذلؾإلىميبلدنظاـ،ومفىنابدأتالحاجةلنظاـماليعادؿ،انيالمشاؽالتيىـفيغنىع

اإل المصرفية مالمعامبلت في الماضيسبلمية القرف مف السبعينيات الرئيسي،نتصؼ اليدؼ وكاف

لبلرتقاء مصدرًا تكوف أف ذلؾ مف واألىـ والشفافية بالعدؿ يتسـ مالي بديؿ توفير حوؿ يتمحور

لممحتاجيف اإلسبلمية،االقتصادي المصرفية المعامبلت اإلسبلمية،فجاءت الشريعة بمبادئ مستنيرة

ؾمنظومةمعتدلةلمعدالةاالجتماعيةمقدمةبذل،فائدةكنظاـماليبديؿلـيأخذأويعطيأي،ةالسمح

والشفافية األخبلقية المعايير أعمى عمى والمحافظة لمناس المالية االحتياجات تمبية مع والمساواة

.(2019)بنؾدبياإلسبلمي،واإلحساسبالمسؤولية

تيدؼإلىتيسيرو منظماتاقتصادية البنوؾاإلسبلمية فيظؿتعد تداوؿاألمواؿواستثمارىا

مفخبلؿاستبعادمبدأ،المبادئوالمقتضياتاإلسبلمية،وتتميزعفغيرىامفالبنوؾوالمؤسساتالمالية

بالفائدة عطاءًأخذاً،التعامؿ المجتمع،أو خدمة إلى الجيود توجيو ،بؿ بتحقيؽجانبإلى التزاماتيا
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فييتقدـكافةالخدماتطالما،األغراضمتعددةالتكافؿاالجتماعي.وتعدالبنوؾاإلسبلميةمفالبنوؾ

.(2004)المغربي،تدورفيدائرةالحبلؿ

 نشأة وتطور البنوك  في فمسطين: 2.2.2
قامتاإلدارةالمدنية(ـ1926)فيظؿوجودفمسطيفتحتاالنتدابالبريطانيوفيحموؿعاـ

قاـالمجمسبإصدارالجنيو(ـ1927)البريطانيةفيفمسطيفبتأسيسمجمسالنقدالفمسطيني،وفيعاـ

)أبومعمر،الفمسطينيحيثتـربطوبالجنيواإلسترليني،وبقيمربوطًابوحتىنيايةاالنتدابالبريطاني

2001).

لقدارتبطتنشأةالبنوؾاإلسبلميةفيفمسطيفمعقدوـسمطةالنقدالفمسطينيةفينيايةعاـو

(.ـ1994) الفمسطينية، النقد عاـ(2018)سمطة االقتصادية باريس اتفاقية توقيع بعد ذلؾ وتـ ،

فتحالبنوؾومزاولةأعماليا،وكذلؾالسماح(2019)وكالةوفا،(.ـ1994) ،والتينصتعمىإعادة

 سنة العمؿ عف توقفت بعدما جديدة بنوؾ افتتاح خبلؿ مف البنوؾ(ـ1967)بالتوسع تعتبر حيث ،

فيالعالم نما وا  ليسفيفمسطيففقط، النشأة فيالوقتأيضاًالعربيواإلسبلمييفاإلسبلميةحديثة ،

ا البنوؾفيفمسطيفبسبالذيبدأتفيو ليذه يكفأيوجود لـ باالنتشاروالتوسع، لبنوؾاإلسبلمية

حيث،االحتبلؿاإلسرائيميلفمسطيف إلىالتسعينياتمفالقرفالماضي، البنوؾاإلسبلمية نشأة وتعود

وكافأوؿظيور،مفالّضّفةالغربّيةوقطاعغزةشارمفخبلؿفتحفروعليافيكؿّبدأتبالظيورواالنت

فرعالمعامبلتاإلسبلميةوىوبنؾأردنيلوفروعفيفمسطيف،-ليامفخبلؿتجربةبنؾالقاىرةعماف

ـفي1995وتـمنحوأوؿترخيصكبنؾيقوـبمزاولةأعمالووفؽمنيجالشرعاإلسبلمي،وذلؾعاـ

)صبري،أحمد،أبوحفيظة،وحرزاهلل،،مقارنةمعالبنوؾاألخرىقطاعغزة،والزاؿعددفروعوقميبلً

2018).
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 :القطاع المصرفي " المؤسسة المصرفية الفمسطينية " 3.2.2
،حيثتـتأسيسثبلث1986مجموعةالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينيةإلىالعاـ"تعودنشأة

 ىي: واإلقرمؤسسات لمتنمية العربية و(ADCC)اضالمؤسسة االقتصادية، التنمية ،(EDG)مجموعة

،وجاءتأسيسىذهالمؤسساتاستجابةلغيابالخدماتالمصرفية (TDC)والشركةالعربيةالفنيةلمتنمية

عاـ فمسطيف في العاممة والعربية الفمسطينية المصارؼ لجميع االحتبلؿ إغبلؽ بسبب فمسطيف؛ في

ا(1967) االقتصادية األزمة لمواجية وكذلؾ اإلنتاجية، القطاعات عمؿ في الكبير والتراجع لعامة

.واالرتفاعالحادفيمعدالتالفقروالبطالة

و لمؤسساتاإلقراضالثبلثةوبناء(1996)فيآبمفعاـ عمىاالتفاؽبيفالييئاتالعامة

أعبلهتـدمجأعمالياوتوحيدجيودىافيمؤسسةماليةجديدةىيالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينية،الحقا

ومعقياـالسمطةالفمسطينيةوتأسيسمؤسساتالدولةالفمسطينية،قررتالمجموعةالتحوؿنحوتأسيس

مال الغرضتقدمتمؤسسة وليذا بأنواعيا. والمشاريع القطاعاتاإلنتاجية تستيدؼكافة متخصصة ية

العاـ في ذلؾ وتحقؽ الفمسطينية، المصرفية المؤسسة نشاء وا  بالتحوؿ الفمسطينية النقد لسمطة بطمب

فيرومفخبلؿذلؾحققتالمجموعةتوسيعقاعدةأعمالياورفعمستوىمواردىاالماليةوتو .(ـ2001)

،بمافيياالقدس،واستطاعتتوفيربرامجتمويؿ(1967)خدماتيافيجميعاألراضيالمحتمةفيعاـ

مميوفدوالرأمريكيمفخبلؿإدارةبرامجشراكةمع(150)لممشاريعالصغيرةوالمتوسطةبمايزيدعمى

سبلمية  .(2019)المؤسسةالمصرفيةالفمسطينية،."االتحاداألوروبيودوؿأوروبيةوصناديؽعربيةوا 

عجمة تدوير في تساعد خدماتمصرفية مف تقدمو فيما الفمسطينية المصرفية المؤسسة ترى

لممشاريعالصغيرة، التحديمفخبلؿتوفيرالتمويؿالبلـز مفالمساىمةفيمواجيةىذا التنمية،جزءًا

وتركزالبرامجالتمويميةالتيتقدمياالمؤسسةعمىتحقيؽأكبرقدرممكفمفالتأثير،والمتوسطةوالكبيرة

عمىاالقتصادالكميمفخبلؿتوفيرالتمويؿفيمجاؿرأسالماؿالعامؿوتطويراألصوؿاإلنتاجية،
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لكبيرةوتوسيعقاعدةرأسالماؿ،والذيبدورهيزيدمفحجـالطمبعمىمخرجاتالمشاريعالمتوسطةوا

الكاممة االقتصادية يثريالدورة بما الصغيرة، والمدخبلتلممشاريع اإلنتاجية العناصر كما،التيتوفر

في توظيؼجديد حجـ سيوفر األعماؿ استيداؼقطاعات بأف الفمسطينية المصرفية المؤسسة تؤمف

وبالتاليالمساىمةفي الفمسطينيبأقؿتكمفةإجماليةوأسرعوقت، مواجيةتحديالبطالةفياالقتصاد

نما،االستيداؼليسفقطلبلقتصادالمقدسيإف حيث،فمسطيف،أمافيالقدسفالتحديأوسعوأكبر وا 

اقتبلعاإلنوُيوج  القدسوتيويدىافياألساسنحو الفمسطينيمف البرامجفي،ساف ولذلؾفإفمعظـ

إلىمضةالتكمفةتسعىالالقدستركزعمىقطاعاإلسكافضمفبرامجتمويؿمنخف ؤسسةمفخبلليا

ىذا المقدسة، المدينة وتفريغ اليجرة عوامؿ مف والحد الفمسطيني المواطف ثبات عوامؿ توفير

.لتنميةالقطاعاتاالقتصاديةالمختمفة؛لدعـصمودالمواطفالمقدسيإلىتوفيربرامجتمويؿباإلضافة

(2019يةالفمسطينية،)المؤسسةالمصرف

 :المؤسسة المصرفية الفمسطينية 4.2.2

 ما ىي المؤسسة المصرفية الفمسطينية؟ 1.4.2.2 


بأنيامؤسسةماليةفمسطينيةتتميزبتمويؿالمشاريعوفؽنظاـالتمويؿاإلسبلمي تتمثؿرؤيتيا

التنميةالمستدامةفيالمجاؿاالقتصاديفيفمسطيف،استنادًاألحكاـالشريعةاإلسبلمية،وتسعىلتحقيؽ

جديدة فرصعمؿ توفير عمى والعمؿ المختمفة، االقتصادية القطاعات دعـ خبلؿ مف واالجتماعي

.(2019)المؤسسةالمصرفيةالفمسطينية،
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 أىداف المؤسسة المصرفية الفمسطينية: 2.4.2.2

وتحقيؽتعزيزرأسالماؿوتنميتو؛إل .1 االقتصادية، التنمية تطويرعجمة يخدـ بما إقراضو عادة

المنفعةألكبرعددممكفمفالمستفيديفمفخدماتالمؤسسة.

 تحسيفجودةالتمويبلتوالخدماتوتنويعيا. .2

تعزيزصمودالمواطفالفمسطينيعمىأرضو. .3

االعتمادعمىالذات.خمؽفرصعمؿجديدة،وتطويروتنميةالقدراتالقائمةلموصوؿلمرحمة .4

المساىمةفيدعـوتطويروتمكيفالنساءاقتصاديًا. .5

إيجادفيالتركيزعمىدعـالشبابوالخريجيفالجددلمحدمفاليجرةخارجالوطفومساعدتيـ .6

فرصعمؿمفخبلؿمشاريعوطنيةريادية.

لدعـاألفرادوالمنشآتالسعيالدائـوالحثيثلموصوؿإلىكافةالمناطؽوحتىالميمشةمنيا؛ .7

 .(2019)المؤسسةالمصرفيةالفمسطينية،لتحقيؽاالكتفاءوالنمواالقتصادي

 نظرة المؤسسة المصرفية الفمسطينية حول المسؤولية االجتماعية: 3.4.2.2
الفمسطينيوالمشاريعجاءتنشأةالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينيةودورىاالرياديفيدعـالمواطف

سو عمييا، منطمؽحرصالقائميف مف والمتوسطة مجمسالصغيرة أو العامة ىيئتيا أعضاء دارتياإاء

وجدت التي المؤسسة أمواؿ عمى كأمناء يعمموف الفمسطيني،الذيف الشعب المسؤوليةلمنفعة عمى

تنمويةمختمفةبيدؼتمكيفالمواطنيفبرامجمفخبلؿتقديـ،بناءالشعبالفمسطينيأاالجتماعيةتجاه

الشعب يعيشيا التي الصعبة التحديات ظؿ في حاجة األكثر الفئات وخاصة واجتماعيا اقتصاديا

سبلميالذييقوـعمىعموـالمنفعةيخالمبادئالتمويؿواالقتصاداإلويأتيذلؾترس،الفمسطينييوميا

،ساقتصاديواجتماعيمتيفءمجتمعمتماسؾعمىأساالمتحققةمفأعماؿالمؤسسةعمىالمجتمعلبنا

ف إلذلؾ ف في تصب ونشاطاتيا المؤسسة التنمويةإأعماؿ وأىدافيا قيميا تحقيؽ وتح،طار رصكما
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لىجانببرامجالتمويؿالتنمويةعمىتقديـمبادراتونشاطاتوفعالياتإالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينية

نسانيةالنبيمةلتعزيزالقيـاإل؛متنوعةلخدمةالمجتمعفيمناحيمختمفةوأعماؿتطوعيةوخيريةوتوعوية

والمستدامة الشاممة واالقتصادية االجتماعية التنمية في الفاعمة والمشاركة واالنتماء )المؤسسةوالعطاء

 .(2019المصرفيةالفمسطينية،

 الدراسات السابقة: 3.2

 الدراسات العربية: 1.3.2
 –إلسالمية ا( بعنوان "آليات تحقيق المسؤولية االجتماعية في البنوك 2018دراسة )دراجي، -1

 دراسة حالة بنك البركة وكالة عين مميمة.

 لدىإلىىدفتالدراسة االجتماعية المسؤولية مفاىيـ إطارنظرييشتمؿعمىتغطية صياغة

اإلسبلمية ،البنوؾ إوالتعرؼ اللى المسؤوليةذيالمستوى بناء في اإلسبلمية البنوؾ اليو وصمت

االجتماعية.

استخدم يخصةالباحثت فيما الحالة دراسة منيج عمى االعتماد تـ حيث الوصفي، المنيج

وذلؾمفخبلؿإسقاطالدراسةالنظريةعمىواقعالبنوؾاإلسبلميةفيالجزائروالممثمة،الجانبالميداني

بركةالجزائريوفرعوفيدائرةعيفمميمة.فيبنؾال

 أف خمصتالدراسة اإلسبلميةإلى البنوؾ ثقافة في أصيبل عنصرًا تعد االجتماعية المسؤولية

يعتبرالبنؾ،سبلميةوىيليستعنصرامستوردامفالغربدشرعيتيامفالقوانيفوالنظـاإلتستم كما

المجتمع،فيمختمؼالمعامبلتسبلميةفيلىغرسالقيـاإلإييدؼشامبلًاًاجتماعيّاًسبلمينظاماإل

جميعمناحيسبلميةتمسُّالمسؤوليةاالجتماعيةلممصارؼاإلوأف،نسانيةواالقتصاديةواالجتماعيةاإل

 وخمصتالدراسة مستدامة، لممجتمع اقتصادية تنمية يضمف ما وىو االجتماعية الحياة مفأنو بالرغـ
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تجيدةعمىاىتماـالمؤسساتالماليةبالمسؤوليةاالجتماعيةإالأفالمقاديرالتيتساىـبياوجودمؤشرا

المصارؼاإلسبلميةلمخدماتاإلنسانيةواالجتماعيةضئيمةالتتناسبمعآماؿوطموحاتالمجتمعات

التيتنشطبيا.

 الدراسة اإلضرورةواقترحت البنؾ بأالتزاـ كامبًل التزامًا قواًلسبلمي اإلسبلمية الشريعة حكاـ

،وعمبلً ومضمونًا، فيتكويفرأسمالووشكبًل بمبادئاإلسبلـ لمعامميف،التزامو وفيطريقة،وانتقائو

ألموالو توظيفو المصرؼ،وأساليب داخؿ االجتماعية لممسؤولية متخصصة إدارات وجود ،وضرورة

 البنوؾ في اإلدارية الكوادر قناع وا  توعية وحمايتياوضرورة البيئة عمى المحافظة بأىمية اإلسبلمية

واالىتماـبإجراء،واعتبارذلؾمفأولوياتالمسؤولياتاالجتماعيةالتيتقععمىعاتؽالبنوؾاإلسبلمية

التنمية إحداثىذه في فعالية والوسائؿ الطرؽ أكثر التعرؼعمى أجؿ مف الميدانية العممية البحوث

واإلسراعبيا.

 دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية"." ( بعنوان2017 ىربيد، أبو دراسة ) -2

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمستوىالمسؤوليةاالجتماعيةفيشركةتوزيعكيرباءمحافظات

ودورىافيتحقيؽالميزةالتنافسية.،غزة

المنيجالوصفيالتحميمي استبانة،اعتمدتالدراسة حيثتكوف،وتـجمعالمعموماتباستخداـ

( وعددىـ العامميفبالشركة مفكافة الدراسة موظفا1026ًمجتمع عشوائية،( طبقية اختيارعينة وتـ

منيا.(%74.6)وتـاسترداد،(موظفا280ًبواقع)

و إلىكما أخمصتالدراسة لمشركة االجتماعية المسؤولية موافقةفمستوىتطبيؽأبعاد بدرجة

وليةاالجتماعيةفيتحقيؽالميزةالتنافسية.ؤوتؤثرأبعادالمس،%(63.55متوسطةوبوزفنسبي)
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الخاصةضرورةوصتالدراسةبأ التنافسيةنحوبأبعادتحسيفمجيوداتالشركةلرفعنسبتيا الميزة

و،خفضالتكاليؼ البحثعفمصادرجديدة تكمفةأمفخبلؿ بز،قؿ مستوىرضاواالىتماـ رفع يادة

ةيجابيإفيكوفلمحكومةموقؼوممارساتأيجبو،األخرىالعامميفمفخبلؿالتحفيزالماليوالحوافز

واالىتماـبالبحثالعمميفيمجاؿالميزةالتنافسية.،تجاهالشركاتالتيتتحمؿالمسؤوليةاالجتماعية

ية في تعزيز المسؤولية االجتماعية ( بعنوان "دور البنوك  الفمسطين2017دراسة )جعيدي،  -3

 وانعكاساتيا عمى األداء المالي: بنك فمسطين أنموذجاَ".

،البيئة،ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمدىممارسةبنؾفمسطيفلؤلنشطةالتيتربطالمجتمع

والتعرؼعمىواقع،وعرضأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةوضرورةااللتزاـبيا،الزبائفوالمورديف،العامميف

بيا،تبنيالمسؤوليةاالجتماعيةمفالمنظماتالفمسطينيةالخاصة وأثر،كبنؾفمسطيفودرجةااللتزاـ

تبنيبنؾفمسطيفألبعادالمسؤوليةاالجتماعيةوانعكاسذلؾعمىاألداء.

اإلطارالنظريوالتحميؿالوصفيلم المنيجاالستقرائيفيتحديد فيما،دراسةواعتمدتالدراسة

التنفيذية مفالعامميففيبنؾفمسطيففيالمستوياتاإلدارية الدراسة مجتمع َف الباحث،تَكو  واستخدـ

وىـمديروالفروعوالمكاتبوالمناطؽوالمراقبيف.،(شخصا94ًعينةالمسحالشامؿ،وتكونتمف)

المس فيتعزيز بنؾفمسطيف فيدور قصور إلىوجود فيخمصتالدراسة االجتماعية ؤولية

االجتماعية المسؤولية مجاالت المسؤولية،تطبيؽ مجاالت تطبيؽ بيف ما إيجابي ارتباط ووجود

وأفالبنؾلومساىمةفعالةفيرفاىيةالمجتمعوالتنميةالمستدامة.،االجتماعيةوتحسيفاألداءالمالي

متخصصة دوائر بإنشاء البنوؾ قياـ  بضرورة الدراسة المسؤوليةوأوصت بموضوع ُتْعنى

إسيامات،االجتماعية لتوجيو كافة؛ المؤسسات يضـ االجتماعية لممسؤولية قومي صندوؽ نشاء وا 

 المسؤوليةاالجتماعيةنحوالقطاعاتالميمشةمفأجؿالوصوؿإلىالتنميةالمستدامة.
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من قبل اإلدارة ( بعنوان "واقع المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين 2017دراسة )غبن،  -4

العميا في شركات التأمين العاممة في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر موظفييا".

 أبعادعمىالتعرؼإلىىدفتالدراسة أربعة في االجتماعية المسؤولية ،)االقتصاديةىي:واقع

(شركاتتأميفعاممة7افي)تجاهالموظفيفمفقبؿاإلدارةالعمي(،وجودةالبيئة،القانونيةو،واالجتماعية

ومسجمةفيىيئةسوؽرأسالماؿالفمسطينيةمفوجونظرموظفييا.،فيمحافظةراـاهللوالبيرة

حيثاعتمدتالباحثةفيجمعالمعمومات،استخدمتالدارسةالمنيجالوصفيبأسموبالمسح

ميف.ألت(موظفًافيشركاتا209عددىا)عمىاستبانةوزعتعمىعينةبمغ

في العميا اإلدارة قبؿ مف الموظفيف تجاه االجتماعية المسؤولية واقع أف إلى خمصتالدارسة

فيماكافترتيبواقع،شركاتالتأميفالعاممةفيمحافظةراـاهللوالبيرةمفوجيةنظرموظفييامتوسط

الموظفيف تجاه االجتماعية المسؤولية )كالتالي،أبعاد البعد: ثـ العمؿ بيئة جودة ثـ القانوني البعد

.(البعداالقتصاديوأخيراًاالجتماعي

أوصتالدراسةبزيادةاالىتماـبالموظفيفوتعزيزمبادراتالمسؤوليةاالجتماعيةتجاىيـمفكما

تيفالرووتوفيربرامجلمتخفيؼمف،خبلؿتوفيرنظاـحوافزليـودعـمعنويوماديلمموظفيفالمبدعيف

وتوفيرخدماتدورحضانة،وتوفيرالمسكفليـ،كماؿمسيرتيـالتعميميةإاليوميومساعدةالعماؿعمى

أطفاؿالموظفيف.
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( بعنوان "المسؤولية االجتماعية لمشركات العائمية واإلشكاليات  2016)جعبري،  دراسة -5

 والمقترحات".

الشركاتالعائميةفيمدينةالخميؿبتطبيؽالمسؤوليةىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمدىالتزاـ

االجتماعيةتجاهالعامميف،ومدىالتزاميافيتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةتجاهالمستيمكيف،والمجتمع،

المسؤولية تطبيؽ في العائمية الشركات تواجييا التي اإلشكاليات توضيح إلى ىدفت كذلؾ والبيئة،

الخميؿ،والوصوؿإلىمقترحاتمفأجؿتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةفيىذهاالجتماعيةفيمحافظة

الشركات.

المنيجالوصفي،وتكّوفمجتمعالدراسةمفمدراءورؤساءأقساـالشركاتةحثالباتاستخدمو

تـالعائميةفيمدينةالخميؿ،وكافعددىاعشرةشركاتعائمية،والتييكوففيياخمسوفعامبلفأكثر،و

اتباعأسموبالمسحالشامؿ،حيثتـتوزيعخمسةوثمانيفاستبانة،وتـاستردادثبلثةوثمانيفاستبانة

منيا،كماتـإجراءمقاببلتشخصيةمعسبعةمدراء.

خمصتالدراسةإلىأفااللتزاـبتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةفيالشركاتالعائميةكافمرتفعا،

ع الشركاتتقيـ الشركاتفيوأف  تساىـ كما ومقترحاتيـ، بشكواىـ وتيتـ المستيمكيف، مع طيبة بلقة

التعميم المساعداتوالمنح وتقدـ المجتمع تنمية البحثيمشاريع دعـ وتحرصعمى المجتمع، ألفراد ة

مرتفعة تكاليفيا كانت ف وا  حتى البيئة لتموث إحداثا األقؿ اآلالت تستخدـ الشركات أف كما العممي،

ساىـفياكتشاؼمصادربديمةلمطاقةالبلزمةلمعمؿ.وت

وعيالمجتمعو زيادة مفخبلؿعمؿوالعامميفاقترحتالدراسة االجتماعية، المسؤولية بأىمية

موازنةسنويةعمؿو،وتخصيصقسـخاصبالمسؤوليةاالجتماعيةفيالشركات،ندواتوورشاتتوعوية

لدعـأنشطةالمسؤوليةاالجتماعية.
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( بعنوان " المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية في 2016دراسة ) التميمي،   -6

 محافظة الخميل".

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىواقعتبنيالشركاتالصناعيةلممسؤوليةاالجتماعيةفيمحافظة

َفالخميؿتجاهالعامميفوالمجتمعوالبيئةوالمستيمكيفوالمورديف،واعتمدتالدراسة المنيجالوصفي،وتكو 

عف العامميففييا عدد الخميؿوالذييزيد فيمحافظة العاممة مفالشركاتالصناعية الدراسة مجتمع

أقساـ ورؤساء لمدراء الشامؿ المسح أسموب اتباع وتـ شركة، عشر ستة وعددىا عامبًل، خمسيف

مقاببلتشخصيةمععشرةمدراءعاميفالشركات،مفخبلؿتوزيعاستبانةلجمعالبيانات،وتـإجراء

فيتمؾالشركات.

وخمصتالدراسةإلىأفدرجةتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةفيالشركاتالصناعيةكافمرتفعًا،

،وتبيفارتفاع(0.49)وبانحراؼمعياريبمغ(4.03)حيثبمغالمتوسطالحسابيلمدرجةالكميةلممقياس

ةفيمحافظةالخميؿلممسؤوليةاالجتماعيةتجاهالعامميفوالمجتمعوالبيئةدرجةتبنيالشركاتالصناعي

والمستيمكيفوالمورديف.

 ثقافةبوأوصتالدراسة ونشر الشركات، في االجتماعية مختصلممسؤولية قسـ إيجاد ضرورة

واتوالمؤتمراتالمسؤوليةاالجتماعيةبيفالعامميففيالشركاتمفخبلؿالسماحليـبالمشاركةفيالند

دراجأىداؼالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتالصناعيةفيموازنتياالتخطيطية، ذاتالّصمةبالموضوع،وا 

ونشرالمعموماتالتيتتعمؽبالمسؤوليةاالجتماعيةلمجميور.
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( بعنوان "مدى التزام القطاع المصرفي في أداء مسؤوليتو 2016دراسة )عطا اهلل والفميت،   -7

 غزة". -دراسة تطبيقية عمى المؤسسات المصرفية الفمسطينيةتماعية االج

ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمدىالتزاـالقطاعالمصرفيالفمسطينيفيغزةبأداءالمسؤولية

االجتماعيةتجاهالمجتمعالفمسطيني،والتعرؼعمىأوجووأشكاؿالمسؤوليةاالجتماعيةالتيتقدمياىذه

والتحدياتالتيتواجيياعندتخصيصأمواؿالمؤسسةاالجتماعية،ومعرفةمدىالمساىمةالمؤسسات

التنافسيةبيفمؤسساتالقطاعالمصرفي فيتعزيزمكانتيا الفمسطينية المصرفية لممؤسسة االجتماعية

الموظ جميع مف الدراسة مجتمع َف وتَكو  التحميمي، الوصفي المنيج اتباع تـ حيث فيالفمسطيني، فيف

لمجتمعالدراسة. المؤسسةالمصرفيةفيغزة،وعددىـخمسةعشرموظفًا،وتـاتباعالمسحالشامؿ

شكاليات وا  مستقؿوأوجو كمتغير " االجتماعية المسؤولية أداء " مف وتكونتمتغيراتالدراسة

 التنافسي، الموقع عمى االجتماعية المسؤولية وأثر االجتماعية، تواجيياالمسؤولية التي والتحديات

المؤسسةالمصرفيةالفمسطينيةكمتغيراتتابعة،واستخدـالباحثاالستبانةكأداةلجمعالمعمومات.

مجموعةمفالنتائجكافأىميا:أفلممؤسساتالمصرفيةالفمسطينيةدورإلىخمصتالدراسةو

مبلئياومقترضييابشكؿكبير،وتقوـبتقديـفيتحمميالممسؤوليةاالجتماعيةالتنموية،وأنياتتعاوفمعع

القطاعالخاصبنسبة تجاه تنموية اجتماعية الفمسطينية(%82)مسؤولية المصرفية المؤسسة وتعزز ،

موقعياالتنافسيبيفالمؤسساتالماليةعفطريؽمسؤوليتيااالجتماعيةالتنمويةتجاهالقطاعالخاص.

برامج تنوع بضرورة الدراسة وتنوعوأوصت المؤسسات، تتبعيا التي االجتماعية المسؤولية

زيادة وضرورة الخاص، القطاع فقطعمى تقتصر وال االجتماعية، المسؤولية ليا القطاعاتالتيتقدـ

ةوالبرامجالتوعوية.يالدوراتالتدريب
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بعنوان "تطبيقات المسؤولية االجتماعية في بنك فمسطين وُسبل  ،(2016 دراسة )الشريف،  -8

 تطويرىا".

نحو فمسطيف بنؾ في االجتماعية المسؤولية تطبيقات واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

التيتواجوالمعيقاتكماىدفتإلىتحديدأىـ،والبيئة،والمالكيف،والمجتمعالمحمي،والعامميف،الزبائف

تالمسؤوليةاالجتماعيةفيبنؾفمسطيفوآلياتتطويرىا.تطبيقا

،وجمعتالبياناتمفخبلؿأداةاستبانات،المنيجالوصفيلتصميـالدراسةةالباحثتاستخدم

(9و)،(2دارةالعمياوالبالغعددىـ)ييففياإلمجتمعالدراسةمفالعامميفاإلدارّوفَك تَوَ،وعمؿمقاببلت

(16باإلضافةإلى)،(مفالعامميفغيراإلدارييف72واشتممتالدراسةعمى)،مفالعامميفاإلدارييف

واستخدمتالباحثة،دورا(،الخميؿ،جيةمستفيدةمفنفسالمنطقةفيبنؾفمسطيفلمفروع)بيتلحـ

اإل المستويات في لمعامميف الشاممة اإلالعينة والعامميف  اإلدارييفدارييدارية غير والعامميف والعينة،ف

المبلئمةمفالمستفيديف.

 الزبائفوالعامميفوالمجتمعإلىأف خمصتالدراسة نحو االجتماعية تطبيقاتالمسؤولية درجة

كمابينت،مرتفعةجدامفوجيةنظرالعامميفاإلدارييفوغيراإلدارييف،والمالكيفوالبيئةوالمستفيديف

 خبللووُأنّالدارسة مف يعكس فمسطيف بنؾ في االجتماعية يخصالمسؤولية مكتوب نظاـ يوجد ال

استراتيجيةالبنؾحوؿتطبيقاتالمسؤوليةاالجتماعيةبمجاالتياالمختمفة.

يعكساستراتيجيةو االجتماعية مكتوبمتعمؽبالمسؤولية نظاـ اعتماد بضرورة أوصتالدراسة

المسؤولية تطبيقات حوؿ عنياالبنؾ واإلفصاح يتبناىا التي البنية،االجتماعية مشاريع عمى والتركيز

واالىتماـبالعامميفمفخبلؿالتوازفمابيفالوظيفةوالحياةاليومية،وتحسينيامفأجؿالتنمية،التحتية

كجزءمفتطبيقاتالمسؤوليةاالجتماعيةنحوالعامميففيالبنؾ.،لمموظفيف
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(: المسؤولية االجتماعية لممنظمات تجاه العاممين وأثرىا في مستوى 2015دراسة )الشجاع،   -9

 أدائيم "دراسة ميدانية عمى المصارف الخاصة في مدينة دمشق".

المسؤوليةلمعاييرىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمدىتطبيؽالمصارؼالخاصةفيدمشؽ

العامميف تجاه المسؤ،االجتماعية البشريةوأثر الموارد أداء في لممنظمة االجتماعية حيثناقشت،ولية

العامميف متغير حيث مف االجتماعية المسؤولية التحميمي،الدراسة الوصفي  المنيج الباحث واستخدـ

الظاىرة دمشؽفَوتكو ،لمتعرؼعمى في العاممة المصارؼالخاصة مف الدراسة والتييعمؿ،مجتمع

.واستخدـالباحثاالستبانةلجمعالبيانات،(عامؿ108وتكونتالعينةمف)،عامبلً(1008)ضمنيا

تجاه االجتماعية المسؤولية تمارس دمشؽ في الخاصة المصارؼ أف إلى الدراسة وخمصت

تجاه،متوسطالعامميفبمدىً االجتماعية المسؤولية مدىتطبيؽمعايير رفع بضرورة وأوصتالدراسة

معاييرىافيالمصارؼالخاصةعمومًا.العامميفبجميع

( بعنوان " المسؤولية االجتماعية وأثرىا في الميزة التنافسية لشركات 2015،دراسة )خوجمي -10
 االتصال العاممة في السودان".

تحقيؽالميزةالتنافسيةفيشركاتفيالتعرؼعمىأثرالمسؤوليةاالجتماعيةإلىىدفتالدراسة

المتوقعمفواقعتبنيالمسؤوليةاالجتماعية،االتصاؿالعاممةفيالسوداف العائد ،والتعرؼعمىحجـ

والميزةالتنافسيةداخؿشركاتاالتصاالتالعاممةفيالسودافوأبعادىا.

حيثتـجمعالبياناتمفخبلؿاستبانةوزعتعمى،المنيجالوصفيالتحميمياستخدـالباحث

%(منيا.83وتـاسترداد)،(125عينةحجميا)
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 الدراسة خمصت إلى بيا يؤدي طرؼالمؤسسة مف االجتماعية المسؤولية أبعاد تبني إلىأف

الربحعمىالمدىالبعيد مععمبلئيا،تحقيؽمبدأ عبلقةجيدة يكسبيا مما،مما تحسيفسمعتيا وكذا

وىذايؤىمياالىالمنافسةمعالمؤسساتالكبرى.،تحسيفأدائياالماليعمىالمدىالطويؿإلىيؤدي

و،لىوجودعبلقةإيجابيةبيفالمسؤوليةاالجتماعية)البعداالقتصاديإأيضاًخمصتالدراسةو

التنافسية)الحصةالسوقيةوالبعداإلنساني(وا،والبعداألخبلقي،البعدالقانوني ،والصورةالذىنية،لميزة

والمنافسة(بنسبةتأثيرجزئيبيفالمتغيرات.

 ـ  ،أوصتالدراسةبضرورةالتأكيدعمىتبنيالمسؤوليةاالجتماعيةمفقبؿالشركاتالسودانيةث

ةتسيـفيتعزيزوضعاستراتيجيةواضحل،تعاوفجميعالشركاتالعاممةفيقطاعاالتصاالتوضرورة

والتنسيؽفيمابينيا.المشترؾ،والمجتمع(مفخبلؿالتعاوف،المسؤوليةاالجتماعيةتجاه)البيئة

 بالمَة االنجميزية: الدراسات العربية 1.3.2
 Abo Samra، (2017 "The Effect of Corporate Socialدراسة ) -1

Responsibility on Loyalty According to the Role of Mediators 

(Satisfaction، Trust and Corporate Image) – Form Clients 

Perspective - Case Study: Bank of Palestine- Gaza Strip  " 

إلىتوضيحأثرالمس بنؾفمسطيفؤىدفتالدراسة عمىوالءعمبلء االجتماعية قطاع–ولية

العمبلء، ليةؤوالمنظمة(عمىالعبلقةبيفالمسالثقة،صورةغزة،واختباردورالعوامؿالوسيطة)رضا

االجتماعيةووالءالعمبلء.
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(61المنيجالتحميميالوصفي،وجمعتالبياناتمفخبلؿاستبانةمكونةمف)ةالباحثتاستخدم

،(استبانة384سؤاؿمغمؽ،حيثتـتوزيعاالستباناتعمىجميعالفروعحسبالعينة،حيثتـتوزيع)

ـ و .منيا(353استرجاع)ت

أكبرأثرعمىؤأفالمسإلىخمصتالدراسةو والءالعميؿ،يمييافيذلؾوليةالخيريةكافليا

وليةاألخبلقيةاليوجدؤسةإلىأفالمسثـالقانونيةفاالقتصادية،فيحيفخمصتالدرا،وليةالبيئيةؤالمس

ةإلىأفعامؿالثقةاليوجدلوتأثيرعمىوالءتأثيرعمىوالءالعميؿفيالبنؾ،وخمصتالدراسالي

وليةاالجتماعيةؤدورالوسيطفيالعبلقةبيفالمسرضاءالعمبلءيمعبافا العمبلء،وأفصورةالمنظمةو

مبنؾ.لووالءالعمبلء

والءوليةاالجتماعيةلمالومفأثركبيرعمىزيادةؤرورةاىتماـالقطاعالبنكيبالمسضبوصتالدراسةأ

االجتماعية،العمبلء المسؤولية و:وذلؾمفخبلؿالتركيزعمىتطبيؽأبعاد االقتصادية، خبلقية،األ)

والخيرية،والبيئية(.

كذلؾأوصتالدراسةإلىبذؿالمزيدمفالجيودمفأجؿتحسيفمستوىالمسؤوليةاالجتماعية

لمطبلبالمفخبلؿتقدي دوراتتدريبية فرصةالحصوؿعمىفيلمساعدتيـ؛عاتالجامفيخريجيفـ

يعمفنشاءمثؿىذهالمشارإمفالبطالةفيغزةمفخبلؿلمحدِّساسي أعمؿفيالمستقبؿ،ولعبدورٍ

 وبذؿ التدريبية، البرامجالدورات توفير خبلؿ مف البيئية، المسؤولية مستوى لتحسيف الجيود مف مزيد

 تدوير إعادة تدعـ التي لتشجيعوالمشاريع الحكومة قبؿ مف إلىجيود يحتاج وىذا الطبيعية، الموارد

ةاجتماعيافيالمجتمع.يالبنوؾعمىأفتكوفأكثرمسؤول
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 Assessing the Extent of Awareness and( "EL Ashkar،2016دراسة ) -2

Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) In Achieving 

Competitive Advantage In Commercial Banks Working In Palestine." 

ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةمقدارالوعيعندالبنوؾالتجاريةالعاممةفيفمسطيفنحوممارسة

المسؤوليةاالجتماعيةلمشركات،وكيؼيمكفليذهالممارسةأفتكوفميزةتنافسيةبيفالبنوؾالمتنافسة،

عطاء المسؤوليةوا  وممارسة  تبني في التجارية البنوؾ إداراتمعظـ بيف السائدة المنيجية عف فكرة

االجتماعيةلمشركات.

المنيجالوصفيالتحميمي،وتـجمعالبياناتمفخبلؿاستبانةومقاببلتمعالموظفيفةالباحثتاستخدم

مجتمعالدراسةفَالعاممةفيفمسطيف،وتكو ةفياإلدارةالوسطىوالعميافيجميعالبنوؾالتجاريالعامميف

توزيعاالستبانةعمييـ،وتــت(موظفا202ًنتمف)تكو ،وتـاختيارعينةعشوائية(موظفا463ًمف)

.منيا(137استرجاع)

التجو البنوؾ أف إلى الدراسة عاؿٍخمصت مستوى لدييا الفمسطينية واإلدراؾارية الوعي مف

يجابي إركات،الذيبدورهيكوفلوتأثيرجتماعيةلمشبالمسؤوليةاال فيتحقيؽالميزةالتنافسية،كماتقـو

الجمعيات ودعـ المحتاجيف، ومساعدة والتعميـ، الصحة مجاؿ في مختمفة أنشطة لدعـ بالتبرع البنوؾ

 قصارى البنوؾ وتبذؿ المحمي، االقتصاد دعـ عمى البنوؾ وتعمؿ جيدىاالخيرية، فيلتكوف شفافية

لم معموماتيا عف شكاوالكشؼ وتتابع كما والمجتمع، مفىعمبلء جزءًا وتعتبرىا العمبلء واقتراحات

المسؤوليةاالجتماعيةلمشركات.

أ ـ  بث وصتالدراسة مفمزيد مفذويإجؿأباستراتيجياتالتوظيؼمفاالىتماـ شراؾاألفراد

والعمؿعمىتطوير،االحتياجاتالخاصة التبرعلمجمعياتالخيريةواألسرالمحتاجة، مفزيادة والبد
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مزيدمفاالىتماـألىداؼالعامة،والعمؿعمىبذؿمفأجؿتحقيؽا؛التعاوفمعالحكومةوالمنافسيف

،بالبيئة اتأنظمةالمعاشزمفالتموث،إضافةإلىتعزيالحدّمفخبلؿوالعمؿعمىالمحافظةعمييا

.وتحسينياوالتأميف

 The imoact of Corporate Social Responsibility" (Mehjez،2016دراسة ) -3

on Banking Brand's Image in Gaza Strip ( Employee's 

Prespective)."" 

 لمبنوؾعمىالصورة االجتماعية إلىقياستأثيرالمسؤولية الدراسة لمعبلمةاىدفتىذه لذىنية

فيا الباحثلتجارية حيثاستخدـ الدراسةقطاعغزة، واستخدـ،المنيجالوصفيالتحميميفيتصميـ

دارةالعمياوالوسطىفيقطاعالبنوؾفي(مديرافياإل184عاستبانةعمى)المنيجالكميمفخبلؿتوزي

لممجتمع شاممة عينة عمى استبانة توزيع حيثتـ )،غزة، استرداد استبانة151وتـ و( أظيرتمنيا،

التجاريةعمىالصورةالذىنيةلمعبلمةيجابي إثيرٌلياتأفالعوامؿالرئيسيةلممسؤوليةاالجتماعيةالنتائجأ

أ النتائج وأظيرت غزة، قطاع في الموظفيفلمبنوؾ تجاه االجتماعية لممسؤولية الحسابي المتوسط ف

%(،كمابمغالمتوسط4.21العمبلء)%(،وبمغالمتوسطالحسابيلممسؤوليةاالجتماعيةتجاه4.04)

( االقتصادي لمبعد ا4.08الحسابي المتوسط وبمغ )%( القانوني لمبعد البعد4.22لحسابي أما ،)%

)األ الحسابي المتوسط فبمغ لمبنوؾ4.07خبلقي االجتماعية لممسؤولية الحسابي المتوسط وبمغ ،)%

(4.11.)%

المسؤوليةاالجتماعيةمفخبلؿلمصرفيبصورةكبيرةبضرورةاىتماـالقطاعابوأوصتالدراسة

رؤ الوية حوؿ واضحة واألخبلقية،مياـ والقانونية االقتصادية تحتويعمىاألبعاد االجتماعية مسؤولية

دارةالعميا.اإلتاجتماعاومناقشةىذهالخططفي
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 جنبية:الدراسات األ 3.3.2
 Corporate Social Responsibility of("Muhammad، 2016دراسة ) -1

Commercial Bank in Bangladesh: A Comparative Study on 

Nationalized and Private Banks" 

إلىالتزودبفيـعميؽعففوائدالمسؤوليةاالجتماعيةلممنظماتومعرفةالخطواتدراسةىدفتال

اؾالمصرفييفواألشخاصالمتعمقيفوكذلؾتحديداالختبلفاتبيفمستوىإدر،المتخذةمفقبؿالمنظمة

،بأنشطةالمسؤوليةاالجتماعيةالتجاريةالخاصةوالوطنية أنشطةبياومعرفةالمجاالتالرئيسيةالتيتقـو

والخاصة البنوؾالمؤممة لمشركاتمف االجتماعية المسؤولية،المسؤولية فيأنشطة المساىمة ومقارنة

طنية.االجتماعيةبيفالبنوؾالخاصةوالو

بنغبلدشفَتكو  في والوطنية الخاصة التجارية البنوؾ مف الدراسة عينة،مجتمع تمثمت فيما

(بنوؾمفالبنوؾالتجاريةالوطنيةوالخاصة،بنكافخاصافوبنكافوطنياف،وبعدىاتـ4الدراسةمف)

وتـاستخداـاالستبانةكأداةلجمعالبيانات.،أخذعينةعشوائيةمفكبلالمجموعتيف

خمصتالدراسةإلىأفالبنوؾالخاصةوالوطنيةتحاوؿتضخيـمساىمتياوفقاألدائيا،أيأفو

البنوؾتعمؿعمىالمساىمةفيأنشطةالمسؤوليةاالجتماعية،ولكفليسكمايجببناًءعمىاإليرادات

المتزايدةلدييا.

 ـ  زيادمساحةالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتمفقبؿالبنوؾمفخبلؿتخفيؼبأوصتالدراسةث

الفقر الصحية،حدة الخيرية،والتعميـ،والرعاية ضحايا،واألنشطة لدعـ صندوؽ إنشاء عمى والعمؿ

مفبجديةفيكيفيةاستعادةصوررفتنظأويتعيفعمىالبنوؾ،الكوارثالطبيعيةمفقبؿالبنوؾ تيا
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مفخبلؿالتعاوفوالتشاورمعالمجتمعالمحميفيقضاياالصحة،خبلؿالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركات

ىذهالقضاياميمةفيىذهالمناطؽ.ف أل؛والسبلمة

 The Effect of Dimensions of (: ",2014Nochai & Nochaiدراسة ) -2
Corporate Social Responsibility on Consumers’ Buying Behavior in 

Thailand: A Case Study in Bangkok" 

لمشركات االجتماعية المسؤولية أبعاد معرفة ىو الدراسة ىذه لمؤسسات (CSR) الغرضمف

 المستيمكيف شراء سموؾ عمى تأثير ليا التي لجمعاألعماؿ االستبيانات توزيع تـ حيث بانكوؾ. في

مفالمستيمكيفباستخداـأخذالعيناتالراحةمفمجتمعالمستيمكيففيبانكوؾ.(414)البياناتمف

واستخدـالباحثافالمنيجالوصفيلتصميـالدراسةوالمنيجالكميلجمعالبيانات.يتـاعتمادأبعادكاروؿ

ىيالمسؤولياتاالقتصاديةوالقانونيةواألخبلقيةوالخيرية.ووجدتالنتائجأفلممسؤوليةاالجتماعيةوالتي

المسؤولية تمييا المستيمكيف، الذييؤثرعمىسموؾشراء األكثرأىمية ىيالبعد القانونية المسؤولية

ف عمىاألخبلقية. الخيرية حصمتالمسؤولية االقتصادعمىمتوسطحسابيبيفاألأيما يمييا ثـبعاد ية

.خبلقيةثـالقانونيةمفحيثالمسؤوليةاالجتماعيةبيفعينةالدراسةاأل

 الحالية عن الدراسات السابقة: الّدراسةما يميز  3.3.2
 -برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل)تتميزالدراسةفيموضوعيا

معرفة،(اإلشكاليات وسبل تطويرىا خبلؿ بمف التزاـ أمدى تجاه االجتماعية المسؤولية صحابرامج

المسؤوليةاالجتماعيةبأبعادومدىاىتماميا،المصالح)الموظفيف،المعتمديف،المجتمع،البيئة،والتنمية(

الخميؿل محافظة في العاممة إل،مبنوؾ والتعرؼ بتطبيقياشكالياتاإلى  إيجاد،المتعمقة عمى والعمؿ

برامجوأبعادمجاالتسبةوسبؿتطويرىامفخبلؿتقديـبعضالمقترحاتمفأجؿتحسيفالحموؿالمنا

الجياتذاتاالختصاص.إلىالمسؤوليةاالجتماعية
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حيثتعتبرىذهالدراسةمكممةلماجاءتبوالدراساتالسابقة،ومفخبلؿالنظرفيالدراسات

حيثسعىالباحثلبلستفادةواالطبلعالسابقة مفىذابحثوفيمفالدراساتالسابقةالعمميةعمييا ،

حيثتـاالستفادةمفىذهالدراسات،والكتبوجميعبخبلؿتعميؽالمعرفةالعمميةلممسؤوليةاالجتماعية،

زاـالبنوؾتجاهالتب،واىتمتالدراسةيجيةفيجمعالبياناتأوتحميمياالمنوالمراجعفياإلطارالنظري،

التنميةالتيغفمتعنياالكثيرمفالدراساتالسابقة.

ومدراء،مدراءونوابيـالكماتميزتالدراسةبأخذعينةشاممةمفمجتمعالدراسةالذيتكوفمف

 المجاالت جميع الدراسة شممت كما الخميؿ، محافظة في العاممة لمبنوؾ سؤوليةلممواألبعادالمكاتب

القطاعاتالتيكؿ فيمحافظةالخميؿ،وجمعتسبلميةوالتجاريةة،وشممتجميعالبنوؾاإلاالجتماعي

سموباستبانةوتحميؿالمحتوىلموثائؽالمتوفرةةفيفمسطيف،كمااستخدـالباحثأتيتـبياالبنوؾالعامم

.عفالبنوؾفيمحافظةالخميؿ
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 : تمييد 3-1
نوؾبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيالبعمىالتعرؼقيؽىدؼىذهالدراسةوىوتحمفأجؿ

اإل الخميؿ محافظة في التطويرالعاممة الفصؿ،شكالياتوسبؿ ىذا تضمف قاـفقد الذي المنيج

الباحثباتباعوفيىذهالدراسة،مفحيثوصؼمجتمعالدراسةوالطريقةالتيتـاختيارالعينةبيا،

كماومنيجيةجمعالبيانات،وبياناتالدراسة،،تباعيافيإعدادىاوالطرؽالتيتـاالدراسةيـوتصم

مفصبًلأَلداةالدراسةوصدقياوثباتيا،وكذلؾِإجراَءاتالدراسة والمعالجةاإلحصائية،يعطيوصفًا

التياستخدمياالباحثفياستخبلصنتائجالدراسةوتحميميا.

 :تصميم الدراسة 3-2
الوصفي المنيج الباحث الدراالتحميمياستخدـ الدراسة،لتصميـ ىذه لطبيعة لمناسبتو سة

الم عمى لمحصوؿ يستخدـ الذي المنيج ىو الوصفي عموماتلوصؼخصائصالمشكمةوالمنيج

 (Sekaran & Bougie, 2016) وفيمو ، مع يتفؽ 2108دراجي)دراسةوىذا ودراسة بوأ(،

2102ىربيد) ودراسة غبف)2102جعيدي)(، ودراسة جعبري)2102( ودراسة ودراسة2106(، ،)

والفميت)2106التميمي) اهلل عطا ودراسة الشريؼ)2106(، ودراسة ودراسة2106(، ،)

.(2101(،ودراسةخوجمي)2101الشجاع)

 :بياناتمنيجية جمع ال 3-3
الباحث الكمياستخدـ Quantitative Method))المنيج الكمية البيانات خبلؿلجمع مف

االستبانةعمىتشمؿوواستردادىافيالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿعمىالمبحوثيفتوزيعاالستبانة

.(فقرة65)
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  :بيانات الدراسة 3-4
 :تشتمؿبياناتالدراسةعمىنوعيفىما

 البيانات الثانوية:

منياالسابقةواالستفادةاتالدراسبياناتتوظيؼعميياالباحثنتيجةوتشمؿالبياناتالتيحصؿ

ومنيا:فيمايتعمؽبموضوعالدراسة

 وذلؾمفخبلؿاالستعانةبكؿالبحوثوالالمكتبات العممية دراساتوالكتبالمتوفرة،مفأجؿ:

مفكتبأ واألجنبية العربية المراجع الموضوعمفخبلؿ المعموماتحوؿ بحوثو،دراساتوخذ

 جبلتومقاالت.وم،رسائؿ

  لماليامفأىميةفيمواكبةالتطورات؛اإللكترونيةالمواقععمىعتماداالتـ:اإللكترونيةالمواقع

ومختمؼالوثائؽالتيتحتوي،التقاريروالمنشوراتو تدالمستمرلممعمومايةوكذلؾالتجدالتكنولوجي

 عمىالمعموماتذاتالصمةبموضوعالدراسة.

 األوليةلبيانات ا : 

االستبانة.استخداـوتشمؿالبياناتالتيحصؿعميياالباحثمفخبلؿ

 :الدراسة وعينة مجتمع 3-5
محافظةفيالعاممةمبنوؾومدراءالمكاتبل،مدراءونوابالمدراءيتكوفمجتمعالدراسةمفجميع

)الخميؿ عددىـ ونوابالمدراء،(65والبالغ المكاتب،المدراء عددىا)ومدراء بنؾ12والبالغ بموجب(

وىي)بنؾفمسطيف،والبنؾالوطني،وبنؾ(2019الفمسطينية)سمطةالنقدإحصائياترسميةصادرةعف

لمتجارة اإلسكاف وبنؾ عماف، القاىرة وبنؾ العربي، والبنؾ الصفا، ومصرؼ الفمسطيني، االستثمار

اإلسبل والبنؾ القدس، وبنؾ األردف، وبنؾ والبنؾوالتمويؿ، العربي، اإلسبلمي والبنؾ الفمسطيني، مي
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)ردني(األىمياأل واسترداد المسحالشامؿ، عينة استخداـ وتـ ،61( نسبتو أيما استبانة،  )94)%،

(توزيعأفرادالعينةحسبمتغيراتالدراسة:7ويبيفالجدوؿ)

متغيراتالدراسة(توزيعأفرادالعينةحسب7جدوؿرقـ)

 النسبة المئوية العدد البدائل المتَيرات

 %87 53ذكر الجنس
 %13 8نثىأ

 العمر
 %15 9سنة30أقؿمف

 %39 24سنة39إلى30مف
 %36 22سنة50إلى40مف

 %10 6سنة50أكثرمف

 المؤىل العممي

 %0 0الثانويةالعامة

 %89 54بكالوريوس

 %11 7ماجستير

 %0 0دكتوراه

 المسمى الوظيفي

 %36 22مديرفرع

 %33 20نائبمدير

 %31 19مديرمكتب

 الخبرة العممية

 %10 6سنوات5أقؿمف

 %16 1010سنواتوأقؿمف5مف

 %43 1526سنواتوأقؿمف10مف

 %7 204وأقؿمفسنة15مف

 %25 15فأكثرسنة20مف

 نوع البنك
 %82 50بنؾتجاري

 %18 11بنؾإسبلمي
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 أداة الدراسة: 3-6
 بعد االستبياف تصميـ السااالطبلعتـ الدراسات مف مجموعة الصمةعمى ذات والمراجع بقة

مفاألقسمو األولاففييتكوفاالستبيحيث،بالموضوع الخصائصمفمجموعة التيتوضح سئمة

،العمميةالخبرة،الوظيفيالمسمى،العمميالمؤىؿ،العمر،الجنس):وىيلمعامميففيالبنوؾديمغرافيةال

(.البنؾنوع

،االجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتيتكوفمففقراتاالستبيافالتيتتعمؽبفالقسم الثانيأما

:المحاورالتاليةإلىافيأبعاداالستبوتـتقسيـ

.الموظفيفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية:المحور األول

.المعتمديفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية:المحور الثاني

.المجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية:المحور الثالث

.البيئةتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية:الرابعالمحور 

.التنميةتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية:المحور الخامس

وتـتقسيـاالجتماعيةالمسؤوليةأبعاديتكوفمففقراتاالستبيافالتيتتعمؽبفالقسم الثالثأما

 :المحاورالتاليةإلىافيأبعاداالستب

.االقتصاديالبعدخبلؿمفاالجتماعيةالمسؤوليةتبني:المحور األول

.القانونيالبعدخبلؿمفاالجتماعيةالمسؤوليةتبني:المحور الثاني

.األخبلقيالبعدخبلؿمفاالجتماعيةالمسؤوليةتبنيالمحورالثالث:
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.الخيريالبعدخبلؿمفاالجتماعيةالمسؤوليةتبني:الرابعالمحور



المسؤوليةبرامجتواجوالتيإلشكالياتمففقراتاالستبيافالتيتتعمؽباالقسم الرابعفيمايتكوف

.االجتماعية

بوالقسم الخامس تتعمؽ التي االستبياف فقرات مف المسؤوليةبرامجلتطويرمقترحاتيتكوف

.االجتماعية

  :صدق األداة 3-7
المحكميفكمافيالممحؽلمتحقؽمفصدؽأداةالدراسة،تـعرضاالستبانةعمىمجموعةمف

الدراسةومفناحيةأخرىتـ،(2رقـ) نتائجمعامؿاالرتباطبيرسوفاستخراجبالتحقؽمفصدؽأداة

(Pearson correlation لؤلداة، الكمية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة إعادةثـ(

كمافيالجدوؿ،،حتىخرجتاالستبانةفيشكمياالنيائييااآلخرحذؼبعضوصياغةبعضالفقرات،

.(8)رقـ

(لمصفوفةارتباطفقراتأداةPearson correlationنتائجمعامؿاالرتباطبيرسوف)(8)رقـجدوؿ
الدراسةمعالدرجةالكميةلؤلداة

الداللة  قيمة )ر( الفقرات
الداللة  قيمة )ر( الفقرات اإلحصائية

 اإلحصائية
1.  0.5110.00011 0.6630.000
2.  0.4230.00111 0.5120.000
3.  0.3800.00316 0.6390.000
4.  0.5000.00012 0.5390.000
5.  0.3960.00218 0.4350.000
6.  0.3240.01119 0.5000.000
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7.  0.4700.00011 0.6660.000
8.  0.3070.01610 0.4520.000
9.  0.4980.00012 0.5580.000
10.  0.5920.00011 0.6740.000
11.  0.5180.00011 0.6230.000
12.  0.5660.00011 0.5810.000
13.  0.3000.01916 0.7420.000
14.  0.4650.00012 0.4490.019
15.  0.6310.000480.4280.001
16. 0.4780.000490.5370.003
17. 0.5710.000500.3360.047
18. 0.3990.001510.2700.036
19. 0.4610.000520.3160.037
20. 0.3740.000530.7780.000
21. 0.2990.019540.3020.018
22. 0.6170.000550.3300.009
23. 0.4820.000560.6270.000
24. 0.4820.000570.5990.000
25. 0.4470.000580.4570.000
26. 0.4470.000590.4950.000
27. 0.6120.000600.4850.000
28. 0.4270.001610.4230.000
29. 0.5240.000620.5300.000
30. 0.5530.000630.5420.000
31. 0.4600.000640.6320.000
32. 0.562650.6590.000
33. 0.522
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أفجميعقيـارتباطالفقراتمعالدرجةالكميةلممقياسدالةإحصائيا،مما(8)يتضحمفالجدوؿ

لمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجيشيرإلىاالتساؽالداخميلفقراتالمقياسوأنياتشترؾمعافيقياس

.التطويروسبؿاإلشكاليات-الخميؿمحافظةفيالعاممة

 :ثبات األداة 3-8
معادلة)ثباتاالتساؽالداخميلفقراتاألداةمعامؿتـاستخداـ،الدراسةلمتحقؽمفثباتأداة

الدراسةعينةعمى(الثباتكرونباخألفا باإلضافةإلىالدرجة،الدراسةفيكؿمجاؿمفمجاالتأداة

(:9الكميةكماىوموضحفيالجدوؿ)

كرونباخألفالمجاالتأداةالدراسة(معامؿالثبات9جدوؿرقـ)

قيمة معامل الثبات ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

250.910 مجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعية
200.920 أبعادالمسؤوليةاالجتماعية

100.891اإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية
100.910االجتماعيةمقترحاتلتطويربرامجالمسؤولية

 0.940 65الدرجة الكمية ألداة الدراسة
مرتفعة،حيثبمغتقيمةمعامؿالثباتة(أفدرجةثباتأداةالدراسةالكمي9يبلحظمفالجدوؿ)

عندالدرجةالكمية،أيأفأداةالدراسةالمستخدمةقادرةعمىاسترجاعمانسبتو(0.940)ألفاكرونباخ

أخرى(94.0%) مرة وتوزيعيا استخداميا إعادة تـ لو فيما الحالية البياناتوالنتائج العينةمف عمى

كرونباخألفالممؤشراتالسموكيةالدالةعمىأيفيحالةإعادةالقياس،وبمغتقيمةمعامؿالثباتنفسيا؛

كرونباخ(%91)االجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالت الثبات معامؿ قيمة وبمغت لممؤشرات، ألفا

الد السموكية عمى ألفا،(%92)االجتماعيةالمسؤوليةأبعادالة كرونباخ الثبات معامؿ قيمة وبمغت

وبمغتقيمة،(%89)االجتماعيةالمسؤوليةبرامجتواجوالتياإلشكالياتالةعمىلممؤشراتالسموكيةالد
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االجتماعيةالمسؤوليةبرامجلتطويرمقترحاتالةعمىمعامؿالثباتكرونباخألفالممؤشراتالسموكيةالد

معامبلتالثباتالمستخرجةليذاالمقياسمناسبةوتفيألغراضالدراسة.د،وتع(91%)

 :متَيرات الدراسة 3-9
.الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامج:المتَير المستقل -أوال

.الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾتطويروسبؿاإلشكاليات:المتَير التابع -ثانيا

المتَيرات الوسيطية -ثالثا الجنس): العمر، العمميالمؤىؿ، الوظيفيالمسمى، العمميةالخبرة، نوع،

.(البنؾ

 المعالجة اإلحصائية:  .3-1
إلىالحاسوبالباحثبعدجمعبياناتالدراسة،قاـ وقدتـإدخاليا،بمراجعتياتمييداإلدخاليا

رقمية إلى المفظية اإلجابات بتحويؿ أي معينة، أرقامًا بإعطائيا لمحاسوب مقياس لكرت)حسب

الممارسة(الخماسي درجة عمى حيثأعطيتاإلجابة )5)بشدةوافؽأكالتالي:، أوافؽ درجات، )4)

اإل(3)محايد،درجات درجات، اف(،درجت)أعارضجابة بشدةأعارضواإلجابة أعطيت درجة)فقد

.(واحدة

 لمبيانات، البلزمة اإلحصائية المعالجة تمت واالنحرافاتووقد الحسابية األوساط استخراج تـ

لم لممجاالت،المعيارية فحصفقراتوالدرجاتالكمية تـ تحميؿفرضياتوقد اختبار باستخداـ الدراسة

األحادي والثباتOne Way ANOVA)التبايف الصدؽ ولقياس الثبات،(، معادلة استخداـ تـ فقد

(ومعامبلتاالرتباطبيرسوفبيفالفقراتوالدرجاتالكميةليا،وذلؾAlphaCronbachكرونباخألفا)

اإلحصائية .SPSSباستخداـالحاسوبوبرنامجالرـز
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:نموذج الدراسة 3-11


(نموذجالدراسة3الشكؿرقـ)

 

 ةعابتالمتَيرات ال                              المتَيرات المستقمة                     

 

 

 

 

 

 

 



 :المتَيرات الوسيطية

الجنس) العمر، ،العمميالمؤىؿ،

الوظيفيالمسمى ،العمميةالخبرة،

 (البنؾنوع

 

 

المسؤوليةبرامج
العاممةلمبنوؾاالجتماعية

 الخميؿمحافظةفي

 

التطويروسبؿاإلشكاليات
محافظةفيالعاممةلمبنوؾ

 الخميؿ



 

 

 

 

 

 لفصل الرابعا

 :تمييد  1.4

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.4
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 :تمييد  1.4
موضوعالدراسةحوؿالباحثالنتائجالدراسة،التيتوصؿإلييتضمفىذاالفصؿعرضا

(،التطوير وسبل اإلشكاليات -الخميل محافظة في العاممة لمبنوك االجتماعية المسؤولية برامج:)وىو

 استجابة خبلؿ مف المتغيرات مف كؿ عبلقة البياناتالمبحوثيفوبياف وتحميؿ الدراسة، أداة عمى

 متوسطاتاستجابة درجة تحديد يتـ وحتى عمييا. الحصوؿ تـ التي اعتمادالمبحوثيفاإلحصائية تـ

:اآلتيالمقياسالوزني

(المقياسالوزني10جدوؿرقـ)

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي

 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33

 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67

 مرتفعة 100% -% 73.5 3.68-5.00

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.4


برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في مدى التزام  ما: األولالنتائج المتعمقة بالسؤال  1.2.4

محافظة الخميل تجاه )الموظفين، والمعتمدين، والمجتمع، والبيئة، والتنمية(؟

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

النسبي المبحوثيفالستجاباتوالوزف عف تعبر برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك مدى التزام التي

(11والجدوؿ)،العاممة في محافظة الخميل تجاه )الموظفين، والمعتمدين، والمجتمع، والبيئة، والتنمية(

يوضحذلؾ:
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الحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ(المتوسطات11جدوؿرقـ)
مدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿ.

 

المتوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

 مرتفعة 80.4 0.53 4.02.الموظفيف:المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالمحور األول

 مرتفعة 86.4 0.44 4.32:المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالمعتمديف.المحور الثاني

 متوسطة 72.8 0.71 3.64.:المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالمجتمعالمحور الثالث

 مرتفعة 77.6 0.65 3.88:المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالبيئة.المحور الرابع

 مرتفعة 78.2 0.53 3.91.:المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالتنميةالمحور الخامس

 مرتفعة 79 0.42 3.95 الدرجة الكمية

( الجدوؿ مف 11ويبلحظ يعبر الذي عف( التزاـ لمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجمدى

(%79.0بمغ)قدلمدرجةالكميةالوزفالنسبيوكافبمغدرجةمرتفعةأّنو،الخميؿمحافظةفيالعاممة

.(0.42وانحراؼمعياري)

ورأىميةبوزفنسبي(أكثرالمحاالمعتمديفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةحيثكافالمحور)

وتبله0.44وانحراؼمعياري)،%(86.4) ،)( ،(الموظفيفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةالمحور

( نسبي )،%(80.4بوزف )وتبله(،0.53وانحراؼمعياري تجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةالمحور

لمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةالمحور)(،وتبله0.53،وانحراؼمعياري)%(79.2بوزفنسبي)،(التنمية

)،(البيئةتجاه نسبي )،%(77.6بوزف معياري أقؿ0.65وانحراؼ وكاف أىمية(، محور)محور

.(0.71%(وانحراؼمعياري)72.8بوزفنسبي)،(المجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية
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 فؤي العاممؤة لمبنؤوك االجتماعيؤة المسؤؤولية برامج التزام مدى ما: الفرعي األولالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟الموظفين تجاه الخميل محافظة

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتوالوزفالنسبي

يوضحذلؾ:(12والجدوؿ)الموظفيفتجاهالخميؿمحافظةفي

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ(12جدوؿرقـ)
مدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالموظفيف،مرتبةحسب

.األىمية

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

.لمعامميفظروؼعمؿمبلئمةمثؿ:)اإلضاءة،والتيوية(يوفرالبنؾ
 مرتفعة 86.8 0.68 4.34

األمف وزيادة لمحافظعمييـ العامميف التعسفيمع البنؾالفصؿ يتبع ال
 مرتفعة 80.8 0.78 4.04 .الوظيفي

يقدـالبنؾنظاـأجرومكافأةعادؿكجزءمفمسؤوليتواالجتماعيةتجاه
 مرتفعة 79 0.91 3.95.العامميف

تراعيبرامجالبنؾالتفاوتفيقدراتومواىبالعامميفعفطريؽمنح
 مرتفعة 78.2 0.86 3.91 .الحوافزالماديةوالمعنوية

يساىـالبنؾفيبرامجاجتماعيةلمعامميفخارجنطاؽالعمؿمثؿمراكز
 مرتفعة 78.2 0.74 3.91 .الترفيوواألندية

 4.02 الدرجة الكمية

 

 مرتفعة 80.4 0.53

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىعف(الذييعبر12ويبلحظمفالجدوؿ)

،الموظفيفتجاهالخميؿمحافظةفي مرتفعةقد درجة النسبيوكاف،بمغ الوزف الكمية لمدرجة بمغقد

.(0.53انحراؼمعياري)بو،(80.4%)
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أكثر،(والتيويةاإلضاءة،:مثؿمبلئمةعمؿظروؼلمعامميفالبنؾيوفرحيثكانتالفقرة)

كانتالفقرة0.68وانحراؼمعياري)،%(86.8الفقراتأىميةبوزفنسبي) بينما فيالبنؾيساىـ)(،

أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي،(واألنديةالترفيومراكز:مثؿ،العمؿنطاؽخارجلمعامميفاجتماعيةبرامج

ومواىبقدراتفيالتفاوتالبنؾبرامجتراعي(،وكذلؾالفقرة)0.74وانحراؼمعياري)،%(78.2)

(.0.86وانحراؼمعياري)،%(78.2بوزفنسبي)،(والمعنويةالماديةالحوافزمنحطريؽعف،العامميف



 فؤي العاممؤة لمبنؤوك االجتماعية المسؤولية برامج التزام مدى ما: الفرعي الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال 

 ؟ المعتمدين تجاه الخميل محافظة

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتوالوزفالنسبي

يوضحذلؾ:(13والجدوؿ)المعتمديفتجاهالخميؿمحافظةفي

حوؿ،المبحوثيفالستجابات،والوزفالنسبيالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(01)رقـجدوؿ
مرتبةحسب،المعتمديفتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدى

األىمية.

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

مسؤوليتو مف كجزء المعتمديف ومقترحات بشكاوى البنؾ ييتـ
.االجتماعية

 مرتفعة 87.4 0.58 4.37

 مرتفعة 87.2 0.65 4.36 .يقيـالبنؾعبلقاتطيبةمعالمعتمديف

الخدماتالمقدمةمراعاةتحرصبرامجالبنؾعمى بجودة االىتماـ
.لرغباتالمعتمديف

 مرتفعة 86.8 0.57 4.34
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يراعيالبنؾظروؼالصحةوالسبلمةفيمنشآتوبمايضمفصحة
 .وسبلمةالمعتمديف

 مرتفعة 85.8 0.52 4.29

 مرتفعة 84.8 0.56 4.24 .يقدـالبنؾأحدثالوسائؿوالطرؽلتقديـالخدماتلممعتمديف

 مرتفعة 86.4 0.44 4.32 الدرجة الكمية


العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىعفالذييعبر،(13ويبلحظمفالجدوؿ)

بمغقدلمدرجةالكميةالوزفالنسبيوكاف،بمغدرجةمرتفعة،أنوقدالمعتمديفتجاهالخميؿمحافظةفي

.(0.44انحراؼمعياري)بو،(86.4%)

 ،(االجتماعيةمسؤوليتومفكجزءالمعتمديفومقترحاتبشكاوىالبنؾييتـ)حيثكانتالفقرة

البنؾيقدـ(،بينماكانتالفقرة)0.58وانحراؼمعياري)،%(87.4أكثرالفقراتأىميةبوزفنسبي)

وانحراؼ،%(84.8أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(لممعتمديفالخدماتلتقديـوالطرؽالوسائؿأحدث

(.0.56معياري)

 فؤي العاممؤة لمبنؤوك االجتماعية المسؤولية برامج التزام مدى ما: الفرعي الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟ المجتمع تجاه الخميل محافظة

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتوالوزفالنسبي

يوضحذلؾ:(14والجدوؿ)المجتمعتجاهالخميؿمحافظةفي

حوؿالستجاباتالمبحوثيفالوزفالنسبيوالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(01)رقـجدوؿ
،مرتبةحسبالمجتمعتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدى

.األىمية
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

لجميع الدعـ تقديـ عمى لمبنؾ االجتماعية المسؤولية تحرصبرامج
 مرتفعة 78.6 0.72 3.93 .القطاعاتالفمسطينية

البنؾبتقديـالمساعداتوالمنحالتعميميةألفرادالمجتمع مرتفعة 76.2 0.91 3.81 .يقـو

حثالعمميفيتحرصبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾعمىدعـالب
 مرتفعة 73.6 0.82 3.68 .بحاثالجامعاتومراكزاأل

يديالعاممةالعاطمةعفالعمؿلخفضظاىرةالبطالةيساىـبتشغيؿاأل
 متوسطة 70.2 0.88 3.51 .والفقر

 متوسطة 65.8 0.97 3.29 .يساىـالبنؾبإنشاءالمدارسوالمراكزالصحية

 متوسطة 72.8 0.71 3.64 الدرجة الكمية

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىعف(الذييعبر14ويبلحظمفالجدوؿ)

بمغقدلمدرجةالكميةالوزفالنسبيوكاف،بمغدرجةمتوسطة،أنوقدالمجتمعتجاهالخميؿمحافظةفي

.(0.71انحراؼمعياري)بو،(72.8%)

القطاعاتلجميعالدعـتقديـعمىلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجتحرصيثكانتالفقرة)ح

كانتالفقرة0.72وانحراؼمعياري)،%(78.6أكثرالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(الفمسطينية بينما ،)

البنؾيساىـ) )،(الصحيةوالمراكزالمدارسإنشاءفي نسبي بوزف أىمية الفقرات ،%(65.8أقؿ

(.0.97وانحراؼمعياري)
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 فؤي العاممؤة لمبنؤوك االجتماعيؤة المسؤؤولية برامج التزام مدى ما: الفرعي الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟البيئة تجاه الخميل محافظة

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتوالوزفالنسبي

يوضحذلؾ:(15والجدوؿ)البيئةتجاهالخميؿمحافظةفي

حوؿالستجاباتالمبحوثيفوالوزفالنسبيالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(01)رقـجدوؿ
،مرتبةحسبالبيئةتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدى

األىمية:

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 .الخاصةبالحفاظعمىالبيئةواألنظمةيتقيدالبنؾبالقوانيف
 مرتفعة 80.2 0.75 4.01

عمىحمايةيحافظساسأقامةفروعوومبانيوعمىيحرصالبنؾعمىإ
مرتفعة 80.2 0.84 4.01 .البيئة

 البنؾ إلىيسعى قامةدعـ البيئةوا  حماية في تساىـ التي المشاريع
 مرتفعة 76.2 0.79 3.81 كشرطمفشروطالدعـ.

 خطط بعمؿ البنؾ حاالتطوارئيقـو في الدعـ وتقديـ لممساعدة
 مرتفعة 76.2 0.86 3.81 .الكوارثالطبيعية

 في البنؾ في االجتماعية المسؤولية برامج إتساىـ التسويؽنجاح
 مرتفعة 75.6 0.77 3.78.خضراأل

 مرتفعة 77.6 0.65 3.88 الدرجة الكمية
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العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىعف(الذييعبر15ويبلحظمفالجدوؿ)

قدالبيئةتجاهالخميؿمحافظةفي أنو مرتفعة، درجة النسبيوكاف،بمغ الوزف الكمية لمدرجة بمغقد

.(0.65)قدرهانحراؼمعياريب،(77.6%)

( أكثرالفقرات،(البيئةعمىبالحفاظالخاصةواألنظمةبالقوانيفالبنؾيتقيدحيثكانتالفقرة

بوزفنسبي) وانحراؼمعياري)80.2أىمية )%0.75( كانتالفقرة بينما المسؤوليةبرامجتساىـ(،

%(وانحراؼ75.6أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(خضراألالتسويؽنجاحإفيالبنؾفياالجتماعية

(.0.77معياري)

 العاممؤة لمبنؤوك االجتماعيؤة المسؤؤولية بؤرامج التؤزام مؤدى مؤا: الفرعي الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟التنمية تجاه الخميل محافظة في

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتوالوزفالنسبي

يوضحذلؾ:(16والجدوؿ)التنميةتجاهالخميؿمحافظةفي

الوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿو(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية16جدوؿرقـ)
مدىالتزاـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتجاهالتنمية،مرتبةحسب

األىمية:

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

قامةيحرصالبنؾعمىدعـالتنميةالمستدامة المشاريعالتيتركزوا 
 ع.عمىتنميةورفاهالمجتم

 مرتفعة 80.8 0.61 4.04

الناشئة لممشاريع والتسييبلت االستشارات تقديـ عمى يحرصالبنؾ
 ديمومتيا.لمحافظعمى

مرتفعة 78.6 0.77 3.93
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 التيتستخدـ المشاريع فييحرصالبنؾعمىدعـ المتجددة الطاقة
 عممياتياالخدماتية.

 مرتفعة 78.2 0.71 3.91

المنتجات تدوير بإعادة تيتـ التي المشاريع دعـ عمى البنؾ يقـو
 .القابمةلمتدوير

 مرتفعة 77.2 0.91 3.86

قامةتحرصبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾعمىدعـ المشاريعوا 
 .سنوات5التيتقدـضماناتعمىاالستدامةلمدةالتقؿعف

 مرتفعة 76.2 0.61 3.81

 مرتفعة 78.2 0.53 3.91 الدرجة الكمية

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىعف(الذييعبر16ويبلحظمفالجدوؿ)

قدالتنميةتجاهالخميؿمحافظةفي أنو مرتفعة، درجة النسبيوكاف،بمغ الكميةالوزف بمغقدلمدرجة

.(0.53)قدرهانحراؼمعياريب،(78.2%)

قامةالمستدامةالتنميةدعـعمىالبنؾيحرصحيثكانتالفقرة) عمىتركزالتيالمشاريعوا 

بوزفنسبي)،(المجتمعورفاهتنمية الفقراتأىمية بينما0.61وانحراؼمعياري)،%(80.8أكثر ،)

قامةدعـعمىلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجتحرص)كانتالفقرة ضماناتتقدـالتيالمشاريعوا 

وانحراؼمعياري،%(76.2أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(سنوات5عفتقؿاللمدةاالستدامةعمى

(0.61.)

  لبنؤوك العاممؤة فؤي محافظؤة الخميؤلمؤا مؤدى اىتمؤام ا: الثؤاني الرئيسؤي النتائج المتعمقة بالسؤال 2.2.4

؟ االجتماعية المسؤولية أبعادب

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

 النسبي والوزف المبحوثيفالستجابات تعبر اىتماـعفالتي فيامدى العاممة الخميؿلبنوؾ محافظة

(يوضحذلؾ:17والجدوؿ)؟االجتماعيةالمسؤوليةأبعادب
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(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ02جدوؿرقـ)
.االجتماعيةالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿبأبعادالمسؤوليةمدىاىتماـ

المتوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 األوؿ: برامجالمحور االجتماعيةالمسؤوليةاىتماـ البعدفي
.االقتصادي

 مرتفعة 4.120.4182.4

 الثاني: برامجالمحور االجتماعيةالمسؤوليةاىتماـ البعدفي
.القانوني

 مرتفعة 4.400.4388

 الثالث: برامجالمحور االجتماعيةالمسؤوليةاىتماـ البعدفي
.األخبلقي

 مرتفعة 4.400.5188

.الخيريالبعدفياالجتماعيةالمسؤوليةاىتماـبرامج:الرابعالمحور
 مرتفعة 4.040.5880.8

 مرتفعة 84.8 0.40 4.24 الدرجة الكمية


( الجدوؿ مف ،(17ويبلحظ يعبر الذي مدى الخميؿااىتماـعف محافظة في العاممة لبنوؾ

قداالجتماعيةالمسؤوليةأبعادب أنو مرتفعةب، درجة النسبيوكاف،مغ الوزف الكمية لمدرجة بمغقد

.(0.40)قدرهانحراؼمعياريبو،(84.4%)

أكثرالمحاورأىمية،(القانونيالبعدفياالجتماعيةالمسؤوليةاىتماـبرامجحيثكافالمحور)

( نسبي )88.0بوزف وانحراؼمعياري )%0.43( المحور وبنفسالمستوى برامج(، المسؤوليةاىتماـ

االجتماعية )،(األخبلقيالبعدفي نسبي )،%(88.0بوزف معياري المحور(،0.51وانحراؼ تبله

وانحراؼمعياري،%(82.4بوزفنسبي)،(االقتصاديالبعدفياالجتماعيةالمسؤوليةاىتماـبرامج)

بوزف،(الخيريالبعدفياالجتماعيةالمسؤوليةاىتماـبرامجمحور)وكافأقؿمحورأىمية،(0.41)

.(0.58وانحراؼمعياري)،%(80.8نسبي)



98 
 

 بالمسؤؤولية الخميؤل محافظؤة فؤي العاممة البنوك اىتمام مدى ما: الفرعي األولالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟االقتصادية

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

 النسبي والوزف المبحوثيفالستجابات عف تعبر الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىالتي

يوضحذلؾ:(18والجدوؿ)االقتصاديةبالمسؤولية

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيف18جدوؿرقـ)
حوؿمدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿبالمسؤوليةاالقتصادية،مرتبةحسب

.األىمية

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة 87.2 0.61 4.36 .يدؼالبنؾلموصوؿإلىمستوىأعمىمفالكفاءةفيالعمؿي

لتحقيؽالغايةوالعادلةيستخدـالبنؾالوسائؿاالقتصاديةالمناسبة
.الربحية

مرتفعة 83.2 0.55 4.16

البنؾبالسياسةاالقتصاديةالمتبعةلدىالحكومة  مرتفعة 82.8 0.62 4.14.يمتـز

 مرتفعة 79.2 0.65 3.96 .يأخذالبنؾبعيفاالعتبارندرةالمواردمفأجؿالحفاظعمييا

 مرتفعة 79.2 0.65 3.96.يسيـالبنؾببعضالتبرعاتلمغرؼالتجاريةوالصناعيةوغيرىا

 مرتفعة 82.4 0.41 4.12 الدرجة الكمية

( الجدوؿ مف ،(18ويبلحظ يعبر الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىعفالذي

،(%84.4بمغ)قدلمدرجةالكميةالوزفالنسبيوكاف،بمغدرجةمرتفعة،أنوقداالقتصاديةبالمسؤولية

.(0.41)قدرهانحراؼمعياريبو

( الفقرة كانت أكثر،(العمؿفيالكفاءةمفأعمىمستوىإلىلموصوؿالبنؾييدؼحيث

ببعضالبنؾيسيـ)(،بينماكانتالفقرة0.61عياري)وانحراؼم،%(87.2الفقراتأىميةبوزفنسبي)
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)،(وغيرىاوالصناعيةالتجاريةلمغرؼالتبرعات نسبي بوزف أىمية الفقرات وانحراؼ،%(79.2أقؿ

.(عميياالحفاظأجؿمفالمواردندرةاالعتباربعيفالبنؾيأخذ(،وكذلؾالفقرة)0.65معياري)

 بالمسؤؤولية الخميؤل محافظؤة في العاممة البنوك اىتمام مدى ما: الفرعي الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟ةالقانوني

والوزفواالنحرافاتالمعيارية،قاـالباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذاالسؤاؿ

بالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتالنسبي

يوضحذلؾ:(19والجدوؿ)ةالقانوني

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةالوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ19جدوؿرقـ)
.الخميؿبالمسؤوليةالقانونية،مرتبةحسباألىميةمدىاىتماـالبنوؾالعاممةفيمحافظة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة 91.8 0.58 4.59.يوفرالبنؾخدمةالتأميفالصحيلمعامميفلديو

واألمف جراءاتالصحة العامميفبتعميماتوا  البنؾعمىالتزاـ يؤكد
.المينيةوالسبلمة

مرتفعة 89 0.56 4.45

البنؾبالقوانيفوالتشريعاتالمنصوصعمييافيالمجتمع  مرتفعة 88.2 0.49 4.41 .يمتـز

المعتمديف مف لكؿ المينية والسبلمة لمصحة متطورة برامج توجد
.والعامميف

 مرتفعة 88.2 0.55 4.41

 مرتفعة 83.2 0.58 4.16.يأخذالبنؾباالعتبارتوجيياتجمعيةحمايةالمستيمؾ

 مرتفعة 88 0.43 4.40 الدرجة الكمية

( الجدوؿ مف 19ويبلحظ يعبر الذي الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىعف(

قدةالقانونيبالمسؤولية أنو مرتفعة، درجة النسبيوكاف،بمغ الكميةالوزف )قدلمدرجة ،(%88.0بمغ

.(0.43)قدرهانحراؼمعياريبو
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أكثرالفقراتأىميةبوزف،(لدييالمعامميفالصحيالتأميفخدمةالبنؾيوفرحيثكانتالفقرة)

جمعيةتوجيياتباالعتبارالبنؾيأخذ(،بينماكانتالفقرة)0.58وانحراؼمعياري)،%(91.8نسبي)

(.0.58وانحراؼمعياري)،%(83.2أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(المستيمؾحماية

 بالمسؤؤولية الخميؤل محافظؤة في العاممة البنوك اىتمام مدى ما: الفرعي الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟األخالقية

والوزفواالنحرافاتالمعيارية،قاـالباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذاالسؤاؿ

بالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتالنسبي

يوضحذلؾ:(20والجدوؿ)األخبلقية

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ20جدوؿرقـ)
.محافظةالخميؿبالمسؤوليةاألخبلقية،مرتبةحسباألىميةمدىاىتماـالبنوؾالعاممةفي

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

البنؾعاداتوتقاليدوأخبلؽالمجتمعالذييعمؿفيو  مرتفعة 89 0.67 4.45 .يحتـر

يمارسالبنؾكافةأنشطتوبأسموبيتوافؽمععاداتوتقاليد
.المجتمع

مرتفعة 88.8 0.61 4.44

البنؾبالدعايةواإلعبلفلخدماتوأوأعمالوبشكؿ يقـو
.أخبلقي

 مرتفعة 87.8 0.58 4.39

 مرتفعة 87.8 0.66 4.39.يدعـالبنؾأنشطةمكافحةالجرائـالتيتدعمياالحكومة

 مرتفعة 86.2 0.62 4.31.تتوافؽرسالةالبنؾوأىدافومعأىداؼوقيـالمجتمع

 مرتفعة 88 0.51 4.40 الدرجة الكمية



010 
 

( الجدوؿ مف ،(20ويبلحظ يعبر الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىعفالذي

قداألخبلقيةبالمسؤولية أنو مرتفعة، الكميةالوزفالنسبيوكاف،بمغدرجة )قدلمدرجة ،(%88.0بمغ

.(0.51)قدرهانحراؼمعياريبو

البنؾعاداتوتقاليدوأخبلؽالمجتمعالذييعمؿفيوالفقرة)حيثكانت أكثرالفقرات،(يحتـر

وأىدافوالبنؾرسالةتتوافؽ(،بينماكانتالفقرة)0.67وانحراؼمعياري)،%(89.0أىميةبوزفنسبي)

(.0.62وانحراؼمعياري)،%(86.2أقؿالفقراتأىميةبوزفنسبي)،(المجتمعوقيـأىداؼمع



 بالمسؤؤولية الخميؤل محافظؤة فؤي العاممؤة البنوك اىتمام مدى ما: الفرعي الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال 

  ؟الخيرية

والوزفواالنحرافاتالمعيارية،قاـالباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذاالسؤاؿ

بالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىالتيتعبرعفالمبحوثيفالستجاباتالنسبي

يوضحذلؾ:(21والجدوؿ)الخيرية

حوؿالمبحوثيفالستجابات،والوزفالنسبيالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية(20)رقـجدوؿ
.الخيرية،مرتبةحسباألىميةبالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدى

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

تخفيؼعبءالمعيشةلمعامميفمفخبلؿتقديـيساىـالبنؾفي
.المعوناتوالقروض

 مرتفعة 83.6 0.69 4.18

مرتفعة 82.2 0.66 4.11.يدعـالبنؾأنشطةالشبابواألنديةالرياضية

مفأرباحولدعـالمؤسساتالخيريةاًيخصصالبنؾجزء
.واالجتماعيةوالثقافية

 مرتفعة 81.2 0.7 4.06
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 مرتفعة 80.8 0.73 4.04 .يساىـالبنؾفيتوفيرفرصعمؿلذوياالحتياجاتالخاصة

 مرتفعة 76.8 0.89 3.84.يمدالبنؾيدالعوفعندالكوارث

 مرتفعة 80.8 0.58 4.04 الدرجة الكمية

( الجدوؿ مف ،(21ويبلحظ يعبر الخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىعفالذي

الخيريةبالمسؤولية قد مرتفعةأنو درجة النسبيوكاف،بمغ الكميةالوزف )قدلمدرجة ،(%80.8بمغ

.(0.58انحراؼمعياري)بو

( الفقرة كانت المعوناتتقديـخبلؿمفلمعامميفالمعيشةعبءبتخفيؼالبنؾيساىـحيث

بوزفنسبي)،(والقروض الفقراتأىمية كانتالفقرة0.69وانحراؼمعياري)،%(83.6أكثر بينما ،)

)،(الكوارثعندالعوفيدالبنؾيمد) نسبي بوزف أىمية الفقرات معياري،%(76.8أقؿ وانحراؼ

(0.89.)

 المسؤؤؤولية بؤؤرامج تطؤؤوير تواجؤؤو التؤؤي اإلشؤؤكاليات أىؤؤممؤؤا : الثالؤؤثالنتؤؤائج المتعمقؤؤة بالسؤؤؤال  3.2.4
  ؟الخميل محافظة في العاممة لمبنوك االجتماعية

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

 النسبي والوزف المبحوثيفالستجابات عف تعبر المسؤوليةبرامجتطويرتواجوالتياإلشكالياتالتي

يوضحذلؾ:(22والجدوؿ)الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعية

المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ22جدوؿرقـ) )
مرتبةاإلشكاليات الخميؿ، محافظة في العاممة لمبنوؾ االجتماعية المسؤولية برامج تطوير تواجو التي

.حسباألىمية
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المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة 81.2 0.87 4.06.عدـوجودمشاريعاستراتيجيةتساعدعمىنيوضاالقتصاد
 مرتفعة 79 0.76 3.95.الحكوميلممسؤوليةاالجتماعيةضعؼالدعـ

يوجدالكثيرمفالطمباتمفمنظماتالمجتمعالمدنيلتقديـالمسؤولية
.االجتماعية

 مرتفعة 78.2 0.68 3.91

 مرتفعة 77.2 0.78 3.86الخمطمابيفالمسؤوليةاالجتماعيةوالعمؿالخيري
 مرتفعة 75.6 0.91 3.78.التيتنظـالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾواألنظمةضعؼالقوانيف

 مرتفعة 74.6 0.94 3.73.االجتماعيةبالمسؤوليةغيابالثقافةوالوعيالكامؿ
تطبيؽ أماـ معيقًا يعتبر البديمة الطاقة عف البحث تكاليؼ ارتفاع

 .المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾ
 مرتفعة 74.4 0.77 3.72

البنؾبتحقيؽاألرباحأاالىتماـمفقبؿإ كثرمفاىتماموببرامجدارة
.المسؤوليةاالجتماعية

 مرتفعة 73.6 1.02 3.68

متوسطة 73.4 0.71 3.67.ضعؼثقافةاالستدامةيحوؿدوفتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعية

متوسطة 73 1.04 3.65.قمةالميزانيةالمخصصةلبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةمفقبؿالبنؾ

 مرتفعة 76.0 0.61 3.80 الدرجة الكمية

( الجدوؿ مف 22ويبلحظ يعبر الذي المسؤوليةبرامجتطويرتواجوالتياإلشكالياتعف(

لمدرجةالكميةالوزفالنسبيوكاف،بمغدرجةمرتفعة،أنوقدالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعية

.(0.61)قدرهانحراؼمعياريبو،(%76.0بمغ)قد

( الفقرة كانت أكثر(االقتصادنيوضعمىتساعداستراتيجيةمشاريعوجودعدـحيث ،

الحكوميالدعـضعؼشكالية)(،وتبلىااإل0.87،وانحراؼمعياري)%(81.2شكالياتبوزفنسبي)اإل

)،(االجتماعيةلممسؤولية نسبي )،%(79.0بوزف معياري )(،0.76وانحراؼ اإلشكالية يوجدوتبلىا

،%(78.2بوزفنسبي)،(االجتماعيةالمسؤوليةلتقديـالمدنيالمجتمعمنظماتمفالطمباتمفالكثير

مفاالجتماعيةالمسؤوليةلبرامجالمخصصةالميزانيةقمة(،بينماكانتالفقرة)0.68وانحراؼمعياري)

(،وتبلىااإلشكالية1.04معياري)وانحراؼ،%(73.0أقؿاإلشكالياتأىميةبوزفنسبي)،(البنؾقبؿ
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)،(االجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽدوفيحوؿاالستدامةثقافةضعؼ) نسبي وانحراؼ،%(73.4بوزف

( )0.71معياري اإلشكالية وتبلىا  اىتمامومفكثرأرباحاألبتحقيؽالبنؾدارةإقبؿمفاالىتماـ(،

(.1.02وانحراؼمعياري)،%(73.6بوزفنسبي)،(االجتماعيةالمسؤوليةببرامج

السبل الممكنة لتطوير برامج المسؤؤولية االجتماعيؤة لمبنؤوك ما : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.4

  العاممة في محافظة الخميل ؟

السؤاؿ الباحثبحسابالمتوسطاتالحسابية،لئلجابةعفىذا واالنحرافاتالمعيارية،قاـ

 النسبي المبحوثيفالستجاباتوالوزف عف تعبر ،االجتماعيةالمسؤوليةبرامجلتطويرمقترحاتالالتي

:(يوضحذلؾ23والجدوؿ)

(المتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والوزفالنسبيالستجاباتالمبحوثيفحوؿ23جدوؿرقـ)
.برامجالمسؤوليةاالجتماعية،مرتبةحسباألىميةالمقترحاتلتطوير

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

 مرتفعة 82.2 0.68 4.11.عمؿندواتوبرامجتثقيفيةلممسؤوليةاالجتماعية

الخططلتطويربرامجالمسؤوليةإ الفروعبوضع المجاؿلرؤساء تاحة
.االجتماعية

 مرتفعة 81.8 0.62 4.09

 مرتفعة 81.8 0.62 4.09.دعـالمشاريعاالستراتيجيةالتيتساعدعمىتنميةاالقتصاد

إ التيتساعد المشاريع مففيقامة لمشبابلمحد توفيرفرصالعمؿ
.البطالة

 مرتفعة 81.2 0.72 4.06

المسؤوليةعطاءمدراءالفروعالمزيدمفالصبلحياتفيتطبيؽبرامجإ
.االجتماعية

 مرتفعة 80.4 0.53 4.02

 مرتفعة 80.2 0.56 4.01.بناءشراكاتعمميةمعمؤسساتالبحثالعمميوالجامعات

إ المسؤوليةضرورة تنظـ التي الحكومية القوانيف في النظر عادة
.االجتماعية

 مرتفعة 80.2 0.69 4.01
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 الحيف بيف لممعتمديف استبانات المسؤوليةواآلخرتوجيو حوؿ
.االجتماعيةلمبنؾ

 مرتفعة 79 0.81 3.95

 مرتفعة 79 0.64 3.95.التحتيةدعـمشاريعالبنية

األعمؿ لكؿ مدينة كؿ في مختصة ببرامجدائرة متخصصة فرع
 .المسؤوليةاالجتماعية

 مرتفعة 78.6 0.74 3.93

 مرتفعة 80.8 0.53 4.04الدرجة الكمية

،أنواالجتماعيةالمسؤوليةبرامجلتطويرالمقترحاتعفالذييعبر،(23ويبلحظمفالجدوؿ)

مرتفعةقد درجة النسبيوكاف،بمغ الوزف الكمية لمدرجة )قد بو،(%80.8بمغ معياري قدرهانحراؼ

(0.53).

( المقترحاتأىمية،(االجتماعيةلممسؤوليةتثقيفيةوبرامجندواتعمؿحيثكانتالفقرة أكثر

بوضعالفروعلرؤساءالمجاؿتاحةإ(،وتبلىاالمقترح)0.68وانحراؼمعياري)،%(82.2بوزفنسبي)

وتبلىا(،0.62وانحراؼمعياري)،%(81.8بوزفنسبي)،(االجتماعيةالمسؤوليةبرامجلتطويرالخطط

( )،(االقتصادتنميةعمىتساعدالتياالستراتيجيةالمشاريعدعـالمقترح نسبي ،%(81.8بوزف

متخصصةفرعاأللكؿمدينةكؿفيمختصةدائرةعمؿ(،بينماكانتالفقرة)0.62وانحراؼمعياري)

(،0.74%(وانحراؼمعياري)78.6أقؿالمقترحاتأىميةبوزفنسبي)،(االجتماعيةالمسؤوليةببرامج

( االقتراح )،(التحتيةالبنيةمشاريعدعـوتبلىا نسبي )،%(79.0بوزف معياري (،0.64وانحراؼ

بوزف،(لمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةحوؿواآلخرالحيفبيفلممعتمديفاستباناتتوجيووتبلىاالمقترح)

(.0.81%(وانحراؼمعياري)79.0نسبي)
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القطاعات )الشرائح( التي تيتم بيا برامج  ماالخامس:  النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي 5.2.4

 المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل؟

لمعاـجمعيةالبنوؾفيفمسطيفتقريرعمىطبلعباالعمىالسؤاؿالرئيسيالخامسقاـالباحثولئلجابة

(.24وكانتالقطاعاتالتيتيتـبياالبنوؾالعاممةفيفمسطيفحسبالجدوؿ)(،2017)

.مجاالتمساىماتالبنوؾالمجتمعية(24)رقـجدوؿ

عدد الشراكات  مبمغ المساىمة $ المجال
 المؤسساتية

 91 1323698 التنمية

 149 1304177 التعميم

 86 679006 الثقافة

 54 499067 الرياضة

 24 442419 شؤون المرأة

 52 318874 الصحة

 30 303397 الطفولة

 38 282548 اإلغاثة

 27 223182 ذوو االحتياجات الخاصة

 23 182011 إبداع وشباب

 9 98027 البيئة

 10 23274 أخرى

 593 5679680 اإلجمالي

.2. صفحة  2016جمعية البنوك في فمسطين، الدور المجتمعي لمبنوك 
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.(ترتيبالبنوؾحسبالمساىمات25جدوؿرقـ)

 مبمغ  المساىمة $ البنك
عدد الشراكات 
 المؤسساتية

 154 3375976 فمسطين

 115 764076 اإلسالمي العربي

 29 444477 العربي

 80 307866 اإلسالمي العربي

 85 290283 القدس

 35 203824 الوطني

 16 114933 األردن

 31 57242 الفمسطيني االستثمار

 8 48878 القاىرة عمان

 18 27066 ردنيالتجاري األ 

 16 15660 اإلسكان لمتجارة والتمويل

 3 15400 األىمي األردني

 2 8000 األردني الكويتي

 1 6000 العقاري المصري العربي

 593 5679680 اإلجمالي

.(32)صفحة  (، 2016) الدور المجتمعي لمبنوك  ،فمسطينجمعية البنوك في 
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توجؤؤد فؤؤروق معنويؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى الداللؤؤة اإلحصؤؤائية  ىؤؤل: السؤؤادسالنتؤؤائج المتعمقؤؤة بالسؤؤؤال  6.2.4

(α≤0.05)  لمبنؤؤوك العاممؤؤة فؤؤي  مجؤؤاالت تطبيؤؤق المسؤؤؤولية االجتماعيؤؤةالمبحؤؤوثين حؤؤول  إجابؤؤاتفؤؤي

 نؤوع العمميؤة، الخبرة الوظيفي، المسمى العممي، المؤىل العمر، الجنس،محافظة الخميل تعزى لمتَيرات )

 :(البنك

 .الجنسأواًل: 

متوسطاتإليجادالفروؽفي،(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

الدراسةعينةأفراداستجابات محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿ

.الجنسلمتغيرتعزىالخميؿ

رقـ) )26جدوؿ )ت( اختبار نتائج )Independent Sample T-Test لمتعّرؼ فيعمى( الفروؽ
لمبنوؾالعاممةفي الدراسةحوؿمجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعية عينة متوسطاتاستجاباتأفراد

.محافظةالخميؿتعزىلمتغيرالجنس

 العدد الجنس المتَير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.53 4.01 53 ذكر

0.537 0.593
 4.120.58 8 أنثى

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 4.320.44 53 ذكر

0.167 0.868
 4.300.47 8 أنثى

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه المجتمع

 3.610.69 53 ذكر

0.868 0.389
 0.81 3.85 8 أنثى
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المتوسط  العدد الجنس المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 3.840.66 53 ذكر

1.232 0.223 
 0.56 4.15 8 أنثى

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية

 0.52 3.86 53 ذكر

1.7990.077
 0.55 4.22 8 أنثى

 الدرجة الكمية
 4.930.42 53 ذكر

1.209 0.231
 0.45 3.13 8 أنثى

)و الجدوؿ في النتائج ،(26تشير إلى عدـ في إحصائية داللة ذات فروؽ متوسطاتوجود

الدراسةعينةأفراداستجابات محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿ

الكميةالجنسلمتغيرتعزىالخميؿ وىي،(0.231المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجة

فيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽ،وكذلؾلجميعمحاور(0.05مفمستوىداللة)أكبر

.الخميؿمحافظة

 .العمر -ثانياً 

 تـ التبايف تحميؿ )استخداـ  One Way ANOVAاألحادي ) حوؿالمبحوثيفالستجابة

والجدوؿالعمر،تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالت

:(يوضحذلؾ27)

المبحوثيفحوؿ(الستجابةOne Way ANOVA(نتائجتحميؿالتبايفاألحادي)27جدوؿرقـ)
.مجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتعزىإلىمتغيرالعمر
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.759 3 2.227المجموعاتبيف

 57 14.990داخؿالمجموعات 0.043 2.886
0.263 

 60 17.267المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 0.280 3 0.839بيفالمجموعات

 57 11.014داخؿالمجموعات 0.238 1.448
0.193 

 60 11.853المجموع

المسؤولية 
لمبنك  االجتماعية

 تجاه المجتمع

 0.534 3 1.603بيفالمجموعات

 57 28.828داخؿالمجموعات 0.375 0.364
0.506 

 60 30.431المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 0.161 3 0.483بيفالمجموعات

 57 25.233داخؿالمجموعات 0.779 0.364
0.443 

 60 25.716المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية


 0.257 3 0.771بيفالمجموعات

 57 16.631داخؿالمجموعات 0.456 0.881
0.292 

 60 17.402المجموع

 الدرجة الكمية
 0.290 3 0.869بيفالمجموعات

 57 10.214داخؿالمجموعات 0.195 1.617
0.179 

 60 11.083المجموع
وىي،(0.195ومستوىالداللة)،(1.617)لمدرجةالكمية(ؼ)(أفقيمة27يبلحظمفالجدوؿ)

)أكبر الداللة مستوى ؛(α ≤ 0.05مف أنو أي الداللةال مستوى عند إحصائيًا دالة فروؽ توجد
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(α ≤ 0.05)، حوؿ المبحوثيف إجابات متوسطات لمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتفي

الخميؿمحافظةفيالعاممة متغير إلى )تعزى محور عدا ما المحاور ولجميع المسؤوليةالعمر،

)؛(الموظفيفتجاهلمبنؾاالجتماعية مستوىالداللةوىيأقؿمف،(0.043وذلؾألفمستوىالداللة

(α ≤ 0.05)،مستوى عند إحصائيًا دالة فروؽ توجد )أيأنو فيمتوسطات،(α ≤ 0.05الداللة

.العمرتعزىإلىمتغيرالموظفيفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةإجاباتالمبحوثيفحوؿ

استجابةفيلمكشؼعفمصدرالفروؽ،(LSDولمعرفةمصدرالفروؽتـاستخداـاختبار)

كماىوموضحفيرالعمتعزىإلىمتغيرالموظفيفتجاهلمبنؾاالجتماعيةسؤوليةمحوؿالمبحوثيف

(.28الجدوؿ)

مسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾال(لمفروؽفياستجابةالمبحوثيفحوؿLSD(نتائجاختبار)28جدوؿرقـ)
.تجاهالموظفيفتعزىإلىمتغيرالعمر

سنة50أكثرمفسنة50إلى40مفسنة39إلى30مفسنة30أقؿمف العمر
  سنة30أقؿمف

  0.421212سنة39إلى30مف

  سنة50إلى40مف

  سنة50أكثرمف

( الجدوؿ )الفروؽبيفأف،(28يبلحظمف وبيفذوي،(سنة39إلى30مفذوياألعمار

(.سنة39إلى30مفلصالحذوياألعمار)،(سنة50إلى40مفاألعمار)

 .المؤىل العممي -ثالثاً 

متوسطاتفيإليجادالفروؽ،(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

.المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿ
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الفروؽفيعمى(لمتعّرؼIndependent Sample T-Test(نتائجاختبار)ت(،)29جدوؿرقـ)
متوسطاتاستجاباتأفرادعينةالدراسةحوؿمجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفي

.محافظةالخميؿتعزىلمتغيرالمؤىؿالعممي

المتوسط  العدد المؤىل العممي المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.52 3.96 54بكالوريوس
2.846 0.006

 4.540.32 7ماجستير

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 4.290.44 54بكالوريوس
1.581 0.119

 4.570.40 7ماجستير

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه المجتمع

 3.610.70 54بكالوريوس
0.946 0.348

 0.75 3.88 7ماجستير

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 3.900.54 54بكالوريوس
0.731 0.467 

 1.29 3.71 7ماجستير

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية

 0.53 3.90 54بكالوريوس
0.3110.757

 0.57 3.97 7ماجستير

 الدرجة الكمية
 3.930.42 54بكالوريوس

1.167 0.248
 0.49 4.13 7ماجستير

( الجدوؿ في النتائج ،(29وتشير إلى عدـ في إحصائية داللة ذات فروؽ متوسطاتوجود

الدراسةعينةأفراداستجابات محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿ

،(0.248المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجةالكميةالعمميالمؤىؿلمتغيرتعزىالخميؿ

العاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽ،وكذلؾلجميعمحاور(0.05مفمستوىداللة)أكبروىي

.الخميؿمحافظةفي
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 .المسمى الوظيفي -رابعاً 

(  األحادي التبايف تحميؿ استخداـ المبحوثيف،(One Way ANOVAتـ حوؿالستجابة

الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالت متغير إلى المسمىتعزى

:(يوضحذلؾ30والجدوؿ)الوظيفي

(الستجابةالمبحوثيفحوؿOne Way ANOVAتحميؿالتبايفاألحادي)(نتائج30جدوؿرقـ)
مجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿتعزىإلىمتغيرالمسمى

.الوظيفي

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α  الداللة

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.026 2 0.052بيفالمجموعات
 58 17.215داخؿالمجموعات 0.916 0.088

0.297 
 60 17.267المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 0.942 2 1.884بيفالمجموعات
 58 9.970داخؿالمجموعات 0.007 5.479

0.172 
 60 11.854المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه المجتمع

 0.312 2 0.624بيفالمجموعات
 58 29.808داخؿالمجموعات 0.549 0.607

0.514 
 60 30.432المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 0.066 2 0.132بيفالمجموعات
 58 25.585المجموعاتداخؿ 0.862 0.149

0.441 
 60 25.717المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية


 0.022 2 0.044بيفالمجموعات

 58 17.358داخؿالمجموعات 0.929 0.073
0.299 

 60 17.402المجموع

الدرجة الكمية
 0.008 2 0.016بيفالمجموعات

 58 11.067المجموعاتداخؿ 0.959 0.042
0.191 

 60 11.083المجموع
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،(0.959ومستوىالداللة)،(0.042)لمدرجةالكمية(،ؼ)أفقيمة،(30يبلحظمفالجدوؿ)

عندمستوىالداللةالأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)أكبروىي توجدفروؽدالةإحصائيًا

(α ≤ 0.05)، حوؿ المبحوثيف إجابات متوسطات لمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتفي

الخميؿمحافظةفيالعاممة متغير إلى الوظيفيتعزى المحاور،المسمى ولجميع محور، عدا ما

)؛المعتمديف(تجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤولية) الداللة مستوى ألف مف،(0.007وذلؾ أقؿ وىي

في،(α ≤ 0.05أيأنوتوجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)،(α ≤ 0.05مستوىالداللة)

المسمىتعزىإلىمتغيرالمعتمديفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

.الوظيفي

( اختبار استخداـ تـ الفروؽ مصدر الفروؽLSDولمعرفة مصدر لمكشؼعف ) استجابةفي

كماىوالمسمىالوظيفيتعزىإلىمتغيرالمعتمديفتجاهلمبنؾاالجتماعيةسؤوليةمالحوؿالمبحوثيف

(.10موضحفيالجدوؿ)

(لمفروؽفياستجابةالمبحوثيفحوؿمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾLSD(نتائجاختبار)31جدوؿرقـ)
.المعتمديفتعزىإلىمتغيرالمسمىالوظيفيتجاه

مديرمكتبنائبمديرمديرفرع المسمى الوظيفي
 0.308134 مديرفرع

 0.426316 نائبمدير

  مديرمكتب

وبيفذويالمسمى،ذويالمسمىالوظيفي)مديرفرع(الفروؽبيفأف،(31يبلحظمفالجدوؿ)

وبيف،ذويالمسمىالوظيفي)نائبمدير(الفروؽبيفأفو،لصالحمدراءالفروع،الوظيفيمديرمكتب

.لصالحنائبالمدير،ذويالمسمىالوظيفيمديرمكتب
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 .الخبرة العممية -خامساً 

 )تـ األحادي التبايف تحميؿ ،(One Way ANOVAاستخداـ حوؿالمبحوثيفالستجابة

،الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالت

:(يوضحذلؾ32والجدوؿ)

(الستجابةالمبحوثيفحوؿOne Way ANOVA(نتائجتحميؿالتبايفاألحادي)32جدوؿرقـ)
.الخميؿتعزىإلىمتغيرالخبرةالعمميةمجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظة

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.388 4 1.554بيفالمجموعات
 56 15.713داخؿالمجموعات 0.251 1.384

0.218 
 60 17.267المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 0.125 4 0.500بيفالمجموعات
 56 11.353داخؿالمجموعات 0.652 0.617

0.203 
 60 11.853المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه المجتمع

 1.850 4 7.400بيفالمجموعات
 56 23.568المجموعاتداخؿ 0.003 4.498

0.411 
 60 30.968المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 0.259 4 2.149بيفالمجموعات
 56 23.568داخؿالمجموعات 0.478 0.887

0.421 
 60 25.717المجموع

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية


 0.259 4 1.037بيفالمجموعات

 56 16.365داخؿالمجموعات 0.478 0.887
0.292 

 60 17.402المجموع

الدرجة الكمية
 0.398 4 1.591بيفالمجموعات

 56 9.492داخؿالمجموعات 0.066 2.347
0.170 

 60 11.083المجموع
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وىي،(0.066ومستوىالداللة)،(2.347)لمدرجةالكمية(،ؼ)(أفقيمة32يبلحظمفالجدوؿ)

)أكبر الداللة مستوى ؛(α ≤ 0.05مف أنو أي الداللةال مستوى عند إحصائيًا دالة فروؽ توجد

(α ≤ 0.05)، حوؿ المبحوثيف إجابات متوسطات لمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتفي

المسؤوليةالعممية،ولجميعالمحاورماعدامحور)الخبرةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممة

)؛(المجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعية الداللة مستوى ألف مف،(0.003وذلؾ أقؿ الداللةوىي مستوى

(α ≤ 0.05)،( مستوىالداللة عند إحصائيًا دالة فروؽ توجد فيمتوسطات،(α ≤ 0.05أيأنو

.الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالمجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةإجاباتالمبحوثيفحوؿ

( اختبار استخداـ تـ الفروؽ مصدر ؛(LSDولمعرفة الفروؽ مصدر لمكشؼعف استجابةفي

كماىوموضحالخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالمجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةحوؿالمبحوثيف

(.11فيالجدوؿ)

(لمفروؽفياستجابةالمبحوثيفالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهLSD(نتائجاختبار)33رقـ)جدوؿ
.المجتمعتعزىإلىمتغيرالخبرةالعممية

 5أقل من  الخبرة العممية
 سنوات

سنوات وأقل  5من 
 10من 

سنوات  10من 
 15وأقل من 

سنوات  15من 
 20وأقل من 

 20من 
 سنة فأكثر

   سنوات5أقؿمف
سنواتوأقؿ5مف

10مف
   

سنوات10مف
15وأقؿمف

0.892308 0.892308  

سنوات15مف
20وأقؿمف




   

   سنةفأكثر20مف
وبيفكؿ،(15سنواتوأقؿمف10مفالفروؽبيفذويالخبرة)أف،(33بلحظمفالجدوؿ)ي

ذويالخبرةلصالح،(20سنواتوأقؿمف15مفو)،(10سنواتوأقؿمف5مفمفذويالخبرة)

(.15سنواتوأقؿمف10مف)
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 .نوع البنك -سادساً 

 )ااستخدتـ اختبار)ت( الفروؽIndependent Sample T-Testـ متوسطاتفي(إليجاد

الدراسةعينةأفراداستجابات محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿ

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿ

(لمتعّرؼإلىالفروؽفيIndependent Sample T-Test(نتائجاختبار)ت()34جدوؿرقـ)
العاممةفيمتوسطاتاستجاباتأفرادعينةالدراسةحوؿمجاالتتطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾ

.محافظةالخميؿتعزىلمتغيرنوعالبنؾ

المتوسط  العدد نوع البنك المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه الموظفين

 0.55 4.01 50بنؾتجاري
0.416 0.679

 4.090.46 11بنؾإسبلمي

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 
 تجاه المعتمدين

 4.280.45 50بنؾتجاري
1.538 0.129

 4.500.35 11بنؾإسبلمي

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه المجتمع

 3.580.70 50بنؾتجاري
1.559 0.124

 0.71 3.94 11بنؾإسبلمي

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه البيئة

 3.900.54 50بنؾتجاري
0.474 0.637 

 1.06 3.80 11بنؾإسبلمي

المسؤولية 
االجتماعية لمبنك 

 تجاه التنمية

 0.55 3.95 50بنؾتجاري
1.3870.171

 0.43 3.70 11بنؾإسبلمي

 الدرجة الكمية
 3.940.43 50بنؾتجاري

0.437 0.664
 0.43 4.01 11بنؾإسبلمي
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)وتشير الجدوؿ في ،(34النتائج إلى عدـ في إحصائية داللة ذات فروؽ متوسطاتوجود

الدراسةعينةأفراداستجابات محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتحوؿ

وىي،(0.664المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثنوعالبنؾعمىالدرجةالكميةلمتغيرتعزىالخميؿ

فيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽ،وكذلؾلجميعمحاور(0.05مفمستوىداللة)أكبر

.الخميؿمحافظة



توجؤؤد فؤؤروق معنويؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى الداللؤؤة اإلحصؤؤائية  ىؤؤل: بعالسؤؤاالنتؤؤائج المتعمقؤؤة بالسؤؤؤال  7.2.4

(α≤0.05)  لمبنوك العاممة في محافظة الخميؤل أبعاد المسؤولية االجتماعيةالمبحوثين حول  إجاباتفي 

 .( البنك نوع العممية، الخبرة الوظيفي، المسمى العممي، المؤىل العمر، الجنس،)تعزى لمتَيرات 

 .الجنس -أوالً 

متوسػطاتفػيإليجػادالفػروؽ،(Independent Sample T-Test)،ـاختبار)ت(ااستخدتـ

تعػػزىالخميػؿمحافظػةفػيالعاممػةلمبنػوؾالمسػػؤوليةاالجتماعيػةأبعػادحػوؿالدراسػةعينػةأفػراداسػتجابات

.الجنسلمتغير

الفروؽفيعمى(،لمتعّرؼIndependent Sample T-Test(نتائجاختبار)ت(،)35جدوؿرقـ)
متوسطاتاستجاباتأفرادعينةالدراسةحوؿأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممةفيمحافظة

.الخميؿتعزىلمتغيرالجنس

المتوسط  العدد الجنس المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 البعد االقتصادي
 0.41 4.10 53 ذكر

0.565 0.574
 4.200.47 8 أنثى

 البعد القانوني
 4.400.43 53 ذكر

0.298 0.767
 0.48 4.45 8 أنثى
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المتوسط  العدد الجنس المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 البعد األخالقي
 4.380.52 53 ذكر

0.586 0.560 
 0.45 4.50 8 أنثى

 البعد الخيري
 0.59 4.01 53 ذكر

1.1750.245
 0.47 4.27 8 أنثى

 الدرجة الكمية
 4.220.40 53 ذكر

0.836 0.407
 0.43 4.35 8 أنثى

متوسػػػطاتوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيعػػػدـإلػػػى،(35تشػػػيرالنتػػػائجفػػػيالجػػػدوؿ)و

تعػزى،الخميػؿمحافظػةفػيالعاممػةلمبنػوؾأبعػادالمسػؤوليةاالجتماعيػةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

مفمسػتوىأكبروىي،(0.407المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجةالكميةالجنسلمتغير

.الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾأبعادالمسؤوليةاالجتماعية،وكذلؾلجميعمحاور(0.05داللة)

 .العمر -ثانياً 

أبعادالستجابةالمبحوثيفحوؿ،(One Way ANOVAتـاستخداـتحميؿالتبايفاألحادي)

(يوضح36والجدوؿ)العمر،تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤولية

:ذلؾ

أبعاد(الستجابةالمبحوثيفحوؿOne Way ANOVA(نتائجتحميؿالتبايفاألحادي)36جدوؿرقـ)
.تعزىإلىمتغيرالعمرلمبنوؾالعاممةفيمحافظةالخميؿالمسؤوليةاالجتماعية

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 
 البعد االقتصادي

 
 

 0.291 3 0.872بيفالمجموعات
1.707 

 
 57 9.710داخؿالمجموعات 0.176

0.170 
 60 10.582المجموع
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 البعد القانوني
 

 0.467 3 1.402بيفالمجموعات
2.613 

 
 57 10.014داخؿالمجموعات 0.060

0.179 
 60 11.416المجموع

 البعد األخالقي
 

 0.369 3 1.107بيفالمجموعات
1.421 

 
 57 14.813داخؿالمجموعات 0.246

0.260 
 60 15.920المجموع

 البعد الخيري
 0.152 3 0.456بيفالمجموعات

0.431 
 

 57 20.077داخؿالمجموعات 0.731
0.352 

 60 20.533المجموع

الدرجة الكمية
 0.282 3 0.846بيفالمجموعات

1.781 
 

 57 9.025داخؿالمجموعات 0.161
0.158 

 60 9.871المجموع
،(0.161ومستوىالداللة)،(1.781)لمدرجةالكمية(،ؼ)أفقيمة،(36يبلحظمفالجدوؿ)

عندمستوىالداللةالأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)أكبروىي توجدفروؽدالةإحصائيًا

(α ≤ 0.05)، االجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ المسؤولية فيالعاممةلمبنوؾأبعاد

.العمر،ولجميعالمحاورتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة

 .المؤىل العممي -ثالثاً 
 

متوسطاتإليجادالفروؽفي،(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

تعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾحوؿأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجابات

.المؤىؿالعمميلمتغير

الفروؽفيعمى(لمتعّرؼIndependent Sample T-Test(نتائجاختبار)ت()37)جدوؿرقـ
لمبنوؾالعاممةفيمحافظةأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةاستجاباتأفرادعينةالدراسةحوؿمتوسطات

.المؤىؿالعمميالخميؿتعزىلمتغير
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المتوسط  العدد المؤىل العممي المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 البعد االقتصادي
 0.38 4.07 54بكالوريوس

2.774 0.007
 4.510.47 7ماجستير

 البعد القانوني
 4.370.43 54بكالوريوس

1.625 0.110
 0.41 4.65 7ماجستير

 البعد األخالقي
 4.370.52 54بكالوريوس

0.935 0.354 
 0.42 4.57 7ماجستير

 البعد الخيري
 0.58 4.00 54بكالوريوس

1.7130.092
 0.48 4.40 7ماجستير

 الدرجة الكمية
 4.200.39 54بكالوريوس

2.076 0.042
 0.38 4.53 7ماجستير

استجاباتمتوسطاتإلىوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي،(37تشيرالنتائجفيالجدوؿ)و

الدراسةعينةأفراد االجتماعيةحوؿ المسؤولية لمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾأبعاد

مفمستوىأقؿوىي،(0.042المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثالمؤىؿالعمميعمىالدرجةالكمية

( الماجستير(0.05داللة درجة حممة لصالح الفروؽ كانت حيث االقتصادي، لمبعد وكذلؾ فأل؛،

لـتظيرفروؽفيبقيةاألبعاد.مفحممةدرجةالبكالوريوس،فيحيفالمتوسطالحسابيليـأكبر

 .المسمى الوظيفي -رابعاً 

أبعاد(الستجابةالمبحوثيفحوؿOne Way ANOVAتـاستخداـتحميؿالتبايفاألحادي)

والجدوؿالمسمىالوظيفي،تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ38)
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أبعادحوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(38)رقـجدوؿ

.المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعية

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 البعد االقتصادي
 

 0.210 2 0.429بيفالمجموعات
 58 10.163داخؿالمجموعات 0.310 1.196

0.175 
 60 10.592المجموع

 البعد القانوني
 

 0.166 2 0.332بيفالمجموعات
 58 11.265داخؿالمجموعات 0.431 0.855

0.194 
 60 11.597المجموع

 البعد األخالقي
 

 0.055 2 0.110بيفالمجموعات
 58 14.810داخؿالمجموعات 0.818 0.202

0.273 
 60 14.920المجموع

 البعد الخيري
 0.029 2 0.057بيفالمجموعات

 58 20.475المجموعاتداخؿ 0.922 0.081
0.353 

 60 20.532المجموع

الدرجة الكمية
 0.026 2 0.053بيفالمجموعات

 58 9.818داخؿالمجموعات 0.856 0.156
0.169 

 60 9.871المجموع


أكبروىي،(0.856ومستوىالداللة)،(1.781)لمدرجةالكمية(ؼ)أفقيمة،(38يبلحظمفالجدوؿ)

،(α ≤ 0.05توجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)الأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)

 االجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ المسؤولية الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾأبعاد

المسمىالوظيفي،ولجميعالمحاور.تعزىإلىمتغير
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 .العمميةالخبرة  -خامساً 

أبعاد(الستجابةالمبحوثيفحوؿOne Way ANOVAتـاستخداـتحميؿالتبايفاألحادي)

(39والجدوؿ)،الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعية

:يوضحذلؾ

أبعادحوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAالتبايفاألحادي)نتائجتحميؿ(39)رقـجدوؿ

.تعزىإلىمتغيرالخبرةالعمميةالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعية

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 االقتصاديالبعد 
 

 0.146 4 0.585بيفالمجموعات
 56 9.998داخؿالمجموعات 0.519 0.818

0.179 
 60 10.583المجموع

 البعد القانوني
 

 0.172 4 0.687بيفالمجموعات
 56 10.910داخؿالمجموعات 0.481 0.882

0.195 
 60 11.597المجموع

 البعد األخالقي
 

 0.194 4 0.778بيفالمجموعات
 56 15.142داخؿالمجموعات 0.582 0.719

0.270 
 60 15.920المجموع

 البعد الخيري
 0.209 4 0.835بيفالمجموعات

 56 19.697داخؿالمجموعات 0.669 0.594
0.352 

 60 20.532المجموع

الدرجة الكمية
 0.127 4 0.508بيفالمجموعات

 56 9.362داخؿالمجموعات 0.556 0.760
0.167 

 60 9.870المجموع
،(0.556ومستوىالداللة)،(0.760)لمدرجةالكمية(،ؼ)أفقيمة،(39حظمفالجدوؿ)يبل

عندمستوىالداللةالأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)أكبروىي توجدفروؽدالةإحصائيًا

(α ≤ 0.05)، االجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ المسؤولية فيالعاممةلمبنوؾأبعاد

،ولجميعالمحاور.الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة
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 .نوع البنك -سادساً 

متوسطاتفيإليجادالفروؽ؛(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

تعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

.نوعالبنؾلمتغير

الفروؽفيعمىؼ(لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائجاختبار)ت()(40)رقـجدوؿ

محافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿأبعادالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿ

المتوسط  العدد نوع البنك المتَير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 البعد االقتصادي
 0.41 4.09 50بنؾتجاري

1.166 0.248
 4.250.42 11بنؾإسبلمي

 القانونيالبعد 
 4.370.44 50بنؾتجاري

1.161 0.250
 0.39 4.54 11بنؾإسبلمي

 البعد األخالقي
 4.340.52 50بنؾتجاري

1.846 0.070 
 0.40 4.65 11بنؾإسبلمي

 البعد الخيري
 0.60 4.04 50بنؾتجاري

0.2590.796
 0.50 4.09 11بنؾإسبلمي

 الدرجة الكمية
 4.210.41 50بنؾتجاري

1.291 0.202
 0.35 4.38 11بنؾإسبلمي



متوسػػػطاتوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيعػػػدـإلػػػى،(40تشػػػيرالنتػػػائجفػػػيالجػػػدوؿ)و

تعػزىالخميػؿمحافظػةفػيالعاممػةلمبنػوؾأبعػادالمسػؤوليةاالجتماعيػةحػوؿالدراسػةعينػةأفػراداسػتجابات
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مػػػفأكبػػروىػػي،(0.202المحسػػوبة)بمػػغمسػػتوىالداللػػة،حيػػػثعمػػىالدرجػػةالكميػػةنػػوعالبنػػؾلمتغيػػر

،وكذلؾلجميعاألبعاد.(0.05مستوىداللة)

توجؤؤد فؤؤروق معنويؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى الداللؤؤة اإلحصؤؤائية  ىؤؤل: الثؤؤامنالنتؤؤائج المتعمقؤؤة بالسؤؤؤال  8.2.4

(α≤0.05)  لمبنؤؤوك  بؤؤرامج المسؤؤولية االجتماعيؤؤةواجؤو اإلشؤكاليات التؤؤي تالمبحؤوثين حؤؤول  إجابؤؤاتفؤي

 الخبؤرة الؤوظيفي، المسؤمى العممؤي، المؤىؤل العمؤر، الجؤنس،)تعزى لمتَيرات  العاممة في محافظة الخميل

 .( البنك نوع العممية،

 .الجنس -أوالً 

متوسطاتفيإليجادالفروؽ؛(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

فيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

.الجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

الفروؽفيعمىؼ(لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائجاختبار)ت()(41)رقـجدوؿ

لمبنوؾحوؿاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.الجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 3.880.53 53 ذكر
2.778 0.007

 0.83 3.27 8 أنثى

اسػتجاباتمتوسػطاتإلىوجودفػروؽذاتداللػةإحصػائيةفػي،(41فيالجدوؿ)تشيرالنتائجو

محافظػةفػيالعاممػةلمبنػوؾاإلشػكالياتالتػيتواجػوبػرامجالمسػؤوليةاالجتماعيػةحػوؿالدراسػةعينػةأفراد

أقؿوىي،(0.007المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجةالكميةالجنسلمتغيرتعزىالخميؿ
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ألفالمتوسػػطالحسػػابيلمػػذكور؛،وكانػػتالفػػروؽلصػػالحالػػذكورمقابػػؿاإلنػػاث(0.05مػفمسػػتوىداللػػة)

.أعمىمفاإلناث

 .العمر -ثانياً 

(  األحادي التبايف تحميؿ استخداـ حوؿ؛(One Way ANOVAتـ المبحوثيف الستجابة

تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ42والجدوؿ)العمر،

حوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(42)رقـجدوؿ
تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

.العمر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.132 3 0.397بيفالمجموعات
 57 21.951داخؿالمجموعات 0.794 0.344

0.385 
 60 22.348المجموع



( الجدوؿ الكمية،(42يبلحظمف ؼلمدرجة قيمة )،(0.344)أف ،(0.794ومستوىالداللة

عندمستوىالداللةالأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)أكبروىي توجدفروؽدالةإحصائيًا

(α ≤ 0.05)، حوؿ المبحوثيف إجابات متوسطات المسؤوليةفي برامج تواجو التي اإلشكاليات

العمر.تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعية
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 .المؤىل العممي -ثالثاً 

متوسطاتفيإليجادالفروؽ؛(Independent Sample T-Testـاختبار)ت()ااستخدتـ

فيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

.المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

لىالفروؽفيإؼلمتعرّ؛(Independent Sample T-Testنتائجاختبار)ت()(43)رقـجدوؿ
لمبنوؾحوؿاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة

المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 3.750.61 54بكالوريوس
1.716 0.091

 0.45 4.17 7ماجستير


متوسػػػػطاتوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيعػػػػدـ(إلػػػى43تشػػػيرالنتػػػائجفػػػيالجػػػدوؿ)و

فػيالعاممػةلمبنػوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسػؤوليةاالجتماعيػةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

المحسػػوبةبمػػغمسػػتوىالداللػػة،حيػػثالمؤىػػؿالعممػػيعمػػىالدرجػػةالكميػػةلمتغيػػرتعػػزىالخميػػؿمحافظػػة

.(0.05مفمستوىداللة)أكبروىي،(0.091)

 .الوظيفيالمسمى  -رابعاً 

(  األحادي التبايف تحميؿ استخداـ حوؿOne Way ANOVAتـ المبحوثيف الستجابة )

تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ44والجدوؿ)المسمىالوظيفي
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حوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(44)رقـجدوؿ
تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

.المسمىالوظيفي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

بيفالمجموعات


3.724 2 1.862 

5.798 0.005 
داخؿالمجموعات


18.625 58 

0.321 
المجموع


22.349 60 

أقؿ(وىي0.005(ومستوىالداللة)5.798(أفقيمةؼلمدرجةالكمية)44يبلحظمفالجدوؿ)

(فيα ≤ 0.05أيأنوتوجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)

فيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

.المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة

( اختبار استخداـ تـ الفروؽ مصدر LSDولمعرفة الفروؽ مصدر لمكشؼعف ) استجابةفي

الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالمبحوثيف

(.11كماىوموضحفيالجدوؿ)المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغير

حوؿاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمبحوثيفاستجابةفي(لمفروؽLSD(نتائجاختبار)11)رقـجدوؿ
.المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعية

 مدير مكتب نائب مدير مدير فرع المسمى الوظيفي
 0.584450مديرفرع

 0.447632نائبمدير

 مديرمكتب

( الجدوؿ مف بيفأف،(45يبلحظ فرعالفروؽ مدير الوظيفي المسمى المسمىو،ذوي بيف

لصالحمديرفرع.،جاءتالوظيفينائبمدير
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،جاءتبيفالمسمىالوظيفينائبمديرو،ذويالمسمىالوظيفيمديرمكتبالفروؽبيفأفو

لصالحنائبمدير.

 .الخبرة العممية -خامساً 

اإلشكاليات(الستجابةالمبحوثيفOne Way ANOVA)تـاستخداـتحميؿالتبايفاألحادي

الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ46والجدوؿ)

حوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(46)رقـجدوؿ
تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

.الخبرةالعممية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

بيفالمجموعات


2.429 4 0.607 

1.707 0.161 
داخؿالمجموعات


19.920 56 

0.356 
المجموع


22.349 60 

أكبر(وىي0.161(ومستوىالداللة)1.707(أفقيمةؼلمدرجةالكمية)46يبلحظمفالجدوؿ)

(α ≤ 0.05توجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)الأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)

العاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

.الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفي
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 .نوع البنك -سادساً 

 )ااستخدتـ اختبار)ت( الفروؽIndependent Sample T-Testـ متوسطاتفي(إليجاد

فيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراداستجابات

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

لىالفروؽفيإؼ(لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائجاختبار)ت()(47)رقـجدوؿ
لمبنوؾحوؿاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة

المتوسط  العدد نوع البنك
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

بنؾتجاري


50 3.730.59 

2.101 0.040
بنؾإسبلمي


11 4.14 0.57 

استجاباتمتوسطات(إلىوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي47تشيرالنتائجفيالجدوؿ)و

محافظةفيالعاممةلمبنوؾاإلشكالياتالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراد

وىي،(0.040المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجةالكميةنوع البنكلمتغيرتعزىالخميؿ

،وكانتالفرؽلصالحالبنؾاإلسبلميوذلؾألفالمتوسطالحسابيلمبنوؾ(0.05مفمستوىداللة)أقؿ

اإلسبلميةأعمىمفالتجارية.
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توجؤؤد فؤؤروق معنويؤؤة عنؤؤد مسؤؤتوى الداللؤؤة اإلحصؤؤائية  ىؤؤل: التاسؤؤعالنتؤؤائج المتعمقؤؤة بالسؤؤؤال  9.2.4

(α≤0.05)  لمبنؤوك العاممؤة  مقترحات لتطوير بؤرامج المسؤؤولية االجتماعيؤةالمبحوثين حول  إجاباتفي

 العمميؤة، الخبؤرة الؤوظيفي، المسمى العممي، المؤىل العمر، الجنس،)تعزى لمتَيرات  في محافظة الخميل

 .( البنك نوع

 .الجنس -أوالً 

 )ااستخدتـ اختبار)ت( الفروؽIndependent Sample T-Testـ متوسطاتفي(إليجاد

الدراسةعينةأفراداستجابات االجتماعيةحوؿ المسؤولية برامج لتطوير فيالعاممةلمبنوؾمقترحات

.الجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

لىالفروؽفيإؼ(لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائجاختبار)ت()(48)رقـجدوؿ
لمبنوؾحوؿمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.الجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 4.040.51 53 ذكر
0.084 0.933

 0.71 4.06 8 أنثى

)و الجدوؿ في النتائج 48تشير إلى ) عدـ في إحصائية داللة ذات فروؽ متوسطاتوجود

الدراسةعينةأفراداستجابات االجتماعيةحوؿ المسؤولية برامج لتطوير فيالعاممةلمبنوؾمقترحات

،(0.933المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثعمىالدرجةالكميةالجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

.(0.05مفمستوىداللة)أكبروىي

 .العمر -ثانياً 



012 
 

(  األحادي التبايف تحميؿ استخداـ حوؿOne Way ANOVAتـ المبحوثيف الستجابة )

العمر،تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ49والجدوؿ)

49)رقـجدوؿ )(  األحادي التبايف تحميؿ (One Way ANOVAنتائج المبحوثيف حوؿالستجابة
.العمرتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.201 3 0.602بيفالمجموعات
 57 16.650داخؿالمجموعات 0.563 0.687

0.292 
 60 17.252المجموع

أكبر(وىي0.563(ومستوىالداللة)0.687(أفقيمةؼلمدرجةالكمية)49يبلحظمفالجدوؿ)

(α ≤ 0.05توجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)الأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)

فيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

العمر.تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة

 .المؤىل العممي -ثالثاً 

متوسػطاتفػي(إليجػادالفػروؽIndependent Sample T-Testاختبػار)ت()ـااسػتخدتػـ

فػػػيالعاممػػػةلمبنػػػوؾمقترحػػػاتلتطػػػويربػػػرامجالمسػػػؤوليةاالجتماعيػػػةحػػػوؿالدراسػػػةعينػػػةأفػػػراداسػػػتجابات

.المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

50)رقـجدوؿ )( )ت( اختبار لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائج ) فيإؼ الفروؽ لى
 االجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات المسؤولية برامج لتطوير مقترحات لمبنوؾحوؿ

.المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة
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المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 3.980.52 54بكالوريوس
2.646 0.010

 0.39 4.52 7ماجستير

استجاباتمتوسطات(إلىوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي50تشيرالنتائجفيالجدوؿ)و

الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةحوؿالدراسةعينةأفراد

مفمستوىداللةأقؿوىي،(0.010المحسوبة)بمغمستوىالداللةحيث،المؤىؿالعمميلمتغيرتعزى

،وكانتالفروؽلصالححممةدرجةالماجستيرمقابؿالبكالوريوسألفالمتوسطالحسابيلدييـ(0.05)

أكبر.

 .المسمى الوظيفي -رابعاً 

 التبايف تحميؿ استخداـ )تـ  حوؿOne Way ANOVAاألحادي المبحوثيف الستجابة )

المسمىتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعية

:(يوضحذلؾ51والجدوؿ).الوظيفي

حوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(51)رقـجدوؿ
المسمىتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعية

الوظيفي.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.587 2 1.174بيفالمجموعات
 58 16.078داخؿالمجموعات 0.130 2.117

0.277 
 60 17.252المجموع

أكبر(وىي0.130(ومستوىالداللة)2.117(أفقيمةؼلمدرجةالكمية)51يبلحظمفالجدوؿ)

(α ≤ 0.05توجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)الأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)
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فيالعاممةلمبنوؾمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

.المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة

 .الخبرة العممية -خامساً 

(  األحادي التبايف تحميؿ استخداـ One Way ANOVAتـ المبحوثيف الستجابة مقترحات(

،الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعيةلتطويربرامج

:(يوضحذلؾ52والجدوؿ)

حوؿالستجابةالمبحوثيف(One Way ANOVAنتائجتحميؿالتبايفاألحادي)(52)رقـجدوؿ
تعزىإلىمتغيرالخبرةالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةمقترحاتلتطويربرامجالمسؤولية

 .العممية
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.134 4 0.537بيفالمجموعات
 56 16.715داخؿالمجموعات 0.772 0.450

0.298 
 60 17.252المجموع

أكبر(وىي0.772(ومستوىالداللة)0.450(أفقيمةؼلمدرجةالكمية)52يبلحظمفالجدوؿ)

(α ≤ 0.05توجدفروؽدالةإحصائيًاعندمستوىالداللة)الأيأنو؛(α ≤ 0.05مفمستوىالداللة)

فيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةمقترحاتلتطويربرامجفيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ

.الخبرةالعمميةتعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظة
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 .نوع البنك -سادساً 

 )ااستخدتـ اختبار)ت( الفروؽIndependent Sample T-Testـ متوسطاتفي(إليجاد

الدراسةعينةأفراداستجابات االجتماعيةحوؿ المسؤولية برامج لتطوير فيالعاممةلمبنوؾمقترحات

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿمحافظة

لىالفروؽفيإؼ(لمتعرIndependent Sample T-Testّنتائجاختبار)ت()(53)رقـجدوؿ
لمبنوؾحوؿمقترحاتلتطويربرامجالمسؤوليةاالجتماعيةالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطات

.نوعالبنؾلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممة

المتوسط  العدد نوع البنك
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 4.010.52 50بنؾتجاري
1.169 0.247

 0.59 4.21 11بنؾإسبلمي


متوسػػػػطاتوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةإحصػػػائيةفػػػيعػػػػدـ(إلػػػى53تشػػػيرالنتػػػائجفػػػيالجػػػدوؿ)و

فػػػيالعاممػػػةلمبنػػػوؾمقترحػػػاتلتطػػػويربػػػرامجالمسػػػؤوليةاالجتماعيػػػةحػػػوؿالدراسػػػةعينػػػةأفػػػراداسػػػتجابات

مػفأكبػروىػي،(0.247المحسػوبة)بمػغمسػتوىالداللػة،حيػثنػوعالبنػؾلمتغيػرتعزىالخميؿمحافظة

.(0.05مستوىداللة)



 

 الخامسالفصل 

النتائج والتوصيات

 مقدمة   1-5

 ممخص النتائج  2-5

 مناقشة أسئمة الدراسة  3-5

 نتائج أسئمة الدراسة   4-5

 التوصيات  5-5
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 مقدمة:  1-5
بػرامجالمسػؤوليةوفيىذاالفصػؿيعػرضالباحػثممخػصنتػائجأدواتالدراسػةالتػيبحثػتحػوؿ

التطػػػوير،ثػػػـمناقشػػػةىػػػذهالنتػػػائج،اإلشػػػكالياتوسػػػبؿ-الخميػػػؿاالجتماعيػػػةلمبنػػػوؾالعاممػػػةفػػػيمحافظػػػة

ومعرفةمدىمطابقتياأومخالفتيالنتػائجالدراسػاتالسػابقةفػيىػذاالمجػاؿ،كمػاوتضػمنتمجموعػةمػف

التوصياتوالمقترحاتالمنبثقةمفنتائجالدراسة.

 سةاممخص نتائج الدر   2-5

 -ولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميلبرامج المسؤ بعدإجراءىذهالدراسةحوؿ
 ، توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:راإلشكاليات وسبل التطوي

1-  مستوى كانتالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتإف

 مرتفعة.

 مرتفع.الموظفيفتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةرامجببلتزاـاال -2

 مرتفع.المعتمديفتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجبلتزاـاال -3

جاءبشكٍؿالمجتمعتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةرامجببلتزاـاال -4

 متوسط.

 مرتفع.البيئةتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجبلتزاـاال -5

 مرتفع.التنميةتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجبلتزاـاال -6

 .بدرجةمرتفعةالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةأبعادجاءت -7

،والخيريةواألخبلقية،ةالقانونيواالقتصادية،بالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾتيتـ -8

 بدرجةمرتفعة.

 ىناؾتراجعفيالمبالغالتيتصرؼعمىبرامجالمسؤوليةاالجتماعية. -9
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 مناقشة أسئمة الدراسة: 3-5  
الخميل برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة مدى التزام  ماالسؤال الرئيس: 1.1.0

؟تجاه الموظفين، والمعتمدين، والمجتمع، والبيئة، والتنمية

 قد أنو الخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةتطبيؽمجاالتبمغتتبيف

.(3.95)قدرهدرجةمرتفعة،بمتوسطحسابي

النتيجة ىذه الباحث إلىويفسر بالرجوع البنوؾ بوعي بأصحاب االىتماـ المصالح،أىمية

وىذايتفؽمعدراسةجعيديواالىتماـبالمجتمعالموجودفيو،ممايؤديإلىزيادةالحصةالسوقيةليا،

(ودراسة2016(ودراسةجعبري)2016(ودراسةعطاهللوالفميت)2016(ودراسةالتميمي)2017)

(EL Ashkar,2017ودراسة)(2014دراسةNochai & Nochai,.)

ية:األسئمةالفرع

ما مدى التزام برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في  السؤال الفرعي األول: 5.3.1.1

 محافظة الخميل تجاه الموظفين؟

اال مدى تجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجبلتزاـجاء

ويعزوالباحثذلؾإلىمدىاالىتماـالكبير(،4.02)قدرهبمتوسطحسابيودرجةمرتفعة،بالموظفيف

لدييا، البشرية البنوؾبالموارد كمامف ليا، والمعيشة وتحسيفظروؼالعمؿ آمنة عمؿ بيئة وتوفير

وتحرصإدارةالبنوؾعمىتوفيرمراكزترفيييةوأنديةخارجنطاؽالعمؿ،وىذامفشأنوإعطاءنفسية

أفضؿلمموظؼ.

النتيجةبضرورةاالىتماـبالموظفيفوتنميةالمياراتلدييـ،وذلؾمفخبلؿوقدفسرالباحثىذه

االىتماـبنظاـاألجوروالحوافزالماديةالمقدمةليـ،حيثإفاالىتماـبيذهاألمورمفشأنوأفيؤدي

عوىذايتفؽمإلىارتفاعمستوىالرضاالوظيفيلمموظؼ،وبالتاليتحقيؽكفاءةوأداءأعمىلمموظؼ،
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(2016(ودراسةجعبري)2016(ودراسةالشريؼ)2016(ودراسةالتميمي)2017دراسةجعيدي)

(.Mehjez,2016(ودراسة)EL Ashkar,2017(ودراسة)2015واليتفؽمعدراسةالشجاع)

ما مدى التزام برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في : السؤال الفرعي الثاني5.3.1.2

 محافظة الخميل تجاه المعتمدين؟

المعتمديفتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىجاء

(،ويعزوالباحثذلؾإلىاالىتماـالكبيربالمعتمديفمف4.32)قدرهمتوسطحسابيوبدرجةمرتفعة،ب

(2016(ودراسةالتميمي)2017معدراسةجعيدي)البنوؾ،كونيـالمصدراألساسلمربح.وىذايتفؽ

 (.Mehjez,2016(ودراسة)EL Ashkar,2017(ودراسة)2016ودراسةالشريؼ)

في  ما مدى التزام برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة: السؤال الفرعي الثالث5.3.1.3

 ؟مجتمعمحافظة الخميل تجاه ال

بدرجةالمجتمعتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىجاء

بمتوسطحسابي مفالبنؾ3.64)قدرهمتوسطة، مسبقة خطة وجود الباحثذلؾإلىعدـ ويعزو ،)

لتحديدالميزانيةالواجبصرفياعمىبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةتجاهالمجتمع،وربمايكوفالسببىو

مشاريعاالستراتيجيةالتيتدعمياالبنوؾأوتشارؾفييا،وربمايعودالسببإلىأفإداراتالبنوؾقمةال

المسؤولية برامج في المستيدفة المشاريع لتحديد الكاممة الصبلحيات ليا ليس الخميؿ في العاممة

(ودراسة2016)(ودراسةالشريؼ2016االجتماعيةتجاهالمجتمع.وىذااليتفؽمعدراسةالتميمي)

 (حيثجاءتجميعيامرتفعة.EL Ashkar,2017(ودراسة)2016جعبري)

في  ما مدى التزام برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة: السؤال الفرعي الرابع5.3.1.4

 ؟بيئةمحافظة الخميل تجاه ال
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البيئةبدرجةتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىبمغ

(،ويعزوالباحثذلؾإلىعدـوجودمخمفاتأوانبعاثاتناتجة3.88)قدرهبمتوسطحسابيومرتفعة،

عفالخدماتالتيتقدمياالبنوؾوعميويسيؿعمىالبنوؾالمحافظةعمىالبيئةالمحيطةبيا.وىذايتفؽ

( التميمي دراسة 2016مع الشريؼ ودراسة )(2016( جعبري ودراسة )2016( ودراسة )Abu 

Samra,2017(ودراسة)EL Ashkar,2017.) 

في  ما مدى التزام برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة: السؤال الفرعي الخامس5.3.1.5

 ؟تنميةمحافظة الخميل تجاه ال

التنميةبدرجةتجاهالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجالتزاـمدىجاء

 حسابيومرتفعة، األساسي3.91)قدرهبمتوسط المموؿ ىي البنوؾ أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو ،)

طرؽالتمويؿالمتمثؿباالقتراض،وبالتاليفإفالبنوؾتيتـبنجاحإحدىلممشاريعفيفمسطيف،فيي

(.EL Ashkar,2017ايتفؽمعدراسة)المشاريعالممولةلياوىذايساعدعمىالتنمية.وىذ

بأبعاد المسؤولية العاممة في محافظة الخميل  اىتمام البنوكمدى  ماالسؤال الرئيس الثاني:  2-3-5

؟االجتماعية

مرتفعةالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةأبعادجاءت ويعزو،بدرجة

الباحثذلؾإلىوعيالبنوؾبأىميةااللتزاـبالقوانيفالدوليةوالمحمية،والبعداألخبلقيلمعمؿ،والتزاميا

والتزاميابالبعداالقتصاديالمتمثؿبتحقيؽالربحكونياأبعادتحقؽ،بالعمؿالخيريألصحابالمصالح

( دراسة مع يتفؽ وىذا منظمة. ألي ودراسةAbu Samra,2017النجاح )(2014Nochai & 

Nochai,.)

 الفرعية:األسئمة 
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بأبعاد العاممة في محافظة الخميل  اىتمام البنوكمدى  ماالسؤال الفرعي األول:2-1-3-5

 بالمسؤولية االقتصادية؟

 مرتفعة،االقتصاديةبالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىبمغ درجة

(،ويعزوالباحثذلؾإلىأفالبعد2017(،وىذايتفؽمعدراسةىربيد)4.12)قدرهبمتوسطحسابي

وىذا البقاء، أليمؤسسة يمكف أيربحال تحقيؽ دوف فمف المحرؾأليمؤسسة، االقتصاديىو

يتفؽمعدراسة) (،Mehjez,2016(ودراسة)Abu Samra,2017ينطبؽعمىالبنوؾأيضًا.وىذا

(.,2014Nochai & Nochai)ودراسة

بأبعاد العاممة في محافظة الخميل  اىتمام البنوكمدى  ما:السؤال الفرعي الثاني والثالث2-2-3-5

 بالمسؤولية القانونية واالخالقية؟

 القانونيبالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىبمغ واألخبلقية رجةدة

 بمتوسطحسابّي مرتفعة، البنوؾبالقوانيفالدولية4.40)قدره التزاـ الباحثذلؾإلىأىمية ويعزو ،)

يتفؽمعدراسة جميعأصحابالمصالحوالمجتمعككؿ.وىذا بأخبلؽالعمؿتجاه والمحمية،وااللتزاـ

القانو2017غبف) البعد في ين( األ، البعد في معو يتفؽ يتوال وىذا )خبلقي. دراسة مع  Abuفؽ

Samra,2017(ودراسة)Mehjez,2016ودراسة،)(2014Nochai & Nochai,.) 

بأبعاد العاممة في محافظة الخميل  اىتمام البنوكمدى  ما:السؤال الفرعي الرابع2-1-3-5

 بالمسؤولية الخيرية؟

مرتفعة،بمتوسطالخيريةدرجةبالمسؤوليةالخميؿمحافظةفيالعاممةالبنوؾاىتماـمدىبمغ

صحابالمصالحبأ(،ويعزوالباحثذلؾإلىاىتماـبرامجالمسؤوليةاالجتماعية4.04)قدرهحسابي

ليـدوفمقابؿ،مفخبلؿدعـالمؤسساتالخيريةواألنديةالرياضية بشكؿعاـ،وتوفيرالدعـالبلـز
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( دراسة مع يتفؽ وىذا المجتمع. شرائح وجميع ودراسةAbu Samra,2017والعامميف ،)

(2014Nochai & Nochai,.) 

ما أىم اإلشكاليات التي تواجو تطوير برامج المسؤولية االجتماعية  :ثالثالسؤال الرئيس ال 3-3-5

 لمبنوك العاممة في محافظة الخميل؟

محافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعيةالمسؤوليةبرامجتطويرتواجوالتياإلشكالياتجاءت

بمتوسطحسابيالخميؿ اإلشكالياتالتي3.80)قدرهبدرجةمرتفعة، الباحثذلؾإلىكثرة ويعزو ،)

تواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية،كونياتتعامؿمععددكبيرمفأصحابالمصالح،وترتبطبعددمف

 (.2016األبعاد.وىذايتفؽمعدراسةجعبري)

الممكنة لتطوير برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة ما السبل  :رابعال السؤال الرئيس 4-3-5

 في محافظة الخميل ؟

قػػدرهبدرجػػةمرتفعػػة،بمتوسػػطحسػػابياالجتماعيػػةالمسػػؤوليةبػػرامجلتطػػويرالمقترحػػاتجػػاءت

(،ويعػػزوالباحػػثذلػػؾإلػػىاألىميػػةالكبػػرىالتػػييعطييػػااألفػػرادعينػػةالدراسػػةلممقترحػػاتالتػػي4.04)

أداةجمػػعالبيانػػات،كػػوفىػػذهاالقتراحػػاتكثيػػرةومرتبطػػةبجميػػعأصػػحابالمصػػالح،ومرتبطػػةشػػممتيا

عمػػػػؿنػػػػدواتوبػػػػرامجتثقيفيػػػػةلممسػػػػؤوليةبأبعػػػػادالمسػػػػؤوليةاالجتماعيػػػػةجميعيػػػػا.واتفقػػػػتالمقترحػػػػات)

(عيةعمؿدائرةمختصةفيكؿمدينةلكؿاألفرعمتخصصةببرامجالمسؤوليةاالجتما(،و)االجتماعية

(.2016معدراسةجعبري)

القطاعات )الشرائح( التي تيتم بيا برامج المسؤولية االجتماعية  ما :الخامس السؤال الرئيس 5-3-5

لمبنوك العاممة في محافظة الخميل؟
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(،ىناؾ2018)جميعالبنوؾفيفمسطيفةبعداالطبلععمىتقاريرجميعالبنوؾالفمسطيني

(عفسنة)1161406(بواقع)٢ٕٔٓتراجعفيالمبالغالمقدمةمفالبنوؾ،حيثتراجعتفيسنة)

ـ(،وىذامبمغكبير،وىويدؿعمىمدىالتراجعفيبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنوؾالعاممة2017

لىقمةاالىتماـببرامجالمسؤوليةاالجتماعية،وعدـمواكبةفيفمسطيفبشكؿعاـ،ويعزوالباحثذلؾإ

احتياجاتالمجتمع،وعمؿمشاريعلبلستفادةمفخبلليافيعمميةالتنمية.

السادس: ىل توجد فروق معنوية عند مستودى الداللة اإلحصائية  السؤال الرئيس 6-3-5

(a<=0.05 في إجابات المبحوثين حول مجاالت تطبيق ) المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في

محافظة الخميل تعزى لمتَيرات )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، الخبرة العممية، نوع 

؟البنك(

(فػػػػيمتوسػػػػطاتإجابػػػػاتα≤0.05عنػػػػدمسػػػػتوىالداللػػػػة)يةةإحصػػػػائلػػػػدالذاتتوجػػػػدفػػػػروؽ

العمػربػيفتعزىإلىمتغيػرالموظفيفتجاهلمبنؾماعيةاالجتالمسؤوليةمجاالت تطبيقالمبحوثيفحوؿ

(،لصػالحذوياألعمػارسػنة50إلػى40مػف(وبيفذوياألعمػار)سنة39إلى30مفذوياألعمار)

(،ويعػػزوالباحػػثذلػػؾإلػػىأفالفئػػاتالعمريػػةالمػػذكورىػػياألكثػػراسػػتيدافًافػػيسػػنة39إلػػى30مػػف)

(،ىػياألكثػراسػتيدافًا،وعميػوسػنة39إلػى30مػفالعينة،حيثإفالفئػةالعمريػةمػفذوياألعمػار)

يػةتجػاهىياألكثرتأثيرًا،وكوفاألفرادعينةالدراسةىـالجيةالمستيدفةفػيبػرامجالمسػؤوليةاالجتماع

 الموظفيف.

عندمستوىالداللة) - فروؽدالةإحصائيًا فيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ،(α ≤ 0.05توجد

المعتمديفتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةمجاالت تطبيق أفو،المسمىالوظيفيتعزىإلىمتغير

الوظ ذويالمسمى وبيف فرع(، الوظيفي)مدير ذويالمسمى لصالحالفروؽبيف مكتب(، يفي)مدير

الفروؽبيفذويالمسمىالوظيفي)نائبمدير(،وبيفذويالمسمىالوظيفي)مديرأفمدراءالفروع،و
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الباحثذلؾ ويعزو لصالح)نائبالمدير(، لمديرالفرعإلىمكتب(، برمنياأكالصبلحياتالمخولة

 مفالصبلحياتالمخولةلمديرالمكتب.لدىنائبالمديروالصبلحياتالمخولةلنائبالمديراكبر

عندمستوىالداللة) - فروؽدالةإحصائيًا فيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿ،(α ≤ 0.05توجد

الفروؽأفالخبرةالعمميةوتعزىإلىمتغيرالمجتمعتجاهلمبنؾاالجتماعيةالمسؤوليةمجاالت تطبيق

سنواتوأقؿمف5مفوبيفكؿمفذويالخبرة)(،15سنواتوأقؿمف10مفبيفذويالخبرة)

(،ويعزو15سنواتوأقؿمف10مف(،لصالحذويالخبرة)20سنواتوأقؿمف15مف(،و)10

(ىـاألكثراستيدافًا،وعميوىـاألكثر15سنواتوأقؿمف10مففذويالخبرة)أإلىالباحثذلؾ

 تأثيرًا.

السابع: ىل توجد فروق معنوية عند مستودى الداللة اإلحصائية  السؤال الرئيس 7-3-5

(a<=0.05 في إجابات المبحوثين حول أبعاد المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة )

الخميل تعزى لمتَيرات )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، الخبرة العممية، نوع 

البنك(؟

المسؤوليةأبعادحوؿالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطاتلةإحصائيةفيوجودفروؽذاتدال

،حيثعمى الدرجة الكميةالمؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾاالجتماعية

،لمبعد االقتصادي،وكذلؾ(0.05مفمستوىداللة)أقؿوىي،(0.042المحسوبة)بمغمستوىالداللة

(،ويعزوالباحث2017حيثكانتالفروؽلصالححممةدرجةالماجستير.وىذايتفؽمعدراسةىربيد)

 أىميةالبعداالقتصاديفيالبنوؾوالذيأثربدورهعمىالدرجةالكمية.بلىوعيحممةالماجستيرإذلؾ

الثامن: ىل توجد فروق معنوية عند مستودى الداللة اإلحصائية  السؤال الرئيس 8-3-5

(a<=0.05 في إجابات المبحوثين حول اإلشكاليات التي تواجو برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك )
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العاممة في محافظة الخميل تعزى لمتَيرات )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، الخبرة 

نك(؟العممية، نوع الب

اإلشكالياتحول الدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطاتوجودفروؽذاتداللةإحصائيةفي

عمىالجنسلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالتيتواجوبرامجالمسؤوليةاالجتماعية

الكمية ،(0.05مفمستوىداللة)أقؿوىي،(0.007المحسوبة)بمغمستوىالداللة،حيثالدرجة

األكثراستيدافًا،أإلىوكانتالفروؽلصالحالذكورمقابؿاإلناث.ويعزوالباحثذلؾ فالذكورىـ

 وعميوىـاألكثرتأثيرًا.

)جوو - مستوىالداللة عند إحصائيًا فروؽدالة فيمتوسطاتإجاباتالمبحوثيفحوؿα ≤ 0.05د )

تعزىإلىمتغيرالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾالمسؤوليةاالجتماعيةاإلشكالياتالتيتواجوبرامج

الفروؽبيفذويالمسمىالوظيفيمديرفرع،وبيفالمسمىالوظيفينائبمدير،أفوالمسمىالوظيفي

الفروؽبيفذويالمسمىالوظيفيمديرمكتب،وبيفالمسمىالوظيفيأفجاءتلصالحمديرفرع،و

برأكالصبلحياتالمخولةلمديرالفرعإلىاءتلصالحنائبمدير.ويعزوالباحثذلؾنائبمدير،ج

كبرمفالصبلحياتالمخولةلمديرالمكتب،أمنيالدىنائبالمديروالصبلحياتالمخولةلنائبالمدير

الفرععمىاإل مدير البنؾحيثيطمع في االجتماعية المسؤولية نائبأشكالياتالتيتواجو مف كثر

 كاليات.شكبربيذهاإلأالمديرولديومعرفة

في - إحصائية فروؽذاتداللة الدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطاتوجود التياإلشكالياتحوؿ

االجتماعية المسؤولية برامج البنؾلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾتواجو عمىنوع

الكمية حيثالدرجة ، مستوىالداللة )بمغ )أقؿوىي،(0.040المحسوبة ،(0.05مفمستوىداللة

 وكانتالفرؽلصالحالبنؾاإلسبلمي،ويعزوالباحثذلؾإلىاىتماـالبنوؾاالسبلميةبالجانبالديني.
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التاسع: ىل توجد فروق معنوية عند مستودى الداللة اإلحصائية  السؤال الرئيس 9-3-5

(a<=0.05 في ) إجابات المبحوثين حول مقترحات لتطوير برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة

في محافظة الخميل تعزى لمتَيرات )الجنس، العمر، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، الخبرة العممية، 

 نوع البنك(؟.

في فروؽذاتداللةإحصائية قترحاتمحوؿالدراسةعينةأفراداستجاباتمتوسطاتوجود

االجتماعية ،المؤىؿالعمميلمتغيرتعزىالخميؿمحافظةفيالعاممةلمبنوؾلتطويربرامجالمسؤولية

حيث مستوىالداللة )بمغ )أقؿوىي،(0.010المحسوبة وكانتالفروؽ(0.05مفمستوىداللة ،

ميةأىلصالححممةدرجةالماجستيرمقابؿالبكالوريوس،ويعزوالباحثإلىوعيحممةالماجستيرإلى

المقترحات.

 التوصيات: 4-5
بناءعمىنتائجالدراسةتوصؿالباحثإلىمجموعةمفالتوصيات،حيثتـتصنيفيافيثبلثمحاور.

ة الخميل.بنوك العاممة في محافظلمتوصيات  0-1-1

 :مايميزيادةدعـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةتجاهالمجتمعمفخبلؿ .1

زيادةالميزانياتالمخصصةلبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةتجاهالمجتمع. -أ

 رامجالمسؤوليةاالجتماعيةمعوزارةالعمؿووزارةالشؤوفاالجتماعية.بربط -ب

خاصةالفئات،كماؿتعميميـأجؿإعمؿشراكةمعوزارةالتربيةوالتعميـلتبنيالطمبةالمتميزيفمف .2

 الميمشة.

 تطويرثقافةالمسؤوليةاالجتماعيةلدىمدراءالبنوؾ. .3

الجامعات .4 مع ومؤتمرات عمؿ ورشات عف؛عقد تتحدث التي العممية الدراسات مف لبلستفادة

 المسؤوليةاالجتماعية.
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لدعـالتنميةالمستدامة،ودعـمشاريعمؿدائرةمشتركةلجميعالبنوؾتتبنىمشاريعاستراتيجيةع .5

 البنيةالتحتية.

توسيعدائرةاالىتماـببرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيالمناطؽالريفيةالميمشةوالمناطؽالميددة .6

 مفاالحتبلؿ.

7.  في الخاصة االحتياجات ذوي ىذهتوظيؼأشخاصمف مع اإلنساني بالبعد واالىتماـ البنوؾ،

 الحاالت.

تشجيعالبحثالعمميمفخبلؿعمؿمسابقاتعممية،وتقديـجوائزلمفائزيفبيذهاألبحاثالتي .8

 مفشأنياأفتوجدنتائجقيمةلممجتمع.

9.  في االجتماعية المسؤولية برامج لدعـ المخصصة الميزانيات وتحديد زيادة العاممة فيالبنوؾ

 محافظةالخميؿ،مفخبلؿزيادةاىتماـالبنوؾبيا،ورفعنسبةالمساىمةلماليافائدةلممجتمع.

دخؿ .10 وتحقيؽ المستدامة التنمية عممية في المشاركة مف يمكنيا مما المرأة قدرات ورفع تمكيف

 مناسبليا.

سرطانية التي قد خاص باألمراض ال ىمستشفإقامة زيادة االهتمام ببرامج الصحة والعمل على  .11

 سويقية من خالل التعامل مع البنوك.تؤثر في اتجاهات المجتمع الت
نمايجبأفيكوف .12 يجبأفاليقتصرالدوراالجتماعيلمبنوؾعمىاإلنفاؽعمىالمساعدات،وا 

موجيانحومشاريعالتنميةالمستدامةمفخبلؿالمشاركةمعالجياتالحكوميةوالييئاتالمحمية،

 يجبأفيكوفنيجامستمرا.وىذا

 لدعـالتنميةالمستدامة.ةعمؿدائرةمشتركةلجميعالبنوؾتتبنىمشاريعاستراتيجي .13

تطويرقدراتالمدراءوالموظفيفوعقددوراتوندواتعمميةلتوضيحماىيةالمسؤوليةاالجتماعية .14

 ا.يوكيفيةتوجيي

 لخبراتالعمميةلدييـ.رفعمستوىاتوضعميزانياتتعمؿعمىتطويرموظفيياو .15
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طبلعإنواليوجدأإالبالرغـمفوجودالعديدمفالدراساتالعمميةعفالمسؤوليةاالجتماعية، .16

خذىذهأجؿأميةبيفالجامعاتوالبنوؾمفمخذبيا،ولذلؾيجبعقدشراكاتعكاؼعميياواأل

 الدراساتواالستفادةمنيا.

جتماعيةبشكؿعاـلجميعالعامميففيالبنوؾ،وحثيـعمىالعمؿعمىنشرثقافةالمسؤوليةاال .17

تبنيىذاالمفيوـ.

 توصيات  لمجيات الحكومية والمؤسسات المجتمعية.  2-5-5
ةالعمؿعمىغرزىذهالثقافةفيالمدارسمفخبلؿإدراجيافيالمناىجالفمسطيني -1 ،وزرعمفيـو

 المسؤوليةاالجتماعيةلدىالطمبة.

يةوالمسؤوليةاالجتماعية،لذلؾيجبزيادةدورالرقابةالحكوميةئالدعااألعماؿىنالؾخمطمابيف -2

 :مايميعمىالبنوؾفيمجاؿتطبيؽبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةمفخبلؿ

ياعمىتبنيبرامجالمسؤوليةاالجتماعية.عتوفيرالدراساتالعمميةلمبنوؾوحثياوتشجي–أ

-ب بعضالحوافز واإلتقديـ الضريبيواالمتيازات تسييبلتعفاء أو قانونية، تشريعات خبلؿ مف

زيادةمساىمتيااالجتماعية.مقابؿ

 ضعجيةرقابيةعمىتنفيذالبرامجاالجتماعيةلمبنوؾمفأجؿمعرفةمدىتنفيذىذهالبرامج.و -3

،وربطيامعوزراهرامجتشجععمىالتنميةالمستدامةرفعالوعيلممشاركةاالجتماعيةمفخبلؿب -4

 الشؤوفاالجتماعية.

تو -5 خبلؿ مف المستشفيات وخاصة الصحة، قطاع دعـ برامج الطبيةتبني بعضاألجيزة فير

 الحديثة،بالتنسيؽمعوزارةالصحة.

مشرف -6 محايدة جية تكوف مشترؾ صندوؽ االجتماعية؛عميوةعمؿ المسؤولية برامج لتطوير

 المستدامة.يانحوالتنميةيوتوجي
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فيمجاؿ -7 البنوؾمففائدة تحققو وما االجتماعية المسؤولية فينشرأىمية تفعيؿدوراإلعبلـ

بيفالبنوؾوبذلؾيكوف وبالتاليخمؽنوعمفالمنافسةما برامجالمسؤوليةاالجتماعية، تقديميا

 ىناؾمنفعةمستدامةلممجتمعمنيا.

ةقدراتيـالتطوعيةوتنميةقدراتيـالفكريةفيمجاؿالمسؤوليةزيادةالدوراتالتدريبيةلمشبابلتنمي -8

 االجتماعية.

لزيادة -9 واألجنبية معالمؤسساتالمحميةوالعربية الشبابمفخبلؿعمؿشراكة بشريحة االىتماـ

 برامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمشباب.

 فكار.األيبندعـالمبادراتالفرديةوتقديـالحوافزالماديةلياودعمياوت -10

إصدار -11 حوؿ مجاؿأنشراتتوعوية في متخصصة مواقع وعمؿ االجتماعية، المسؤولية ىمية

 المسؤوليةاالجتماعية.

 توصيات بحثية مستقبمية: 3-5-5 

 .بيفالبنوؾوشركاتالقطاعالخاصواقعالمسؤوليةاالجتماعيةمابيفدراسةمقارنة -1

 دراسةمقارنةفيأبعادالمسؤوليةاالجتماعيةمابيفالبنوؾالتجاريةوالبنوؾاالسبلمية. -2
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 المصدر والمراجع:
 .القرآفالكريـ 

 .الحديثالّشريؼ 

 المراجع العربية:أواًل: 
 الكتب والمجالت -أ

- ( فاطمة. ووافي، نسيـ؛ دورالبنوؾفيفمسطيفبإثراءالمسؤولية2016أبوجامع، المجتمعية(.

:جامعةاالزىرغزةغزة.المستودعالرقميفيجامعةطيبةوانعكاسياعمىأدائياالمالي.فمسطيف.

  http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/156?show=fullمففمسطيف.

-  فارس.)أبو 2001معمر، لمفترة فمسطيف في االستثمار في البنوؾ دور مجمة1990-2000(. ـ.

 .306-245الجامعةاالسبلمية.المجمدالعاشر.العدداالوؿ،الصفحات

(.متطمباتجودةالمسؤوليةاالجتماعيةفيالتعميـالجامعيلخدمةالمجتمع.2016أحاندو،سيسي.) -

 .63-45الصفحاتدراسات.مجمةدوليةمحكمة،

)األ - فتحي. عمياف، ؛ وفيؽ الشركات2016غا، لدى االجتماعية المسؤولية تبني مدى قياس .)

دراسة المالية. لؤلوراؽ فمسطيف فيسوؽ الشركاتالمدرجة عمى تطبيقية دراسة العامة. المساىمة

 مقدمةلممؤتمرالعممياألوؿلكميةإدارةالماؿواألعماؿ.

سجاد.) - النبوية.2014أفضؿ، السنة ضوء في والمجتمع الفرد عمى وأثرىا األخبلقية المسؤولية .)

 /https://www.alukah.net/library/0/83054جامعةالعبلمةإقباؿالمفتوحة.مف

نورا.) - ا2010أنور، ظؿ لمشركاتفي االجتماعية المسئولية .) العالمية االقتصادية دراسة-الزمة

المصري المديريف مركز المصري. المديريف مركز مقدمة االبحاثالسنوية.-تطبيقية مفمسابقة
content/uploads/books/241.pdf-https://tslibrary.org/wp 

http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/156?show=full
https://www.alukah.net/library/0/83054/
https://tslibrary.org/wp-content/uploads/books/241.pdf
https://tslibrary.org/wp-content/uploads/books/241.pdf
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،مفبنؾ273،2019(.ماىيالصيرفةاإلسبلمية.تاريخاالسترداد2019سبلمي.)بنؾدبياإل -

 .https://www.dib.ae/arدبياإلسبلمي:

2019بييقي.)ال - .)jazirah.com-http://www.al. االسترداد 243تاريخ مف2019، ،

jazirah.com/2013/20131122/ec5.htm-http://www.al :-http://www.al

jazirah.com/2013/20131122/ec5.htm. 

(.المسؤوليةاالخبلقيةواالجتماعيةلممنظمات.عماف:2014جرادات،ناصر؛وأبوالحماـ،عزاـ.) -

 لمنشروالتوزيع.اثراء

.الدورالمجتمعيلمبنوؾ.راـاهلل:جمعية2016(.التقريرالسنوي2016جمعيةالبنوؾفيفمسطيف.) -

 :.http://www.abp.ps/index.phpالبنوؾفيفمسطيف.مف

التقريرالسنوي2017جمعيةالبنوؾفيفمسطيف.) - ،مف213،2019اريخاالسترداد.ت2017(.

http://www.abp.ps/index.php.: 

التقريرالسنوي2018جمعيةالبنوؾفيفمسطيف.) - ،مف213،2019.تاريخاالسترداد2018(.

http://www.abp.ps/index.php.: 

 االجتماعيةلمصحافة.القاىرة:الدارالمصريةالمبنانية.(.المسئولية2003حساـالديف،محمد.) -

حناف.) - اإلسبلمية2018درحموف، المصارؼ في االجتماعية المسؤولية ممارسات تقييـ دراسة-(.

العدد-تطبيقيةعمىعينةمفالمصارؼاإلسبلمية.مجمةجامعةالقدسالمفتوحةلؤلبحاثوالدراسات

 .159-146لصفحات،ا2018(2الثالثواألربعوف)

سيد.)ال - في2010ُرب، االجتماعية والمسئولية التنظيمية األخبلقيات األعماؿ. إدارة مراجعة .)

 منظماتاألعماؿالعصرية.دارالكتبالمصرية.

https://www.dib.ae/ar
http://www.al-jazirah.com/2013/20131122/ec5.htm
http://www.al-jazirah.com/2013/20131122/ec5.htm
http://www.al-jazirah.com/2013/20131122/ec5.htm
http://www.abp.ps/index.php
http://www.abp.ps/index.php
http://www.abp.ps/index.php
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الناصر.)ال - عبد االردف)2010زيود، في العاممة لمبنوؾ االجتماعية المسؤولية .)2008-2010.)

االدارية.  .1.العدد40المجمددراسات.العمـو

صالح.)ال - القطاعالخاصفيالتنمية:2009سحيباني، فيمشاركة االجتماعيةودورىا المسئولية .)

" حوؿ الدولي المؤتمر المبنانية: الجميورية بيروت. السعودية. العربية المممكة عمى تطبيقية حالة

 .لخاصفيالتنمية:تقيـواستشراؼ"القطاعا

-  النقد فمسطيف.2018الفمسطينية.)سمطة وارقاـ. حقائؽ .)
EG-http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=708&language=ar 

 EG-http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=295&language=ar(.2019سمطةالنقدالفمسطينية.) -

ياسر.) - بيتلحـ.2009شاىيف، الخاصالفمسطيني. لمقطاع االجتماعية لممسؤولية البيئي البعد .)

 ttp://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/B5.pdfhمففمسطيف:جامعةفمسطيفاالىمية.

رمضاف.)ال - دعـ2014شراح، في ودورىا اإلسبلمية لمبنوؾ والتنموية االجتماعية المسئولية .)

 المشروعاتالصغيرة.دراسةمقدمةلورشةالعمؿالخامسةلمركزالكويتلبلقتصاداالسبلمي.

حفيظة، - أبو الرحيـ؛ عبد أحمد، ؛ ىاروف )صبري، فادي. حرزاهلل، و ؛ البنوؾ2018سيى .)

 . Researchgateاإلسبلميةفيفمسطيفوالتحدياتالتيتواجييا.الجامعةالوطنيةالماليزية.

أسامة.) - البنؾ2017العاني، حالة دراسة االجتماعيةفيالمصرؼاإلسبلمي) المسؤولية طبيعة .)

 (.3(.ع)13تاالسبلميةمج)المجمةاالردنيةفيالدراسااالسبلمياألردني(.

خمود.) - الفميت، سمر؛ 2016عطااهلل، االجتماعية(. مسؤوليتو بأداء المصرفي القطاع -مدىالتزاـ

 غزة.-دراسةتطبيقيةعمىالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينية

عواد،يوسؼ؛يوسؼ،أيمف؛شاىيف،محمد؛دراويش،مرواف؛اشتيو؛عماد؛زيادات،موفؽ؛ -

 (.المسؤوليةالمجتمعية.جامعةالقدسالمفتوحة.2016وآخروف.)

http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=708&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=708&language=ar-EG
http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=295&language=ar-EG
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/B5.pdf
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يوسؼ.) - المفتوحة.2010عواد، القدس جامعة لمجامعات. المجتمعية المسؤولية دليؿ مف(.
tyGuide.pdfhttps://www.qou.edu/ar/pdf/socialResponsibili 

ال - العامري،صالح. مفتبنيالمسؤوليةاالجتماعية2006غالبي،طاىر؛ تبايفاالىداؼالمتوخاة .)

 default/files/https://www.csrsa.net/sites/مففيالمنظماتالحكوميةوالخاصة.

صالح.)ال - العامري، طاىر؛ نظاـ2002غالبي، وشفافية لمنظماتاألعماؿ االجتماعية المسؤولية .)

المص مف لعينة تطبيقية دراسة المعمومات. صفحة األردنية. التجارية مف216ارؼ .
file:///C:/Users/Dell/Downloads/231.pdf 

صالح.)ال - العامري، طاىر؛ األعماؿ2008غالبي، األعماؿ: أخبلقيات و االجتماعية المسؤولية ،)

 والمجتمع.داروائؿلمنشر،الطبعةالثانية.

صالح.)ال - العامري، طاىر؛ نظاـ2010غالبي، وشفافية لمنظماتاألعماؿ االجتماعية المسؤولية .)

بحوثوأوراؽعمؿالمؤتمرالعربيلمعمومات.دراسةتطبيقيةلعينةمفالمصارؼالتجاريةاألردنية.ا

 الثانيفياإلدارة.المنظمةالعربيةلمتنميةاالدارية.

والعامري،صالح.)ال - مفتبنيالمسؤوليةاالجتماعية2006غالي،طاىر؛ تبايفاالىداؼالمتوخاة .)

وا الحكومية المنظمات االسبلمي.في والتمويؿ االقتصاد موسوعة مفلخاصة.

https://iefpedia.com/arab/?p=6049. 2019.10. 

(.المسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتبيفتعظيـاالرباحوالتنميةالمستدامة)المجمد2015غنيـ.رنا) -

 (.اإلسكندرية.1

-  مارتيزيا.)يناير، 2017فارجاس، المجتمعية المسؤولية ىؿ األخبلؽ(. مف جانب ىي لمشركات

اإلدارةالمتكاممة-االنسانيةاـمجرد"رطانة"أولغةمبيمةمفالشركات.مجمةبيئةالمدفاالمكترونية

 .6-4لمنفاياتلتعزيزالتنميةاالقتصادية،الصفحات

https://www.qou.edu/ar/pdf/socialResponsibilityGuide.pdf
https://www.qou.edu/ar/pdf/socialResponsibilityGuide.pdf
https://www.csrsa.net/sites/default/files/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/231.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/231.pdf
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فوالعالـ(.معامبلتالبنوؾالتجارية.السعودية:مركزالفقاىةفيلبنا2008فضمي،عبداليادي.)ال -

لمطباعةوالتوزيعوالنشر.  العربيدارالعمـو

(.أثربرامجالمسئوليةاالجتماعيةعمىعمبلءالقطاعالمصرفيبالمممكة2015قحطاني،صالح.)ال -

 .22-1،الصفحات35العربيةالسعودية.المجمةالعربيةلئلدارة.مج

دراسةحالةالبنؾ-مبنوؾاإلسبلمية(.المسؤوليةاالجتماعيةل2018محمد،لطرش؛جماؿ،جعيؿ.) -

 .251-235اإلسبلمياألردني.مجمةالدراساتالماليةوالمحاسبيةواإلدارية،الصفحات

(.قضاياإداريةمعاصرة.2011معاني،أحمد؛عريقات،أحمد؛الصالح،أسماء؛وجرادات،ناصر.)ال -

 داروائؿلمنشروالتوزيع.

الحميد.)ال - عبد اإل2004مغربي، البنؾاإلسبلميلمتنمية.(. فيالبنوؾاإلسبلمية. اإلستراتيجية دارة

 فيرسةمكتبةالممؾفيدالوطنية..66بحثرقـالمعيداإلسبلميلمبحوثوالتدريب.

(.دالئؿإسبلميةلممسؤوليةاالجتماعيةلمشركات:دراسةموازنة2011مقري،زكية؛يحياوي،نعيمة.) -

والو اإلسبلمي النظاميف التيسيربيف وعموـ االقتصادية العموـ باتنة.-ضعي. مفجامعة
https://iefpedia.com 

)ال - الشاممة. 2019مكتبة .)http://shamela.ws/index.php/main. االسترداد ،243تاريخ

 .http://shamela.ws/index.php/main،مف2019

الحديث.) - أىؿ 2019ممتقى .)https://www.ahlalhdeeth.com االسترداد تاريخ .243،

 .https://www.ahlalhdeeth.com،مف2019

(.البندالثامفالمسئوليةاالجتماعيةلمؤسساتالقطاعالخاص.مؤتمر2018منظمةالعمؿالعربي.) -

 العمؿالعربي.القاىرة.الدورةالخامسةواالربعوف.

الدولية.)ال - القياسية االجتماعية.(.2010مواصفات المسؤولية حوؿ ارشادي المركزيةدليؿ االمانة

ISO.جنيؼ.سويسرا. 

http://shamela.ws/index.php/main
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،263تاريخاالسترداد.http://www.palbanking.ps(.2019مؤسسةالمصرفيةالفمسطينية.)ال -

 .http://www.palbanking.ps،مفالمؤسسةالمصرفيةالفمسطينية:2019

 (.صحيحٌمسمـ.بيروت.لبناف:دارالكتبالعممية.1991نيسابوري،ُمسمـ.)ال -

وفا.) - 2019وكالة .)http://www.wafainfo.ps. االسترداد 183تاريخ مركز2019، مف ،

با اتفاقية وفا. وكالة الفمسطينية المعمومات االقتصادية :29/4/1994ريس

http://www.wafainfo.ps. 

فضيمة.) - نعيمة؛عاقمي، .https://tslibrary.org/250(.2015يحياوي، ،193تاريخاالسترداد

 .https://tslibrary.org/250: https://tslibrary.org/250،مف2019

 الرسائل العممية -ب
قدري - 2015)ابراىيـ، أثر المسؤولية االجتماعية في األداء: دراسة تطبيقية عمى الشركات (.

 .دمشؽ.سوريا:جامعةدمشؽ..اطروحةدكتورالمساىمة السورية

ياسر.) - (. دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية. دراسة حالة: 2017أبوىربيد،

 جامعةاألقصى.رسالةماجستير..شركة توزيع كيرباء محافظة غزة

ارف الخاصة في اطار العالقة بين راس المال صالمسؤولية االجتماعية لمم(.2015االميري،وليد.) -

 .رسالةدكتوراة.داراليازوريالعمميةلمنشروالتوزيع.الفكري وراس المال التمويمي

رسالةصناعية في محافظة الخميل. المسؤولية االجتماعية في الشركات ال(.2016التميمي.إيماف.) -

 .جامعةالخميؿ.ماجستير

دور أخالقيات المينة في تعزيز المسئولية االجتماعية في المستشفيات (.2014الزيناتي،أسامة.) -

 جامعةاألقصى.رسالةماجستير.الحكومية الفمسطينية. مجمع الشفاء الطبي نموذجًا.

.القدسالمسؤولية االجتماعية في بنك فمسطين وسُبل تطويرىاتطبيقات (.2016الشريؼ،سجود.) -

 جامعةالقدس..فمسطيف–

http://www.palbanking.ps/
http://www.wafainfo.ps/
http://www.wafainfo.ps/
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إيماف.) - البنوك التجارية وتحديات التجارة االلكترونية(.2007العاني، الجميوريةماجستيررسالة. .

 الجزائريةالديمقراطيةالشعبية:جامعةمنتوري.قسنطينة.

نيى.) - 2016جعبري، رسالةاالجتماعية لمشركات العائمية واإلشكاليات والمقترحاتالمسؤولية (. .

 ماجستير.جامعةالخميؿ.

إسبلـ.) - 2017جعيدي، دور البنوك  الفمسطينية في تعزيز المسؤولية االجتماعية وانعكاساتيا (.

 .رسالةماجستير.جامعةالقدس.عمى األداء المالي: بنك فمسطين أنموذجاَ 

لمسؤولية االجتماعية وأثرىا في الميزة التنافسية لشركات اإلتصال العاممة ا(.2015خوجمي؛كوثر.) -

 كميةالدراساتالعميا.-جامعةالسودافلمعموـوالتكنولوجيا.رسالةماجستير.في السودان

آليات تحقيق المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية. دراسة حالة بنك (.2018دراجي،خولة.) -

الجميوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية:جامعةالعربيبفرسالةماجستير..عين مميمةالبركة وكالة 

 مييدي.أـالبواقي.

غدير.) - 2018شاىيف، .وسبل تطويرىا االتصاالتتطبيق المسؤولية االجتماعية في مجموعة (.

 جامعةالخميؿ..رسالةماجستير.فمسطيف.الخميؿ

أحمد.) -  العاممين وأثرىا في مستوى أدائيمالمسؤولية االجتماعية لممنظمات تجاه (.2015شجاع،

دراسة ميدانية عمى المصارف الخاصة في مدينة دمشق ماجستير.. االفتراَضيةرسالة الجامعة

 السورية.

أيت.) - وساـ، و حمحاؿ؛ 2016شييناز، دور البنوك في التنمية االقتصادية. الجميورية (.

 بجاية.-جامعةعبدالرحمفميرة.رسالةماجستير.الشعبيةالديمقراطية 
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مساىمة المسؤولية االجتماعية في تدعيم الميزة التنافسية دراسة حالة. (.2015صالحي،صالح.) -

ماجستير..مؤسسة نفطال باتنة الديمقرسالة الجزائرية محمدالجميورية جامعة : الشعبية راطية

 .بسكرة.خيضر

.مذكرةتخرجلنيؿشيادةالمسؤولية االجتماعية لممؤسسة والموارد البشرية(.2010ضيافي،نواؿ.) -

 الماجستير،المسؤوليةاالجتماعيةلممؤسسةوالمواردالبشرية.جامعةابوبكربمقايد.

فارس.) - 2012عجيبلت، المسؤولية االجتماعية في العالقات العامة في شركات االتصاالت (.

 جامعةالشرؽاألوسط.رسالةماجستير..شركة االتصاالت االردنية االردنية : دراسة حالة :

أنس.) - 2015العودات، أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية عمى القيمة السوقية لمبنوك (.

 جامعةالشرؽاألوسط.رسالةماجستير..(Tobin'sالتجارية األردنية وفقّا لنموذج )

شذى.) - المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين من قبل اإلدارة العميا في واقع تبني (.2017غبف،

القدسرسالةماجستير..شركات التأمين العاممة في محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر موظفييا

 جامعةالقدس..فمسطيف–

عمى رضا األبعاد التسويقية لممسؤولية االجتماعية لممنظمات وانعكاساتيا (.2003فؤادالحمدي.) -

المستيمك. دراسة تحميمية آلراء عينة من المديرين والمستيمكين في عينة من المنظمات المصنعة 

 الجامعةالمستنصرية.اطروحةدكتوراه..لممنتجات الَذائية في الجميورية اليمنية

ابراىيـ.)ال - 2016يندي،  مدى تأثير االلتزام بالمسؤولية االجتماعية عمى المؤشرات المالية(.

.دراسة تحميمية تطبيقية -لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين ماجستير. الجامعةرسالة

االسبلمية.غزة.
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 المالحق
(0ممحؽرقـ)

 قائمة أسماء محكمي االستبانة

مكافالعمؿأسماءمحكمياالستبانةالرقـ
 جامعةالخميؿ الدكتورأسامةشيواف1
 جامعةالخميؿ ابوزنيدالدكتورسميراألستاذ2
 جامعةفمسطيفاألىمية الدكتورعدنافقباجة3
 جامعةالقدسالمفتوحة الدكتورمجديالكببجي4
 جامعةالخميؿ الدكتورمحمدالجعبري5
 جامعةالقدسالمفتوحة الدكتورمحمدعمرو6
 جامعةفمسطيفاألىمية الدكتورياسرشاىيف7
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(2ممحؽرقـ)
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 (3رقم) ممحق

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 األخ الكريم/ األخت الكريمة،،،
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 -برامج المسؤولية االجتماعية لمبنوك العاممة في محافظة الخميل"بعنوافدراسةبإعدادالباحثقـوي
جامعةمفاألعماؿإدارةتخصصفيالماجستيردرجةلنيؿاستكماالًوذلؾ،"اإلشكاليات وسبل التطوير

ىذاضمفالمطروحةاألسئمةجميعأفعمماًبدقة،االستبانةفقراتجميععفاالجابةمنكـراجياًالخميؿ،

ئقة.الفاالعمميةوالعنايةالكاممةبالسريةمحاطةستكوفإجاباتكـوأف،العمميالبحثألغراضاالستبياف
تعاونكـحسفلكـاًكراش

 ربعي ىاني :باحثال                                                                                             

 ناصر  د. ف:المشر                                                                                               

 جرادات

  العامة معموماتال : األول القسم

  (X  ) إشارة بوضع اليةالت األسئمة عمى اإلجابة يرجى

 : الجنس -1

أنثى            ذكر 

  : العمر -2

                  50 إلى 40 من    سنة 33 إلى 30 من    سنة 30 من أقل    

  سنة 50 من  أكثر

 العممي: المؤىل -3

  دكتوراه                  ماجستير            بكالوريوس                فأقل دبموم

  الوظيفي: المسمى -4

    المكتب مدير     المدير نائب     فرع مدير
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 العممية: الخبرة -5

                              سنوات  15  الى 11 من               سنوات 10 الى  6 من             فأقل سنوات 5 من 

  سنة 20 من أكثر               سنة 20 الى 16 من

 البنك: نوع -6

 اسالمي بنك        تجاري بنك 

المسؤولية االجتماعية لمشركات تجاهىي التجارية عممياتيا بدمج الطوعي األعماؿ منظمات التزاـ
بمايضمفرفاهالمجتمعوالتنميةمفخبلؿ،فيوأصحابالمصالحوالمجتمعالتيتقوـبممارسةأعماليا

االستخداـاألمثؿلمتخطيطووضعاالستراتيجياتالبلزمةلضمافإيجادبيئةعمؿمناسبةوتنميةمستمرة.

مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية: الثاني: القسم

تجاه الموظفين. نكلمب المسؤولية االجتماعيةالمحور االول: 

 الفقرة الرقم
اوافق 
 معارض محايد  موافق بشدة

معارض 
 بشدة

1 
تراعيبرامجالبنؾالتفاوتفيقدراتومواىبالعامميف

      عفطريؽمنحالحوافزالماديةوالمعنوية.

2 
يساىـالبنؾفيبرامجاجتماعيةلمعامميفخارجنطاؽ

      .العمؿمثؿمراكزالترفيوواألندية

3 
يوفرالبنؾلمعامميفظروؼعمؿمبلئمةمثؿ:

      )اإلضاءة،والتيوية(.

4 
اليتبعالبنؾالفصؿالتعسفيمعالعامميفلمحافظعمييـ

      وزيادةاألمفالوظيفي.

5 
يقدـالبنؾنظاـأجرومكافأةعادؿكجزءمفمسؤوليتو

      االجتماعيةتجاهالعامميف.

 .المعتمدين تجاه كالمسؤولية االجتماعية لمبنالمحور الثاني: 

1 
يتابعالبنؾبشكاوىومقترحاتالمعتمديفكجزءمف

     مسؤوليتواالجتماعية.

2 
تحرصبرامجالبنؾعمىاالىتماـبجودةالخدمات

     المقدمةمراعاةلرغباتالمعتمديف.

      يقيـالبنؾعبلقاتطيبةمعالمعتمديف. 3

4 
يقدـالبنؾأحدثالوسائؿوالطرؽلتقديـالخدمات

      لممعتمديف.
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5 
يراعيالبنؾظروؼالصحةوالسبلمةفيمنشآتوبما

      يضمفصحةوسبلمةالمعتمديف.

 تجاه المجتمع.المسؤولية االجتماعية لمبنك المحور الثالث: 

1 
ألفراد التعميمية والمنح المساعدات بتقديـ البنؾ يقـو

      المجتمع.

     يساىـالبنؾبإنشاءالمدارسوالمراكزالصحية. 2

3 
الدعـ تقديـ عمى االجتماعية المسؤولية تحرصبرامج

     لمشبابإلقامةالمشاريعالخاصة.

4 
تحرصبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾعمىدعـ

      البحثالعمميفيالجامعاتومراكزاالبحاث.

5 
مع طيبة عبلقات بإقامة لمبنؾ المسؤولية برامج تيتـ

      مؤسساتالمجتمع.

 البيئة. تجاه المسؤولية االجتماعية لمبنك المحور الرابع:

1 

يسعىالبنؾعمىدعـواقامةالمشاريعالتيتساىـفي
الدعـ،مثؿالمشاريعالتيحمايةالبيئةكشرطمفشروط
      تعتمداعادةتدويرالمنتجات.

2 
البنؾبعمؿخطططوارئلممساعدةوتقديـالدعـفي يقـو

      .حاالتالكوارثالطبيعية

3 
يتقيدالبنؾبالقوانيفواالنظمةالخاصةبالحفاظعمى

      .البيئة

4 
انجاحتساىـبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةفيالبنؾفي

      .التسويؽاالخضر

5 
يحرصالبنؾعمىاقامةفروعوومبانيوعمىاساس

      .يحافظعمىحمايةالبيئة

 التنمية تجاه كالمسؤولية االجتماعية لمبنالمحور الخامس: 

1 
يحرصالبنؾعمىدعـالتنميةالمستدامةواقامة
      المشاريعالتيتركزعمىتنميةورفاهالمجتمع.

2 

تحرصبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾعمىدعـ
واقامةالمشاريعالتيتقدـضماناتعمىاالستدامةلمدة

      سنوات.5التقؿعف

3 
يحرصالبنؾعمىتقديـاالستشاراتوالتسييبلت

      لممشاريعالناشئةلمحافظعمىاستدامتيا.
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4 
الطاقةيحرصالبنؾعمىدعـالمشاريعالتيتستخدـ

      المتجددةفيعممياتياالخدماتية.

5 
البنؾعمىدعـالمشاريعالتيتيتـبإعادةتدوير يقـو

      المنتجاتالقابمةلمتدوير.

 

 القسم الثالث: أبعاد المسؤولية االجتماعية

 البعد األول: تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي

 الفقرة الرقم
اوافق 
 معارض محايد  موافق بشدة

معارض 
 بشدة

1 
والعادلةيستخدـالبنؾالوسائؿاالقتصاديةالمناسبة

     .لتحقيؽالغايةالربحية

2 
يدؼالبنؾلموصوؿإلىمستوىأعمىمفالكفاءةفيي

      .العمؿ

3 
يأخذالبنؾبعيفاالعتبارندرةالمواردمفأجؿالحفاظ

      .عمييا
4       .البنؾبالسياسةاالقتصاديةالمتبعةلدىالحكومةيمتـز

5 
يسيـالبنؾببعضالتبرعاتلمغرؼالتجاريةوالصناعية

     .وغيرىا

 .: تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانونيبعد الثانيال

1 
البنؾبالقوانيفوالتشريعاتالمنصوصعمييافي يمتـز

      .المجتمع

2 
جراءات يؤكدالبنؾعمىالتزاـالعامميفبتعميماتوا 

     .الصحةواألمفوالسبلمةالمينية

     .يأخذالبنؾباالعتبارتوجيياتجمعيةحمايةالمستيمؾ 3
     .يوفرالبنؾخدمةالتأميفالصحيلمعامميفلدييا 4

5 
توجدبرامجمتطورةلمصحةوالسبلمةالمينيةلكؿمف

     .المعتمديفوالعامميف

 : تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقيبعد الثالثال

     .تتوافؽرسالةالبنؾوأىدافومعأىداؼوقيـالمجتمع 1

2 
البنؾبالدعايةواإلعبلفلخدماتوأوأعمالوبشكؿ يقـو

     .أخبلقي
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3 
البنؾعاداتوتقاليدوأخبلؽ المجتمعالذييعمؿيحتـر

      .فيو

4 
يمارسالبنؾكافةأنشطتوبأسموبيتوافؽمععادات

     .وتقاليدالمجتمع

5 
يدعـالبنؾأنشطةمكافحةالجرائـالتيتدعميا

     .،مثؿجرائـغسؿاالمواؿالحكومة

 : تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد الخيريبعد الرابعال

1 

يخصصالبنؾجزءمفأرباحولدعـالمؤسسات
     والثقافيةالخيريةواالجتماعية

2 

فرصعمؿلذوييساىـالبنؾفيتوفير
      االحتياجاتالخاصة

     يمدالبنؾيدالعوفعندالكوارث 3

     أنشطةالشبابواألنديةالرياضيةيدعـالبنؾ 4

5 

مفلمعامميفيساىـالبنؾبتخفيؼعبءالمعيشة
     خبلؿتقديـالمعوناتوالقروض

 

واجو برامج المسؤولية االجتماعيةالقسم الرابع: اإلشكاليات التي ت

 الفقرة الرقم
اوافق 
 معارض محايد  موافق بشدة

معارض 
 بشدة

1 
ضعؼثقافةاالستدامةيحوؿدوفتطبيؽالمسؤولية

     .االجتماعية

2 
الطاقةالبديمةيعتبرمعيقًاأماـارتفاعتكاليؼالبحثعف

      .تطبيؽالمسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾ

     .غيابالثقافةوالوعيالكامؿلممسؤوليةاالجتماعية 3

     .الخمطمابيفالمسؤوليةاالجتماعيةوالعمؿالخيري 4

5 
االىتماـمفقبؿادارةالبنؾبتحقيؽاالرباحاكثرمف

     .المسؤوليةاالجتماعيةاىتماموببرامج

6 
يوجدالكثيرمفالطمباتمفمنظماتالمجتمعالمدني

     .لتقديـالمسؤوليةاالجتماعية
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7 
ضعؼالقوانيفواالنظمةالتيتنظـالمسؤولية

     .االجتماعيةلمبنوؾ

8 
قمةالميزانيةالمخصصةلبرامجالمسؤوليةاالجتماعيةمف

     .قبؿالبنؾ

     .ضعؼالدعـالحكوميلممسؤوليةاالجتماعية 9

10 
عدـوجودمشاريعاستراتيجيةتساعدعمىنيوض

     .االقتصاد
 

 القسم الخامس: مقترحات لتطوير برامج المسؤولية االجتماعية.

 الفقرة الرقم
اوافق 
 معارض محايد  موافق بشدة

معارض 
 بشدة

     االجتماعيةعمؿندواتوبرامجتثقيفيةلممسؤولية 1

2 
عمؿدائرةمختصةفيكؿمدينةلكؿفروعالبنؾ

      متخصصةببرامجالمسؤوليةاالجتماعية

3 
توجيواستباناتلممعتمديفبيفالحيفواالخرلقياس

     المسؤوليةاالجتماعيةلمبنؾتجاهالمعتمديف.

4 
اتاحةالمجاؿلرؤساءالفروعبوضعالخططلتطوير

     المسؤوليةاالجتماعيةبرامج

5 
بناءشراكاتعمميةمعمؤسساتالبحثالعممي

     والجامعات

6 
ضرورةاعادةالنظرفيالقوانيفالحكوميةالتيتنظـ

     المسؤوليةاالجتماعية

     دعـمشاريعالبنيةالتحتية 7

8 
اقامةالمشاريعالتيتساعدعمىتوفيرفرصالعمؿ

     لمحدمفالبطالةلمشباب

9 
التيتساعدعمىتنميةةدعـالمشاريعاالستراتيجي

     االقتصاد

10 
ضرورةزيادةالميزانيةالمخصصةلبرامجالمسؤولية

     االجتماعيةلدىالبنؾ
 

 شكرًا لحسن تعاونكم 
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 ,lam)،المختصوفوالميتموفبالمسؤوليةاالجتماعيةأىـالمساىماتالتيقدميا(1)رقـممحؽ

2016).

 المؤلفون المساىمة الرئيسية في المسؤولية االجتماعية لمشركات الرقم

التزامات1 لمشركات:" االجتماعية المسؤولية مصطمح وتعريؼ تقديـ
 اتخاذ أو السياسات، تمؾ بمتابعة األعماؿ اتباعرجاؿ أو القرارات،

خطوطالعمؿالمرغوبةمفحيثأىداؼمجتمعناوقيمو".

(Bowen،1953 ). 
 

تمبية2 أجؿ مف التجارية عممياتيا تدير أف يجب الشركات أف يعتقد
توقعاتالجميوروتحسيفالرفاهاالجتماعيواالقتصادي.

(Frederick،1960). 

ميمةلممجتمعوترتبطالشركةيعتقدأفالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركات3
بالمجتمع.

(Walton،1961). 
 

المسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتىيمجردزيادةأرباحيابطريقةقانونية4
وأخبلقية.يجبأفيكوفالتركيزالرئيسيىومصالحالمساىميف.

(Friedman،1970). 
 

5 الشركات بمصالح لمشركات االجتماعية المسؤولية وموظفيياترتبط
والمورديفوالمجتمعاتواألمة.

(Johnson،1971). 
 

يجبأفتشمؿالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتالمسؤولياتاالقتصادية6
واالجتماعيةوالبيئيةووضعاألطراؼالمعنيةمثؿالموظفيفوالعمبلء

والمجتمعفيسياؽاألعماؿ.

(Committee For Economic 
Development،1971). 

 

المساواة7 قدـ عمى االجتماعية والفوائد االقتصادية المكاسب  وضع
النظرإلىااللتزامات.ب

(Davis،1975a،1975b). 
 

التجارية8 والمصالح االجتماعية المصالح في النظر ينبغي أنو يعتقد
عمىالمدىالطويؿ.

(Steiner،1971). 
 

9 إلى لمشركات االجتماعية المسؤولية تصنيؼ فئاتتـ )ىي:ثبلث
االجتماعي االجتماعية،االلتزاـ االجتماعية(،والمسؤولية ،واالستجابة

مختمفة أبعاد :وثمانية واألخبلقية، الشرعية البحثعف ،يريالمعاو)
الشركات أعماؿ عف االجتماعية التشغيؿ،والمساءلة ،واستراتيجية

االجتماعية لمضغوط با،واالستجابة المتعمقة إلجراءاتواألنشطة

(Sethi،1975). 
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والعمؿالخيري(.،األنشطةالسياسيةو،الحكوميةوالتشريعية

لمشركات)10 االجتماعي لؤلداء نموذًجا وصنؼالمسؤوليةCSPقدـ ،)
والقانونية االقتصادية ىي مجاالت، أربعة إلى لمشركات االجتماعية

واألخبلقيةوالسمطةالتقديرية)الخيرية(.

.) Carrooll،1979،1983،1991( 

أصحابالمصمحةالمتكامؿفياإلدارةاالستراتيجية.لقداعتقد11 مفيـو
إدارةعبلقاتيامعأصحابفيأفنجاحأيشركةيعتمدعمىقدرتيا

والموظفوف والعمبلء المساىموف ذلؾ في بما الرئيسييف، المصمحة
والمجتمعات،...الخ.

(Freeman،1984). 
 

12 أف المسؤيعتقد أف يجب لمشركات االجتماعية أصحابيولية ستفيد
المصمحةفيالشركات.

(Epstein،1987). 
 

13( لمشركات االجتماعي األداء نموذج تطوير قدموCSPتـ الذي )
تضمفمبادئوعممياتومسؤولياتالمسؤولياتاالجتماعية.يكاروؿل

(Wartick and 
Cochran،1985). 

 
14 ال أنو وقانونيةيعتقد اقتصادية التزامات لمشركة يكوف أف ينبغي

أفتمبيمصالحواىتماماتالسياسةورفاىية فحسب،بؿيجبأيضًا
المجتمعوالتعميـوسعادةالموظؼ.

(McGuire، 1988). 
 

أقوىيركزعمىالنتائج،األداءفيالمسؤوليةاالجتماعية15 قدـمنظورًا
والسيا العمميات ودمج الخاصةلمشركات، والنتائج والبرامج سات

بالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركات.

(Wood، 1991). 
 

إعادةالنظرفيتعريؼالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتوتقديـالفئات16
والقانونية:األربع االقتصادية، والخيرية(،) ،واألخبلقية ىـر في

ك االقتصادية الفئة لمشركاتمع االجتماعية مشيرًاالمسؤولية أساس،
وطاعة ربح، "تحقيؽ أجؿ مف الشركات جيود بذؿ ينبغي أنو إلى

القانوف،أفتكوفأخبلقية،وكفمواطنًاجيدًا".

(Carroll،1991). 
 

التجارية17 العمميات في والبيئية االجتماعية الشواغؿ دمج يجب
وتفاعبلتأصحابالمصمحةبيفالشركاتعمىأساستطوعي.

(Commission of the 
European 

Communities،2011). 
فئات18 لمشركاتإلىأربع االجتماعية صنفتالمسؤولية  .(Porter and Kramer،2006)االلتزاـوىي:
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والسمعة.،وترخيصالتشغيؿ،واالستدامة،األخبلقي

باالستدامة19 يتعمؽ فيما لمشركات االجتماعية المسؤولية قياسات قدـ
.(ILO(،ورفاىيةالموظفيف)UNGC،GRI)وحمايةالبيئة

(.1998المبادئوالحقوؽفيالعمؿ)-منظمةالعمؿالدولية

GRI–(2000مبادئتوجيييةلئلببلغعفاالستدامة)

UNGC–(2004عشرةمبادئ.)

International Labour 
Organization (ILo). 

Global Reporting Initiative 
(GRI). 

United Nations Global 
Compact ( UNGC). 

يتعمؽبأبعادمتعددة20 قدـقياساتالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركاتفيما
مفالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركات.

(.1997مؤشرسمعةفورتشفلمشركات)–فورتشف

OECD -(1999مبادئحوكمةالشركات.)

(.1999مؤشرداوجونزلبلستدامة)-مؤشرداوجونز

FTSE – FTSE4Good(2001.)مؤشر

.AccountAbility AA1000 (2008)معيارضمافالمساءلة

ISO 9000–ISO(2005إدارةالجودة.)

ISO 14000–ISO(2004إدارةالبيئة.)

ISO 26000–ISO(2010:معاييرالمسؤوليةاالجتماعية.)

Fortune. 
Organizations for Economic 

Cooperation and 
Development (OECD). 

DOW Jones. 
FTSE. 

Accountability. 
International Organization 
for Standardization (ISO). 

 

العمميات21 عمى لمشركات االجتماعية المسؤولية تأثير في التحقيؽ
التنظيميةوأداءاألعماؿ.

(Lindgreen and Swaen، 
2010، Orlitzky et al.، 

2003). 
خمسة22 وأبرزت لمشركات االجتماعية المسؤولية تعريفات استعرضت

،البيئية:أبعاداألكثرشيوعًامفالمسؤوليةاالجتماعيةلمشركات،وىي
والطواعية.،وأصحابالمصمحة،واالقتصادية،واالجتماعية

(Dahlsrud، 2008). 
 

 International Integrated(.2010)لئلطارتقديـإطارمتكامؿ23
Reporting Council (IIRC). 




