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تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُ

Applications of Social Responsibility in PalTel Group and
Methods of Development
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إشراف

أ.د .سمير أبو زنيد

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال ( )MBAبكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل.
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إجازة الرسالة

أ

التدقيق االمالئي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
تحية وبعد ...
الموضوع  :تدقيق رسالة الماجستير
فأنا الموقع أدناه مراد عبد الرحمن محمود جوابرة أشهد أنه تم تدقيق النسخة قبل
النهائية لرسالة الماجستير التي بعنوان :تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة

وسبل تطويرها.
االتصاالت الفلسطينية ُ

للطالبة :غدير "محمد هشام" عمر شاهين .
وعليه فإنني ال أتحمل مسوولية ما يرد في النسخة النهائية لرسالة الماجستير.
التوقيع

ب
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" َوقُل َّر ِّب ِزْد ِني ِع ْل ًما""
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إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها..
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أمـــــــي الحبيبة (أطال اهلل بعمرها)

إلى من هم ســـــــــندي في حـــــــــــــياتي

إخـــــــــوتي (أدامـــــــهم اهلل)

إلى أصدقائي وأقربائي وزمالئي في العمل وكل من مد لي يد العون والمساعدة

الجهد المتواضع...............
إليكم جميعاً أُهدي هذا ُ
الباحثة :غدير "محمد هشام" عمر شاهين

د

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

أشكر اهلل رب العالمين الذي خلق وهدى وسدد الخطى فخرج هذا العمل بعونه وتوفيقهه نحمهده حمهدا
كثي ار في المبتدى والمنتهى والحمد هلل الذي من علي بالوصول إلى هذه المنزلة التي ما كنت ألبلغها
إال بفضله ،فالحمد هلل الذي ألهمني الصبر والثبات ،ومدني بالقوة والعهزم علهى مواصهلة مشهواري فهي
البحث والدراسة.
واعت ارفهها بههذوي الفضههل علههي ،اقههدم شههكري وتقههديري لكههل مههن مههد لههي يههد العههون فههي سههبيل إتمههام هههذا
البحث ،ويسعدني أن أسهجل شهكري وتقهديري وعرفهاني بالجميهل إلهى أسهتاذي الهدكتور الفاضهل سهمير
أبو زنيد عميد كلية الدراسات العليها؛ لتكرمهه باششهراع علهى الرسهالة فكهان لعلمهه الفيهاه وتوجيهاتهه
البنهها ة وروح هه الطيبههة األثههر الكبيههر فههي إنجههاز هههذا البحههث فأشههرع ووجههه ،وتههابع و ارجههع ،فكههان وال
يزال منارة للبحث تضئ جنباته ،فجزاه اهلل عني خير الج از .
وأتقدم بالشكر إلى األساتذة الكرام الذين تفضلوا بتحكهيم أداة الد ارسهة ،واخه

بالهذكر الهدكتور أسهامة

شهوان ،والدكتور بسام بنات ،والدكتور عدنان قباجة ،واألستاذ عال زايد ،والدكتور محمد الجعبري،
والههدكتور عنههاد نواجعههة ،واألسههتاذ منههذر علقههم ،واألسههتاذ محمههود الطههرده ،واألسههتاذ يحيههى الرفههاعي،
وأتقدم بالشكر والتقدير أيضا لألساتذة األفاضل أعضا لجنة المناقشة الكرام.
كمهها ال يفههوتني أن تقههدم بالشههكر والتقههدير إلههى أعضهها الهيئههة التدريسههية واشداريههة جمههيعهم فههي كليهة
التمويل واشدارة وكلية الدراسات العليا في جامعة الخليل ،فلكم مني عظيم الشكر وجزيل االمتنان.
وأتقههدم بالشههكر والتقههدير لجميههع زمالئههي و زميالتههي فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية ،وأخ ه
بالههذكر زمههال العمههل فههي شههركة االتصههاالت الخلويههة الفلسههطينية ج هوال ،والشههركات المبحوث هة التههي
تعاونت معي النجاز هذه الرسالة.
وأخي ار فكل الشكر والتقدير لمن ساهم في إتمام هذا الجهد بشهكل مباشهر أو غيهر مباشهر ،لكهم منهي
جميعا عظيم الشكر والعرفان.
الباحثة
ه
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ل

الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرع على واقع تطبيقات المسهوولية االجتماعيهة فهي مجموعهه االتصهاالت الفلسهطينية
وسبل تطويرها تجاه كل من (العاملين ،الزبائن ،المجتمع ،البيئة ،والمستفيدين) والتطرق إلى أههم التحهديات
التي توجه المجموعة في تطبيق المسوولية االجتماعية ،وايجاد الحلول المناسبة من خالل تقديم مقترحات
للجهات ذات االختصا

؛ لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية.

ولإلجابههة عههن أس ههئلة الد ارسههة اسههتخدمت الباحث ههة الم هنهج الوص ههفي ،وتكههون مجتمههع الد ارس ههة مههن م ههديري
الدوائر وروسها األقسهام والمشهرفين فهي اشدارة العليها فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية ،2716/2710
الب ههالد ع ههددهم ( )02ع ههامال وعامل ههة وت ههم اتب ههاع أس ههلوب المس ههي الش ههامل ف ههي الش ههركات التابع ههة لمجموع ههة
االتصههاالت الفلسههطينية بحيههث بلههد عههددها ( )02اسههتبانة ،واختيههار عينههة عش هوائية بسههيطة للمسههتفيدين مههن
تطبيقات المسوولية االجتماعية في محافظة الخليل وعددهم خمسهة شجه ار المقهابالت ،وتهم إجه ار مقهابالت
شخصية مع مدير دائرة المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت ،ونائب الهرئيس التنفيهذي لمجموعهة
االتصاالت الفلسطينية.
أوضههحت نتههائج الد ارسههة أن مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية مههن وجههه نظههر اشدارة العليهها تلتههزم بدرجههة
مرتفعههه بالمسههوولية االجتماعيههة اتجههاه كههل مههن (العههاملين ،الزبههائن ،المجتمههع ،البيئههة) ،وان مسههتوى تطبيههق
المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية كما يراها العاملون في اشدارة العليها كهان عاليها،
وقد جا في مقهدمتها تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه الزبهائن ،تهاله تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه
العاملين ،فتطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه المجتمهع وأخيه ار تطبيهق المسهوولية االجتماعيهة تجهاه البيئهة،
وتبين من خالل المقابالت أن الجهات المستفيدة جميعها قد مضى على تعاملهم مهع مجموعهة االتصهاالت

م

الفلسههطينية أكثههر مههن  17سههنوات ،واختههاروا المجموعههة بصههفتها ش هريكا اسههتراتيجيا وداعم ها دائم ها حيههث إن
مجموعة االتصاالت ساهمت في العديد من تطبيقات المسوولية االجتماعية تجاه المستفيدين.
وبنا على نتائج الد ارسهة أوصهت الد ارسهة علهى ضهرورة العمهل علهى تنظهيم نهدوات واصهدار منشهورات حهول
دور مجموعة االتصاالت الفلسطينية في خدمة المجتمهع المحلهي ،لتوعيهة أبنها المجتمهع بأهميهة المسهوولية
االجتماعية ودورها في تنمية المجتمع وتطهويره ،وأوصهت الجههات الحكوميهة سهن القهوانين لتحفيهز الشهركات
للمساهمة في المسوولية االجتماعية والتأكيد على ضرورة اهتمام وسائل اشعالم بالتغطية اشعالمية الجيدة
للمههوتمرات والنههدوات والههورش والمبههادرات كافههه ،الهادفههة إلههى نشههر ثقافههة المسههوولية االجتماعيههة للموسسههات
حافز لموسسات القطاع الخا
ا
ومبادئها الصحيحة ،والمجاالت المرتبطة بها لتكون

ن

.

Abstract
Applications of Social Responsibility in PalTel Group and
Methods of Development
The study aims to identify the reality of applications of social responsibility in Paltel
Group and the methods of its development towards (employees, clients, communities
and the environment, beneficiaries). The study also aims at observing the main
obstacles and challenges that face PalTel group in applying social responsibility and
finding ways to overcome them through providing propositions to the competent
authorities in order to improve the application of social responsibility .
To achieve the main goal of the study, the researcher uses the descriptive approach. The
population of study consists of the directors of the departments and the heads of the
departments and supervisors in the senior management in PaltelGroup 2017/2018 .The
research population totaled up to (72) male and female workers .The method used was
the comprehensive survey method in the companies affiliated with Palestinian
Telecommunication Group. (72) questionnaires were distributed along the way.
Beside the questionnaires, interviews were conducted with the Directs of the social
responsibility Department in Paltel Group and the Executive Vice President of the Paltel
Group. Then a simple random sample of the five beneficiaries of the social
responsibility applications in the Hebron governorate was selected .
The results of the study clarify that Paltel group is committed to a high degree to social
responsibility towards ( Employees ,Clients , community and the environment ) the
level of this implementation of social responsibility in Paltel group – as seen by senior
management – was very high . The application of social responsibility towards the
clients comes first then towards the employees and followed by the application towards
the community and finally towards the environment. All the beneficiaries, parties have
س

been dealing with the group for more than 10 years ,have chosen the group as a strategic
partner and a sustained supporter since the group has contributed in many applications
of social responsibility towards the beneficiaries .
Based on the results of this study , the researcher emphasizes on the importance of
working on organizing symposia and publishing

brochures that illustrate the role

played by Paltel group in helping the local community to raise the awareness of
community members about the importance of social responsibility and its role in
developing /improving the society .The researcher also recommends the Governmental
parties to make rules and regulations that would encourage companies to participate in
the whole notion of social responsibility and asserting that the media must be providing
the suitable coverage for all conferences , symposia , workshops and initiatives which
aim to promote the culture of social responsibility for organizations and all the right
principals and all the related fields . All that to be an incentive for the private sector to
take part in the social responsibility culture .
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 1.1المقدمة:
منظمههات األعمههال مهها وجههدت إال لتسههاعد فههي تطههوير المجتمههع واالهتمههام بمتطلباتههه ،وال يفتههره أن
يقتص ههر دوره هها عل ههى خدم ههة مص ههالحها الذاتي ههة ،ومص ههالي مجتمع ههات ته هرتبط مباشه هرة به هها ،كالم ههالكين
والمسههاهمين ،لههذلك فقههد توسههع الههدور االجتمههاعي لمنظمههات األعمههال (صههبحي،2776 ،

)323

والذي يتطلب منها أن تسعى إلى تحقيق الرفاه االجتماعي والحياة األفضل للمجتمهع بفئاتهه المختلفهة
لكههي تصههبي رياديههة فههي مجتمعههها المحلههي ،وبهههذا فههإن المنظمههات الحديثههة تتسههابق فههي تطبيههق أفكههار
وآليات وفق اعتبارات تطور وتجدد بيئة عملها (الغالبي والعامري.)2773 ،
ومه ههع التطه ههور الكبيه ههر والس ه هريع فه ههي المجه ههاالت التكنولوجيه ههة واالقتصه ههادية واالجتماعيه ههة واشنسه ههانية
والتح ههديات المعاصه هرة ظه ههرت مف ههاهيم جدي ههدة لتواكه هب ه ههذه التط ههورات ،وم ههن ه ههذه المف ههاهيم مفه ههوم
المسههوولية االجتماعيههة ،والههذي يحههث المنظمههات علههى االلت هزام تجههاه المجتمههع ،ممهها دفههع المههد ار إلههى
الضغط باتجاه تبني هذا المفهوم ،حيث إن تركيز منشآت األعمال والشركات الصناعية على تعظيم
األرباح وزيهادة اشنتاجيهة فقهط لهم يعهد مقبهوال ،دون اسهتجابة ههذه الموسسهات لمسهووليتها االجتماعيهة،
حيه ههث أصه ههبي ل ازمه هها عليهه هها إذا مه هها أرادت االسه ههتمرار والنجه ههاح فه ههي تحقيه ههق أهه ههدافها أن تتفاعه ههل مه ههع
المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة ،وأن تساهم في رفاهية المجتمع واستدامته عهن طريهق مجموعهة
مهن اشجه ار ات ،منهها :تحسهين ظهروع البيئهة ،والحهد مهن ااثهار السهلبية للصهناعة ،وتحقيهق التنميههة
االقتصهادية ،ورعايهة شههوون العهاملين ،وتنميهة قههدراتهم الفنيهة واشنتاجيهة ،وكسههب ثقهة الجمههور ورضهها
المستهلكين (فروانة والديب،2016 ،

.)3

ويحظى موضوع المسوولية االجتماعية لموسسات القطاع الخا

على اهتمام كبير ،وبهات عنوانها

للموتمرات والندوات العلميهة ،ومجهاال للد ارسهات سهوا مهن قبهل األفهراد أو م اركهز األبحهاث والمنظمهات
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الدوليههة ،باشضههافة إلههى ت ازيههد االهتمههام بههه مههن قبههل الحكومههة وموسسههات القطههاع الخهها

علههى حههد

سوا  ،وأصبحت المسوولية االجتماعية جز ا من استراتيجيات موسسات القطاع الخا

للتفاعل مع

.)2

المجتمع والبيئة المحيطة (حلس،2718 ،

وبالرغم من انتشهار مفههوم المسهوولية االجتماعيهة وت ازيهد االهتمهام بهها علهى المسهتوى الهدولي والرغبهة
المت ازيههدة لتحقيقههها ،إال أن مسههتوى االهتمههام الفلسههطيني بالمسههوولية االجتماعيههة مهها زال يسههير بخطههى
بطيئة غير واضحة المعهالم ،إضهافة إلهى عهدم وجهود خطهة إسهتراتجية منظمهة وشهاملة تحهدد أولويهات
المسوولية االجتماعية (هللو،2711 ،

.)3

لهههذلك سه ههعت الباحثه ههة إله ههى معرف ه هة مه ههدى تطبيه ههق المسهههوولية االجتماعي ههة فه ههي مجموعه ههة االتصه ههاالت
الفلسههطينية ،والتعههرع إلههى المشههاكل المتعلق هة بتطبيقههها ،وايجههاد الحلههول المناسههبة مههن خههالل تقههديم
مقترحات للجهات ذات االختصا

؛ لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية.

 1.1مشكلة الدراسة:
لههم يعههد تقيههيم موسسههات القطههاع الخهها

يعتمههد علههى ربحيتههها فحسههب ،كمهها ولههم تعههد تلههك الموسسههات

تعتمههد فههي بنهها سههمعتها علههى مراكزههها الماليههة فقههط ،بههل ظهههرت مفههاهيم حديثهة تسههاعد فههي خلههق بيئههة
عمههل قههادرة علههى التعامههل مههع التطههورات المتسههارعة فههي مختلههع جوانههب الحيههاة ،ولعههل مههن أبههرز هههذه
المفاهيم مفهوم "المسوولية االجتماعية" للموسسات بمختلع أنواعها وأحجامها (القريوتي و آخرون،
،2711

.)30

تمث ههل المس ههوولية االجتماعي ههة إح ههدى ص ههور الحي ههاة المجتمعي ههة ،فه ههي وس ههيلة للتق ههدم وأداة رب ههط ب ههين
موسس ههات المجتم ههع وواجباته هها تج ههاه المجتم ههع ،للمش ههاركة ف ههي تعزي ههز بع ههه الق ههيم (توزي ههع الث ههروة،
ومكافحههة الفقههر ،ونشههر العدال ههة االجتماعيههة) وقيههام الموسسههات ب ههدورها اتجههاه المسههوولية المجتمعي ههة
3

يضههمن مسههاهمة الجميههع فههي المسههاهمة فههي سههد احتياجههات المجتمههع الحياتيههة والمعيشههية الضههرورية
وخل ههق طاق ههة تنموي ههة ذات ط ههابع خي ههري ،وأص ههبحت قيم ههة الف ههرد ف ههي مجتمع ههه تق ههاس بم ههدى تحمل ههه
للمسوولية المجتمعية تجاه نفسة وتجاه ااخرين (أبو جامع و وافي2718 ،

.)1

وتعتبههر المسههوولية االجتماعيههة للموسسههات الفلسههطينية ثقافههة جديههدة علههى المجتمههع الفلسههطيني ،حيههث
إن مفهوم المسوولية االجتماعية في فلسطين ال يزال في طور النضوج ،ولم تحهدد مالمهي ممارسهته
بدقههة بعههد ،لههذلك فههإن واقههع ممارسههته يتطلههب مزيههدا مههن العمههل والجهههد؛ لتكههون هههذه الممارسههة واعيههة
وص ه ه ههحيحة ،لت ه ه ههدعيم اتجاه ه ه ههات ممارس ه ه ههة مس ه ه ههوولية اجتماعي ه ه ههة حقيقي ه ه ههة ف ه ه ههي واقعن ه ه هها الفلس ه ه ههطيني
(حلس،2718،

.)2

وتعد مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية ارئهدة قطهاع االتصهاالت فهي فلسهطين ،وتتصهدر تهوفير أحهدث
الخههدمات والتقنيههات وفههق المعههايير والمواصههفات العالميههة فههي السههوق الفلسههطينية ،حيههث إن الباحثههة
تعمل في إحدى شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية وتهتم بموضوع المسوولية االجتماعية في
مجموعة االتصاالت ،وفي ضو ما سبق فان الباحثة تسعى لإلجابة عن سوال الدراسة على النحو
التالي:
ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية من وجه نظر
سبل تطويرها ؟
اإلدارة العليا ،وما هي ُ
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 1.1أسئلة الدراسة:
إن السوال الرئيس لهذه الدراسة هو:
 .2ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية من وجه
سبل تطويرها ؟
نظر اإلدارة العليا وما هي ُ
ويرتبط بهذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية وهي :
 )1ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه العاملين؟
 )2ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه المجتمع ؟
 )3ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه الزبائن؟
 )1ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه البيئة؟
 )3ما واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه المستفيدين؟
 .2مه هها ه ه ههي التح ه ههديات لته ههي تواج ه ههه تطبيق ه ههات المس ه ههوولية االجتماعيه ههة ف ه ههي مجموع ه ههة االتص ه ههاالت
الفلسطينية؟
 .3مهها المقترحههات التههي يمكههن الوصههول إليههها لتطههوير تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة
االتصاالت الفلسطينية؟

 1.1أهداف الدراسة:
يكمن الهدع الرئيس من الدراسة:
 .1التعرع على واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية مهن
وجه نظر اشدارة العليا وسبل تطويرها وذلك من خالل تحقيق األهداع التالية:
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 )1التعههرع علههى واق ههع تطبيقههات المس ههوولية االجتماعيههة فههي مجموع ههة االتصههاالت الفلس ههطينية
تجاه العاملين.
 )2التعههرع علههى واق ههع تطبيقههات المس ههوولية االجتماعيههة فههي مجموع ههة االتصههاالت الفلس ههطينية
تجاه الزبائن.
 )3التعههرع علههى واق ههع تطبيقههات المس ههوولية االجتماعيههة فههي مجموع ههة االتصههاالت الفلس ههطينية
تجاه المجتمع.
 )1التعههرع علههى واق ههع تطبيقههات المس ههوولية االجتماعيههة فههي مجموع ههة االتصههاالت الفلس ههطينية
تجاه البيئة.
 )3التعههرع علههى واق ههع تطبيقههات المس ههوولية االجتماعيههة فههي مجموع ههة االتصههاالت الفلس ههطينية
تجاه المستفيدين.
 .2التع ه ههرع عل ه ههى التح ه ههديات الت ه ههي تواج ه ههه تطبيق ه ههات المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة ف ه ههي مجموع ه ههة
االتصاالت الفلسطينية.
 .3الوصه ههول لمقترحه ههات لتطه ههوير تطبيقه ههات المسه ههوولية االجتماعيه ههة فه ههي مجموعه ههة االتصه ههاالت
الفلسطينية.

 1.1أهمية الدراسة:
تتضي أهمية الدراسة في ما يلي :
 .1إبهراز أهميههة د ارسههة قطههاع االتصههاالت ،المتمثههل فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية حيههث
يعتبههر قطههاع االتصههاالت مههن أهههم القطاعههات التههي تسههاهم فههي تقليههل المسههافات بههين مختلههع
المنظم ههات ،وال ههذي يعم ههل عل ههى إ ازل ههة الح ههدود للمس ههاهمة ف ههي تط ههوير الجوان ههب االقتص ههادية
واالجتماعية.
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 .2تستمد هذه الدراسة أهميتها في معرفه مدى تطبيق المسوولية االجتماعية لموسسهات القطهاع
الخا

 ،وأسباب تناميها فهي المجتمهع حيهث أنهها تعهد مهن أكبهر القطاعهات إسههاما فهي دعهم

االقتصاد الفلسطيني.
 .3تسهتمد هههذه الد ارسهة أهميتههها للباحثهة فههي تعزيهز خبراتههها فهي مجههال المسهوولية االجتماعيههة،
كونه هها تعم ههل ف ههي إح ههدى ش ههركات مجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية ،واهتمامه هها بموض ههوع
المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 .1تعتبههر هههذه الد ارسههة خطههوه هامههة للقيههام بمزيههد مههن الد ارسههات للشههركات الخاصههة حيههث تبههين
أهميه ههة المسه ههوولية االجتماعيه ههة الته ههي مه ههن شه ههأنها أن تسه هههم فه ههي حه ههل الكثيه ههر مه ههن المشه ههاكل
االجتماعية والبيئية في ظل العولمة والتطور االقتصادي.
 .3إبراز أهمية ومدى تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية والتزامهها بتطبيهق مفههوم المسهوولية
االجتماعية تجاه(العاملين ،الزبائن ،المجتمع ،البيئهة ،المسهتفيدين) والكشهع عهن اششهكاليات
التي تواجه المجموعة في تطبيق المسوولية االجتماعية.
 .8تزويد المكتبة العربية بد ارسهة تناولهت موضهوعا حهديثا ،قهد يحظهى باهتمهام البهاحثين ،وتعتبهر
نقطة انطالق لد ارسهات أخهرى فهي مجهال المسهوولية االجتماعيهة للشهركات الخاصهة ،ذلهك أن
الدراسات في هذا المجال قليلة في حدود علم الباحثة.
 .0كمهها يمكههن أن تسههاهم هههذه الد ارسههة فههي تقههديم مقترحههات للشههركات الخاصههة لتفعيههل مسههووليتها
تجاه المسوولية االجتماعية وسبل تطويرها.
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 1.1حدود الدراسة
الحدود البشرية:
تتمثههل الحههدود البشهرية لهههذه الد ارسههة علههى المههديرين وروسهها األقسههام والمش هرفين العههاملين فههي اشدارة
العلي هها للش ههركات التابع ههة لمجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية ،والمس ههتفيدين م ههن تطبيق ههات المس ههوولية
االجتماعية في محافظة الخليل.
الحدود المكانية:
تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في مجموعه االتصاالت الفلسطينية في فلسطين .
الحدود الموضوعية:
لقههد اقتصههرت الد ارسههة علههى د ارسههة واقههع تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت
الفلسطينية من وجه نظر اشدارة العليا و سبل تطويرها في فلسطين.
الحدود الزمانية:
تمت هذه الدراسة خالل العام 2710

 1.1الهيكل التنظيمي لمحتويات الدراسة
تتكون الدراسة من خمسة فصول هي:
الفصـــل األول :اشط ههار الع ههام للد ارس ههة ،ويش ههمل :مش ههكلة الد ارس ههة ،أس ههئلة الد ارس ههة ،أه ههداع الد ارس ههة،
أهمية الدراسة ،حدود الدراسة ،الهيكل التنظيمي لمحتويات الدراسة ،ومصطلحات الدراسة.
الفصــل الثــاني :يشههمل اشطههار النظههري للمسههوولية االجتماعيههة بمهها فيههه مههن أدبيههات خاصههة بالد ارسههة
وعره نبذة عن مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،وأخي ار الدراسات السابقة ذات العالقة.
الفصل الثالث :يشمل منهجية الدراسة ،مجتمع الدراسة وأدواته.
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الفصل الرابع :ويشمل اشطار العملي والتحليل اشحصائي.
الفصل الخامس :ويشمل مناقشة النتائج والتوصيات.

 1.1مصطلحات الدراسة
 المسؤولية االجتماعية :عرفت منظمة المقاييس العالمية اآليـزو المسـؤولية االجتماعيـة بأنهها:
"مسوولية المنظمة عن ااثهار المترتبهة لق ارراتهها ،وأنشهطتها علهى المجتمهع ،والبيئهة عبهر الشهفافية
والس ههلوك األخالق ههي المتناس ههق م ههع التنمي ههة المس ههتدامة ورف ههاه المجتم ههع ،فض ههال ع ههن األخ ههذ بع ههين
االعتبههار توقعههات المسههاهمين " ،فالمسههوولية االجتماعيههة تعههد الت ازمهها علههى منظمههة األعمههال تجههاه
المجتم ههع اله ههذي تعم ههل فيه ههه ،وذله ههك ع ههن طريه ههق المس ههاهمة فه ههي مجموعه ههة كبيه هرة مهههن األنشه ههطة
االجتماعيههة ،نحههو؛ محاربههة الفقههر ،وتحسههين الخههدمات الصههحية ،ومكافحههة التلههوث ،وخلههق فههر
عمل ،وحل مشكالت اشسكان والمواصالت ،وغيرها ( الطراونة.)2713 ،
 ب ـرامج المســؤولية االجتماعيــة :يشههير مصههطلي الب هرامج إلههى سلسههة متصههلة أو مس هتديمة لههزمن
طويل من البرامج التي صنفت في نطاق المسوولية االجتماعية (عجيالت ،2712 ،

)11

 أنشطه المسؤولية االجتماعية :فهي عهادة مها تهأتي موسهمية أو آنيهة أو أكثهر ،وال يترتهب عليهها
االسههتم اررية أو االسههتدامة مثههل رعايههة بعههه النشههاطات الثقافيههة والخيريههة ،وغيرههها (عجههيالت،
،2712

.)12

 المجتمع :مجموعة من األفهراد والجماعهات تعهيش فهي موقهع جغ ارفهي واحهد وتهربط بينهها عالقهات
اجتماعية وثقافية ودينية ،ومن ذلك نجد أن العناصر التي ت ّكون المجتمع تتمثهل فهي إدراك أفهراد
يكونون وحدة واحدة(.شهاب،2770 ،
المجتمع وشعورهم بأنهم ّ
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)8

 التنميـــة المســـتدامة :التنمي ههة الت ههي تقاب ههل االحتياج ههات الحالي ههة ،وتمت ههد لتط ههال بآثاره هها األجي ههال
المستقبلية وفق خطط منهجية مدروسة ،تتناول اشنسان والمكان والزمان (عواد.)2717 ،
ومههن خههالل التعريفههات السههابقة ،اجتهههدت الباحثههة بالتوصههل إلههى تعريههع المســؤولية االجتماعيــة
بمها يتناسهب مههع الد ارسهة علههى النحهو ااتهي :التهزام مهن قبههل الشهركات تجهاه المجتمههع الهذي تعمههل
فيههه ،وذلههك عههن طريههق المسههاهمة بمجموعههة مههن األنشههطة االجتماعيههة والسههلوك األخالقههي تجههاه
أصههحاب المصههلحة والمجتمههع والبيئههة ،وتكههون بشههكل عمههل طههوعي ولههيس إلزاميها يعكههس سياسههة
واس ههتراتجية الش ههركات لتحقي ههق مص ههلحة اشط ههراع جم ههيعهم ،حي ههث ت ههرى أيض هها أن مفت ههاح نج ههاح
الشركات ونموها يرتبط بإد ارك المعنيين ألهمية المسوولية االجتماعية بهالقيم والمعهايير اشنسهانية
السامية ،من خالل قضايا التكافل االجتماعي ،والتلوث البيئهي ،والبطالهة ،والتضهخم ،ومحاربهة
الفقر ،وتحسين الخدمات الصحية ،خلق فر

عمهل والمسهاهمة فهي تنميهة المجتمهع مهن خهالل

قيام منظمات اشعمال بتنفيذ واجباتها تجاه المجتمع.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 2.1المبحث األول  :اشطار النظري المتعلق بالمسوولية االجتماعية
 2.2المبحث الثاني :مجموعة االتصاالت الفلسطينية
 2.3المبحث الثالث  :الدراسات السابقة العربية واألجنبية
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المبحث األول  :اإلطار النظري المتعلق بالمسؤولية االجتماعية
 1.1اإلطار النظري
 1.1.1مقدمـة
فهي العصهر الحهديث أعطهي للنشهاطات االجتماعيهة التهي تقهوم بهها المنظمهات أهميهة بالغهة ،حيهث
أصبي عليها األخذ بالحسبان تبني أخالقيات األعمال والمسوولية االجتماعية عند تعاملها مع بيئتها
الداخليهة والخارجيهة ،وفهي حالهة انتهاكهها للمعهايير والضهوابط األخالقيهة مهتمهة فهي ذلهك بمصهلحتها
الذاتيهة علهى حسهاب مصهلحة المجتمهع ،فإنهها تواجهه بالنقهد واشسها ة ومعاقبتهها قانونيها ،وأحيانها
خسهارتها لحصهتها السهوقية؛ ألن كهل منظمهة ال تعمهل مهن منطلهق فلسهفة المسهوولية االجتماعيهة
والسلوك األخالقي تملك صورة سيئة ' في وسط البيئة المحيطة بها ،حيث يرى بعه الباحثين مثل
(سهعيد والبهاوي،2717 ،

 )273أن المسهوولية االجتماعيهة للمنظمهة يمكهن تفسهيرها مهن خهالل

بنها نمهوذج مفهاهيمي للمسهوولية قابهل للتطبيهق وذي أبعهاد أخالقيهة ،وقانونيهة ،واقتصهادية ،ويمكهن
وصهع اسهتجابة الشهركة لمسهووليتها االجتماعيهة بأنهها) اسهتراتيجية (؛ ألنهها تتوجهه نحهو األدا
االجتماعي لإلدارة أكثر من المسوولية االجتماعية التقليدية.
بههدأ مصههطلي المسههوولية االجتماعيههة يجههذب االنتبههاه ويلفههت األنظههار إليههه بشههكل أكبههر ممهها مضههى،
وكان ههت تل ههك المس ههاحة أش ههبه م هها تك ههون بداي ههة لمول ههد فك ههر جدي ههد ف ههي فلس ههفة اشدارة ،ه ههو المس ههوولية
االجتماعيههة ،ويقههول العههالم األمريكههي األخصههائي فههي مجههال المسههوولية االجتماعيههة دانييههل ف هرانكلين
"تعتبر المسوولية االجتماعية للمنظمات اان االتجهاه السهائد ،بعهد أن كانهت اسهتعراه لفعهل الخيهر
في السابق ،إال أن عددا قليال مهن المنظمهات يمارسهها بصهورة جيهده" فمهن المتفهق عليهه أن منظمهات
األعمال ليست بمنظمات خيرية ،وأن هاجسها األول تحقيق أكبر عائد من الربي ،إال أننا في وقتنها
الحاضهر نجههد أن تقيههيم المنظمههات لههم يعههد يعتمههد علهى ربحيتههها فحسههب ،ولههم تعتمههد فههي بنهها سههمعتها
12

على مراكزها المالية فقط ،وانما ظهرت مفاهيم حديثة تساعد في خلق بيئة عمهل قهادرة علهى التعامهل
مع التطورات المتسارعة ،من أبرزها مفهوم "المسوولية االجتماعيهة" الهذي يفهره نفسهه علهى السهاحة
االقتصادية الوطنية والدولية (الصيرفي، 2778،

.)26

يعتبر مفهوم المسوولية االجتماعية من المفاهيم التي كثر تداولها في المجال االقتصادي الدولي في
الوقههت الحاض هر ،إذ اتسههع دور الموسسههات مههن تركيزههها علههى الجانههب االقتصههادي ،ليشههمل جوانههب
التنميههة االجتماعيههة ،ففههي الههدول الصههناعية ظهههر تعههاون و تناسههق وتكامههل فههي مهههام ثالثههة أط هراع
أساس ه ههيه ه ه ههي :الدول ه ههة ،ورج ه ههال اشعم ه ههال ،والمجتم ه ههع ،وأص ه ههبحت ك ه ههل م ه ههن الحكوم ه ههة والموسس ه ههات
االقتصادية تسخر جهودها لجعهل العهالم الثالهث وههو المجتمهع ليسهتفيد مهن ههذا التعهاون (عبهد القهادر
ومقدم،2717 ،

.)1

ومع االهتمام المتزايد بتطبيق المسوولية االجتماعية توجهت الشركات شدراجها ضهمن اسهتراتيجيتها،
ووضعها على سلم أولوياتها ،لتحصل على ميزة تنافسية مستدامة ،وال تتحقق هذه الميزة إال بمساندة
المجتمع للمنظمة وتقبله الستراتيجيتها (سعيد والباوي،2717 ،

.)276

ل ههذا نج ههد بع ههه الش ههركات ق ههد ب ههادرت بتأس ههيس م هها يس ههمى "ص ههندوق المس ههوولية االجتماعي ههة" مث ههل
مجموعة االتصاالت الفلسطينية الذي تأسس عام 2771م ،بهدع خدمة المجتمع الفلسهطيني وتبنهي
مش ههاريع ف ههي قطاع ههات التعل ههيم والص ههحة والرياض ههة ودعمه هها ،وتط ههوير ق ههدرات اشنس ههان الفلس ههطيني
وتحسين حياته(http://www.paltelgroup.ps/uploadedFiles-10/3/2017) .
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 1.1.1تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات
تطه ههور مفهه ههوم المسه ههوولية االجتماعيه ههة للشه ههركات مه ههع تطورهه هها كقضه ههية عبه ههر الته ههاري  ،والمسه ههوولية
االجتماعيه ههة للشه ههركات ال تعه ههد ظه ههاهرة حديثه ههة ) ،)carroll&shabana,2010وتعه ههددت التعريفه ههات
والمفه ه ه ه ه ههاهيم والمسه ه ه ه ه ههميات الخاصه ه ه ه ه ههة بالمسه ه ه ه ه ههوولية االجتماعيه ه ه ه ه ههة ،حيه ه ه ه ه ههث سه ه ه ه ه ههماها كه ه ه ه ه ههل مه ه ه ه ه ههن
( (Carroll,1979(،(Bowen,1953بمواطنة الشركات ،وظهرت أيضها باسهم األدا االجتمهاعي
للشركات ( (Stanwick & stanwick, 1998وتلخ

هذه المفاهيم في فكره واحدة هي أن هدع

الشركات هو تحقيق الربي وخدمة المجتمع على حهد سهوا (الفهرح والهنهداوي،2711 ،

 )61فهال

يوجه ه ههد تعريه ه ههع واحه ه ههد ش ه ه ههامل وجه ه ههامع ومحه ه ههدد ومتفه ه ههق علي ه ه ههه للمسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة للش ه ه ههركات
(النسور.)2717،
لقههد ارفههق التطههور فههي مسههووليات منظمههات األعمههال تجههاه مجتمعاتههها تصههاعدا فههي تههأثيرات المجتمههع
وضههغوطه لكههي تتبنههى إدارة منظمههات األعمههال هههذه مزيههدا مههن أهههداع المجتمههع وتطلعاتههه ،ولقههد أدت
هههذه الضههغوط إلههى أن تتبنههى منظمههات األعمههال مزيههدا مههن االلت هزام للطلههب االجتمههاعي ،س هوا أكههان
مفروضهها بحكههم القههانون أو المبههادرات التههي تقههوم بههها شرضهها المجتمههع ،وهكههذا ظهههرت المسههوولية
االجتماعية كتفاعل لعدة عوامل منها (الغالبي،2773 ،

: )16

 .1تصاعد ضغوط المجتمع وتناميها مع التوسع في حجوم منظمات األعمال وتعقد عالقاتها.
 .2إسهام أكبر منظمات األعمال في تطوير نوعية الحياة واالرتقا بها.
 .3ضرورة إسهام منظمات األعمال في تعزيز القيم اشنسانية واالجتماعية.
 .1أهمية رضا المجتمع وقبوله ألهداع منظمات األعمال ووسائل عملها.
 .3التطور في وعي اشنسان وادراكه لذاته وللمجتمع.
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 .8االهتمههام العههالي الههذي تبديههه الجامعههات العالميههة الكبههرى وم اركههز البحههوث بتههدريس مسههاقات
تخ

عالقة األعمال بالمجتمع.

 .0تراكم البحوث العملية والنظرية منها والتطبيقية في هذا المجال .

 1.1.1مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات
للمسوولية االجتماعية للمنظمات تعريفهات كثيهرة ،وكهل تعريهع ينظهر إليهها مهن زاويهة محهددة ،حيهث
إنها ترد عادة في األدبيات األجنبية بمصطلحات مختلفة ،مثل :
 المسوولية االجتماعية للمنظمة )Corporate Social Responsibility(CSR
 المسوولية االجتماعية لألعمال )Business Social Responsibility(BSR
 مسوولية المنظمة )Corporate Responsibility(CR
 المسوولية االجتماعية )Social Responsibility (SR
فقد أورد العديد من الكتاب والباحثين تعاريع عديدة للمسوولية االجتماعية :
قــد عرفــت منظمــة المقــاييس العالميــة اآليــزو المسههوولية االجتماعيههة بأنههها" :مسههوولية المنظمههة عههن
ااثار المترتبة لق ارراتها ،وأنشطتها على المجتمع ،والبيئة عبر الشهفافية والسهلوك األخالقهي المتناسهق
م ههع التنمي ههة المس ههتدامة ورف ههاه المجتم ههع ،فض ههال ع ههن األخ ههذ بع ههين االعتب ههار توقع ههات المس ههاهمين"،
فالمسوولية االجتماعية تعهد الت ازمها علهى منظمهة األعمهال تجهاه المجتمهع الهذي تعمهل فيهه ،وذلهك عهن
طري ههق المس ههاهمة ف ههي مجموع ههة كبيه هرة م ههن األنش ههطة االجتماعي ههة ،مث ههل محارب ههة الفق ههر ،وتحس ههين
الخههدمات الصههحية ،ومكافحههة التلههوث ،وخلههق فههر
وغيرها (الطراونة.)2713 ،
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عمههل ،وحههل مشههكالت اشسههكان ،والمواصههالت

وقههد تهم تعريفههها علههى أنههها إدارة األثههر االيجههابي للشههركة علههى المجتمههع ،والبيئههة مههن خههالل عملياتههها،
والمنتجههات ،أو الخههدمات ،ومههن خههالل تفاعلههها مههع أصههحاب المصههلحة الرئيسههيين ،مثههل؛ المههوظفين
والمستثمرين والموردين(Venky, Nelson, 2013( .
يــرى ( )Robbinsأن "المسههوولية االجتماعيههة للموسسههة ،تسههتند إلههى اعتبههارات أخالقيههة مركهزة علههى
األهداع بشكل التزامات بعيدة األمد ،تفي بهها الموسسهة بمها يعهزز صهورتها فهي المجتمهع" (ضهيافي،
،2717

.)21

وتعــرف اآليــزو 16000المسههوولية االجتماعيههة باألفعههال التههي تقههوم بههها الموسسههة ،لتحمههل مسههوولية
آثار أنشطتها على المجتمع والبيئة ،حيث تكون هذه األفعال متماشية مهع مصهالي المجتمهع والتنميهة
المسههتدامة ،وتكههون قائمههة علههى السههلوك األخالقههي ،واالمتثههال للقههانون المطبههق والجهههات العاملههة فيمهها
بين الحكومات (الحموري و روال.)2713 ،
ويعرف االتحاد األوروبي المسوولية االجتماعيهة للشهركات علهى أنهها عمليهة تضهمين وتوحيهد طهوعي
للمبادرات البيئة االجتماعية ضهمن اسهتراتجيات الشهركات وممارساتها(أنشهطتها) ،وكهذلك فهي تفاعلهها
مع األطهراع أصهحاب المصهلحة التجاريهة ،حيهث يوكهد االتحهاد األوروبهي علهى أن مفههوم المسهوولية
االجتماعية طوعي ،ال يستلزم سن قوانين أو قواعد محددة تلتزم بها منظمة األعمهال (أنهور(2717،
يــرى برايــد وفيــرل أن المسههوولية االجتماعيههة تشههير إلههى الت هزام مههن قبههل المنظمههات مههن أجههل تعزيههز
تأثيرها االيجهابي وتقليهل تأثيرهها السهلبي علهى المجتمهع ،فههي تههتم بالتهأثيرات الكليهة لقه اررات التسهويق
على المجتمع (فرحان،2717 ،

.)36

وعرف دراكر( (Druckerالمسوولية االجتماعية بأنها التزام الموسسة تجاه المجتمع العاملة به ،وان
هذا االلتزام يتسع باتساع شريحة أصحاب المصالي في هذا المجتمع وتباين وجهاتهم.
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وعرفها ( )Carrollأنها التزام من رجال األعمال لوضع السياسات واتخاذ الق اررات ،ومتابعة خطوط
العمل التي تكون مرغوبة من حيث األهداع والقيم في المجتمع

& (Aminu, Harashid,

). Azlan, 2015
ويندرج مفهوم المسؤولية االجتماعية ضمن ثالثة مفاهيم أساسية لمسؤوليات المنظمة تتمثل في
(Bakowitz, Mark, 2002, p111):
أ -المسوولية تجاه تحقيق األرباح :ويظهر هذا المفهوم بان مسوولية المنظمة تتمثل في تحقيق
األرباح لحملة األسهم والمالكين فقط.
ب -المسههوولية تجههاه أصههحاب المصههالي :ويههتم التركيههز فههي هههذا المفهههوم بتلبيههة أهههداع أصههحاب
المصههالي م ههن ع ههاملين ،م ههوزعين ،مجهه هزين ،مس ههتهلكين وغي ههرهم ،بخ ههالع مس ههوولية تحقي ههق
األرباح التي ركزت على تحقيق األرباح كهدع وحيد .
ت -المس ههوولية تجه ههاه المجتمهههع :وضه ههمن ههههذا المفههههوم تلته ههزم المنظم ههة بالمس ههوولية تجهههاه البيئهههة
والمجتمه ههع ،وذله ههك باالهتمه ههام بمه هها تقترحه ههه الجماعه ههات ذات العالقه ههة ،والته ههي تنه ههادي بتعزيه ههز
السلوكيات االيجابية تجاه البيئة ،مثل التسويق األخضر (.)Green Marketing
وتههرى الباحثــة مههن خههالل التعريفههات السههابقة أن المسههوولية االجتماعيههة للشههركات ،هههي التهزام الشههركة
تجههاه المجتمههع الههذي تعمههل فيههه ،وذلههك عههن طريههق المسههاهمة بمجموعههة مههن األنشههطة االجتماعيههة
والسههلوك األخالقههي تجههاه أصههحاب المصههلحة والمجتمههع والبيئههة ،وتكههون بشههكل عمههل طههوعي ولههيس
إلزاميا يعكس سياسة واستراتجية الشركات لتحقيق مصهلحة جميهع األطهراع ،و تهرى أيضها أن مفتهاح
نج ههاح الش ههركات ونموهه هها يه هرتبط به هإدراك المعنيهههين ألهمي ههة المس ههوولية االجتماعيهههة ب ههالقيم والمعه ههايير
اشنسههانية السههامية مههن خههالل قضههايا :التكافههل االجتمههاعي ،والتلههوث البيئههي ،والبطالههة  ،والتضههخم
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ومحاربة الفقر ،وتحسين الخدمات الصحية ،وخلق فر

عمل والمساهمة ،فهي تنميهة المجتمهع مهن

خالل قيام منظمات األعمال بتنفيذ واجباتها تجاه المجتمع.

 1.1.1التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية للشركات
إن الفصل بين فترات زمنية معينة بغهره اششهارة إلهى م ارحهل تطهور مفههوم المسهوولية االجتماعيهة
مهن الصهعب تحديهدها ،وذلهك لتهداخل األحهداث وتأثيراتهها المتبادلهة ،لهذا فهإن محاولهة تتبهع تطهور
المفهوم إلى دالالته في البيئة الحاضرة يرصد ألبرز حاالت االنتقال بالمفهوم من الحالة العملية
إلى االستجابة االستراتجية ،ومن الجزئية الضيقة إلى الشمولية الواسعة ،وبههذا فإننها نهورد الم ارحهل
التاليهة التهي تكهون إطها ار لتطهور المفههوم عبهر م ارحهل زمنيهة متتاليهة حسهب مها أشهار إليهه الباحثهان
(الغالبي و العامري2717،

:)87-13

 .2الثورة الصناعية واإلدارة العلميـة :بهدأت األعمهال تتطهور مهع بدايهة الثهورة الصهناعية بشهكل مسهتمر
حي ه ههث أص ه ههبحت الش ه ههركات تس ه ههتخدم المخترع ه ههات العلمي ه ههة ،وترك ه ههز جهوده ه هها عل ه ههى تحس ه ههين أدائه ه هها
االقتصادي لتحقيق أكبهر قهدر مهن األربهاح دون االهتمهام بالعهاملين والمجتمهع والبيئهة وقهد كهان هنهاك
استغالل كبير لجهود العاملين ،من أطفهال ونسها وعمهوم العهاملين لسهاعات طويلهة فهي ظهل ظهروع
قاسههية وأجههور متدنيههة ،وبههدافع زيههادة كفهها ة اسههتغالل المهوارد وخاصههه القههوى العاملههة انههدفع بعههه مههن
رجههال اشعمههال لد ارسههة كيفيههة تحسههين إنتاجيههة العههاملين عههن طريههق د ارسههة الوقههت والحركههة ،وطريقههة
إنجاز العمل األفضل ،مع التركيز على تحفيز العاملين وتحسين األجور المدفوعة لههم مقابهل جههود
كبيهرة يبههذلونها ،ومههن هنهها بههدأت إدارة الشههركات تهههتم إلههى جانههب مههن جوانههب المسههوولية االجتماعيههة
تجسد في تحسين أجور العاملين (الغالبي والعامري،2773 ،

.)33

 .1العالقات اإلنسانية وتجارب هوثورن :إن تزايد استغالل العاملين واصابات العمل الكثيرة ،باشضافة
إلهى الوفيهات الناتجهة عهن تشهغيل األطفهال والنسها  ،دفهع المهديرين إلهى التفكيهر فهي تحسهين ظهروع
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العمهل ،وقهد تهزامن ههذا مهع ابتكهار (هنهري فهورد) لخطهوط اشنتهاج ،والهذي ترتهب عليهه إنتهاج كميهات
كبيرة من السيارات مما أدى إلى زيادة الغهازات المنبعثهة ونسهب التلهوث فهي الههوا  ،كمها أن مصهانع
هورثون حاولت دراسة تأثير االهتمام بالعاملين واشنتاج ،وما أدى إلى تحسين ظروع عملهم ،وهنا
بهدأ االهتمهام بالمسهوولية االجتماعيهة فهي المنظمهات ،خاصهة ظهروع العمهل لغهره زيهادة األربهاح
(دادن ورشيد،2712،

.)170

 .3مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم حجم المنشاَت :إن التطورات التي أدخله ( ) Henry Ford
بابتكاره لخط اشنتاج الذي أفرز إنتاج كميات كبيرة وضهخمة مهن السهيارات؛ أدى إلهى تضهخم وكبهر
حجم الموسسات الصناعية ،وزيادة عدد العاملين فيها ،ألن العامل يتخص

بجز بسيط جدا من

العمهل ،وال يحتهاج إلهى تهدريب طويهل ليتقنهه ،فضهال عهن التلهوث البيئهي الهذي زاد جه ار العمليهات
الصهناعية ،ومها تبقهى مهن فضهالت اشنتهاج ،والغهازات التهي انعكسهت بمجملهها علهى صهحة إفهراد
المجتمع وسالمتهم ،وكذلك ال ننسى بداية االستنزاع الموسع للمواد الطبيعية كالغابات وغيرها ،هذا
يعني عدم مراعاة المسوولية االجتماعية من قبل الموسسات (الغالبي والعامري،2773 ،

.)33

 .1األفكار االشتراكية وتأثي ارتها :إن التطور المهم في هذه المرحلة يتمثل في كون أفكار االشهتراكية مها
هههي إال تحههد للموسسههات الخاصههة بضههرورة تحمههل مسههوولية أطهراع أخههرى ،باشضههافة إلههى المههالكين.
فهذه األفكار من العالمات البهارزة التهي دفعهت الموسسهات فهي الغهرب إلهى تبنهي الكثيهر مهن عناصهر
المسههوولية ،حي ههث كههان م ههن أبههرز مطال ههب العههاملين م هها يتعلههق بظ ههروع العمههل والتقاع ههد والض ههمان
االجتماعي واصابات العمل واالستقرار الوظيفي (صهيب وعبد اهلل،2712 ،

.)3

 .5مرحلة الكساد االقتصادي الكبير والنظرية الكينزية :إن حصول الكساد االقتصادي الكبيهر وانهيهار
الموسسات الصناعية وتسريي آالع العاملين أدى إلى اضطرابات كثيرة ،مما أدى إلى تدخل الدولة
لحماية مصالي العاملين ،وايجاد فهر

عمهل بديلهة لههم ،حيهث ظههرت نظريهة (كينهز) الشههيرة التهي
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تدعو إلى تدخل الدولة بحد معقول شعادة التوازن االقتصادي .كل ما سبق ذكره عالوة علهى تهأثير
أفكار االشتراكية التي بدأت تنتشر وتحديدها أدى إلى بنا أرضية للتوجهات األولى لتأصيل أفكهار
عناصر المسوولية االجتماعية (صهيب وعبد اهلل،2712 ،

.)3

 .6ما بعد الحرب العالمية الثانية (التوسع الصناعي) :لقد شهكلت الحهرب العالميهة الثانيهة تجربهة مهمهة
في تدخل الدولة في مجاالت عديدة ،كما تعزز دور النقابات بالمطالبة بتحسين ظروع العمل وسن
القوانين ،التي تحمي العهاملين وتعهزز مشهاركتهم فهي مجهالس اشدارة .وانعكهس ذلهك علهى الموسسهات
بشههكل كبيههر ،حيههث تههم تحديههد حههد أدنهى لألجههور ،واشهراك العههاملين بههاشدارة ،ونظههم التههامين الصههحي،
ومعالجههة ح هوادث العمههل ،وظهههور جمعيههات المسههتهلك ،وهههذا بههدوره أدى إلههى نقل هة نوعيههة فههي تبنههي
المسوولية االجتماعية من قبل الموسسات ،وليس طرحا نظريا فقط (امينة،2776 ،

.)18

 .1مرحلة المواجهات بين اإلدارة والنقابات :وتميزت هذه المرحلة بتعهاظم قهوة النقابهات وزيهادة تأثيرهها
فهي قه اررات المنظمهة بشهكل عهام ،وزيهادة توعيهة النهاس بالمخهاطر البيئيهة ،وتعالهت األصهوات التهي
تطالب بتحسين نوعية الوقود ،كما تميزت هذه الفترة بزيادة القضايا المرفوعة أمام المحاكم ،ألسباب
تتعلهق بجوانهب مهمهة مهن االنتهاكهات البيئيهة المختلفهة ،ومها أدى إلهى عنايهة المنظمهات باالهتمهام
بالجوانهب االجتماعيهة ،والبيئيهة ،وكهذلك األخالقيهة للعهاملين ،مهن خهالل تبنيهها لمفههوم محاسهبة
المسوولية االجتماعية ،وعملت على تطوير مقاييس األدا االجتماعي ،خاصة بعد أحداث الحادي
عشر من سبتمبر  ،2001وما تالها من فضائي مالية لعدد من الشركات العالمية كشركة (أنرون)
وغيرهها مهن الشهركات العالميهة التهي لفتهت االنتبهاه إلهى الممارسهات الخاطئهة لههذه الشهركات وتفشهي
الفساد فيها ،وما أدى ببعه المنظمات إلى إدراج الشفافية في إطار المسوولية االجتماعية لمحاربة
هذه الظاهرة (دادن و رشيد،2712 ،

.)176
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 .8مرحلة القوانين والمـدونات األخالقيـة :وتهم تشهكيل القهوانين والدسهاتير األخالقيهة مهن قبهل الهدول بعهد
الن ههدا ات واالحتجاج ههات الت ههي ظه ههرت ف ههي الم ارح ههل الس ههابقة ،وب ههدأت تظه ههر األه ههداع االجتماعي ههة
وااللتزام بالقيم األخالقية بشعارات في رسالة الموسسة ،وهذا ما سعى إليه الميثاق العهالمي (global
) ، compactوهو عبارة عن عالمية طوعية تهدع إلى تعزيز المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات،
عههن طريههق احت هرام هههذه الموسسههات أو القطههاع الخهها

عمومهها لق هوانين العمههل والحفههاظ علههى البيئههة،

ويندرج منه تسعة مبادئ أساسية ،اثنان منها يتعلقان بحقوق اشنسان ،وأربعهة تتعلهق بقهوانين العمهل،
وثالثة تتعلق بالبيئة (امينة،2776 ،

.)10

 .9مرحلـة اقتصـاد المعرفـة وعصـر المعلوماتيـة :وتتسهم ههذه المرحلهة بتغيهر طبيعهة االقتصهاد ،وظههور
ظهواهر ،مثههل :العولمههة والخصخصههة ،واتسههاع نمههو قطههاع الخههدمات ،وازدهههار تكنولوجيهها المعلومههات،
وانتشههار شههبكات المعلومههات ،حيههث ولههدت صههناعة المعلوماتيههة وشههبكة اشنترنههت قيمهها وج هرائم جديههدة
وأنواعهها مههن االنتهاكهات والتجههاوزات التههي تهرتبط بالطبيعههة الرقميههة لالقتصههاد الجديههد فقههط (صهههيب و
عبد اهلل،2712 ،

.)1

وكل هذا دفع بالموسسات االقتصادية باتجاه تطهوير مبادرتهها االجتماعيهة ،خاصهة أن انهيهار بعهه
الموسسات العمالقة يرجع إلى غياب تطبيق هذا المفهوم في أنشطة الموسسة.

 1.1.1المتطلبــــات األساســــية واالشــــتراطات الالزمــــة ألي مشــــاركة فــــي المســــؤولية
االجتماعية (أبو النصر ،1025 ،ص:)229- 228
 .1يجب أن تكون متوائمة مع أهداع الشركة.
 .2يجب أن يكون لها أثر مستدام.
 .3يجب أن تسهم في حل إحدى المشكالت التي يعاني منها المجتمع.
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 .1يجب أن تكون مبتكرة.
 .3يجب أن تستفيد من الموارد المالية وغير المالية للشركة.
 .8يجب تكوين شراكات تحقق فوائد مستدامة لألطراع كافة.

 1.1.1أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات
مههن خههالل مراجعههة األدبيههات حههول موضههوع المسههوولية االجتماعيههة تههرى الباحثههة سههعي العديههد مههن
الكتههاب والبههاحثين إلههى محاولههة تحديههد أبعههاد المسههوولية االجتماعيههة مههن وجهههات نظههر مختلفههة ،نههذكر
مههنهم علههى سههبيل المثههال كههل مههن (Ferrell
االجتماعية ،تتمثل في (الحسن،2711 ،

& ،)Prideالههذي أشههار إلههى أربعههة أبعههاد للمسههوولية
) ، )13بو بكر.)2711 ،

 المسـؤولية اإلنسـانية :أي أن تكهون المنظمهة صهالحة ،وتعمهل علهى اشسههام فهي تنميهة
المجتمع وتطويره وتحسين نوعية الحياة.
 المسـؤولية األخالقيـة :بمعنهى أن تكهون المنظمهة مبنيهة علهى أسهس أخالقيهة ،وأن تلتهزم
باألعمال الصحيحة ،وأن تمتنع عن إيذا ااخرين.
 المسؤولية القانونية :أي التزام المنظمة بطاعة القوانين وتنفيذها ،واكتساب ثقة ااخرين من
خالل التزامها بتنفيذ األعمال الشرعية ،وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون.
 المسؤولية االقتصادية :أن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأن تحاول جاهدة توفير
األمان لآلخرين.
ومحتوى المسوولية االجتماعية الشامل دفع الباحث كارول ( )CARROLLإلى أن يشير إليها بأربعة
أبعاد ،هي :البعد االقتصادي ،واألخالقي ،والقانوني ،والخيري ،كما هي موضحة في الشكل أدناه :
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 الشكل رقم ( :)2هرم كارول ( )CARROLLللمسؤولية
االجتماعية

(زغب)2711 ،

فالمسوولية االجتماعية حسب كارول ( )CARROLLهي حاصل مجموع األنواع األربعة

للمسوولية ،والتي يمكن كتابتها بالصيغة ااتية:

المسؤولية االجتماعية للشركات = المسؤولية االقتصادية  +المسؤولية القانونية  +المسؤولية األخالقية  +المسؤولية الخيِّرة

وجا ت مساهمة ( )Carrollبنقلة نوعية في توسيع مفهوم المسوولية االجتماعية حيث ميزت بين
أربعة أبعاد رئيسة لهذا المفهوم:
 .2البعد االقتصادي ( :)Economic Dimensionفالبعد االقتصهادي للمسهوولية االجتماعيهة ال
يشههير إلههى ال هربي ،كجانههب مههن جوانههب اشعمههال التجاريههة ،إنمهها يشههير إلههى االلت هزام بممارسههات
أخالقيههة ،داخههل الموسسههات ،مثههل :الحكومههة الموسسههية ،ومنههع الرشههوة والفسههاد ،وحمايههة حقههوق
المستهلك  ،واالستثمار األخالقي (الحموري و المعايطة،2713 ،
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.)63

 .1البعــد القــانوني ( :)Legal Dimensionوهههو أن تلتههزم الشههركة بإنجههاز مسههوولياتها ضههمن
قوانين الدولة والقواعد المتفق عليها ،فهي تجسد العمليات العادلهة كمها ههو منصهو

عليهها مهن

قبههل المشههرعين ،مثههال ذلههك أمههن العههاملين ،والمقههاييس البيئيههة ،والق هوانين وضههمان تطبيقههها بشههكل
صحيي ومتساو (ناجي،2711 ،

.)127

 .3البعد األخالقي ( :)Ethical Dimensionوههو أن ت ارعهي الشهركة الجانهب األخالقهي فهي كهل
ق ارراتها ومسارها في الصناعة ،التي تعمل فيهها تجنبها ألي ضهرر قهد يلحهق بهالمجتمع .ويفتهره
فههي إدارة الشههركات أن تسههتوعب الجوانههب القيميههة ،واألخالقيههة ،والسههلوكية ،وأن تحتههرم األع هراع
والمعتقههدات السههائدة فههي المجتمعههات التههي تعمههل فيههها ،ويقصههد بههذلك الت هزام الشههركة بكههل مهها هههو
صحيي وعادل ونزيه؛ لتقوية سمعة الشركة في المجتمع وقبولها (عباس،2711 ،

.)130

 .1البعد الخيري (الطوعي) ( :)Philanthropic Dimensionويشمل على التبرعات والهبات
والمساعدات االجتماعية الخيرية التي تخدم المجتمع وال تهدع إلى الربي ،على أن تكون تلك
التبرعات في إطار استراتيجية خيرية تتبعها الشركة على األمد البعيد ،دعما لقضية مهمة من
قضايا المجتمع (غنيم،2713 ،

.)181

 1.2.1مناهج المسؤولية االجتماعية
يمكن إجمالها في ثالثة مناهج:
المنهج األول :يعبر عن التوجيهات األساسية للمسوولية االجتماعية بثالثة أنماط &(porter
) karmar2006وكما ورد عند (النسور)2717،
يعبر عن التوجيهات األساسية للمسوولية االجتماعية بثالثة أنماط:
 .2الــنمط التقليــدي للمســؤولية االجتماعيــة :وتقههوم فكرتههه علههى األخههذ بمبههادئ االقتصههاد الحههر،
التي ترى أن الشركة تتبنى مسووليتها االجتماعية من خالل تلبيتها لحاجة المجتمع مهن السهلع
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والخههدمات ،وأن أي الت ازمههات إضههافية ترجههع إلههى م هدى إمكانيههة الشههركة فههي القيههام بههها ،بمهها ال
يوثر على أهدافها االقتصادية ،وعلى رأسها تحقيق أقصى األرباح.
 .1الـــنمط االجتمـــاعي للمســـؤولية االجتماعيـــة :فقههد نشههأت فك هرة هههذا الههنمط اسههتنادا إلههى النقههد
الموجههه تجههاه الههنمط االقتصههادي ،حيههث اعتبههر هههذا الههنمط أن عمههل الشههركة يجههب أن يحههوي
مجمههل األه ههداع االجتماعي ههة ،إض ههافة إل ههى األه ههداع االقتص ههادية .ويعن ههي ذل ههك أن المس ههوولية
االجتماعية عبارة عن التزام الشركة بالعمل وفق احتياجات المجتمع ومصالحه.
 .3نمــط التكــاليف االجتماعيــة :وظهههر نمههط التكههاليع االجتماعيههة ليبههدو أكثههر تطههو ار عههن الههنمط
االجتماعي .فقد أضاع أعبها ومسهووليات لطبيعهة عمهل الشهركة ،وبالتهالي مها تتحملهه األخيهرة
من مسوولية اجتماعية تتدرج ضمن التكاليع في ظل بدائل متعددة القرار.
المنهج الثاني:
تتخهذ المسهوولية االجتماعيهة ضهمن ههذا المهنهج بعهدين أساسهيين ،يتعلهق البعهد األول بالبيئهة الداخليههة
للشههركة ،وبالتههالي ي هرتبط بالعههاملين ومههدى أهميههة تحسههين ظههروع عملهههم .أمهها البعههد الثههاني في هرتبط
بالبيئهة الخارجيههة للشههركة والتعامههل مهع ظههروع المجتمههع ،وقههد تطههور ضهمن هههذا المههنهج ثالثههة أنمههاط
للمسوولية االجتماعية (الغالبي ،والعامري:)2773 ،
 .1الــنمط الكالســيكي التقليــدي :ال يبتعههد هههذا الههنمط فههي مضههمونه عههن فك هرة الههنمط االقتصههادي
الذي تم ذكره سابقا ،وتتمحور فكرة النمط التقليدي حول هدع تعظهيم الهربي ،إضهافة إلهى نظهرة
إدارة الشركة إلى التعامل مع المستهلكين الذي ال يخرج عن إطار تعظيم األرباح.
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 .1النمط اإلداري :ويتضمن النمط اشداري تحقيق المنفعة للشركة وللمجتمع علهى حهد سهوا  ،أي
أنه يقل

الفجهوة بهين المنفعهة الذاتيهة والمنفعهة العامهة ،بنها علهى أن رضها المسهتهلك يعهد أمه ار

مهما ،باشضافة إلى الموازنة في المصالي مع مجهزي المواد األولية للشركة.
 .3الـــنمط البيئـــي :ويقههع علههى عههاتق إدارة الشههركة ضههمن هههذا الههنمط مسههوولية المحافظههة علههى
البيئة ،وضمان نوعية ظروع عمل أفضل للعاملين ،وضرورة حماية المجتمع كله.
المنهج الثالث:
ويحههدد ثالثههة أنمههاط مختلفههة لتبنههي المسههوولية مههن قبههل الشههركات ،كمهها يلههي (الغههالبي والعههامري،
:)2772
 .2المسؤولية االقتصادية :وتهدع بشكل أساسي إلى تعظيم ربي الشركات ،وتعتبر المسهاهمات
االجتماعيه ههة نته ههاج تعظه ههيم اشربه ههاح ،ومه ههن أنصه ههار هه ههذا التوجه ههه العه ههالم االقتصه ههادي (Milton
.)Friedman
 .1النمط االجتماعي للمسؤولية :ويتنهاقه مهع توجههات الهنمط األول (المسهوولية االقتصهادية)،
حيث إن الشركات ضمن إطار هذا النمط تعد وحدات اجتماعية تأخذ بعين االعتبار متطلبات
المجتمع ،وتراعي ااثار الناتجة عن اتخاذ ق ارراتها.
 .3النمط االقتصادي – االجتماعي :ويدعو إلهى ضهرورة تهوازن الشهركة بهين مصهالحها ومصهالي
المجتمع ،باعتبار أنها تمثل مصالي عديدة.
لقه ههد ازدادت القناعه ههة بضه ههرورة اله ههدور اله ههذي يلعبه ههه القطه ههاع الخه هها

فه ههي العمليه ههة االقتص ه ههادية

واالجتماعيه ههة ،ومه هها يترتهههب عليه ههه مه ههن مسهههووليات اجتماعيه ههة تجه ههاه المجتمعه ههات عله ههى المسه ههتوى
اشقليمههي ،وتجههاه العههاملين والمسههتهلكين علههى المسههتوى المحلههي .لههذا فعلههى إدارة القطههاع الخهها
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العم ههل بتوقع ههات اله هرأي الع ههام مه هن خ ههالل تق ههديم اشدارة الرش ههيدة والش ههفافية ،وم ارع ههاة ع ههدم إلح ههاق
الضرر بالبيئة والعاملين والمستهلكين.

 1.2.8مبادئ المسؤولية االجتماعية:
ترتكز المسوولية للموسسة على تسعة مبادئ رئيسة ،وهي (محاد،2711 ،

:)33

 المبدأ األول :الحماية واعادة اإلصالح البيئي (:)Environmental Restoration
ويههدعو إلههى أن تقههوم الموسسههة علههى حمايههة البيئههة واصههالحها ،والتههرويج للتنميههة المسههتدامة فيمهها
يتعلق بالمنتجات والعمليات والخدمات واألنشطة األخرى ،وادماج ذلك في العمليات اليومية.
 المبــــدأ الثــــاني :القــــيم واألخالقيــــات ) :(Ethicsوتعمه ههل بموجبه ههه الموسسه ههة عله ههى تطه ههوير
المواصفات والممارسات األخالقية المتعلقة بالتعامل مع أصحاب الحق والمصلحة وانفاذها.
 المبـــدأ الثالـــث :المســـاءلة والمحاســـبة ) :(Accountabilityويسههتوجب هههذا المبههدأ إبههدا
الرغبة الحقيقهة فهي الكشهع عهن المعلومهات واألنشهطة بطهرق وفتهرات زمنيهة ألصهحاب الشهأن
التخاذ الق اررات.


المب ـدأ الرابــع :تقويــة وتعزيــز الســلطات ( :)Empowermentويعمههل علههى الموازنههة فههي
األه ه ههداع االس ه ههتراتجية واشدارة اليومي ه ههة ب ه ههين مص ه ههالي المس ه ههتخدمين والعم ه ههال والمس ه ههتثمرين
والمزودين والمجتمعات المتأثرة ،وغيرهم من أصحاب الشأن.

 المبدأ الخامس:األداء المالي والنتائج (:)Financial Performance and Results
يههن

علههى ان تعمههل الشههركة علههى تعههويه المسههاهمين ب هرأس المههال بمعههدل عائههد تنافسههي،

بينمهها تحههافظ فههي الوقههت ذاتههه علههى الممتلكههات واألصههول واسههتدامة هههذه العائههدات ،و تكههون
سياسات الموسسة هادفة إلى تعزيز النمو على المدى الطويل.
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 المبـدأ السـادس :مواصـفات موقـع العمـل ( :)Workplace Standardsوههو أن تهرتبط
أنش ههطة الموسس ههة ب ههإدارة المه هوارد البشه هرية لترقي ههة الق ههوى العامل ههة وتطويره هها عل ههى المس ههتويات
الشخصههية والمهنيههة مههع األخههذ بعههين االعتبههار أن العههاملين يمثلههون شههركا قيمههين فههي العمههل،
بمهها يسههتوجب احت هرام حقههوقهم فههي ممارسههات عادلههة فههي العمههل واألجههور التنافسههية والمنههافع،
وبيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من المضايقات.
 المبــدأ الســابع العالقــات التعاونيــة ( :)Collaborative Relationshipsهههو أن تتسههم
الموسسههة بالعدالههة واألمانههة مههع شههركا العمههل ،وتعمههل علههى ترقيههة متابعههة المسههوولية له هوال
الشركا .
 المبـدأ الثـامن :المنتجـات ذات الجـودة والخـدمات (:(Quality product and services
وفيههه تحههدد الموسسههة وتسههتجيب الحتياجههات وحقههوق الزبههائن والمسههتهلكين ااخ هرين ،وتعمههل
علههى تقههديم أعلههى مس ههتوى للمنتجههات وقيمههة للخ ههدمات ،بمهها فههي ذل ههك االلت هزام الشههديد برض هها
وسالمة الزبائن.
 المبدأ التاسع :االرتبـاط المجتمعـي (  :)Community Involvementوتعمهل الموسسهة
على تعميق عالقات مفتوحة مع المجتمهع الهذي تتعامهل معهه ،وتتميهز بالحساسهية تجهاه ثقافهة
هذا المجتمع واحتياجاته ،وتلعب الموسسة في هذا الخصو

دو ار يتسم باشيجابيهة والتعهاون

والمشاركة حيثما يكون ممكنا في جعل المجتمع المكان األفضل للحياة وممارسة األعمال.

 1.1.2منطلقات تحقيق المسؤولية االجتماعية:
تتبلهور اهتمامههات المنظمهات سهوا الحكوميهة أو الخاصههة ،صهغيرة كانههت أم كبيهرة تجههاه المجتمهع مههن
ناحيتين ،هما (عواد،2717 ،

:)21

 تحقيق تنمية مستدامة.
 تمكين المجتمع وتطويره واستثمار إمكاناته لموجهة المخاطر والحفاظ على بقائه.
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 1.1.12عناصر المسؤولية االجتماعية:
تعه ههددت اا ار مه ههن قبه ههل البه ههاحثين فه ههي كه ههون منظمه ههات األعمه ههال تمه ههارس العديه ههد مه ههن المسه ههووليات
االجتماعية؛ لكن هناك إجماعا لبعه الممارسات التي تقوم بها المنظمهات ،وتهم تصهنيفها إلهى عهدة
مج ههاالت ،منه هها :األخالقي ههة ،واشنس ههانية تج ههاه المجتم ههع المحل ههي ،والم ههوظفين ،والزب ههائن ،والم ههوردين،
والبيئة ،والمساهمين ،كما أوردها (األسمري)2711 ،؛ (الحوري ،وآخرون:)2711 ،
 .2المســـئولية االجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع المحلـــي :ويعههد المجتمههع المحلههي بالنسههبة لمنظمههات
األعمال شريحة مهمة إذ تتطلع إلى تجسيد العالقة معه وتعزيزها ،وههذا يتطلهب منهها مضهاعفة
نشهاطاتها تجاههه ،ومهن خههالل بهذل المزيهد مههن الرفاهيهة العامهة ،التهي تشههمل المسهاهمة فهي دعههم
البنيه ههة التحتيه ههة ،وانشه هها الحه ههدائق والمنتزهه ههات ،والجسه ههور ،والطرقه ههات ،وغه ههرس األشه ههجار عله ههى
األرصههفة والمستشههفيات ،واألنديههة ،والمسههاهمة فههي الحههد مههن مشههكلة البطالههة ،ودعههم موسسههات
المجتمههع المههدني ،ودعههم ذوي االحتياجههات الخاصههة ،والههدعم المتواصههل ألنشههطة التعلههيم وم اركههز
البحوث.
 .1المسئولية االجتماعيـة تجـاه المـوظفين :والبهد أن تههتم منظمهات األعمهال بهرأس المهال البشهري
وتنميت ههه ،وذل ههك م ههن خ ههالل تحقي ههق روات ههب وأج ههور مجزي ههة ،وف ههر

للترقي ههة ،وت ههدريب وتط ههوير

مستمرين ،وتحقيق العدالة الوظيفية ،وظهروع عمهل مناسهبة ،ورعايهة صهحية ،واجهازات مدفوعهة
األجر ،واسكان للعاملين.
 .3المســئولية االجتماعيــة تجــاه المســاهمين :ويههتم التركيههز علههى هههذه الشهريحة مههن خههالل تحقيههق
أكبر ربي ،وتعظيم قيمة األسهم والمنشهأة ككهل ،وتكهوين صهورة ذهنيهة جيهدة للمنشهأة فهي بيئتهها،
وحماية أصولها ،والعمل على زيادة حجم مبيعاتها.
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 .1المســئولية االجتماعيــة تجــاه البيئــة :وذلههك مههن خههالل الحههد مههن تلههوث اله هوا والمهها والتربههة،
واالسههتخدام األمثههل والعههادل للم هوارد ،خاصههة غيههر المتجههدد منههها ،وتطههوير الم هوارد وصههيانتها،
والتشجير وزيادة المساحات الخض ار .
 .5المسـئولية تجـاه الزبـائن :وتعهد ههذه الشهريحة مهن المجتمهع ذات أهميهة كبيهرة لكهل المنظمههات،
ومه ههن األدا االجتمه ههاعي الموجه ههه لههههذه الش ه هريحة تقهههديم المنتجه ههات بأسه ههعار ونوعيه ههات مناسه ههبة،
واشعالن لهم بكل صدق وأمانة ،وتقهديم منتجهات صهديقة وآمنهة ،باشضهافة إلهى تقهديم إرشهادات
واضههحة بشههأن اسههتخدام المنههتج ،والت هزام المنظمههات بمعالجههة األض هرار التههي تحههدث بعههد البي ههع
وتط ههوير مس ههتمر للمنتج ههات ،ه ههذا باشض ههافة إل ههى االلته هزام األخالق ههي بع ههدم خ ههرق قواع ههد العم ههل
كاالحتكار (حداد وسويدان.)2778 ،
 .6المســـئولية االجتماعيـــة تجـــاه المـــوردين :العالق ههة ب ههين الم ههوردين ومنظم ههات األعم ههال عالق ههة
مص ه ههالي متبادل ه ههة ،ل ه ههذا يتوق ه ههع الم ه ههوردون أن تحت ه ههرم منظم ه ههات األعم ه ههال تطلع ه ههاتهم ومط ه ههالبهم
المشه ههروعة ،وذله ههك مه ههن خه ههالل االسه ههتمرار فه ههي توريه ههد أن ه هواع الم ه هواد األوليه ههة الالزمه ههة للعمليه ههات
اشنتاجيههة ،وأن تكههون األسههعار عادلههة ومقبولههة ،باشضههافة إلههى تسههديد االلت ازمههات فههي موعههدها،
والصدق في التعامل (الغالبي والعامري.)2773 ،
وتالحههظ الباحثههة ممهها سههبق أن مجههاالت المسههوولية االجتماعيههة مكملههة بعضههها بعضهها ،حيههث تعتبههر
البيئههة الجههز الحيههوي للمحافظههة علههى حقههوق اشنسههان ،فنظافههة البيئههة هههي ضههمان لصههحة اشنسههان
وحياته ،وقيام الشركات بحماية هذا الجز يعني تقديم خدمات متعددة المجاالت.
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 1.1.11أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات:
تع هد تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة بأبعادههها االقتصههادية والبيئيههة واالجتماعيههة ذات مههردود يحقههق
للمنظمههة قيمههة عاليههة ،ويحقههق لههها فوائههد متعههددة ،فههي مقههدمتها تحسههين صههورة المنظمههة فههي المجتم هع
وترسههي المظهههر االيجههابي لههدى العمههال  ،ممهها يههودي إلههى زيههادة القههدرة التنافسههية وزيههادة قههدرتها علههى
المنافسة أمام الموسسات المماثلة ،وزيادة حصتها السوقية (دادن ورشيد،2712 ،

.)176

وأصبحت المسوولية االجتماعية برنامجا رئيسا من برامج الكثير من الموسسات ،ووصلت المسوولية
االجتماعيههة فههي أهميتههها لههدى الكثيههر مههن الموسسههات إلههى المسههاواة مههع الب هرامج االقتصههادية األخههرى
(.)Quairel-lanoizeleek,2011,p77-98
وظهرت أهمية المسوولية االجتماعية وفوائدها للشركات في كثير من الدراسات ،فقط توصلت دراسة
( )Husted& Allen,2006,p838-849إلى أن المسوولية االجتماعية تعطهي الشهركة قهدرة أكبهر
علههى اسههتقطاب المههوظفين واشبقهها علههيهم ،وتحسههين العائههد علههى االسههتثمار نتيجههة لتحسههين الصههورة
الذهنيههة للشههركة لههدى المسههتهلكين ،وتظهههر أهميههة المسههوولية االجتماعيههة للشههركات والمجتمههع والدولههة
على حد سوا في األمور التالية:
 .2بالنسبة للشركة:
تقوم الشهركات بتحسهين صهورتها الذهنيهة وترسهي مظهرهها اشيجهابي لهدى المجتمهع مهن خهالل قيامهها
بمسوولياتها ،من منطلق مبادرات تطوعية للمجتمع ،وهذا بدوره يهودي إلهى بهث روح التعهاون ،وزيهادة
الت ه هرابط بينهه هها وبه ههين اشط ه هراع ذات المصه ههلحة (الغه ههالبي والعه ههامري ،)2717،ومه ههن خه ههالل االلته ههزام
بالمسوولية االجتماعية في جميع جوانب العمليات في الشركة يودي إلى تحقيق ميزة تنافسية( &Jin
 ،)Drozdenko,2010باشضافة إلى استقطاب العناصهر البشهرية الكفهوة التهي تلتهزم تجهاه المجتمهع
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ال ههذي تعم ههل ب ههه ،وتجه هذب العناص ههر البشه هرية المتميه هزة ،خاص ههة بالنس ههبة للقط ههاع الخ هها

(األس ههرج،

.)2711
 .1بالنسبة للمجتمع:
تقههوم المسههوولية االجتماعيههة علههى مبههدأ الشههفافية والصههدق فههي التعامههل ،والههذي بههدوره يحقههق العدالههة
االجتماعي ه ههة وتك ه ههافو الف ه ههر  ،وتنمي ه ههة الرفاهي ه ههة االقتص ه ههادية وتحقيقه ه هها للمجتم ه ههع ،وزي ه ههادة التكاف ه ههل
االجتم ههاعي ب ههين أفه هراد المجتم ههع جم ههيعهم ،مم هها يزي ههد م ههن ازده ههاره وترابط ههه ،وتعب ههر الش ههركات ع ههن
مسه ههووليتها تجه ههاه المجتمه ههع م ه هن خه ههالل أنشه ههطتها الته ههي تحقه ههق الفائه ههدة للمجتمه ههع ،حيه ههث تشه ههغل ذوي
االحتياجات الخاصة ،واعطها الفرصهة لطلبهة الجامعهات للتهدريب ،والمسهاهمة فهي الرعايهة الصهحية،
ودعم الجمعيات الخيرية(ابن مسعود وكنوش،2712 ،

.)13

 .3بالنسبة للدولة:
تعد المسوولية االجتماعية من المهام األساسية للدولة ،حيهث يتطلهب منهها تقهديم الخهدمات الصهحية،
والتعليمية ،والثقافية ،واالجتماعية ،مما يشكل عبئا عليها يودي إلى عجزهها عهن القيهام بواجبهها تجهاه
المجتمههع فههي بعههه األحيههان ،ولكههن عنههد قيههام الشههركات بواجبههها االجتمههاعي ومسههووليتها تجههاه البيئههة
والمجتمههع ،فهإن هههذا يههودي إلههى تخفيههع أعبهها الدولههة ،كمهها يههودي التهزام الشههركات بمسههووليتها البيئيههة
إلى تعظهيم عوائهد الهدول ،بسهبب المسهاهمة العادلهة فهي تحمهل التكهاليع االجتماعيهة والبيئيهة (الغهالبي
والعامري.)2717 ،
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 1.1.11عوامل نجاح المسؤولية االجتماعية للشركات:
حتى تنجي هذه الشركات في تطبيق المسوولية االجتماعية هناك العديد من العوامل الرئيسية التي
يجههب إعههدادها وتنظيمههها قبههل الشههروع فههي إطههالق هههذه الب هرامج وفههي مقدمههة هههذه العوامههل مهها يلههي
(الصيرفي،2776 ،

:)167

 ضههرورة إيمههان منظمههة األعمههال بقضههية المسههوولية االجتماعيههة نحههو المجتمههع ،وأن تكههون هنههاك
قناعة ويقين من قبل كل مسئول فيها ابتدا من أصحاب المنظمات ،مرو ار بمديريها التنفيهذيين،
وانتها بالموظفين حول أهمية هذا الدور ،وأنهه أمهر واجهب علهى كهل شهركة تجهاه المجتمهع الهذي
تعيش فيه ،وهو أمر ال تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبا عليها.
 أن تقههوم المنظمههة بتحديههد رويههة واضههحة نحههو الههدور االجتمههاعي الههذي تريههد أن تتبنههاه والقضههية
الرئيسية التي ستهتم بالعمل علهى المسهاهمة فهي معالجتهها والمبهادرة التهي سهتقدمها للمجتمهع بهدال
من االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.
 أن يصبي هذا النشاط جز ا رئيسيا مهن أنشهطة المنظمهات يهتم متابعتهه مهن قبهل رئهيس المنظمهة،
كمهها يههتم متابعههة النشههاط التجههاري ،وتوضههع لههه المخططههات المطلههوب تحقيقههها تمامهها كمهها توضههع
مخططات المبيعات وغيرها من األنشطة التجارية.
 يجههب علههى الشههركة أن تخصه

مسههووال متفرغهها تفرغهها كههامال لهههذا النشههاط ،وتحههدد لههه األهههداع

والمخططات المطلوبة ،ويرتبط مباشرة باشدارة العليا ويمني الصالحيات المطلوبة ،وأن يكون له
دور رئيسي وفاعل على مستوى الشركة.


مههن أكبههر المعوقههات التههي تواجههه منظمههات األعمههال الراغبههة فههي االنطههالق فههي بهرامج المسههوولية
االجتماعية ،رغبة ههذه الموسسهات فهي االنطهالق مهن خهالل مشهاريع كبيهرة وضهخمة وذات أرقهام
عالية ،وال ضرر في أن توضع هذه األهداع على المدى البعيد ،ولكن حتى يهتم البهد فهي مثهل
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هههذه البهرامج يجههب أن تكههون االنطالقههة مههن خههالل أهههداع صههغيرة ومحههدودة تكبههر بمههرور األيههام
لتحقق المشاريع والبرامج الكبيرة.
 الح ههر

عل ههى ع ههدم اشع ههالن ع ههن البه هرامج االجتماعي ههة إال بع ههد انطالقه هها ،فكثي ههر م ههن البه هرامج

االجتماعية التي يعلن عنها ال يكتب لها االستمرار لعدم قدرة المسوولين عنها على تنفيذها طبقا
لما تم اشعالن عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في توقع البرنامج.
 إج ه ار مراجعههة بيئيههة اثههار مخرجههات المنظمههة مههع تبنههي السياسههات الالزمههة للتعامههل مههع البيئههة
والنواتج العرضية وترشيد االستهالك لمصادر الطاقة وكل ما يتعلق باالستخدام اامهن لمنتجهات
المنظمة المعنية.
ممها سهبق ذكهره مهن العوامهل فإنهه مهن الممكهن أن تسهاعد منظمهات األعمهال علهى أن يصهبي لهديها
برامج اجتماعية ،والتي من خاللها تخدم مجتمعهها ،وتسههم فهي تطهويره وتنميتهه ،وتصهبي جهز ا منهه
وتتجاوز رويتها تحقيق األرباح إلى المشاركة االجتماعية المفيدة للمجتمع.

 1.1.11المزايا التي تحققها منظمات األعمال بالتزامها بالمسؤولية االجتماعية:
تشير التجارب الدولية إلى أن المزايا التي تعود على الشركات كما يرى الخشروم وآخرون ()2712
هي:

 تحسين سمعة الشركات والنجاح في تقديم الخدمة.
 التزام الشركات بالمسووليات االجتماعية يمثل عنصر جذب أمام العناصر البشرية.
 إدارة المخههاطر االجتماعيههة التههي يترتههب علههى قيههام الشههركات بنشههاطها االقتصههادي ،والمتمثلههة
في االلت ازم البيئي ،واحترام قوانين العمل ،والمواصفات القياسية.
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 1.1.11دور القطاع الخاص الفلسطيني في المسؤولية االجتماعية:
إن وضههعية القطههاع الخهها

فههي فلسههطين تولههد القناعههة بأهميههة دور هههذا القطههاع التههاريخي المشههرع،

خاصة في تبادل اا ار والتجارب وتعميق الروى حول مواضهيع مها انفكهت تهزداد أهميهة ،فهي ظهل مها
نشهههده اليههوم مههن تغي هرات فههي األ ارضههي الفلسههطينية تميههزت باشههتداد وتي هرة االحههتالل ،بتنك هره للحقههوق
الفلسههطينية بف ههره سياسههة عقابي ههة دائمههة عل ههى القطاعههات الرئيسه هة كافههة لالقتص ههاد الفلسههطيني.
))http://www.swot.ps/atemplate.php?id=1859-10/3/2017
فهي فلسهطين بهأن لهها دو ار فهي اشنعهاش االقتصهادي ،لمها

ومع ذلك تتميهز موسسهات القطهاع الخها

تتميههز بههه هههذه الموسسههات ،فهههي األكثههر إنتاجيههة فههي فلسههطين ،وتتسههم بالقههدرة علههى مواجهههة األزمههات
والتعافي من آثارها( .حلس،2718 ،

.)0

ويعههزو كثيههر مههن المختصههين عههدم وجههود مفهههوم متكامههل وناضههج لمفهههوم المسههوولية االجتماعيههة إلههى
غيه ههاب األطه ههر التش ه هريعية والتنظيميه ههة القه ههادرة عله ههى ترسه ههي الفهه ههم وتعزي ه هزه المسه ههوولية االجتماعي ه هة،
والممارسه ههات الخجوله ههة فه ههي هه ههذا المجه ههال ال تعه ههدو اجتهه ههادات متواضه ههعة ،وتتخه ههذ الطه ههابع العش ه هوائي
واشنساني غير المنظم أو الممنهج وفق موازنات معلنة وواضحة وشهفافة مهن خهالل صهندوق خها
للمسوولية االجتماعية (شاهين،2776 ،
ل ههذلك يقتص ههر دور موسس ههات القط ههاع الخ هها

.)6
عل ههى تبن ههي به هرامج عم ههل علمي ههة مح ههددة ف ههي مج ههال

المسوولية االجتماعية ،يمكن تقييمها وقياس مردودها (األسرج،2011 ،

 )11ألنها تعمهل علهى

تحقي ههق م ازي هها عدي ههدة للموسس ههة ومنه هها  :زي ههادة الم ههردود الم ههادي واألدا المنظ ههور ،وتحس ههين س ههمعة
الموسسة وصورتها خاصة أمام العمال والعاملين ،وبث روح التعاون والترابط بين مختلع األطهراع
فههي الموسسههة ،وزيههادة وال العههاملين وانتمههائهم ،واسههتقطاب الكفهها ات البشهرية وجههذبها وبنهها عالقههات
قوية مع الحكومات (الجعبري.)2718 ،
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 1.1.11آليات تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين:
فه ههي ظه ههل تنه ههامي القناعه ههة بضه ههرورة أن يلعبببب القطه ههاع الخه هها

الفلسه ههطيني دو ار مهمه هها فه ههي التنميه ههة

االقتصادية ،فإن هذا يترتب عليه مسهووليات اجتماعيهة وعهدم الوقهوع عنهد حهد التبرعهات والمسهاهمة
فههي األعمههال الخيريههة والحمههالت التطوعيههة التههي تقههوم بههها هههذه الموسسههات ،بحيههث تشههمل المسههوولية
االجتماعية لموسسات القطاع الخا

الفلسطيني مراعاة حقهوق اشنسهان ،وتعزيهز الن ازههة والمسها لة

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

في األنشطة البيئية ،باشضافة إلى مساهمة القطهاع الخها

مصدر من مصادر التنمية االقتصادية (حلس،2718 ،
ا

فهي التشهغيل كونهه يعهد

.)11

وعليههه ف ههإن تعزي ههز المس ههوولية االجتماعي ههة لموسس ههات القط ههاع الخ هها

ف ههي فلس ههطين يتطل ههب شههراكة

حقيقية بين جميع أطراع التنمية (الحكومة ،وموسسات القطاع الخا

 ،وموسسات المجتمع المدني

واشعالم) ،ولكهل طهرع مهن ههذه األطهراع دوره المنهوط بهه لتعزيهز المسهوولية االجتماعيهة لموسسهات
القطاع الخا

الفلسطيني على النحو التالي:

 .2دور الحكومة:
إن تفعيل دور الحكومة في تعزيز المسوولية االجتماعية لموسسات القطاع الخها
يلي (األسرج،2011 ،

 ،يتطلهب مها

:) 10

 -تق ههوم الحكوم ههة عل ههى ح ههث موسس ههات القط ههاع الخ هها

وتش ههجيعها ،والت ههي تتبن ههى المس ههوولية

االجتماعيه ههة مه ههن خه ههالل ته ههوفير البنيه ههة التحتيه ههة الالزمه ههة ألدا موسسه ههات القطه ههاع الخه هها
للمسوولية االجتماعية ،وبشكل خا

تهوفير الد ارسهات والمعلومهات علهى ضهو االحتياجهات

الفعلية للمجتمع.
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 -تق ههوم الحكوم ههة بتس ههيير اشجه ه ار ات المرتبط ههة ب ههأدا موسس ههات القط ههاع الخ هها

للمس ههوولية

االجتماعيه ه ههة ،مه ه ههن خه ه ههالل تقه ه ههديم محف ه ه هزات واعفه ه هها ات ض ه ه هريبية ومه ه ههني امتيه ه ههازات خاصه ه ههة
بالمناقصات الحكومية للموسسات ،على ضو تميزها في المسوولية االجتماعية.
 -تقههوم الحكومههة بتشههجيع وتفعيههل الش هراكة الحقيقيههة بههين القطههاعين العههام والخهها

فههي مجههال

المسوولية االجتماعية.
 -مههني الج هوائز المعنويههة لموسسههات القطههاع الخهها

لتشههجيع الموسسههات علههى المسههاهمة فههي

ب هرامج المسههوولية االجتماعيههة ،وتههوفير المنههام المالئههم لموسسههات القطههاع الخهها

لممارسههة

نشاطها ومواجهة تحديات المنافسة والدولية.
 .1دور مؤسسات القطاع الخاص:
يقتصر دور موسسات القطاع الخا

على تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسهوولية

االجتماعية ،يمكن تقييمها وقياس مردودها ،ولتفعيل هذا الدور يتطلب ما يلي (األسرج،2011 ،
:) 11
 -توكد كل موسسة من موسسات القطاع الخا

الفلسهطيني علهى سياسهتها الخاصهة ،بتحمهل

المسوولية االجتماعية تجاه أصحاب المصهالي ،مهع م ارعهاة حمايهة أصهول الموسسهة واحتهرام
حقوق أصحاب المصالي.
 مساهمة موسسات القطاع الخاخههالل خلههق فههر

الفلسطيني في التنمية االقتصادية ،ومحاربهة البطالهة مهن

عمههل جديههدة للعههاطلين عههن العمههل ،باعتبههاره المههالذ الوحيههد لحههل مشههكلة

البطالة في فلسطين.
 -تطههوير ثقافههة المسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها

الفلسههطيني ،مههن مجههرد

المشههاركة فههي األعمههال الخيريههة والتبرعههات والحمههالت التطوعيههة إلههى المسههاهمة الفعليههة فههي
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التنميه ههة المس ه ههتدامة ،وتبنه ههي المب ه ههادرات الت ه ههي تطلقهه هها موسس ه ههات المجتمه ههع الم ه ههدني لتعزي ه ههز
المسههوولية االجتماعيههة؛ وذلههك لتحقيههق الش هراكة االسههتراتيجية مههع مختلههع القطاعههات وفئههات
المجتم ههع مه هع ض ههرورة الته هزام موسس ههات القط ههاع الخ هها

الفلس ههطيني بمجموع ههة م ههن القواع ههد

األخالقيههة التههي تحههددها مجههالس إدارات هههذه الموسسههات ويقرههها حملههة األسهههم ويههتم إعالنههها
بكل شفافية وتلتزم الموسسات ،بتطبيقها.
 -تق ه ههوم موسس ه ههات القط ه ههاع الخ ه هها

الفلس ه ههطيني بإع ه ههداد توجيه ه ههات استرش ه ههادية للمس ه ههوولية

االجتماعية مع مراعاة حقوق اشنسان واالعتبارات البيئية في أثنا ممارسة القطهاع الخها
لنشاطها االقتصادي ،األمر الذي يودي إلى تحقيق المسوولية االجتماعية لهذه الموسسات.
 -تهههتم موسسههات القطههاع الخهها

بتلبيههة التزاماتههها تجههاه عمالئههها ،وأن تسههعى جاهههدة لتلبيههة

رغباتهم وحماية حقوقهم.
 -ضه ه ههرورة تبن ه ه هي موسسه ه ههات القطه ه ههاع الخه ه هها

الفلسه ه ههطيني الب ه ه هرامج التنمويه ه ههة واالجتماعيه ه ههة

واالقتصادية في المجاالت :الصحية ،والثقافية ،والتطوعية ،واشنسانية للفئات المحتاجهة مهن
شرائي المجتمع.
 .3دور المجتمع المدني:
يعتمههد دور المجتمههع المههدني فههي مجههال المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها

القيههام

باألعمال التالية (زغب:)2011 ،
 تنظيم حمالت واسعة النطهاق للتهرويج لمفههوم المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات ،ومحاولهةتحديههد مفهههوم واضههي ومتكامههل للمسههوولية االجتماعيههة ،وذلههك للعمههل علههى زيههادة الههوعي لههدى
موسسههات القطههاع الخهها

الفلسههطيني ،بأهميههة هههذه الب هرامج وأثرههها علههى أربههاح الموسسههات

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

الفلسطيني التركيهز عليهها

واستهدافها.
 -مشاركة موسسات القطهاع الخها

الفلسهطيني والحكومهة علهى تحمهل المسهوولية االجتماعيهة

من خالل بنا استراتيجية وطنية واقعيهة لتعزيهز الن ازههة والمسها لة والحكهم الصهالي ومحاربهة
الفساد.
 تنظيم ورش عمل تضم صناع القرار لتحديد معايير أدا المسوولية االجتماعية. .1دور اإلعالم:
يكتسب دور اشعالم في تعزيهز المسهوولية االجتماعيهة لموسسهات القطهاع الخها

بأهميهة كبيهرة،

وتتجل ههى أهميت ههه م ههن خ ههالل الوس ههائل المتع ههددة الت ههي يمتلكه هها لنش ههر مف ههردات ال ههوعي بالمس ههوولية
االجتماعية ،وتسليط الضو على فوائدها ودورها في تحقيق التنمية ،ولتفعيهل ههذا الهدور يتطلهب
ما يلي(:األسرج )2011 ،؛ (زغب:)2011 ،
 -تفعيههل دور اشعههالم فههي نشههر المسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها

 ،مههن

خ ههالل اشع ههالن ع ههن الجه ههود االجتماعي ههة الت ههي تب ههذلها أي موسس ههة م ههن موسس ههات القط ههاع
الخا

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

قدر من المنفعة للمجتمع .
 ضرورة التغطية اشعالمية الجيدة لكافة الموتمرات والندوات والهورش والمبهادرات الهادفهة إلهىنشر ثقافة المسوولية االجتماعية للموسسات ،ومبادئها الصهحيحة والمجهاالت المرتبطهة بهها،
واعطائه هها مس ههاحة واس ههعة ف ههي وس ههائل اشع ههالم المحلي ههة كاف ههة والت ههرويج له هها لتك ههون ح ههاف از
لموسسات القطاع الخا

.
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 1.1المبحث الثاني :مجموعة االتصاالت الفلسطينية
 1.1.1مجموعة االتصاالت الفلسطينية
مجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية ارئ ههدة قط ههاع االتص ههاالت ف ههي فلس ههطين ،وتتص ههدر ت ههوفير أح ههدث
الخههدمات والتقنيههات وفههق المعههايير والمواصههفات العالميههة فههي السههوق الفلسههطينية ،تأسسههت المجموعههة
عه ههام ( )1663كشه ههركة مسه ههاهمة عامه ههة ،لته ههوفر خه ههدمات االتصه ههاالت الثابته ههة ،والخلويه ههة ،وخه ههدمات
اشنترن ههت ،إض ههافة إل ههى تطوي ههع آخ ههر التط ههورات والتطبيق ههات التكنولوجي ههة م ههن أج ههل بن هها المس ههتقبل
التكنولهوجي فههي فلسهطين ،وتعتبههر مجموعهة االتصههاالت الفلسهطينية المنشههأة األولهى فههي فلسهطين مههن
حيث القدرة التوظيفية ضمن موسسات القطاع الخا

الفلسطيني.

ويمثههل سهههم بالتههل مهها نسههبته  %37مههن القيمههة السههوقية اشجماليههة لبورصههة فلسههطين كمهها ورد فههي
نهايههة أيار من العام ( .)2718وأنفقت مجموعة االتصاالت الفلسطينية ما يقارب  8.0مليون دينار
أردني خالل العام ( )2713في مجال المسوولية االجتماعية.
وتعمل المجموعة على توسيع استثماراتها الخارجيهة ،بمها يهتال م مهع اسهتراتيجيتها وتطلعاتهها ،حيهث
تمتلك  %23من شركة فيتل التهي تخهت

باالسهتثمار فهي قطهاع االتصهاالت ،وتحديهدا فهي األسهواق

الناشئة ،مثل :كردستان العراق ،والشرق األوسط ،وافريقيا.
)(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017
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 1.1.1شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية:
بدأت مجموعهة االتصهاالت عملياتهها فهي فلسهطين عهام ( )1660مهع شهركة االتصهاالت الفلسهطينية،
وشهركة ) (shareholdingالعامهة .وتقهدم المجموعهة حالهة الخهدمات الفنيهة إلهى المسهتخدم النهههائي
الفلسههطيني المتنوعههة مههن الخههدمات ،تشههمل :الخههدمات المحليههة والدوليههة الهههاتع الثابههت ،واشنترنههت،
واتصههاالت البيانههات ،خههدمات الهههاتع النقههال وخههدمات الجيههل الثالههث .وقههد تمكههن الفريههق مههن تحقيههق
أعلهى معهايير الخهدمات  telecommunicationمهن خهالل االسهتثمار بحكمهة فهي التقنيهات الحديثهة
والبنية التحتية لالتصاالت وتنمية الموارد البشرية ،وموسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية،
والذراع التنموي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 .1شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) تقهدم خهدمات الههاتع الثابهت ،وخدمهة خهط النهت فهائق
السرعة ،وخدمات قطاع األعمال ،وغيرها من الخدمات المضافة.
فمنههذ أكث ههر م ههن  27عامهها ،وش ههركة االتص ههاالت الفلس ههطينية ( (Paltelالمسههتثمر األكب ههر ف ههي قط ههاع
االتصههاالت وتكنولوجيهها المعلومههات ،والههذي بههدوره يعتبههر القطههاع األكثههر تطههو ار فههي قطاعههات البنيههة
التحتيههة الفلسههطينية ،فمنههذ اللحظههة األولههى تعهههدت ( )Paltelببنهها البنيههة التحتيههة للشههبكة الفلسههطينية
وتجهيزههها بصههورة متطههورة ،وقامههت علههى مههدار تلههك األعهوام باسههتثمار مئههات ماليههين الههدوالرات لنشههر
شبكتها من رفي إلهى جنهين ،وتقهدم ( )Paltelخهدمات متنوعهة ،ومنهها :االتصهاالت الثابتهة ،وخهدمات
اشنترنههت ،وت ارسههل المعطيههات ،وغيرههها مههن الخههدمات المضههافة ،باشضههافة لتقههديم خههدمات المبيعههات
بالجملة لكبرى شركات االتصاالت العاملة في الشرق األوسط.
)(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017
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 .1شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين.
بنهاي هة ع ههام  2770تخطّههت "ج ه ّهوال" ح ههاجز ملي ههون مش ههترك ،وف ههي ش هههر نيس ههان م ههن ع ههام ()2717
لتقدم اليوم خدماتها ألكثر من  250375777مشتركا ،بعهد أن أثبتهت
تخطت حاجز مليوني مشتركّ ،
مد جسور الثقة والكفا ة واالعتمادية مع المجتمع ،عبر اهتمامها بالفئات واألفراد
قدرتها الفائقة على ّ
جميعهم.
ومنههذ انطالقتههها نجحههت "جه ّهوال" فههي وقههت قصههير للغايههة مههن تحقيههق األهههداع التههي وضههعتها نصههب
أعينها ،بحصة سوقية تمثهل  %00مهن السهوق الفلسهطينية ،باشضهافة لحصهولها علهى شههادة "جهودة
إدارة البيئة" العالمية ( )ISO14001عام (.)2771
وعبر شبكة مراكز خدماتها التي تضم  26مرك از مجهزة على أعلهى المسهتويات ،وأكثهر مهن 15777
مههوزع رئيسههي وفرعههي ،وأكثههر مههن  175777منفههذ بيههع فههي الضههفة وقطههاع غ هزة ،تمكنههت "جه ّهوال" مههن
التحول إلى الذراع اليمنى لمشتركيها الذين يعتمدون عليها في التواصل فيمها
تأدية المهمة الصعبة ،و ّ
بينهم وانجاز أعمالهم.
باشضههافة ل ههذلك وفّههرت "ج ه ّهوال" خدم ههة التجه هوال ال ههدولي مههع أكث ههر م ههن  138مش ههغال ،ف ههي أكث ههر م ههن
107دولة ،وبمستوى تغطية يصل إلى  %66من مناطق الضفة وقطاع غزة.
حققت كل ههذه اشنجهازات ،رغهم الظهروع الصهعبة والمعوقهات العديهدة التهي تخطتهها "ج ّهوال" ،لتثبهت
أن األمر ليس مصادفة ،وانما إصرار مدروس على النجاح ومثابرة في الوصول إليه.
"جوال" أحهد أكبهر أسهواق التنهافس فهي مجهال االتصهاالت فهي الشهرق األوسهط ،فهي ظهل هيمنهة
دخلت ّ
أصرت على
الشركات اشسرائيلية ،التي تعمل بشكل غير شرعي داخل األراضي الفلسطينية ،ولكنها ّ
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المضي قدما لخدمهة مشهتركيها ،والوصهول لمسهتوى الخدمهة االحت ارفهي الهذي ال يختلهع عهن المسهتوى
الذي تقدمه الدول األوروبية.
وف ههي نهاي ههة ع ههام ( )2771احتج ههزت الس ههلطات اشسه هرائيلية مع ه ّهدات الش ههركة شعاق ههة نموه هها وحص ههر
شبكتها ،وما اضطر "جوال" في عام  2773العتماد مقاسم اتصال لها في لندن ،لتكهون أول شهركة
اتصاالت "خلوية" في العالم ،تخدم مشتركيها عبر مقاسم تبعد آالع األميال عن مقرها.
جوال منذ اللحظة التي بدأت فيها تقديم خدماتها عام ( )1666من تحقيق نجاحات متتاليهة
وتم ّكنت ّ
وملموسة على أره الواقع ،وأثبتهت وجودهها كهأول شهركة لالتصهاالت الخلويهة فهي فلسهطين ،وصهوال
الختيارها من ِقبل أكثر من  2.6مليون مشترك في عام .2718
)(https://www.jawwal.ps//index.php?url=posts/view/186&lang=2-10/3/2017

 .3شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي (حضارة) أكبر مزود لخدمات اإلنترنت في فلسطين.
تأسست شركة حضارة في عام ( ،)2773وهي واحدة من شركات مجموعة االتصاالت الفلسهطينية،
تعمل باستمرار على تقديم خدمات إنترنت مبتكرة وموثوقة وذات جودة عاليهة ،واليهوم "حضهارة " ههي
المزود األول لخدمة اشنترنت في فلسطين ،صاحبة أكبر سعة وسرعة إنترنت وأكبر عدد مشهتركين،
دور مهمهها فههي بنهها وتطههوير
حيههث تقههدم خههدماتها ألكثههر مههن  177ألههع مشههترك ،ولعبههت "حضههارة" ا
قط ههاع اشنترن ههت و تكنولوجي هها المعلوم ههات ف ههي فلس ههطين ،وحص ههلت عل ههى ثق ههة مش ههتركيها خ ههالل فته هرة
قياسية ،بخدمة انترنت تمتاز باالستقرار والجودة العاليةه إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني وخدمة
العمال السكنية والشركات على أعلى المستويات العالمية.
)(http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017
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 .1شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسـائط (بالميـديا) الـذراع اإلعالمـي لمجموعـة
االتصاالت الفلسطينية.
تأسست بالميديا عام  ، 2771كمركز إعالمي تابع لمجموعة االتصاالت الفلسطينية  ،حيث تعتبر
أحد أكبر شركات اشنتاج وأبرز مزودي األخبار في فلسطين .تسعى بالميديا لتكون أكبر وأفضل
مركز إعالمي في فلسطين  ،وأن تصل لكل بيت فلسطيني من خالل الخدمات المميزة ذات الجودة
العالية  ،ومن خالل عملية التبادل اشخباري مع وكاالت األنبا والمحطات الفضائية وشركات البث
الفضائي والمواقع اشخبارية.

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

 .5شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش) أول مركز اتصال متخصص في فلسطين.
تأسست ريتش عام ( )2776كأول مركز اتصال فلسطيني متخص

بتقديم باقة واسعة من

خدمات اشسناد ،والدعم ،وحلول مراكز االتصال ،وخدمات العناية بالزبائن والمشتركين ،وذلك من
خالل المكالمات الصوتية وخدمات الرد االي ،وتخدم ريتش ما يقارب  135777مكالمة يوميا،
والتي تخدم الزبائن المحليين والدوليين ،كما توفر ريتش  037فرصة عمل للخريجين الجدد من
الشباب الفلسطيني في ظل األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها المجتمع .حيث
أن  %66من موظفي ريتش من حملة الشهادات الجامعية في مختلع التخصصات العلمية
والمجتمعية .كما تلتزم يرتش بتوفير  3%من وظائفها لذوي االحتياجات الخاصة الذين أثبتوا قدرتهم
على المنافسة والتميز.

()http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017
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 1.1.1رؤية مجموعة االتصاالت الفلسطينية:
نلتزم بأن نبقى الخيار األول لمشتركينا في خدمات االتصهاالت ،وذلهك عبهر التزامنها بقيمنها ومبادئنها،
وا تباعنا المعايير العليا في الممارسات اشدارية والعناية بالزبائن ،وتوفير أفضهل خهدمات االتصهاالت
في فلسطين ،لنحافظ على موقعنا كمجموعة اتصاالت رائدة في المنطقة.
()http://www.paltelgroup.ps/#about-10/3/2017

 1.1.1من التحديات التي تواجه مجموعة االتصاالت:
الحص ههول عل ههى الت ههرددات اشض ههافية الالزم ههة للتوس ههع ف ههي تق ههديم الخ ههدمات والحف ههاظ عل ههى جودته هها.
وحصههول شههركة جهوال علههى تكنولوجيهها الجيههل الثالههث ( )G3وال اربههع ( ،)G1لتههتمكن جهوال مههن تقههديم
أح ه ه ه ه ههدث الخ ه ه ه ه ههدمات وص ه ه ه ه ههد المنافس ه ه ه ه ههة غي ه ه ه ه ههر الش ه ه ه ه ههرعية م ه ه ه ه ههن قب ه ه ه ه ههل الش ه ه ه ه ههركات اشسه ه ه ه ه هرائيلية،
والتغلههب علههى اشعاقههات اشس هرائيلية المتكههررة شدخههال المعههدات واألجه هزة إلههى فلسههطين وخاصههة إلههى
قطاع غزة.
نظرة للمستقبل:
تنظر مجموعة االتصاالت الفلسطينية إلى تحقيق المزيد مهن النمهو فهي ظهل التطهوير المسهتمر الهذي
تتبناه و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومهات الفلسهطينية فهي قطهاع االتصهاالت ،وتعزيهز االسهتثمار
في شبكات المجموعة مهن أجهل إيصهال خهدمات الخهط الثابهت والخلهوي والنهت فهائق السهرعة ،خاصهة
فههي المنههاطق غيههر المخدومههة ،والعمههل علههى االرتقهها المسههتمر بمسههتوى خههدماتنا ،وتقههديم كههل مهها هههو
جديد من خدمات القيمة المضافة.
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 1.1.1المسؤولية االجتماعية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية:
تهم تأسهيس دائهرة المسههوولية االجتماعيهة لمجموعهة االتصهاالت الفلسههطينية فهي بدايهة العههام (،)2773
وتههم إطههالق اسههتراتيجيتها رسههميا مههن قبههل رئههيس مجلههس إدارة المجموعههة فههي اجتمههاع الهيئههة العامههة
الثامن ،الذي عقد في التاسع عشر من نيسان من العام نفسه في مدينة رام اهلل ،وجا ذلك في حينه
كاستجابة طبيعية لوعي مجلس إدارة المجموعة بأهمية الدور اشنساني الذي يتوجب على المجموعة
أن توديه ههه تجه ههاه المجتمه ههع الفلسه ههطيني ،إله ههى جانه ههب دورهه هها األساسه ههي فه ههي تقه ههديم مختله ههع خه ههدمات
االتصاالت لجميع أفهراد المجتمهع ،ههذا كلهه كهان ينبهع مهن إيمهان المجموعهة بأنهها ال تعهيش فهي فه ار
اجتمههاعي ،بههل هههي جههز مههن نسههيج مجتمعههي كلههي ،لههه طابعههه االجتمههاعي والسياسههي واالقتصههادي
المميز.
ومهها ت هزال المجموعههة تنظههر إلههى حجههم مسههووليتها بالقيههاس مههع حجههم اسههتثماراتها ،ولهههذا كههان توجههه
المجموع ههة من ههذ بداي ههة إط ههالق المس ههوولية االجتماعي ههة قائم هها عل ههى نظههرة اس ههتراتيجية واض ههحة ،تمك ههن
المجموع ههة م ههن المس ههاهمة ف ههي تق ههديم الخ ههدمات اشنس ههانية واالجتماعي ههة والثقافي ههة والص ههحية للمجتم ههع
الفلسههطيني ،باشضههافة إلههى المسههاهمة فههي إحههداث التنميههة المسههتدامة خاصههة فههي قطههاع التكنولوجيهها.
وكانههت تلههك النظ هرة االسههتراتيجية مرتبطههة بالعهههد الههذي قطعتههه المجموعههة علههى نفسههها ،وهههو القيههام
بالواجههب اشنسههاني والتنمههوي فههي نفههس الموقههع الههذي تسههتثمر فيههه المجموعههة ،وتحقههق األربههاح والعائههد
المتوقههع علههى االسههتثمار؛ نتيجههة لههذلك التوجههه ،فقههد خصصههت المجموعههة جههز ا مههن أرباحههها شسههعاد
المجتمع الذي تعمل فيه ،والتخفيع عنه في الظروع الصعبة ،وذلك من خالل األنشهطة والفعاليهات
والب هرامج ،التههي تسههاهم ولههو بشههكل جزئههي فههي تحريههك عجلههة النمههو االجتمههاعي والثقههافي واالقتصههادي
والصحي في فلسطين.
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وكان تبني مجموعة االتصاالت لرويا المسوولية االجتماعية المبادرة األولى مهن نوعهها فهي فلسهطين
ومههن األوائههل علههى مسههتوى المنطقههة العربيههة ،وقههد اتبعههت الكثيههر مههن الشههركات الفلسههطينية خط هوات
المجموعههة فههي هههذا المجههال ،ليصههبي مفهههوم المسههوولية االجتماعيههة للشههركات الخاصههة مههن المفههاهيم
الراسخة في القطاع الخا

الفلسطيني ،ويكون لمجموعة االتصاالت الفلسطينية شرع تأسهيس ههذا

المفهوم وتطويره وقيادته في فلسطين.
مهمة دائرة المسؤولية االجتماعية:
دعم مختلع القطاعات للوصول لشرائي المجتمع وفئاتهه كافهه ،والمسهاهمة بتلبيهة احتياجاتهه ،والعمهل
على التنمية المجتمعية المستدامة ،باستخدام أسس مدروسة وأفضل معايير الشفافية مع األخذ بعهين
االعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني والمناطق المهمشة ونسبة الفقر.
أهداف دائرة المسؤولية االجتماعية:
 تعزيز دور المجموعة الريادي في الخدمة المجتمعية .
 المساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني في مختلع القطاعات .
 دعم موسسات المجتمع المدني للنهوه بقدراتها في شتى مجاالت الحياة .
)(http://www.paltelgroup.ps/#social-responsibility-10/3/2017
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نستثمر في اإلنسان:
تتبنى مجموعة االتصاالت الفلسطينية استراتيجية تنموية ،بحيث تستجيب هذه االستراتيجية لحاجات
المجتم ههع ،وقهههد انتقل ههت المجموعه ههة إله ههى االهتم ههام بالمنهجيه ههة االسه ههتراتيجية الت ههي تهههتلمس احتياجه ههات
المجتمع ،وتسهم في عملية التنمية االجتماعية واشنسانية وتركز االستراتيجية على ما يلي:
 .1التنمية االقتصادية -االجتماعية :وذلك من خالل دعم المشهاريع المهدرة للهدخل التهي تعمهل علهى
النهوه االقتصادي للمجتمع ،ورفع شأن الموسسات والفرد من خالل االعتماد على الذات.
 .2دعه ههم األشه ههخا

ذوي االحتياجه ههات الخاصه ههة ،وذله ههك مه ههن خه ههالل االهتمه ههام بته ههوفير احتياجه ههاتهم

األساسية ،لتسهيل حياتهم اليومية أسوة بجميع أفراد المجتمع.
 .3دعههم القطههاع الصههحي مههن خههالل النهههوه بهههذا القطههاع الحيههوي والههذي يعنههي بههالنهوه بصههحة
اشنسان الفلسطيني
)( http://www.paltelgroup.ps/#social-responsibility-10/3/2017
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 1.1المبحث الثالث :الدراسات السابقة
 1.1.1الدراسات العربية
 .2دراســة (علــي )1026 ،بعن ـوان "المســؤولية االجتماعيــة وأثرهــا علــى رضــا العــاملين :دراســة
تطبيقية على مصرف االدخار والتنمية االجتماعية وبنك الشمال اإلسالمي".
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين المسهوولية االجتماعيهة ورضها العهاملين ،وقهد اعتمهدت الد ارسهة
علههى نظريههة المهوارد والد ارسههات السههابقة فههي بنهها نمههوذج الد ارسههة ،مههن خههالل صههياغة عهدة فرضههيات
تتمثل في إيجاد عالقهة إيجابيهة بهين المسهوولية القانونيهة ورضها العهاملين ،وايجهاد عالقهة إيجابيهة بهين
المسهوولية األخالقيههة ورضها العههاملين ،وايجهاد عالقههة إيجابيهة بههين المسهوولية البيئيههة ورضها العههاملين،
وقد اعتمد الباحث المهنهج الوصهفي فهي الد ارسهة مهن خهالل مجتمهع الد ارسهة وكهان حجهم العينهة 113
فردا ،وزعت عليهم االستبانات ،وردت منهها  172صهالحة علهى جميهع المهوظفين بمصهرفي االدخهار
والتنمية وبنك الشمال اشسالمي.
وقههد توص ههلت الد ارس ههة إل ههى نت ههائج أهمه هها :وج ههود عالق ههة إيجابي ههة ب ههين المس ههوولية االجتماعي ههة ورض هها
الع ههاملين ،وع ههدم وج ههود عالق ههة ب ههين المس ههوولية األخالقي ههة ورض هها الع ههاملين ،والعم ههل عل ههى االهتم ههام
بالمسوولية األخالقية والقانونية ورضا العاملين.
 .1دراسة (القاضي )1026 ،بعنوان "المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية في محافظة
الخليل".
هدفت الدراسة التعرع إلى واقع تطبيق المسوولية االجتماعية في الشهركات الصهناعية فهي محافظهة
الخليههل تجههاه كههل مههن( :العههاملين ،والمجتمههع ،والبيئههة ،والمسههتهلكين ،والمههوردين) ،والتحقههق مههن تههأثير
المتغي هرات المنظميههة( :عمههر الشههركة ،وعههدد العههاملين ،والشههكل القههانوني ،ونههوع النشههاط االقتصههادي)
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عل ههى تطبي ههق الش ههركات للمس ههوولية االجتماعي ههة ،وق ههد اس ههتخدمت الباحث ههة الم ههنهج الوص ههفي ،وتك ههون
مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية في محافظة الخليل ،والتي يزيهد عهدد العهاملين فيهها عهن 37
عههامال ،وهههي  18شههركة صههناعية ،وتههم اعتمههاد أسههلوب المسههي الشههامل لمجتمههع الد ارسههة ،مههن خههالل
إجه ه ار مق ههابالت شخص ههية م ههع الم ههديرين الع ههامين للش ههركات ،وتص ههميم اس ههتبانة وزع ههت عل ههى روس هها
األقسام العهاملين فيهها ،وبلهد عهددها  66اسهتبانة ،اسهترجع منهها  61اسهتبانة صهالحة للتحليهل ،حيهث
استبعدت  6استبانات لعدم صالحيتها.
وق ههد توص ههلت الد ارس ههة إل ههى نت ههائج أهمه هها :أن الش ههركات الص ههناعية تلت ههزم بدرجه هة مرتفع ههه بالمس ههوولية
االجتماعية تجاه كل من( :العاملين ،والمجتمع ،والبيئة ،والمسهتهلكين ،والمهوردين) ،مهع وجهود فهروق
إحصائية في (عمر الشركة ،وعدد العاملين ،والشكل القهانوني ،ونهوع النشهاط االقتصهادي) .وأظههرت
عههدم وجههود قسههم مخههت

بالمسههوولية االجتماعيههة فيههها ،وبينههت أن الشههركات الصههناعية تخلههط بههين

مفهومي العمل الخيري والمسوولية االجتماعية ،وأن أغلب برامج المسوولية االجتماعيهة التهي تقهدمها
الشركات تأخذ طابع الهبات والمساعدات الخيرية واألعمال التطوعية بشهكل غيهر منهتظم ،وال عالقهة
لها بالسياسة العامة للشركة.
 .3دراسة (موسى )1026 ،بعنوان "دور المسؤولية االجتماعية في أداء شركات االتصاالت
باستخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن ،دراسة حالة :مجموعة سوداتل لالتصاالت".
هههدفت هههذه الد ارسههة إلههى بيههان دور المسههوولية االجتماعيههة علههى أدا شههركات االتصههاالت باسههتخدام
محاور بطاقة األدا المتوازن ،التي تتمثل فهي (المهالي ،ورضها العمهال  ،والعلميهات الداخليهة ،والهتعلم
والنمهو) ،وقههد اعتمههد الباحهث علههى المههنهج الوصههفي فهي د ارسههته ،واشههتمل مجتمهع البحههث علههى جميههع
أفراد المجتمع في مجموعة (سوداتل) لالتصاالت ،والبالد عهددهم ( )37موظفها وتمثهل عينهة مجتمهع
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الد ارسههة الكامههل بنسههبة ( ،)%177حي ههث تمثلههت أداة البحههث فههي االس ههتبانة واس هتخدام الباحههث ع ههدة
أساليب إحصائية.
وقد توصلت الدراسة إلى نتهائج كهان أهمهها :ضهرورة االهتمهام بتبنهي بطاقهة األدا المتهوازن ألهميتهها
في تحسين األدا  ،والعمل علهى تبنهي مفههوم المسهوولية االجتماعيهة بأبعادهها االجتماعيهة األساسهية،
وضرورة توعية اشدارة العليا في الشركات بأهمية عمليتي التعلم والنمو.
سـبل
 .1دراسة (الشريف )1026 ،بعنوان "تطبيقات المسؤولية االجتماعية فـي بنـك فلسـطين و ُ
تطويرها".
هدفت الدراسة التعرع إلى واقع تطبيقات المسوولية االجتماعية في بنك فلسطين بمجاالتها المختلفة
نحههو( :العههاملين ،والزبههائن ،والمجتمههع المحلههي ،والمههالكين ،والبيئههة) ،كمهها هههدفت أيضهها التعههرع إلههى
تحديههد أهههم المعوقههات التههي تواجههه تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة لههدى بنههك فلسههطين فههي المجتمههع
المحل ههي ،وق ههد اعتم ههدت الباحث ههة عل ههى الم ههنهج الوص ههفي ،واس ههتخدمت المق ههابالت واالس ههتبانات لجم ههع
البيان ههات الالزم ههة شتم ههام الد ارس ههة ،وق ههد اس ههتخدمت الباحث ههة أس ههلوب المس ههي الش ههامل وقام ههت بتوزي ههع
االسههتبانة علههى العههاملين اشداريههين فههي بنههك فلسههطين فههرع الخليههل ودو ار وعههددهم  ،6وقامههت بههإج ار
مقابالت مع أصحاب اشدارة العليا وعددهم  2بما يخ

المسوولية االجتماعية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها :أن درجة تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة
فههي بنههك فلسههطين بمجاالتههها المختلفههة نحههو( :العههاملين ،الزبههائن ،المجتمههع المحلههي ،المههالكين ،البيئههة)
مرتفعههة مههن وجهههة نظههر العههاملين اشداريههين وغيههر اشداريههين ،وتبههين أن أهههم المعوقههات التههي تواجههه
تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة ان احتياجههات المجتمههع ال حههدود لههها نتيجههة للظههروع االقتصههادية
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المسههوولية االجتماعيههة فههي بنههك فلسههطين يعكههس

والسياسههية ،تبههين أنههه ال يوجههد نظههام مكتههوب يخه

استراتيجية البنك حول تطبيقات المسوولية بمجاالتها المختلفة.
 .5دراســة (الجعبــري )1026 ،بعن ـوان " المســؤولية االجتماعيــة للشــركات العائليــة :اإلشــكاليات
والمقترحات ".
هههدفت الد ارسههة التعههرع إلههى مههدى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي الشههركات العائليههة فههي مدينههة
الخليهل ،وبيهان اششهكاليات التهي تقههع عائقها أمهام ههذه الشههركات فهي تطبيهق المسهوولية االجتماعيههة،
وتقديم المقترحات لتجاوز هذه اششكاليات .وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في الد ارسهة،
واتبعههت أسههلوب المسههي الشههامل مههن خههالل إج ه ار مقههابالت شخصههية مههع مههديري الشههركات ،وتوزيههع
اسههتبانة علههى جميههع روسهها األقسههام العههاملين فههي الشههركات المبحوثههة ،التههي يتكههون عههددها مههن 17
شركات عائلية.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ،من أهمها :أن اغلب الشركات العائلية في مدينة الخليل تفتقر إلهى
قس ههم مخ ههت

بالمس ههوولية االجتماعي ههة ،ولكنه هها تم ههارس المس ههوولية االجتماعي ههة تح ههت مظل ههة أقس ههام

أخ ه ههرى ،وتب ه ههين أن الش ه ههركة تلت ه ههزم بتطبي ه ههق المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة بش ه ههكل كبي ه ههر تج ه ههاه الع ه ههاملين
والمستهلكين ،والمجتمع ،والبيئة ،وأظهرت الدراسة أنه ما زال هناك خلط بهين مفههوم العمهل الخيهري
ومفهههوم المسههوولية االجتماعيههة لههدى الشههركات ،وتب ههين أيضهها أن الشههركات العائليههة تواجههه مش ههاكل
داخلية وخارجية عديدة في تطبيق المسوولية االجتماعية.
 .6دراسة(حلس " )1026 ،دور المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية
االقتصادية في فلسطين".
ههدفت الد ارسهة التعهرع إلهى مفههوم المسهوولية االجتماعيهة لموسسهات القطهاع الخها

 ،والتعهرع إلههى

أهم المبادئ التي ترتكز عليها ،وأسباب تناميها في المجتمع ،ومدى تبني موسسات القطاع الخها
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الفلسطيني لها ،ومعرفهة تأثيرهها ودورهها فهي تحقيهق التنميهة االقتصهادية .وقهد اسهتخدم الباحهث المهنهج
الوصههفي ،وذلههك لوصههع المفههاهيم ال هواردة فههي الد ارسههة وصههفا علميهها دقيقهها ،بهههدع تحديههد مالمحههها
وصفاتها الخاصهة بهها ،وتفسهيرها مهن أجهل التوصهل إلهى نتهائج الد ارسهة ،حيهث وجهد الباحهث صهعوبة
فههي قي ههاس أثههر المس ههوولية االجتماعيههة لموسس ههات القطههاع الخ هها

فههي فلس ههطين بشههكل ع ههام ،وق ههام

باستعراه بعه تجارب الموسسات الكبرى من موسسات القطاع الخا

الفلسطيني وقياس مدى

التزامها بالمسوولية االجتماعية ودورها في التنمية االقتصادية ،والشركات هي :مجموعة االتصهاالت
الفلسطينية ،وشركة باديكو القابضة ،وبنك فلسطين.
وقههد توصههلت الد ارسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج كههان أهمههها :غيههاب األطههر التش هريعية والتنظيميههة
والموسسههية ،التههي مههن شههأنها تعزيههز مفهههوم المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها
إلههى عههدم وجههود مفهههوم ناضههج ومتكامههل للمسههوولية االجتماعيههة لههدى موسسههات القطههاع الخهها
فلسطين ،باشضافة إلى أن مساهمة القطاع الخا

 ،أدى
فههي

الفلسطيني بالنسبة الكبرى في التشغيل ،إضهافة

إلى التبرعات واشعانات التي يقدمها للمجتمع غير كافيهة للحكهم عليهه بتحمهل المسهوولية االجتماعيهة
بشكل دقيق ،دون مراعاة االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسوولية االجتماعية ،وههي :المحافظهة علهى
البيئة ،وشفافيتها وممارسهتها للعدالهة والحكهم الصهالي ،وتجنهب التالعهب باألسهعار ،وجهودة الخهدمات،
ومراعاة حقوق اشنسان.
 .1دراســـة(عطا اهلل و الفليــــت )1026 ،بعنــــوان "مـــدى مــــدى التــــزام القطـــاع المصــــرفي بــــأداء
مسؤوليته االجتماعية دراسة تطبيقية على المؤسسة المصرفية الفلسطينية-غزة".
هههدفت الد ارسههة التعههرع إلههى مههدى الت هزام القطههاع المص هرفي الفلسههطيني بالمسههئولية االجتماعيههة تجههاه
المجتم ههع الفلس ههطيني ،باشضه ههافة إل ههى معرفه ههة أوج ههه المس ههئولية االجتماعي ههة التهههي تق ههدمها الموسسهههة
المصرفية الفلسطينية ،وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي ،تكون مجتمع الدراسة من
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جمي ههع الم ههوظفين بالموسس ههة المصه هرفية الفلس ههطينية ف ههي غههزة ،وع ههددهم  13موظف هها ،وت ههم أخ ههذ عين ههة
الد ارسههة ،وهههي مسههي شههامل لمجتمههع الد ارسههة وعههددهم  13موظفهها حي هث تههم تصههميم اسههتبانة لجمههع
البيانات ،وتوزيعهه علهى مهوظفي الموسسهة المصهرفية الفلسهطينية بطريقهة المسهي الشهامل ،وتهم تحليهل
البيانات باستخدام برنامج ).(SPSS
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،منها :للموسسة المصرفية الفلسطينية دور ملموس في تحملهها
للمسههئولية االجتماعيههة ،ويتمثههل فههي تقههديمها الههدعم للقطههاع الخهها

 .باشضههافة إلههى توافههق المسههئولية

االجتماعية مع قيم المجتمع الفلسطيني وأهدافه.
 .8دراســة (اآلغـــا و عليــان )1026 ،بعنـــوان "قيـــاس مــدى تبنـــى المســؤولية االجتماعيـــة لـــدى
الشركات المساهمة العامة :دراسة حالة علـى الشـركات المدرجـة فـي سـوق فلسـطين لـووراق
المالية.
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تبنهى الشهركات المسهاهمة العامهة المدرجهة فهي سهوق فلسهطين لهألوراق
الماليههة لبرنههامج المسههوولية االجتماعيههة ،حسههب المفههاهيم والمعههايير الدوليههة المتفههق عليههها للمسههوولية
االجتماعيههة ،وذلههك مههن خههالل قيههاس مههدى تبنههي هههذه الشههركات لجميههع أبعههاد المسههوولية االجتماعيههة
(البعد االقتصادي ،والبعد القانوني ،والبعد األخالقي ،والبعد اشنساني).
وقهد اعتمهد الباحثهان علهى المهنهج الوصهفي التحليلههي ،تكهون مجتمهع الد ارسهة مهن الشهركات المسههاهمة
العامههة المدرجههة فههي سههوق فلسههطين لههألوراق الماليههة ،وعههددها  16شههركة ،بواقههع اسههتبانهة واحههدة لكههل
شركة ،تم استرجاع  36استابنة صالحة للتحليل اشحصائي ،وقد توصهلت الد ارسهة إلهى أن الشهركات
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تتبنى برامج المسهوولية االجتماعيهة ،مهن
خههالل أبعادههها األربعههة مجتمعههة ،باشضههافة إلههى أنههه ال توجههد اختالفههات جوهري هة بههين الشههركات مههن
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حيث تبني المسوولية االجتماعية من خهالل أبعادهها األربعهة ،كهذلك ال توجهد اختالفهات جوهريهة بهين
الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق وبين الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسوولية
االجتماعية.
 .9دراسة (النعيمـي )1025 ،بعنـوان "المسـؤولية االجتماعيـة وأثرهـا علـى تكلفـة رأس المـال فـي
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان".
هدفت الدراسة التعرع إلى بيان أثر اشنفاق على المسوولية االجتماعية علهى تكلفهة رأس المهال فهي
الشههركات الصههناعية المدرجههة فههي بورصههة عمههان .وقههد اعتمههدت الباحثههة علههى جمههع البيانههات الالزمههة
للدراسة من التقارير المالية المنشورة في بورصة عمان لعينة الدراسة والمقابالت الشخصهية ،والبالغهة
( )37ثالثههين شههركة ،مههن إجمههالي الشههركات الصههناعية المدرجههة فههي بورصههة عمههان للفت هرة -2776
2713م.
وقههد اسههتخدمت الباحثههة االنحههدار المتعههدد للتنبههو بههأثر اشنفههاق علههى المسههوولية االجتماعيههة بأبعادههها
المتمثلههة باشنفههاق علههى المجتمههع ،والعههاملين ،والبيئههة ،باشضههافة إلههى تحديههد أثههر اشفصههاح االختيههاري
عن المسوولية االجتماعية على تكلفة رأس المال.
وقد توصلت الدراسة إلى نتهائج كهان أهمهها :وجهود عالقهة سهالبة بهين حجهم اشنفهاق الكلهي واشفصهاح
عهن المسهوولية االجتماعيههة وتكلفهة رأس المههال ،حيهث تههرى الباحثهة أن السههبب فهي ذلههك يعهود إلههى أن
الشركات تقوم باشفصاح عن نشاطاتها المتعلقة بالمسوولية االجتماعية بغه النظهر عهن حجهم ههذا
النشاط ،لتظهر نفسها أنها غير مقصرة ،األمر الذي يهودي إلهى ارتفهاع معهدل اشفصهاح ،وههذا بهدوره
أدى إلههى وجههود أث هر لإلفصههاح علههى تكلفههة رأس المههال ،كمهها تههم فح ه

العالقههة لكههل متغيههر مههن هههذه

المتغيه هرات عل ههى ِحه هدة ،حي ههث تب ههين وج ههود عالق ههة س ههالبة ب ههين تكلف ههة رأس الم ههال ،وجمي ههع المتغيه هرات
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المسههتقلة ،ولكههن ال يوجههد اثههر ذو داللههة إحصههائية لإلنفههاق علههى المجتمههع والبيئههة ،األمههر الههذي يعهزى
إلى ضالة المبالد المنفقة عليها.
.20

دراســـــة (محمـــــد )1025،بعنـــــوان "أثـــــر المســـــؤولية االجتماعيـــــة للشـــــركات علـــــى والء

العمالء:دراسة على شركات المنتجات الغذائية السودانية".
ه ههدفت الد ارس ههة التع ههرع إل ههى مه هدى ت ههأثير المس ههوولية االجتماعي ههة بأبعاده هها (المس ههوولية األخالقي ههة،
والقانونيهة ،والمسهوولية الخيريهة ،والمسههوولية تجهاه البيئهة) علهى وال العمههال بأبعهاده (الهوال المههوقفي،
والوال السلوكي ،والوال المعرفي) باشضهافة إلهى د ارسهة العالقهة بينهمها ،وقهد اعتمهدت الباحثهة علهى
المههنهج الوصههفي واألسههلوب اشحصههائي فههي الد ارسههة ،وتكههون مجتمههع الد ارسههة مههن شههركات األغذيههة
السودانية ،وتكونت عينة الدراسة مهن عمهال شهركات األغذيهة السهودانية مهن طهالب الد ارسهات العليها
وط ههالب البك ههالوريوس حي ههث ت ههم توزي ههع  217اس ههتبانه ،حي ههث ت ههم اس ههتخدام االس ههتبانة األداة الرئيس ههة
الختبار الفرضيات واشجابة على تساوالت الدراسة.
هر إيجابيها جزئيها للمسهوولية االجتماعيهة
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ،كهان مهن أهمهها :أن هنهاك أث ا
على وال العمال .
.22

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

للشركات وسلوك المواطنة التنظيمية :العدالة التنظيمية كمتغير متوسط ،دراسـة ميدانيـة علـى
شركات المناطق الصناعية المؤهلة في األردن".
ههدفت الد ارسههة إلههى معرفههة العالقههة بههين المسههوولية االجتماعيههة الداخليههة للشههركات ،وسههلوك المواطنههة
التنظيميهة ولمعرفهة أيضهها درجهة مسههتوى المسهوولية االجتماعيههة الداخليهة وسههلوك المواطنهة التنظيميههة،
والعالقهة بهين المسهوولية االجتماعيهة الداخليهة والعدالهة التنظيميهة ،والعالقهة بهين العدالهة التنظيميهة
وسلوك المواطنة التنظيمية.
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وقههد اسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي التحليلههي ،قههام الباحههث بتطههوير االسههتبانة ،وزعههت علههى عينههة
تمثههل مجتمههع الد ارسههة مكونههة مههن ( )167اسههتبانة وقههد تههم اسههترداد( )127اسههتبانة ،كانههت صههالحة
للتحليل تمثل ( ،)%60.3وبعد إج ار التحليل اشحصائي توصلت الدراسة إلى نتائج ،أهمهها :وجهود
مس ههتويات متوس ههطة للمس ههوولية االجتماعي ههة الداخلي ههة بأبعاده هها ،ومس ههتويات عالي ههة لس ههلوك المواطن ههة
التنظيمية بأبعادها لدى العاملين في شركات المناطق الصناعية الموهلة في األردن.
وقد بينت نتائج الدراسة أنهه توجهد عالقهة إيجابيهة بهين بعهد التنهوع فهي بيئهة العمهل وسهلوك المواطنهة
التنظيميهة ،وتوجهد عالقهة إيجابيهة بهين (التهدريب والتطهوير ،والموازنهة بهين العمهل والحيهاة الخاصهة،
التنوع في بيئة العمل) وسلوك المواطنهة التنظيميهة بتوسهط العدالهة التنظيميهة ،وتوجهد عالقهة إيجابيهة
بين (التدريب والتطوير ،والسالمة والصحة العامة ،والموازنة بين العمل والحياة الخاصة ،والتنوع في
بيئهة العمهل) والعدالهة التنظيميهة ،وتوجهد عالقهة إيجابيهة بهين العدالهة التنظيميهة (إجرائيهة ،تعهامالت)
وسلوك المواطنة التنظيمية.
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دراســـة (الزيـــود )1023 ،بعنـــوان "المســـؤولية االجتماعيـــة للبنـــوك العاملـــة فـــي األردن

(.")1021-1008
هههدفت الد ارسههة إلههى بيههان التهزام البنههوك العاملههة فههي األردن بمسههووليتها االجتماعيههة ببعههديها الخههارجي
والداخلي تجاه المجتمع وتجاه موظفيها.
وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في دراسته ،واشتمل مجتمع البحث على البنوك العاملة في
األردن ،حيههث تههم د ارسههة خمسههة عشههر بنكهها مههن أصههل سههتة وعشههرين ،وذلههك لتههوفر البيانههات بتلههك
البنوك ،وعدم الحصول على البيانهات للبنهوك األخهرى فهي الفتهرة الواقعهة مهن ( ،)2717-2776وقهد
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ت ههم االعتم ههاد عل ههى بيان ههات التق ههارير الس ههنوية الص ههادرة ع ههن البن ههوك (مح ههل الد ارس ههة) وك ههذلك التق ههارير
الصادرة عن جميعه البنوك في األردن.
توصههلت الد ارسههة إلههى نتههائج ،كههان أهمههها :تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة تجههاه المجتمههع المحلههي
تدخل ضمن سياسات البنك وخططها سي ار نحهو تحقيهق التمنيهة المسهتدامة ،أمها بالنسهبة للعهاملين فهي
تقصير تجاههم من ناحية المبالد التي سيتم إنفاقها ،إضهافة إلهى عهدم
ا
تلك البنوك فقد تبين أن هناك
توجيه االهتمام نحو تدريبهم وتطوير قدراتهم.

 1.1.1الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) (Abuznaid, 2016بعنوان " Ethics and Corporate Social Responsibility
" :The Case of Palestine.
هدفت الدراسة التعرع إلى أخالقيات العمل والمسهوولية االجتماعيهة للشهركات (مجموعهة االتصهاالت
الفلسههطينية ( ،)paltel groupومناقشههة الههدور الههذي تلعبههه فههي تعزيههز أخالقيههات العمههل والمسههوولية
االجتماعيههة ،واسههتخدم الباحههث المههنهج الوصههفي التحليلههي فههي د ارسههته ،وتكههون مجتمههع الد ارسههة مههن
مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية والمكونهة مهن 3شهركات ،وههيJawwal ,Hadara ,Hulul ( :
 ،)Reach , Palmediaوقههد تههم جمههع البيانههات وتحليلههها عههن طريههق إجه ار مقههابالت مههع مسههوولي
المسوولية االجتماعية  ،ومديري الموارد البشرية لمجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية  ،واعتمهد الباحهث
على تقرير االستدامة الثالث لسنة  2105للشركات المبحوثة.
توص ههلت الد ارس ههة إل ههى مجموع ههة م ههن النت ههائج ،ك ههان أهمه هها :أن الته هزام الش ههركات بأخالقي ههات العم ههل
والمسههوولية االجتماعيههة يعمههل علههى جههذب الزبههائن لمنتجههات الشههركة ،ويحفههز بقهها المههوظفين فيههها،
ويجذب الموظفين األكثر موهبة للشركة ،ويعمل على جذب المستثمرين إليها ،كمها يعمهل علهى خلهق
بيئة عمل صحية وآمنه ،ويزيد من الكفا ة واألدا للموظفين ،ويعزز استدامة طويلة األمد للعمل.
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وتبين أيضا أن مجموعة االتصاالت الفلسطينية ( )Paltel Groupتلتزم ببرامج المسوولية
االجتماعية ،ويعتبر برنامجها من أنجي البرامج في فلسطين ،فقد ساهمت في إنشا مشاريع مختلفة
في الضفة الغربية وغزة ،ونفذت مبادرات وبرامج تطويرية دائمة ذات مدى طويل.
 .1دراسة ) (Pop, 2016بعنوان""Corporate Social Responsibility in Romania
هههدفت الد ارسههة التعههرع إلههى مقتههرح المفوضههية األوروبيههة ،كعضههو فههي االتحههاد األوروبههي فههي تعريههع
جديد للمسوولية االجتماعية للشركات باعتبارها مسهوولية الموسسهات وآثارهها علهى المجتمهع ،وأن يهتم
اسههتخدامه كإطههار رئيسههي ،حيههث تههم إصههدار االسههتراتجية الوطنيههة لتعزيههز المسههوولية االجتماعيههة مههن
( )2711حتى ( .)2718وتكون مجتمع الدراسة مهن خهالل الد ارسهات الهثالث األخيهرة التهي نشهرتها
ش ههركة آرنس ههت و يون ههد لألعه هوام ( )2713 ،2711 ،2713ح ههول اتجاه ههات المس ههوولية االجتماعي ههة
للشههركات ،وتههم ربههط نتائجههها مههع أبحههاث فههي األكاديميههة الرومانيههة ،وتههم إج ه ار البحههوث علههى ثالث هة
تصنيفات للشركات (الوطنية ،واشقليمية ،والمحلية) للمسوولية االجتماعية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتهائج ،أهمهها :أن المسهوولية االجتماعيهة للشهركات فهي رومانيها
في مرحله مبكرة مهن التنميهة ،علهى الهرغم مهن وجهود عهدد مهن المبهادرات للمسهوولية االجتماعيهة ،وأن
المسوولية االجتماعية للشركات ال تزال تستهدع أنشطة متباينهة نسهبيا مهع ههدع السهمعة ،باشضهافة
إلههى ضههعع مشههاركة الموسسههات الحكوميههة فههي بهرامج المسههوولية االجتماعيههة ،وعههدم وجههود ثقههة فههي
مبادرات األعمال ،ومن المتوقع أن تتبع مسار المسهوولية االجتماعيهة فهي رومانيها علهى غهرار الهدول
األوربية األخرى ،غير أن وتيرة هذا التطور متأثرة بالمشاكل المحلية.
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.1

دراسة ) (Im, Chung, Yang, 2016بعنوان "Employees Participation in
Corporate Social Responsibility and Organization outcomes: The
"Moderating Role of person-CSR Fit

هه ههدفت الد ارسه ههة التعه ههرع إله ههى الته ههأثيرات المعتدله ههة للمسه ههوولية االجتماعيه ههة به ههين اشف ه هراد والمسه ههوولية
االجتماعية بين الشركات ،والعالقات بين مشاركة المسوولية االجتماعية والرضا الوظيفي ،والتعريع
التنظيمي ،وااللتزام التنظيمي .وتكهون مجتمهع الد ارسهة مهن  18شهركة فهي كوريها الجنوبيهة علهى ممهن
يطبق ههون به هرامج المس ههوولية االجتماعي ههة ،وم هها إذا ك ههان الموظفه هون ق ههادرين عل ههى المش ههاركة ف ههي ه ههذه
البرامج ،حيث تضمنت االستبانة شرحا مهوج از عهن بنهود الد ارسهة والقيهاس ،وتهم إرسهال االسهتبانة عهن
طريق البريد إلى المديرين المسوولين عن برامج المسوولية االجتماعية للشركات في كل شركة.
وأظهههرت نتههائج الد ارسههة إلههى أن مشههاركة المسههوولية االجتماعيههة للشههركات تهرتبط ارتباطها إيجابيها فههي
الرضا الوظيفي ،والتعريع التنظيمي ،وااللتزام الوظيفي ،إضافة إلى بذل الجهود من أجل تعزيز قيم
المسههوولية االجتماعيههة ،وتههم التوصههل أيضهها إلههى أهمي هة المشههاركة فههي ب هرامج المسههوولية االجتماعيههة
للشركات ،والمبادرات التي تقدمها الشركات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل صحية.
 .1دراسة ( )Tang & Others،1025بعنوان "Corporate Social Responsibility
Communication Through Corporate Websites: A Comparison of
Leading Corporations in the United States And China ".
هدفت هذه الدراسة التعرع إلى كيفية نشر المسوولية االجتماعية للشركات الرائدة في الواليات
المتحدة األمريكية والصين ،وكيع تعرضها ،وتقنع الزبائن بها عبر مواقعها االلكترونية .وهذه
الدراسة من أوائل الدراسات التي تقارن بين الشركات الرائدة في الواليات المتحدة األمريكية والصين،
كونهما أول أكبر االقتصاديات في العالم ثانيتها ،ولديهما أنظمة سياسة مميزة ،ومستويات عالية من
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التنمية االقتصادية والثقافية ،وتنفيذ المسوولية االجتماعية ونشرها ،وقد اهتمت الدراسة بإلقا نظرة
ثاقبة حول أوجه التشابه واالختالع في كيفية نشر المسوولية االجتماعية في كلتا الدولتين ،من
خالل تحليل المحتوى المنشور على المواقع االلكترونية للشركات.
وتكون مجتمع الدراسة من أبرز  311شركة مدرجة في الصين ،باشضافة إلى أبرز  211شركة في
الواليات المتحدة ،وقد اختار الباحثون العينة العشوائية المكونة من  31شركة من الصين ،و31
شركة من الواليات المتحدة ،ومن شروط العينة أن يكون للشركة المختارة موقع الكتروني باللغة
اشنجليزية حيث تم استخدام األسلوب الكمي.
وتوصلت الدراسة إلهى مجموعهة مهن النتهائج أهمهها :أن  23شهركة فهي الصهين تههتم بنشهر المسهوولية
االجتماعي ههة عل ههى موقعه هها اشلكترون ههي ،بينم هها  37ش ههركة ف ههي الوالي ههات المتح ههدة تص ههع المس ههوولية
االجتماعية تجاه الزبائن بشكل مناسب عبر موقعها اشلكترونهي ،ولهوحظ اخهتالع بهين الشهركات فهي
الص ههين والوالي ههات المتح ههدة األمريكي ههة ف ههي نش ههر المس ههوولية االجتماعي ههة عب ههر موقعه هها اشلكترون ههي،
باشضه ههافة إله ههى أن الشه ههركات فه ههي الواليه ههات المتحه ههدة األمريكيه ههة ته ههتم بنشه ههر المسه ههوولية االجتماعيه ههة
األخالقي ههة أكث ههر م ههن الش ههركات الص ههينية ،بينم هها الش ههركات الص ههينية ترك ههز عل ههى البع ههد االقتص ههادي
للمسوولية االجتماعية ،باشضافة إلى أن الشهركات فهي كلتها الهدولتين تركهزان علهى الجانهب القهانوني
للمسوولية االجتماعية.
 .1دراسة ) (Katavic, 2014بعنوان " Corporate Social Responsibility and
"Sustainable Competitive Advantage :A Case Study of Cement Industry
هدفت الدراسة إلى تحقيق فهم أعمق حول كيفية التخطيط لمبادرات المسوولية االجتماعية ،وتنفيذها
فهي الشههركات متعههددة الجنسههيات لصهناعة اشسههمنت ،وكيههع تسهههم ههذه المبههادرات فههي تحقيههق التنميههة
المسههتدامة للجميههع ،واسههتخدمت الباحثههة المههنهج الوصههفي التحليلههي ،وتكههون مجتمههع الد ارسههة مههن سههتة
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مههديرين تنفيههذيين مههن شههركات متعهددة الجنسههيات ،و 16شخصها مههن سههكان المجتمههع المحلههي ،حيههث
اعتمدت الباحثة المقابلة كأداة للدراسة ،واعتمدت على تحليل المضمون كأداة لجمع المعلومات.
وتوصههلت الد ارسههة إلههى مجموعههة مههن النتههائج ،أهمههها :أن المههنهج االسههتراتيجي للشههركات (أي توافههق
األه ههداع اشس ههتراتجية للش ههركة م ههع أه ههداع المجتم ههع المحل ههي) يحق ههق نوعه ها م ههن الته هوازن ب ههين القيم ههة
االقتصههادية وتوقعههات المجتمههع المحلههي ،كمهها كشههفت النتههائج إلههى أن تحقيههق المنفعههة المتبادلههة مههع
أصههحاب المصههالي يمكههن أن يحسههن مههن سههمعة الشههركة ،ويسهههم فههي الحصههول علههى التمويههل الههالزم،
وتههوفير رأس المههال ،وجههذب المههوظفين مههن ناحيههة ،ومههن ناحيههة أخههرى يمكههن المجتمههع مههن الحصههول
على منتجات وخدمات آمنة وبأسهعار معقولهة ،وتهوفير فهر

العمهل ،وتحسهين نوعيهة الحيهاة ،وأخيه ار

الحفاظ على بيئة نظيفة.
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميهز الد ارسهة فهي موضهوعها "تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة فهي مجموعهه االتصهاالت الفلسهطينية
وسههبل تطويرههها" ،ومعرفهة مههدى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية،
والتعرع إلى المشاكل المتعلقة بتطبيقها ،وايجاد الحلول المناسبة من خالل تقديم مقترحات للجهات
ذات االختصا

؛ لتحسين تطبيق المسوولية االجتماعية.

فالمس ههوولية االجتماعي ههة للموسس ههات الفلس ههطينية ثقاف ههة جدي ههدة عل ههى المجتم ههع الفلس ههطيني ،ومفه ههوم
المسوولية االجتماعية في فلسطين ال يزال في طهور النضهوج ،ولهم تحهدد مالمهي ممارسهته بدقهة بعهد،
لذا فإن واقع ممارسته يتطلب مزيدا من العمل والجهد لتكون هذه الممارسة واعية وصحيحة لتهدعيم
اتجاهات ممارسة مسوولية اجتماعية حقيقية في واقعنا الفلسطيني.
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وتتميز موسسات القطاع الخا

في فلسهطين بهأن لهها دو ار فهي اشنعهاش االقتصهادي ،لمها تتميهز بهه

هذه الموسسات ،فهي األكثر إنتاجية في فلسطين ،وتتسم بالقدرة على مواجهة األزمات والتعافي عن
آثاره هها ،وأجري ههت ه ههذه الد ارس ههة عل ههى مجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية ،وتع ههد مجموع ههة االتص ههاالت
الفلسههطينية ارئههدة قطههاع االتصههاالت فههي فلسههطين ،وتتصههدر تههوفير أحههدث الخههدمات والتقنيههات وفههق
المعههايير والمواصههفات العالميههة فههي السههوق الفلسههطينية ،حيههث تميههزت هههذه الد ارسههة مههن خههالل د ارسههة
واقههع تطبيقههات المسههوولية االجتماعي هة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية مههن وجههه نظههر اشدارة
العلي هها حي ههث أنه هها بحث ههت ف ههي عناص ههر المس ههوولية االجتماعي ههة تج ههاه ك ههل م ههن (الع ههاملين ،الزب ههائن،
المجتم ههع ،البيئ ههة ،وم ههن وجه ههه نظ ههر المس ههتفيدين) ،وم ههن ث ههم التط ههرق إل ههى آلي ههات تعزي ههز المس ههوولية
االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها
القطاع الخا

فههي فلسههطين مههن أكثههر مههن جهههة :كالحكومههة ،وموسسههات

 ،وموسسات المجتمع المدني واشعالم.

وت ههرى الباحث ههة بع ههد اس ههتعراه الد ارس ههات الس ههابقة أن المس ههوولية االجتماعي ههة للش ههركات ه ههي الته هزام
الشه ههركة تجه ههاه المجتمه ههع اله ههذي تعمه ههل فيه ههه ،وذله ههك عه ههن طريه ههق المسه ههاهمة بمجموعه ههة مه ههن األنشه ههطة
االجتماعي ههة والس ههلوك األخالق ههي تج ههاه أص ههحاب المص ههلحة والمجتم ههع والبيئ ههة ،وتك ههون بش ههكل عم ههل
طوعي ،وليس إلزاميا يعكس سياسة الشركات واستراتيجيتها لتحقيق مصلحة جميع األطراع.
حيث تعتبر هذه الدراسة مكلمة لما جا ت به الدراسات السابقة ،حيهث سهعت الباحثهة لالسهتفادة مهن
خالص ههة الد ارس ههات الس ههابقة والعم ههل عل ههى تطويره هها وتعمي ههق المعرف ههة بموض ههوع تطبيق ههات المس ههوولية
االجتماعيههة وسههبل تطويرههها ،وتههم االسههتفادة مههن الد ارسههات السههابقة مههن الكتههب والم ارجههع فههي اشطههار
النظري ،وكذلك االستفادة من المنهجيهة سهوا فهي جمهع البيانهات أو تحليلهها ،وتحديهد األداة المناسهبة
لجمههع البيانهات فههي الد ارسههة ،واسههتخدام األسههاليب اشحصهائية المناسههبة وقههد اتفقههت نتههائج الد ارسههة مههع
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نت ههائج الد ارس ههات التالي ههة2016) :

( ،(Abuznaid,علــــي( ،)1026 ،القاضــــي،)1026 ،

)( ،(Katavic, 2014موســـى( ،)1026 ،عطـــا اهلل و الفليـــت( ،)1026 ،النعيمـــي،)1211،
(محمد( ،)1025 ،الجعبري( ،)1026 ،الشريف.)1026 ،
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 3.2مقدمة
يس ههتعره ه ههذا الفص ههل منهجي ههة الد ارس ههة ،وأدواته هها الت ههي اختارته هها الباحثه هة شجه ه ار د ارس ههتها ،وك ههذلك
الدراسة الذي أجرت عليه الدراسة ،وخصائصه الديمغرافية ،والطريقهة التهي اتبعتهها للتأكهد مهن
مجتمع ّ
صدق أداة الدراسة ،وكيفية التحقق من ثبات األداة ،وطريقة المعالجة اشحصائية لبيانات الدراسة.

 3.1منهج الدراسة
الد ارسههة وأههدافها ،اسهتخدمت الباحثهة المههنهج الوصهفي التحليلهي ،وذلهك لمال متههه
اسهتنادا إلهى طبيعهة ّ
الد ارسههة وتحليلههها فههي الوقههت الحاضههر كمهها هههي فههي
ألغهراه الد ارسههة ،مههن حيههث رصههد واقههع مشههكلة ّ
الواقع من خالل وصفها ،وتفسيرها ،والتنبو بها ،وهو المنهج المناسب واألفضهل -فهي رأي الباحثهة-
لمثل هذه الدراسات.

 1.1جمع البيانات والمعلومات
من اجل تحقيق أهداع الدراسة تم الحصول على البيانات من المصادر األولية والمصادر الثانوية.
 3.3.2المصادر األولية:
تم الحصول على البيانات من المصادر األولية اآلتية:
 )1المقابلــة :وذلههك مههن خههالل إجه ار مقههابالت مههع مههدير دائهرة المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة
االتصاالت ،ونائب المدير التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية ،والمستفيدين من تطبيقات
المسوولية االجتماعية ،ثم تحليلها يدويا.
 )1االستبانة :تم تصميم استبانة للد ارسهة وتوزيعهها ،وتتمثهل بجمهع المعلومهات والبيانهات مهن مهديري
الههدوائر وروسهها األقسههام والمش هرفين فههي اشدارة العليهها للشههركات التابعههة لمجموعههة االتصههاالت
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الفلسطينية ،وتهم تحكيمهها مهن المختصهين ،ومهن ثهم تفريهد وتحليهل االسهتبانه مهن خهالل البرنهامج
اشحصائي (.)SPSS
 3.3.1المصادر الثانوية:
اعتمدت الباحثة على الكتهب والم ارجهع العربيهة واألجنبيهة ،والهدوريات والمقهاالت ،والرسهائل الجامعيهة،
ومواقع اشنترنت التي تناولت موضوع الدراسة ،وكذلك علهى المجهالت العلميهة والمهنيهة المتخصصهة
من أجل جمع البيانات الثانوية الالزمة للدراسة.

 3.1مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من مديري الهدوائر وروسها األقسهام والمشهرفين فهي اشدارة العليها فهي مجموعهة
االتصههاالت الفلسههطينية( ،)2716/2710والبههالد عههددهم ( )02عههامال وعاملههة ،وتههم اتبههاع أسههلوب
المسي الشامل في الشركات التابعة للمجموعة ،حيهث بلهد عهدد االسهتبانات ( ،)02وتهم اختيهار عينهة
عش ه هوائية بسه ههيطة للمسه ههتفيدين مه ههن تطبيقه ههات المسه ههوولية االجتماعيه ههة فه ههي محافظه ههة الخليه ههل شج ه ه ار
المق ههابالت معه ههم ،وع ههددهم خمس ههة تتمث ههل ف ههي المستش ههفى األهل ههي ،بلدي ههة الخلي ههل ،جامع ههة بوليتكن ههك
فلسطين ،جامعة الخليل ،جامعة القدس المفتوحة -منطقة الخليل التعليمية.
ويوضههي الجههدول رقههم( )3الشههركات التابعههة لمجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية ،وتههم إج ه ار مقههابالت
شخصههية مههع مههدير دائ هرة المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت ،ونائههب المههدير التنفيههذي
لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
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جدول رقم ( )3.1الشركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية:
جدول ( :)3.2الشركات مجتمع الدراسة
الرقم

عدد الموظفين

اسم الشركة

 .1شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل)
 .2شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)
 .3شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي (حضارة)
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 .1شركة بالميديا للخدمات اشعالمية متعددة الوسائط (بالميديا)
 .3شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش)

 1.1أدوات الدراسة
 1.1.1األداة النوعية (المقابلة):
بعههد مراجعههة الد ارسههات السههابقة التههي تتنههاول موضههوع المسههوولية ،ولتحقيههق أهههداع الد ارسههة قامههت
الباحثه ههة بتحديه ههد عه ههدد مه ههن األسه ههئلة شج ه ه ار مقه ههابالت مه ههع مه ههدير دائ ه هرة المسه ههوولية االجتماعيه ههة فه ههي
المجموعة ،والمدير التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية ،والمسهتفيدين مهن تطبيقهات المسهوولية
بهههدع التعههرع إلههى واقههع تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية وسهبل
تطويرهها  ،ويبهين الملحهق رقههم ( )4( ،)5( ،)2نمهوذج أسهئلة المقهابالت الههذي صهمم لتحقيهق أهههداع
هذه الدراسة.

 1.1.1األداة الكمية (االستبانة):
لتحقيه ههق هه ههدع الد ارسه ههة واالسه ههتفادة مه ههن الدارسه ههات السه ههابقة وفهمهه هها بعمه ههق واستشه ههارة ذوي الخب ه هرة
واالختصا

في هذا المجال ،تم بنا استبانة لقياس المسوولية االجتماعية وتصميمها ،وقد تكونهت

االستبانة من األقسام التالية:
مجتمع الدراسة الديموغرافية (الجنس ،والعمر،

 .1القسم األول :وهو عبارة عن خصائ

والموهل العلمي ،والقسم ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة).
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 .2القسم الثاني :أسئلة تتعلق في تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت
الفلسطينية ،وقد اشتملت على أربعة محاور:
 .1المسوولية االجتماعية تجاه العاملين ،واشتملت على ( )0فقرات.
 .2المسوولية االجتماعية تجاه الزبائن ،واشتملت على ( )17فقرات.
 .3المسوولية االجتماعية تجاه المجتمع ،واشتملت على ( )6فقرات.
 .1المسوولية االجتماعية تجاه البيئة ،واشتملت على ( )6فقرات.
علما بأن اشجابة عن الفقرات تركزت على االختيار من سلم ليكرت الخماسي ( likert
 ،)scaleوذلك كما يأتي :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة.

 1.1خصائص العينة الديمغرافية
الدراسة وفقا لمتغير المسمى الوظيفي
جدول رقم ( :)3.2توزيع مجتمع ّ
المسمى الوظيفي

مجتمع الدراسة

الرقم
.2

مدير

20

.1

رئيس قسم

23

.3

مشرع

27
11

المجموع
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ويوضي الجدول رقم ( )3.3الخصائ

الديمغرافية لمجتمع الدراسة.

جدول رقم ( .)3.3األعداد ،والنسب المئوية للخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة
العدد

المتغيرات

النسبة المئوية

القيم الناقصة

الجنس
ذكر

13

82.3

أنثى

20

30.3

-

الفئة العمرية
-30

20

30.3

10-32

17

33.8

+12

3

8.6

-

-

المؤهل العلمي
بكالوريوس

36

61.6

دراسات عليا

13

16.1

القسم
المالية

8

6.3

التسويق

11

13.3

العناية بالزبائن

0

6.0

الموارد البشرية

6

12.3

المبيعات

12

18.0

أخرى

20

30.3

-

المسمى الوظيفي
مدير

20

30.3

رئيس قسم

23

31.0

مشرف

27

20.6

-

سنوات الخبرة
-5

18

22.2

20-5

21

33.3

+20

32

11.1
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-

 1.1الخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة
يوضي الجدول رقم ( )3.3خصائ

العينة الديمغرافية لمجتمع الدراسة وفقا لمتغيرات :الجنس،

والفئة العمرية ،والموهل العلمي ،والقسم ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة ،وذلك كما يلي:
 1.1.1توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لمتغير الجنس:
تشههير المعطيههات ال هواردة فههي الجههدول رقههم ( )3.3أن ( )%82.3مههن مجتمههع الد ارسههة مههن ال هذكور
مقابل ( )%30.3منهم من اشناث.

 1.1.1توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لمتغير الفئة العمرية:
بينت النتائج الواردة في الجدول رقهم ( )3.3أن ( )%30.3مهن المبحهوثين ممهن تقهل أعمهارهم عهن
( )37سههنة ،و( )%33.8ممههن هههم ضههمن الفئههة العمريههة ( )17-31سههنة ،وكههان ( )%8.6مههنهم
ممن يزيدون عن ( )17سنة.

 1.1.1توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لمتغير المؤهل العلمي:
يتضههي مههن المعطيههات ال هواردة فههي الجههدول رقههم ( )3.3أن ( )%61.6ممههن شههملتهم الد ارسههة مههن
حملة درجة البكالوريوس ،وكان ( )%16.1منهم من حملة الدراسات العليا.

 1.1.1توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لمتغير القسم:
تش ههير المعطي ههات اله هواردة ف ههي الج ههدول رق ههم ( )3.3أن ( )%6.3مه هن المبح ههوثين يعمل ههون ف ههي قس ههم
الماليههة )%13.3( ،فههي قسههم التسههويق )%6.0( ،فههي قسههم العنايههة بالزبههائن )%12.3( ،فههي قسههم
الموارد البشهرية )%18.0( ،فهي قسهم المبيعهات ،وكهان مها نسهبته ( )%30.3مهنهم يعملهون بأقسهام
أخرى.
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 1.1.1توزيع أفراد العينة وفقا ً لمتغير المسمى الوظيفي:
يتضهي مهن المعطيههات الهواردة فههي الجهدول رقههم ( )3.3أن ( )%30.3مهن مجتمههع الد ارسهة يشههغلون
مركز مدير ،مقابل ( )%31.0رئيس قسم ،وكان ( )%20.6منهم بمركز مشرع.

 1.1.1توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً لمتغير سنوات الخبرة:
تش ههير المعطي ههات اله هواردة ف ههي الج ههدول رق ههم ( )3.3أن ( )%22.2م ههن مجتم ههع الد ارس ههة مم ههن تق ههل
سنوات الخبرة لديهم عن ( )3سنوات ،و( )%33.3منهم من تتراوح سنوات الخبهرة لهديهم بهين (-3
 )17سنوات ،و( )%11.1منهم ممن تزيد سنوات الخبرة عندهم عن ( )17سنوات.

 1.1ثبات أدوات الدراسة
الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات
تم حساب الثبات ألداة ّ
كرونبام ألفا ( ،)Cronbach Alphaوقد جا ت النتائج كما هي واضحة في الجدول رقم (.)3.1

الدراسة بأبعادها المختلفة
جدول رقم ( .)3.1نتائج معادلة الثبات ( )Cronbach Alphaألداة ّ
عدد الفقرات

قيمة Alpha

أبعاد الدراسة

الرقم

.1

المسوولية االجتماعية تجاه العاملين

0

7.68

.2

المسوولية االجتماعية تجاه الزبائن

17

7.60

.3

المسوولية االجتماعية تجاه المجتمع

6

7.61

.1

المسوولية االجتماعية تجاه البيئة

6

7.60

33

0.93

الدرجة الكلية

الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )3.1أن أداة ّ
عالية جدا من الثبات.
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 1.1صدق أدوات الدراسة
الد ارسههة قبههل عمليههة تطبيقهها علههى عينههة الد ارسهة ،بعرضههها علههى مجموعههة
تهم التحقههق مههن صهدق أداة ّ
من المحكمين الذين أبدوا عهددا مهن المالحظهات حولهها ،والتهي تهم أخهذها بعهين االعتبهار عنهد إخهراج
األداة بشكلها النهائي هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فقد تم التحقق من الصدق بحساب التحليهل
العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة ،وذلك كما هو واضي في الجدول رقم (.)3.5
جدول رقم ( .)3.5نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات أداة الدراسة
الفقرات

الرقم

درجة التشبع

 .2تقوم إدارة الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين

0.77

 .1تلتزم إدارة الشركة بمني أجور ورواتب عادلة تتناسب مع حجم العمل المبذول

0.81

 .3تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبيه للعاملين لرفع قدراتهم وكفا اتهم

0.70

 .1تقوم إدارة الشركة على مني مكافآت لألشخا
 .5تحر

المبدعين والمتميزين

إدارة الشركة على تقديم إجازات مدفوعة األجر ألسباب مختلفة (إجازة أبوة ،إجازة

حج)...

 .6تساهم الشركة في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل مثل مراكز الترفيه واألندية
الرياضية

 .1توفر الشركة خدمات صحية مناسبة (عن طريق التامين الصحي ،عمل فحوصات دورية
للعاملين )...

 .8تعمل إدارة الشركة على دراسة احتياجات الزبائن

0.75
0.73
0.73
0.70
0.80

 .9تحر

إدارة الشركة على توفير الخدمات بأسعار مناسبة للزبائن

0.84

 .20تحر

إدارة الشركة على توصيل الخدمات إلى الزبائن في المناطق كافة

0.75

 .22تقوم إدارة الشركة بتوفير خدمات بجودة عالية

0.75

 .21تقوم إدارة الشركة بتقديم إرشادات على استخدام خدماتها

0.81

 .23تقوم إدارة الشركة بعمل حمالت إعالنية وترويجية ذات مصداقية عن خدماتها

0.56

 .21توضي الشركة لزبائنها شروط الخدمة قبل تقديمها

0.79

 .25يتم الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون تأخير

0.63

 .26تجري الشركة دراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتها

0.78

 .21توفر الشركة خدمات والكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريع

0.84

 .28تساهم إدارة الشركة في دعم البنية التحتية للمجتمع (تبليط الطرق ،بنا مدارس ،منتزهات )..

0.73
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 .29تقوم الشركة بدعم الجامعات وكليات المجتمع المحلية (تجهيز مختبرات وقاعات حاسوب)...

0.80

 .10تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي

0.66

 .12تساهم إدارة الشركة في دعم األنشطة االجتماعية في المجتمع المحلي

0.79

 .11تساهم إدارة الشركة في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل برامج معينة

0.70

 .13ترعى إدارة الشركة وتوظع أفرادا من ذوي االحتياجات الخاصة

0.78

 .11توفر إدارة الشركة فر

0.65

عمل للحد من البطالة

 .15تقوم إدارة الشركة بتقديم المساعدات والمني التعليمية شفراد المجتمع

0.69

 .16تقوم إدارة الشركة بإج ار ات الوقاية من التلوث للبيئة

0.84

 .11تتبنى الشركة سياسات صديقة للبيئة (إعادة التدوير ،تعبئة المحابر بدال من رميها وش ار محابر
جديدة )..

 .18تقوم إدارة الشركة بتثقيع الجمهور بقضايا المحافظة على البيئة
 .19تحر
 .30تحر

إدارة الشركة أن تكون على دراية في الحوادث والكوارث البيئية المختلفة لتجنبها
إدارة الشركة رفع الوعي البيئي لدى الموظفين من خالل تنفيذ العديد من المشاريع

والفعاليات المتنوعة

0.77
0.84
0.74
0.70

 .32تتقيد المنشأة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئة

0.72

 .31تطبق الشركة التشريعات والقوانين البيئية ذات العالقة بمحطات التوسعة

0.72

 .33تختار الشركة الطريقة المناسبة للتخل

من المخلفات الصناعية بحيث ال توذي البيئة المحيطة

0.81

الد ارسههة دال
تشهير المعطيههات الهواردة فههي الجههدول رقهم ( )3.3أن التحليههل العههاملي لجميههع فقهرات أداة ّ
إحص ههائيا ،وتتمت ههع بدرج ههة مقبول ههة م ههن التش ههبع ،وأنه هها تش ههترك مع هها ف ههي قي ههاس تطبيق ههات المس ههوولية
االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية وسبل تطويرها ،في ضو اشطار النظري الذي بني
المقياس على أساسه.

 1.2إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 .1قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.
 .2إج ار مقابالت مع:
 مدير دائرة المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 المدير التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
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 المستفيدين من تطبيقات المسوولية االجتماعيهة فهي محهافظ الخليهل (عينهة عشهوائية بسهيطة)
( 3مقابالت).
 .3تم تصميم أداة الدراسة الكمية:
 حيه ههث قامه ههت الباحثه ههة بطبه ههع وتوزيه ههع ( )02اسه ههتبانة عله ههى مه ههديري ال ه هدوائر وروسه هها األقسه ههام
والمشرفين في اشدارة العليا للشركات التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 قامههت الباحثههة بإدخههال االسههتبانات فههي جهههاز الحاسههوب لتحليههل النتههائج باسههتخدام برنههامج
اشحصائي (.( SPSS
 .1مناقشة النتائج والتوصيات.
 .3تقديم مقترحات لتطوير تطبيقات المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

 1.12المعالجة اإلحصائية
الدراسة قامت الباحثة بمراجعتها تمهيدا شدخالها للحاسوب ،وأدخلت إلهى الحاسهوب
بعد جمع بيانات ّ
بإعطائها أرقاما معينة ،أي بتحويل اشجابات اللفظية إلى رقمية ،حيث أعطيت اشجابة موافهق بشهدة
 3درجهات ،وموافهق  1درجهات ،ومحايهد  3درجهات ،وغيهر موافهق درجتهين ،وغيهر موافهق بشهدة درجههة
واحه ههدة ،بحيه ههث كلمه هها ازدادت الدرجه ههة ازدادت درجه ههة تطبيه ههق المسه ههوولية االجتماعيه ههة فه ههي مجموعه ههة
االتصاالت الفلسطينية ،كما يراها العاملون في اشدارة العليا والعكس صحيي.
وتمت المعالجة اشحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد ،والنسب المئوية ،والمتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والتحليل العاملي ( ،)Factor analysisومعامل الثبات كرونبام
ألفا ( ،)Cronbach Alphaباستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اشحصائية للعلوم
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الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية كما هو
االجتماعية ( ،)SPSSولفهم نتائج ّ
واضي في الجدول رقم (.)3.6

جدول رقم ( .)3.6مفتاح المتوسطات الحسابية.
المتوسط الحسابي

مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية

1.33-2

منخفضة

3.61-1.31

متوسطة

5-3.68

عالية
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الفصل الرابع
تحليل وعرض النتائج
 1.1مقدمة
 1.2عره نتائج أسئلة الدراسة
 1.3عره نتائج المقابالت
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 1.2مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة ،حول تطبيقات المسوولية االجتماعية فهي
مجموعة االتصاالت الفلسطينية كما يراها العهاملون فهي اشدارة العليها ،وذلهك مهن خهالل اشجابهة عهن
الدراسة وأهدافها ،باستخدام التقنيات اشحصائية المناسبة ثم عره تحليل المقابالت.
أسئلة ّ

 1.1نتائج أسئلة الدراسة
 1.2.1السؤال الرئيس:

س ـبل
مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ومــا هــي ُ

تطويرها؟
لإلجاب ههة عهههن ههههذا الس ه هوال اسه ههتخرجت األع ههداد ،والمتوسهههطات الحسه ههابية ،واالنح ارفه ههات المعياريهههة،
والنسب المئوية لمستوى تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية كما يراها
العاملون في اشدارة العليا ،وذلك كما هو واضي في الجدول رقم (.)1.1
جدول رقم ( .)1.1األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لمستوى
تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،كما يراها العاملون في اشدارة
العليا.
جدول رقم ( :)1.2المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية -السؤال الرئيس
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي()%

المسوولية االجتماعية تجاه العاملين

02

1.38

7.12

27.2

المسوولية االجتماعية تجاه الزبائن

02

1.30

7.11

27.4

المسوولية االجتماعية تجاه المجتمع

02

1.23

7.13

23.1

المسوولية االجتماعية تجاه البيئة

02

1.23

7.31

24.8

الدرجة الكلية

11

1.30

0.36

11.2
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يتضهي مههن المعطيههات الهواردة فهي الجههدول رقههم ( )1.1أن مسههتوى تطبيهق المسههوولية االجتماعيههة فههي
مجموعة االتصاالت الفلسطينية_ كما يراها العاملون في اشدارة العليا_ كان عاليها ،إذ بلهد المتوسهط
الحسهابي لهههذا المسهتوى ( ،)1.37وبلههد الهوزن النسههبي لهه ( ،)%68.7وقههد جها فههي مقهدمتها تطبيههق
المسههوولية االجتماعيههة تجههاه الزبههائن بمتوسههط حسههابي ( ،)1.30ت هاله تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة
تجههاه العههاملين بمتوسههط حسههابي ( ،)1.38فتطبيههق المسههوولية االجتماعيههة تجههاه المجتمههع بمتوس ههط
حسابي ( ،)1.23وتطبيق المسوولية االجتماعية تجاه البيئة بمتوسط حسابي (.)1.23
 1.2.2السؤال الفرعي األول:
ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية اتجاه العاملين؟
لإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت األعهداد ،والمتوسهطات الحسهابية ،واالنح ارفهات المعياريهة والنسهب
المئوية لموشرات تطبيق المسوولية االجتماعيهة تجهاه العهاملين فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية،
كمهها ي ارههها العههاملون فههي اشدارة العليهها مرتبههة حسههب األهميههة ،وذلههك كمهها هههو واضههي فههي الجههدول رقههم
(.)1.2
جدول رقم ( .)1.2المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لموشرات تطبيق
المسوولية االجتماعية تجاه العاملين في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ،كما يراها العاملون في
االدارة العليا مرتبة حسب األهمية.
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جدول رقم ( :)1.1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية -السؤال الفرعي األول
رقم

مؤشرات تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين

الفقرة
2
1
3
1
5
6
1

تقوم إدارة الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين
توفر الشركة خدمات صحية مناسبة (عن طريق التأمين الصحي،
وعمل فحوصات دورية للعاملين(...
تحر

إدارة الشركة على تقديم إجازات مدفوعة األجر ألسباب

مختلفة(إجازة أبوة ،إجازة حج(...
تساهم الشركة في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل،
مثل :مراكز الترفيه ،واألندية الرياضية
تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبيه للعاملين لرفع قدراتهم وكفا اتهم
المبدعين

تقوم إدارة الشركة على مني مكافآت لألشخا
والمتميزين

تلتزم إدارة الشركة بمني أجور ورواتب عادلة تتناسب مع حجم
العمل المبذول
تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

المتوسط
4.62

0.54

92.4

4.60

0.49

4.44

0.69

4.43

0.66

4.24

0.59

4.12

0.82

4.07

0.81

1.38

7.12

( )%

92.0
88.8
88.6
84.8
82.4
81.4
27.2

يوض ههي الج ههدول رق ههم ( )1.2موشه هرات تطبي ههق المس ههوولية االجتماعي ههة تج ههاه الع ههاملين ف ههي مجموع ههة
االتصههاالت الفلس ههطينية_ كم هها ي اره هها الع ههاملون ف ههي اشدارة_العلي هها مرتب ههة حس ههب األهمي ههة ،وج هها ف ههي
مقدمتها :تقوم إدارة الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين ،وتوفر الشهركة خهدمات صهحية مناسهبة
(عهن طريهق التهامين الصهحي ،وعمهل فحوصهات دوريهة للعهاملين ،)...وتحهر
تقديم إجازات مدفوعة األجر ألسباب مختلفة (إجازة أبوة ،إجازة حج(. ...
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إدارة الشهركة علهى

 1.2.3السؤال الثاني:
ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه الزبائن؟
لإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت األعهداد ،والمتوسهطات الحسهابية ،واالنح ارفهات المعياريهة والنسهب
المئويههة لموش هرات تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة تجههاه الزبههائن فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية
كما_ يراها العاملون في اشدارة العليا_ مرتبة حسب األهمية ،وذلك كما ههو واضهي فهي الجهدول رقهم
(.)1.3
جدول رقم ( .)1.3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لموشرات تطبيق
المسوولية االجتماعية تجاه الزبائن في مجموعة االتصاالت الفلسطينية_كما يراها العاملون في
اشدارة العليا_ مرتبة حسب األهمية:
جدول رقم( :)1.3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية -السؤال الفرعي الثاني
رقم

مؤشرات تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن
النسبي

الحسابي

المعياري

4.53

0.58

4.53

0.60

3

تعمل إدارة الشركة على دراسة احتياجات الزبائن

4.43

0.52

88.6

1

تقوم إدارة الشركة بتوفير خدمات بجودة عالية

4.43

0.60

88.6

5

تقوم إدارة الشركة بتقديم إرشادات على استخدام خدماتها

4.39

0.61

87.8

6

يتم الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون تأخير

4.39

0.57

87.8

1

تجري الشركة دراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتها

4.35

0.58

87.0

4.33

0.58

4.31

0.66

86.2

4.03

0.82

80.6

1.30

7.11

27.4

2
1

8
9
20

توفر الشركة خدمات إلكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريع
تقوم إدارة الشركة بعمل حمالت إعالنية وترويجية ذات مصداقية عن
خدماتها

تحر

إدارة الشركة على توصيل الخدمات إلى الزبائن في كافة

المناطق كافة
توضي الشركة لزبائنها شروط الخدمة قبل تقديمها
تحر

إدارة الشركة على توفير الخدمات بأسعار مناسبة للزبائن
تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن
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( )%

90.6
90.6

86.6

يوض ههي الج ههدول رق ههم ( )1.3موش ه هرات تطبي ههق المس ههوولية االجتماعي ههة تجه ههاه الزب ههائن ف ههي مجموعهههة
االتصههاالت الفلسههطينية_ كمهها ي ارههها العههاملون فههي اشدارة العليهها مرتبههة_ حسههب األهميههة ،وجهها فههي
مقهدمتها :تهوفر الشهركة خهدمات إلكترونيهة تسهاعد علهى توصهيل الخدمهة بشهكل سهريع ،وتقهوم إدارة
الشهركة بعمهل حمهالت إعالنيهة وترويجيهة ذات مصهداقية عهن خهدماتها ،وتعمهل إدارة الشهركة علهى
دراسة احتياجات الزبائن.
 1.2.1السؤال الثالث:

ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه المجتمع؟

لإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت األعهداد ،والمتوسهطات الحسهابية ،واالنح ارفهات المعياريهة والنسهب
المئوية لموشرات تطبيق المسوولية االجتماعيهة تجهاه المجتمهع فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية،
كما يراها العاملون فهي اشدارة العليها_ مرتبهة حسهب األهميهة ،وذلهك كمها ههو واضهي فهي الجهدول رقهم
(.)1.1
جدول رقم ( .)1.1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لموشرات تطبيق
المسوولية االجتماعية اتجاه المجتمع في مجموعة االتصاالت الفلسطينية_ كما يراها العاملون في
اشدارة العليا_ مرتبة حسب األهمية:
جدول رقم( :)1.1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية -السؤال الفرعي الثالث
رقم

مؤشرات تطبيق المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع

الفقرة
2
1
3
1

تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي
تساهم إدارة الشركة في دعم األنشطة االجتماعية في المجتمع
المحلي

تقوم إدارة الشركة بتقديم المساعدات والمني التعليمية شفراد المجتمع
توفر إدارة الشركة فر

عمل للحد من البطالة
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المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

( )%

4.50

0.55

90.0

4.32

0.55

4.31

0.59

86.2

4.28

0.73

85.6

86.4

رقم

مؤشرات تطبيق المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع

الفقرة
5
6
1
8

تقوم الشركة بدعم الجامعات وكليات المجتمع المحلية (تجهيز
مختبرات وقاعات حاسوب)..
تساهم إدارة الشركة في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل برامج
معينة
تساهم إدارة الشركة في دعم البنية التحتية للمجتمع (تبليط الطرق،
بنا مدارس ،منتزهات(..
ترعى إدارة الشركة وتوظع أفرادا من ذوي االحتياجات الخاصة
تطبيقات المسوولية االجتماعية تجاه المجتمع

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي
( )%

الحسابي

المعياري

4.19

0.64

4.18

0.69

4.17

0.76

4.07

0.71

81.4

1.23

7.13

23.1

83.8
83.6
83.4

يوض ههي الج ههدول رق ههم ( )1.1موشه هرات تطبي ههق المس ههوولية االجتماعي ههة تج ههاه المجتم ههع ف ههي مجموع ههة
االتصهاالت الفلسههطينية مهن وجهههه نظههر العهاملون فههي اشدارة العليها مرتبههة حسههب األهميهة ،وجهها فههي
مقدمتها :تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي ،وتساهم إدارة الشركة في
دعهم األنشهطة االجتماعيهة فهي المجتمهع المحلهي ،وتقهوم إدارة الشهركة بتقهديم المسهاعدات والمهني
التعليمية شفراد المجتمع.
 1.2.3السؤال الرابع:

ما واقع تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه البيئة؟

لإلجابة عن هذا السوال اسهتخرجت األعهداد ،والمتوسهطات الحسهابية ،واالنح ارفهات المعياريهة والنسهب
المئوية لموشرات تطبيق المسوولية االجتماعية تجاه البيئة في مجموعة االتصاالت الفلسطينية_ كما
يراها العاملون في اشدارة العليا مرتبة حسب األهمية ،وذلك كما هو واضي في الجدول رقم (.)1.3
جدول رقم ( .)1.3المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لموشرات تطبيق
المسوولية االجتماعية تجاه البيئة في مجموعة االتصاالت الفلسطينية كما يراها العاملون في اشدارة
العليا مرتبة حسب األهمية:
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جدول رقم( :)1.5المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية -السؤال الفرعي الرابع
رقم

مؤشرات تطبيق المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة

الفقرة
2
1
3
1
5
6
1
8

تقوم إدارة الشركة بإج ار ات الوقاية من التلوث للبيئة
تتبنى الشركة سياسات صديقة للبيئة )إعادة التدوير ،تعبئة المحابر
بدال من رميها وش ار محابر جديدة )..
تختار الشركة الطريقة المناسبة للتخل

من المخلفات الصناعية

بحيث ال توذي البيئة المحيطة
تتقيد المنشأة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئة
تطبق الشركة التشريعات والقوانين البيئية ذات العالقة بمحطات
التوسعة
تحر

إدارة الشركة رفع الوعي البيئي لدى الموظفين من خالل

تنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات المتنوعة
تحر

إدارة الشركة أن تكون على د ارية في الحوادث والكوارث

البيئية المختلفة لتجنبها

تقوم إدارة الشركة بتثقيع الجمهور بقضايا المحافظة على البيئة
تطبيق المسوولية االجتماعية تجاه البيئة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

المتوسط
4.33

0.69

86.6

4.29

0.65

4.26

0.62

4.25

0.68

4.25

0.68

4.19

0.70

4.18

0.69

4.08

0.85

81.6

1.23

7.31

24.8

( )%

85.8
85.2
85.0
85.0
83.8
83.6

يوضه ههي الجه ههدول رقه ههم ( )1.3موش ه هرات تطبيه ههق المسه ههوولية االجتماعيه ههة تج ه هاه البيئه ههة فه ههي مجموعه ههة
االتصههاالت الفلسههطينية_ كمهها ي ارههها العههاملون فههي اشدارة العليهها_ مرتبههة حسههب األهميههة ،وجهها فههي
مقهدمتها :تقهوم إدارة الشهركة بهإج ار ات الوقايهة مهن التلهوث للبيئهة ،وتتبنهى الشهركة سياسهات صهديقة
للبيئهة )إعهادة التهدوير ،وتعبئهة المحهابر بهدال مهن رميهها وشه ار محهابر جديهدة ، (..وتختهار الشهركة
الطريقة المناسبة للتخل

من المخلفات الصناعية بحيث ال توذي البيئة المحيطة.

 1.3عرض نتائج تحليل المقابالت
 -تههم إج ه ار العديههد مههن المقههابالت بخصههو

موضههوع تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة وسههبل

تطويرها وشملت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية ومهدير دائهرة المسهوولية
االجتماعيههة فههي المجموعههة ،ومههع المسههتفيدين مههن تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة
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االتصههاالت الفلسههطينية فههي محافظههة الخليههل ،وهههم( مههدير المستشههفى األهلههي ،ومههدير العالقههات
العامههة فههي بلديههة الخليههل ،ونائههب رئههيس جامعههة بوليتكنههك فلسههطين ،ونقيههب العههاملين فههي جامعههة
الخليل ،ومدير منطقة الخليل التعليمية -جامعة القدس المفتوحة).
وكانت النتائج حسب الجدول ااتي:
جدول رقم ( ) 1.6

إجابات المقابالت مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية

نائب الرئيس التنفيذي ومدير دائرة المسؤولية االجتماعية ونتائجها
#

اإلجابات

السؤال (أسئلة نائب الرئيس التنفيذي)

 .2مه ه ه هها هه ه ه ههي األه ه ه ه ههداع العامه ه ه ههة لص ه ه ه ههندوق  األهداع العامة لصندوق المسوولية االجتماعية :
المسهه ه ه ه ه ه ههوولية االجتماعيه ه ه ه ه ه ه ههة لمجموعه ه ه ه ه ه ه ههة
االتصاالت الفلسطينية؟

 .1االس ههتثمار ف ههي اشنس ههان الفلس ههطيني ،م ههن خ ههالل مش ههاريع
التنمية االجتماعية واالقتصهادية المهدرة للهدخل ،التهي تعمهل
على النهوه االقتصادي للمجتمع ورفع شان الموسسات.

 .2دعه ههم األشهههخا

ذوي االحتياجه ههات الخاصه ههة مهههن ته ههوفير

االحتياجات األساسية.

 .3دعم القطاع الصحي ،ويعد هذا القطهاع الحيهوي بهالنهوه
بصحة اشنسان الفلسطيني.
 .1مهها مههدى رضههاك عههن صههندوق المسههوولية  راه ولكن العمل جار على تطوير المسهوولية االجتماعيهة،
االجتماعيه ه ه ه ه ه هة لمجموع ه ه ه ه ه ههة االتص ه ه ه ه ه ههاالت

الفلسطينية؟

عب ه ههر تكام ه ههل دور ال ه ههو ازرات ومرك ه ههز اشحص ه هها وموسس ه ههات

المجتمع المدني وخدمة المناطق المهمشة.

 .3ه ههل ل ههديكم روي هها مس ههتقبلية لتوس ههيع نط ههاق  يوجههد بالتأكيههد رويهها مسههتقبلية لتوسههيع نطههاق برنههامج المسههوولية
عمل برنامج المسوولية االجتماعية ؟

االجتماعية:

 .1النهوه بالمجتمع الفلسطيني ،ودعم مختلع القطاعات

للوصول إلى جميع الموسسات و الجمعيات ،وأن يكهون لكهل

جمعية مشروع مدر للدخل.

 .2دعه ههم االس ه ههتثمار ف ه ههي اشنسه ههان الفلس ه ههطيني ف ه ههي مج ه ههال

الصحة والبيئة وتعزيز دور ذوي االحتياجات الخاصة.
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السؤال

#

اإلجابات

(مدير دائرة المسؤولية االجتماعية)

 .2مهها هههي المجههاالت التههي تشههملها تطبيقههات إن المجاالت التي تشملها تطبيقات المسوولية االجتماعية تتمثل
المسوولية االجتماعية؟

في:

 .2الجوانب اشنسانية واالجتماعية والثقافية والصحية.
 .1تمكين المرأة.

 .3مساعدة ذو االحتياجات الخاصة.
 .1م هها ه ههي المج ههاالت األكث ههر تركيه ه از ض ههمن  المجه ه ههاالت األكثه ه ههر ت ازيه ه ههدا ألنشه ه ههطة المسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة
أنش ه ه ه ههطة المس ه ه ه ههوولية االجتماعي ه ه ه ههة ل ه ه ه ههدى

موسستكم ،مثل :التعليم ،الصحة ،الشهباب
والرياضة....؟

لمجموعة االتصاالت هي الصحة ،وذو واالحتياجات الخاصة

إضافة إلى تمكين المرأة.

 .3م ه هها ه ه ههي آلي ه ههات تنفي ه ههذ به ه هرامج المس ه ههوولية  فيمهها يتعلههق بتنفيههذ الب هرامج مههن قبههل مجموعههة االتصههاالت فههان
االجتماعية؟

ذلك يتم من خالل:

 .1مخاطبههة المجموعههة م ههن قبههل الموسس ههات والمجتمههع الم ههدني
تحدد فيها احتياجاتها.

 .2يه ههدرس الطله ههب لتقه ههديم المسه ههاعدة فه ههإذا كه ههان ذله ههك يتسه ههاوى
واسه ه ههتراتجية المجموعه ه ههة ،يه ه ههتم تقه ه ههديم الطله ه ههب عله ه ههى موقه ه ههع

المجموعهة ،ويههتم تقهديم المسههاعدة بحيههث يكهون الغههره منههها
تعظيم الفائدة للمجتمع المحلي.

 .1ههل تهتم د ارسهة احتياجهات القطاعهات التهي  يش ههترط فه ههي تق ههديم المسه ههاعدة م ههن قب ههل مجموع ههة االتصه ههاالت
تقه ه ههدم مجموعه ه ههة االتصهه ههاالت الفلسه ه ههطينية

الخدمة لها؟

للجهات المستفيدة:

 .1ت ه ههوفير هيك ه ههل رس ه ههمي للجه ه ههة المس ه ههتفيدة ،واص ه ههدار تق ه ههارير
سنوية.

 .2الشههفافية والمصههداقية للجهههات المسههتفيدة ،وفههي حههال اقتنههاع
الشههركة يههتم الموافقههة علههى المسههاعدة ليههتم اسههتدراج العههره

والتنفيذ.
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 .5م هها ه ههي التح ههديات الت ههي تواج ههه تطبيق ههات  أظه ه ههرت النت ه ههائج عه ه هدة معوق ه ههات أم ه ههام تطبيق ه ههات المس ه ههوولية
المسه ه ه ههوولية االجتماعيه ه ه ههة ف ه ه ه هي مجموعه ه ه ههة
االتصاالت الفلسطينية؟

االجتماعية ،يتلخ

أهمها:

 .1كثه هرة الطلب ههات الت ههي تس ههتلمها المجموع ههة م ههن قب ههل الجه ههات
المس ههتفيدة ومنظم ههات المجتم ههع الم ههدني ف ههي ظ ههل م هها تعاني ههه
الكثير من المنظمات مهن أوضهاع صهعبة فهي ظهل الظهروع

السياسية الصعبة.

 .6هه ه ه ههل هنه ه ه ههاك خطه ه ه ههة لتطه ه ه ههوير تطبيقه ه ه ههات  تس ههعى ش ههركة االتص ههاالت ض ههمن خطته هها الجدي ههدة لتط ههوير
المسوولية االجتماعية؟

المسوولية االجتماعية:

 .1التع ه ههاون م ه ههع مرك ه ههز اشحص ه هها الفلس ه ههطيني ،و ازرة الداخلي ه ههة
للحصه ههول بشه ههكل قه ههانوني ورسه ههمي عله ههى أسه ههما الجمعيه ههات

والموسسههات المسههجلة ،حتههى يههتم تقهديم يههد العههون والمسههاعدة
من خالل برامج تطبيقات المسوولية االجتماعية.

 .2التركيه ه ههز بشه ه ههكل أوسه ه ههع عله ه ههى المنه ه ههاطق المهمشه ه ههة ،وذوي
االحتياجات الخاصة.

 .1م هها ه ههي المقترح ههات الت ههي يمك ههن الوص ههول  فههي إطههار تطههوير تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة للمجموعههة،
إليها في سبل تطوير تطبيقات المسهوولية

ترى المجموعة ضرورة:

ووزرة الداخليههة
االجتماعيه ه ههة ف ه ه ههي مجموع ه ه ههة االتص ه ه ههاالت  .1اسههتخدام بيانههات اشحصهها المركههزي المحدثههة ا

الفلسطينية ؟

للموسسات والجمعيات.

 .2التركيز على المشاريع طويلة األمد.
 .3دعم موسسات المجتمع المدني.

 .1سه ههن الق ه هوانين لتحفيه ههز الشه ههركات للمسه ههاهمة فه ههي المسه ههوولية
االجتماعية.

 .3ضه ه ههرورة اهتمه ه ههام وسه ه ههائل اشعه ه ههالم بالتوعيه ه ههة بنشه ه ههر ثقافه ه ههة
المس ه ه ههوولية االجتماعي ه ه ههة ومبادئه ه ه هها الص ه ه ههحيحة والمج ه ه ههاالت

المرتبطههة بههها ،والعائههد علههى ك ههل مههن المنش هآت الموديههة له هها
وعلى المجتمع.

 .8التركيز على ورش العمل والموتمرات مع الجهات المسهتفيدة،
التي تجسد مفهوم المسوولية االجتماعية.
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جدول رقم ( ) 1.1

نتائج واجابات المقابالت للمستفيدين من تطبيقات المسؤولية االجتماعية
#

اإلجابات

السؤال

 .2منههذ متههى تتعامههل الموسسههة مههع مجموعههة  إن جميع الجهات المستفيدة قد مضى على تعاملهم مع
االتصاالت الفلسطينية؟

المجموعة أكثر من  17سنوات.

 .1لمه ههاذا ته ههم اختيه ههار مجموعه ههة االتصه ههاالت  إن المستفيدين اختاروا المجموعة :
الفلسطينية؟

 .2بصههفتها شههريكا اسههتراتيجيا وداعمه ها دائمه ها ،بحيههث ي ههتم التعام ههل
عبر تطبيق االتفاقيات.

 .2تمتلههك بعههه الخههدمات ،كههالخط الثابههت ،وخههط النفههاذ وبعههه
الخدمات األخرى.

 .3قدرتها على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عاليه.
 .1مهها يتمتههع بههه األفراد(الم هوارد البش هرية) للمجموعههة أخههالق عالي هة
في التعامل والتواصهل المسهتمر والمهنيهة فهي إدارة ملهع المسهوولية

االجتماعية.

 .3إس هههام المجموع ههة ف ههي توظي ههع ع ههدد م ههن خريج ههي الجامع ههات
الفلسطينية من خالل عدة برامج.

 .3مهها هههي اشج ه ار ات المتبعههة فههي مجموعههة  .1تقوم الجهات المستفيدة بتعبئة الطلب ،وتقديمه للمجموعة ،ومن
االتصه ههاالت الفلسه ههطينية للحصهههول عله ههى
خدمات المسوولية االجتماعية؟

ثم تقوم المجموعة بدراسة الطلب والموافقة عليه أو رفضه.

 .2يههتم الحصههول علههى خههدمات المسههوولية االجتماعيههة أيضهها عبههر
الزيارات الميدانية ،وتقهوم المجموعهة بصهفتها شهريكا اسهتراتيجيا،
والتواصل المباشر لتوقيع اتفاقيات مشتركة.

 .1هه ه ه ههل سه ه ه ههاهمت مجموعه ه ه ههة االتصه ه ه ههاالت  ته ههرى الجهه ههات المسه ههتفيدة إن مجوعه ههة االتصه ههاالت سه ههاهمت مه ههن
الفلس ه ههطينية ف ه ههي المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة
اتجاه موسستكم وما هو نوع الخدمة؟

خالل اشج ار ات المتبعة وأن االحتياج يتطهابق مهع مها تهم تقديمهه
من المجموعة متمثلة :

 المس ههاهمة ف ههي مش ههاريع البني ههة التحتي ههة للكثي ههر م ههن الموسس ههات
واألجهزة والمعدات.

 تقه ه ه ههديم الرعايه ه ه ههات له ه ه ههبعه األنشه ه ه ههطة االجتماعيه ه ه ههة والثقافيه ه ه ههة
والموتمرات العلمية.

 اله ه ه ههدعم الكبيه ه ه ههر والمتواصه ه ه ههل للطلبه ه ه ههة وخصوصه ه ه هها له ه ه ههذوي
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االحتياجات الخاصة والمكفوفين منهم.

 الهدعم المههالي المباشههر للكثيههر مههن الجهههات المسههتفيدة بنهها
على االتفاقيات المبرمة كشريك استراتيجي.
 .5ه ه ههل مس ه ههاهمات المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة  ال يتم التعامل وفق شروط وانما يهتم التعهاون بشهكل تفهاعلي مهع
المجموعة ،بحيث ينظر للتعاون على أنه شراكة استراتجية.

المقدمة من المجموعة للجهات المسهتفيدة

مشروطة أم غير مشروطة؟
.6

من وجهك نظرك كمسهتفيد مهن تطبيقهات  تههرى الجهههات المسههتفيدة والمتعلقههة بتلبيههة االحتياجههات مههن قبههل
مجموعة االتصاالت وتقييم التجربة:

المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة ،ه ه ههل ت ه ههم تلبي ه ههة

االحتياج ه ههات الت ه ههي تق ه ههدمتم إليه ه هها كاف ه ههة .1 ،تلتزم المجموعة باالتفاقيات المبرمة وتنفيذها وفقا لألجندة.

وكي ههع تق ههيم التجرب ههة م ههن مرحل ههة التق ههديم  .2يوجد رضا بشكل عام من الجهات المستفيدة قبل تقديم الخدمهة
والتنفيذ وما بعد التنفيذ؟

وفي إثنا التنفيذ وبعده.

 .3إن المجوعة تقوم بتطبيق كل االتفاقيات بشكل كامل في إطهار
المصههلحة العامههة وان وجههد أي اخههتالع يههتم إيجههاد الحلههول لههه
بشكل سريع وسلس.

 .1م ه هها ه ه ههي اقت ارح ه ههاتكم لتط ه ههوير تطبيق ه ههات 

اختلفت التوصيات من الجهات المستفيدة ،وتشابهت أحيانا

المسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة فه ه ههي مجموعه ه ههة حسب احتياجاتهم وشملت التوصيات:
االتصاالت الفلسطينية؟

 .2تنويع النشاطات لتعظيم حجم االستفادة من المشاريع.

 .1ضرورة قيام مجموعة االتصاالت بزيادة برامج الدعم التي
تنفرد في بنا الموسسات.

 .3المساهمة في مشاريع البنية التحتية ذات الفائدة طويلة األمد.

 .1توسيع أنشطة المسوولية االجتماعية على القرى المناطق
المهمشة.

 .5توظيع نسبة أكبر من ذوي االحتياجات الخاصة.

 .8تحديد موازنات للمسوولية االجتماعية"للتدخل السريع" ،خاصة
عند حدوث أزمات أو مخاطر أو كوارث طبيعة وحروب.

 .0تخصي

وتخصي

القيمة.

موازنات لدعم البحث العلمي في الجامعات،

جوائز للباحثين واألبحاث التطبيقية ذات النتائج

 .6دعهم تنظهيم مههوتمرات علميهة تبحههث دور المسهوولية االجتماعيههة
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وابعادها ،ووضع روية تكاملية للموسسات ،بحيهث تكهون شهبكة

كامله ه ههة مه ه ههن المسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة للموسسه ه ههات ومنظمه ه ههات
األعمال.

 .6القيام بورش عمل لتعزيز مفهوم المسوولية االجتماعية في
المجتمع الفلسطيني ،خاصة عند الجهات المستفيدة.

 1.1خالصة تحليل المقابالت
بعد تحليل المقابالت يدويا من طرع الباحثة واالطالع بشكل مفصل عن اشجابات ،تبين أن مجموعة
االتص ههاالت الفلس ههطينية م ههن خ ههالل دائه هرة المس ههوولية االجتماعي ههة تس ههعى بش ههكل مس ههتمر عل ههى تط ههوير
تطبيق ههات المس ههوولية االجتماعي ههة بوج ههود روي ههة مس ههتقبلية لتوس ههيع نط ههاق به ه ارمج المس ههوولية االجتماعي ههة
للنهوه بالمجتمع الفلسطيني ودعهم مختلهع القطاعهات ،امها بخصهو

الجههات المسهتفيدة تبهين وجهود

إجماع على أنه قد مضى على تعاملهم مع المجموعة أكثر من  17سنوات ،و ترى الجهات المسهتفيدة
أن مجوعة االتصاالت ساهمت فهي تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة مهن خهالل اشجه ار ات المتبعهة وان
االحتياج تتطابق مع ما تهم تقديمهه ،و تبهين وجهود تطهابق تهام بهين إجابهة المهديرين والجههات المسهتفيدة
بخص ههو

الحص ههول عل ههى خ ههدمات المس ههوولية االجتماعي ههة ،بتق ههديم طل ههب مه هن خ ههالل موق ههع مجموع ههة

االتصاالت اشلكتروني ،ثم يتم دراسة الطلب والموافقة عليه أو رفضه ،أو من خالل الزيهارات الميدانيهة
للمجموعة .واختلفت التوصيات من الجهات المستفيدة ،وتشابهت أحيانا حسب احتياجاتهم.
وأكدت الجهات المستفيدة أن مجموعة االتصهاالت سهاهمت فهي العديهد مهن تطبيقهات المسهوولية وتلبيهة
االحتياجات ،من خالل التهزام المجموعهة باالتفاقيهات المبرمهة مهن بدايهة تقهديم الخدمهة وفهي أثنها التنفيهذ
وبع ههده ،حي ههث تق ههوم بتطبي ههق ك ههل االتفاقي ههات بش ههكل كام ههل ف ههي إط ههار المص ههلحة العام ههة ،وان وج ههد أي
اختالع يتم إيجاد الحلول له بشكل سريع وسلس.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

 3.1مقدمة
 3.2ملخ

النتائج

 3.3مناقشة نتائج أسئلة الدراسة
 3.1نتائج المقابالت
 3.3التوصيات
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 1.1مقدمة
وفههي هههذا الفصههل تعههره الباحثههة ملخه

نتههائج أدوات الد ارسههة التههي بحثههت فههي تطبيقههات المسههوولية

االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية وسههبل تطويرههها ،ثههم مناقش هة هههذا النتههائج ،ومعرفههة
مههدى مطابقتههها أو مخالفتههها لنتههائج الد ارسههات السههابقة فههي هههذا المجههال ،كمهها تتضههمن مجموعههة مههن
التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة.

 1.1ملخص نتائج الدراسة
بعههد إجه ار هههذه الد ارسههة حههول تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعهة االتصههاالت الفلسههطينية
وسبل تطويرها ،توصلت الباحثة إلى النتائج ااتية:
 .1إن مسههتوى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية كمهها ي ارههها
العاملون في اشدارة العليا كان عاليا.
 .2االلتزام في المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه الزبائن مرتفع.
 .3االلتزام في المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية تجاه العاملين مرتفع.
 .1االلتهزام فههي المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعهة االتصههاالت الفلسههطينية تجههاه المجتمههع جهها
مرتفعا.
 .3االلت هزام فههي المسههوولية االجتماعيههة ف هي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية تجههاه البيئههة كههان
مرتفع.
 .8إن مجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية تواج ههه العدي ههد م ههن المعوق ههات ف ههي تطبي ههق المس ههوولية
االجتماعي ههة ،منه هها :كثه هرة الطلب ههات الت ههي تس ههتلمها المجموع ههة م ههن قب ههل الجه ههات المس ههتفيدة
ومنظمات المجتمع المدني ،في ظل ما تعانيه الكثير من المنظمات من أوضاع صهعبة فهي
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ظل الظروع السياسية الصعبة ،و"ثقافة المجتمع" ،واعتقاد بعضهم بان ما تقدمه المجموعة
هو واجب ،وأغلب األحيان ينظر إليه على أنه قليل.
 .0أك ه ههدت الجه ه ههات المس ه ههتفيدة أن مجوع ه ههة االتص ه ههاالت س ه ههاهمت ف ه ههي العدي ه ههد م ه ههن تطبيق ه ههات
المسوولية االجتماعية.
 .6أكدت الجهات المستفيدة بتلبيهة االحتياجهات مهن خهالل التهزام المجموعهة باالتفاقيهات المبرمهة
مههن بدايههة تقههديم الخدمههة وفههي أثنهها التنفيههذ وبعههده ،حيههث تقههوم بتطبيههق كههل االتفاقيههات بشههكل
كامهل فهي إطهار المصهلحة العامهة ،وان وجهد أي اخههتالع يهتم إيجهاد الحلهول لهه بشهكل سهريع
وسلس.
 .6إن مجموعهة االتصهاالت الفلسههطينية تسهعى بشههكل مسهتمر علهى تطههوير تطبيقهات المسههوولية
االجتماعيه ههة ،لتعظه ههيم حجه ههم االسه ههتفادة س ه هوا بشه ههكل داخله ههي او خه ههارجي له ههتعم الفائه ههدة فه ههي
المجتمع.

 1.1مناقشة نتائج أسئلة الدراسة
 5.3.2الس ـؤال الــرئيس :مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة االتصــاالت
سبل تطويرها؟
الفلسطينية وما هي ُ
 .2تبههين أن مسههتوى تطبيههق المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية_ كمهها
ي اره هها الع ههاملون ف ههي اشدارة العلي هها_ ك ههان عالي هها ،إذ بل ههد المتوس ههط الحس ههابي له ههذا المس ههتوى
( ،)1.37وبلد الوزن النسبي له (.)%68.7
وتفسر الباحثة هذه النتيجة كون الشركات الخاصة هدفها األساسي الهربي ،حيهث تسهعى إلهى تحسهين
صههورة المنظمههة فههي المجتمههع وترسههي المظهههر االيجههابي لههدى العمههال  ،ممهها يههودي إلههى زيههادة القههدرة
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التنافسية ،وزيهادة قهدرتها علهى المنافسهة أمهام الموسسهات المماثلهة ،وزيهادة حصهتها السهوقية ،إذ تعمهل
على إدراج تطبيقات المسوولية االجتماعية ضمن استراتيجيتها ،ووضعها على سلم أولوياتها ،لتحقق
للمنظمة قيمة عالية ،و فوائد متعددة وميزة تنافسية مستدامة.
األسئلة الفرعية
 5.3.2 .2الس ـؤال الفرعــي األول :مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة ف ـي مجموعــة
االتصاالت الفلسطينية تجاه العاملين؟
 .1تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسوولية االجتماعية تجاه العاملين.
 .2أن الشركة تعمل على توفير بيئة عمل آمنهة للمهوظفين ،وتهوفر الشهركة خهدمات صهحية مناسهبة
عن طريق( :التامين الصحي ،عمل فحوصات دوريه للعاملين ،)...وتحر

إدارة الشركة على

تقديم إجازات مدفوعة األجر ألسباب مختلفة (إجازة أبوة ،إجازة حج).
وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة انه بضرورة اهتمام منظمات األعمال برأس المال البشري وتنميته،
وذلههك مههن خههالل تحقيههق رواتههب وأجههور مجزيههة ،فههر

للترقيههة ،وتههدريب وتطههوير مسههتمر وخههدمات

ص ههحية مناس ههبة ،واج ههازات مدفوع ههة األج ههر ...حي ههث إن االهتم ههام بتل ههك الوس ههائل ت ههودي إل ههى رض هها
وبالتالي فانه كلما ارتفع مستوى الرضا وفاق توقعات الموظهع يخلهق لديهة شهعور بالرضها والعطها
ويرتفع مستوى األدا واالنتما ويزيد من الوال ويقلل دوران العمل ويحقق العدالة الوظيفيهة ،ويعهزز
اسهتدامة طويلهة األمهد للعمهل حيهث تتفهق ههذه النتيجهة مهع د ارسهة ) (Abuznaid, 2016إن التهزام
الشهركات بأخالقيهات العمههل والمسهوولية االجتماعيههة علهى خلههق بيئهة عمههل صهحية وآمنهة ،ويزيهد مههن
الكفها ة واألدا للمههوظفين ،ويعمههل علهى تحفيههز بقهها المهوظفين فههي الشههركة وأيضها اتفقههت مههع د ارسههة
(علي )1026 ،التي بينت وجود عالقة ايجابية بين المسوولية االجتماعية ورضا العاملين.
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 .3إن الشركة تساهم في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل مثل م اركهز الترفيهه واألنديهة
الرياضية ،وتقهوم الشهركة بتنظهيم دورات تدريبيهة للعهاملين لرفهع قهدراتهم وكفها اتهم ،وتقهوم بمهني
مكافآت لألشخا

المبدعين والمتميزين.

حيث تفسر الباحثة بأنه عند التزام الشركة بتطبيق المسوولية االجتماعية تجاه العاملين خهارج نطهاق
العمل مثل مراكز الترفيه أو داخل نطاق العمل مهن خهالل دورات تدريبيهة يزيهد مهن قهدراتهم ،ويحسهن
مهارتهم ويساعدهم على إنجاز العمل بأقل وقت وجهد ،وتعزيهز قهدراتهم علهى التكيهع مهع المتغيهرات
الجديدة في عالم األعمال وثورة االتصال والمعلومات وينعكس ذلك على أرباح الشركة ،حيث اتفقت
هههذه النتيجههة مههع د ارسههة (القاضــي )1026 ،بهأن التهزام الشههركة بتطبيههق المسههوولية االجتماعيههة تجههاه
العههاملين وتههوفير البهرامج التدريبيهة الالزمههة يعههود بههالنفع علههى العههاملين ويههنعكس علههى إربههاح الشههركة،
واتفقت ايضا مع دراسة (موسى )1026 ،من خالل العمل على تبني مفهوم المسوولية االجتماعيهة
بأبعدها االجتماعية األساسية ،ضرورة توعية اشدارة العليا في الشركات بأهمية عمليتي التعلم والنمو
من خالل تدريب وتطوير العاملين.
 5.3.2 .1الســؤال الفرعــي الثــاني :مــا واقــع تطبيقــات المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة
االتصاالت الفلسطينية تجاه المجتمع؟
 .1تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسوولية االجتماعية تجاه المجتمع.
 .2تههتم الشهركة بإقامهة عالقهات طيبهة مهع موسسهات المجتمهع المحلهي ،وتسهاهم إدارة الشهركة فهي
دعم األنشطة االجتماعية في المجتمع المحلي.
تفسر الباحثة ذلك بأن أنشطة المجتمع المحلهي المختلفهة تمكهن المسهاهمة فهي زيهادة المبيعهات ،أحهد
األنشطة الحديثة التي القت قبوال واسعا بين المنظمات هي قيام الشركات بتمويل العديد من
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األنشههطة الثقافيههة والرياضههية والفنيههة واالجتماعيههة التههي يقههوم بههها المجتمههع المحلههي ،والهههدع مههن ذلههك
هو ترويج اسم المنظمة ،خاصة إذا كانت هذا األنشطة مذاعة تلفزيونيا ،واعطا صورة ذهنية طيبة
للجمههاهير عههن إسهههامات الشههركة فههي أنشههطة المجتمههع ،ممهها يههودي فههي النهايههة إلههى زيههادة مبيعههات
الشركة ،وتعتبر الصورة الذهنية للمنظمهة مهن أحسهن الموشهرات عهن نجهاح المنظمهة أو فشهلها ،ألنهها
مقيههاس لقههدرة اشدارة علههى تحقيههق مسههئولياتها االجتماعيههة تجههاه المجتمههع ،حيههث اتفقههت مههع دراسةةة
) (Katavic, 2014التههي بينهت توافهق األهههداع االسهتراتجية للشههركة مهع أهههداع المجتمهع المحلههي
الههذي يحقههق نوع ها مههن الت هوازن بههين القيمههة االقتصههادية وتوقعههات المجتمههع المحلههي ،كمهها أن تحقيههق
المنفعههة المتبادلههة مههع أصههحاب المصههالي يمكههن أن يحسههن مههن سههمعة الشههركة ويسهههم فههي الحصههول
على التمويل الالزم.
 .3ان إدارة الشركة تقوم بتقهديم المسهاعدات والمهني التعليميهة شفهراد المجتمهع وفهر

العمهل للحهد

من البطالة ،وترعى وتوظع أفرادا من ذوي االحتياجات الخاصة.
وتفسههر الباحثههة إن اهتمههام الشههركة بكههل وسههيلة ممكنههة فههي رف هع المسههتوى الحيههاتي ألف هراد المجتمههع،
كتقه ههديم المه ههني وفه ههر

العمه ههل والقيه ههام بالد ارسه ههات واألبحه ههاث لمعالجه ههة مشه ههاكل المجتمه ههع ،واشيمه ههان

بالمسههئولية االجتماعيههة التههي يتضههمن م ارعههاة الصههالي العههام ،ووضههعه فههي المقههام األول مههن ق ه اررات
الموسسههة وتختلههع هههذه النتيجههة مههع د ارسههة (النعيمــي )1211،حي هث هههدفت للتعههرع علههى بيههان اثههر
اشنفاق على المسوولية االجتماعية على تكلفة رأس المهال حيهث تبهين وجهود عالقهة سهالبة بهين حجهم
اشنفهاق الكلهي واشفصهاح عهن المسهوولية االجتماعيهة وتكلفهة رأس المهال ،بسهبب عهدم وجهود اثهر ذو
دالله إحصائية لإلنفاق على المجتمع يعزى إلى ضالة المبالد المنفقة عليها.
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 .4إدارة الشركة تساهم في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل بهرامج معينهة ،وتسهاهم فهي دعهم
البنيهة التحتيهة للمجتمهع )تبلهيط الطهرق ،وبنها مهدارس ،ومنتزههات ) ..و وتهدعم الجامعهات
وكليات المجتمع المحلية (بتجهيز مختبرات ،وقاعات حاسوب(. ...
حيهث تفسههر الباحثههة ههذه النتيجههة أن مسههاهمة الشههركة فهي دعههم البنيههة التحتيهة للمجتمههع مههن األنشههطة
التههي توكههد الشههركة مههن خاللههها انتسههابها إلههى المجتمههع وتفاعلههها مههع أف هراده وموسسههاته ،وهههي ثقافههة
تنظيمية جيدة تحقق النمو والتطور في المجتمع.
حيههث اتفقههت هههذه النتههائج مههع د ارسههة دراســة(عطا اهلل و الفليــت )1026 ،التههي هههدفت التعههرع إلههى
مدى التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بالمسوولية االجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني ،باشضافة
إلى معرفة أوجه المسئولية االجتماعية التي تقدمها الموسسة المصرفية الفلسطينية حيث يوجد توافق
بين المسئولية االجتماعية التنموية للموسسة المصرفية الفلسطينية وبين أههداع المجتمهع الفلسهطيني
وقيمته.
 5.3.2 .3الســـؤال الفرعـــي الثالـــث :مـــا واقـــع تطبيقـــات المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مجموعـــة
االتصاالت الفلسطينية اتجاه الزبائن؟
 .1تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسوولية االجتماعية اتجاه الزبائن.
 .2توفر الشركة خدمات إلكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريع ،و تقوم إدارة الشهركة
بتوفير خدمات بجودة عالية ،وتعمل أيضا على توصيل الخدمات إلى الزبائن.
وتفسههر الباحثههة هههذه النتيجههة بههأن الشههركة تسههعى بشههكل مسههتمر لتطههوير وتحسههين خههدماتها المقدمههة
للزبههائن ،والعمههل علههى تقههديم خههدمات جديههدة تفههوق توقعاتههه ،حيههث إن (الزبههون) يتواصههل مههع مههزود
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الخههدمات الههذي يقههدم خههدمات نوعيههة جديههدة ،وذات قيمههة إضههافية ممهها يعطههي انطباعهها لههدى (الزبههائن)
عن الخدمات الجديدة المقدمة وجودة الخدمات المقدمة بصوره كلية.
 .3تعمهل إدارة الشهركة علهى د ارسهة احتياجهات الزبهائن وتهوفير الخهدمات بأسهعار مناسهبة للزبهائن،
ودراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتها ،ويتم الرد عهن تسهاوالت الزبهائن بسهرعة دون
تأخير ،واشعالن لهم بكل صدق وأمانة ،باشضافة إلهى تقهديم إرشهادات واضهحة بشهأن اسهتخدام
المنتج ،وبتقديم إرشهادات علهى اسهتخدام خهدماتها وتوضهي الشهركة لزبائنهها شهروط الخدمهة قبهل
تقديمها وتقوم إدارة الشركة بعمل حمالت إعالنية وترويجية ذات مصداقية عن خدماتها ،ويتم
الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون تأخير.
حيث تفسر الباحثة هذه النتائج أن (الزبهون) لهه أهميهة كبيهرة لكهل المنظمهات ،فعنهدما توجهه اهتمامهها
بتسههاوالت واقت ارحههات وشههكاوي الزبههائن لتلبههي احتياجههاتهم ورغبههاتهم ،فهههي تقههوم بتقههديم خدمههة متمي هزة
(للزبون) وتوفر له المنفعة التهي ينشهدها ،وتحهر

بشهكل مسهتمر بعمهل حمهالت إعالنيهة وترويجيهة

ذات مصداقية عن خدماتها ،يكهون ههدفها تكهوين صهورة وسهمعة حسهنة أمهام زبائنهها ،وتكهون صهادقة
لتعامالتها جميعها لتزيد من ثقة الزبون ووالئه ،وكذلك توفير اشمكانيات الالزمة كافة لتحقيق الهدع
األساسههي ،وهههو تقههديم خدمههة متميهزة للزبههون حيههث اتفقههت مههع د ارسههة (محمــد )1025،التههي بينههت أن
ثر إيجابيا جزئي للمسوولية االجتماعية على وال العمال .
هناك أ ا
 5.3.2 .1الســـؤال الفرعـــي الرابـــع :مـــا واقـــع تطبيقـــات المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي مجموعـــة
االتصاالت الفلسطينية تجاه البيئة؟
 .1تبين ارتفاع درجة تبني مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسوولية االجتماعية تجاه البيئة.
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 .2كمها تبهين أن شهركات المجموعهة تقهوم بهإج ار ات الوقايهة مهن التلهوث للبيئهة ،وتتبنهى سياسهات
صهديقة للبيئهة ،وتختهار الطريقهة المناسهبة للهتخل

مهن المخلفهات الصهناعية ،بحيهث ال تهوذي

البيئهة المحيطهة ،مثهل( :إعهادة التهدوير ،تعبئهة المحهابر بهدال مهن رميهها ،وشه ار محهابر جديهدة)،
وتتقيد المنشأة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئة.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن مجاالت المسوولية االجتماعية مكملة بعضها بعضا ،حيث تعتبر
البيئههة الجههز الحيههوي للمحافظههة علههى حقههوق اشنسههان ،فنظافههة البيئههة هههي ضههمان لصههحة اشنسههان
وحياته ،وقيام الشركات بحماية هذا الجز يعني تقهديم خهدمات متعهددة المجهاالت وتبنيهها سياسهات
صديقة للبيئة هو واجب اجتماعي تجاه المجتمهع ببسهاطة ،ألن الشهركة تتشهارك البيئهة مهع محيطهها
وتعطيههها ميهزة تنافسههية مههع الشههركات العاملههة فههي نفههس القطههاع ،حيههث اتفقههت مههع د ارسههة (الجعبــري،
 )1026به ه ههأن الشه ه ههركة تلته ه ههزم بتطبيه ه ههق المسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة بشه ه ههكل كبيه ه ههر (تجه ه ههاه العه ه ههاملين،
والمس ههتهلكين ،والمجتم ههع ،والبيئ ههة) ،وتخت ههار الطريق ههة المناس ههبة لل ههتخل

م ههن المخلف ههات الص ههناعية

بحيث ال توذي البيئة وعدم اشضرار بها ،تحسن صورتها أمام المجتمع.
 .5تطبهق الشهركة التشهريعات والقهوانين البيئيهة ذات العالقهة بمحطهات التوسهعة ،و تحهر

إدارة

الشركة على رفع الوعي البيئي لدى الموظفين من خالل تنفيذ العديهد مهن المشهاريع والفعاليهات
المتنوعهة ،وتحهر

إدارة الشهركة علهى أن تكهون علهى د اريهة فهي الحهوادث والكهوارث البيئيهة

المختلفة لتجنبها.
وتفسه ههر الباحثه ههة هه ههذه النتيجه ههة به ههأن الشه ههركة عمله ههت عله ههى نشه ههر التوعيه ههة البيئيه ههة به ههين المه ههوظفين
والمشههتركين وجميههع أف هراد المجتمههع مههن خههالل ب هرامج إدارة بيئيههة هادفههة ومدروسههة ،بنهها علههى تقيههيم
المخههاطر والفههر

الموجههودة ضههمن منظومههة العمههل اليوميههة وادارتههها ،ضههمن خطههط عمههل طويلههة
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األمد وقصيرة األمد للحد من الملوثات البيئة واألخطهار التهي لهها تهأثير علهى البيئهة والهتخل

منهها

أو اسههتبدالها حيثمهها أمكههن ،وانطالقهها مههن االهتمههام الكبيههر الههذي توليههه الشههركة بالبيئههة والت هزام اشدارة
العليا بالحفاظ على البيئة ،فقهد أخهذت الشهركة علهى عاتقهها مسهوولية الحفهاظ علهى البيئهة فهي جميهع
أنشههطتها .اتفقههت هههذه النتيجههة مههع د ارسههة (القاضــي )1026 ،التههي بينههت أن الشههركة تلتههزم بدرجهة
مرتفعه ههه بالمسه ههوولية االجتماعيه ههة تجه ههاه كه ههل مه ههن( :العه ههاملين ،والمجتمه ههع ،والبيئه ههة ،والمسه ههتهلكين،
والموردين(.

كما تبين أن مستوى تطبيق المسوولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية_ كما يراها
العاملون في اشدارة العليا كان عاليا ،وقد جا في مقدمتها تطبيق المسوولية االجتماعية تجاه
الزبائن ،تاله تطبيق المسوولية االجتماعية تجاه العاملين ،فتطبيق المسوولية االجتماعية تجاه
أخير تطبيق المسوولية االجتماعية تجاه البيئة.
المجتمع ،و ا

 1.1نتائج المقابالت
قامههت الباحثههة بههإج ار مقههابالت مههع القههائمين علههى المسههوولية االجتماعيههة متمثلههة فههي نائههب ال هرئيس
التنفي ههذي لمجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية ،وم ههدير دائه هرة المس ههوولية االجتماعي ههة ف ههي المجموع ههة،
والمستفيدين من تطبيقات المسوولية االجتماعية في محافظة الخليل.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل تحليل المقابالت:
 .1إن األه ه ههداع العام ه ههة لص ه ههندوق المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة تتمث ه ههل ف ه ههي االس ه ههتثمار ف ه ههي اشنس ه ههان
الفلسههطيني ،ودعههم األشههخا

ذوي االحتياجههات الخاصههة ،ودعههم القطههاع الصههحي ،ويعههد هههذا

القطاع حيويا بالنهوه بصحة اشنسان الفلسطيني.
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 .2إن المجاالت التي تشهملها تطبيقهات المسهوولية االجتماعيهة ،تتمثهل فهي :الجوانهب اشنسهانية،
واالجتماعية ،والثقافية ،والصحية ،وتمكين المرأة ،ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.
 .3إن مجموع ههة االتص ههاالت الفلس ههطينية تواج ههه العدي ههد م ههن التح ههديات ف ههي تطبي ههق المس ههوولية
االجتماعية تم ذكرها سابقا.
 .1إن جميههع الجهههات المسههتفيدة قههد مضههى علههى تعههاملهم مههع مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية
أكثر من  17سنوات.
 .3إن المستفيدين اختاروا المجموعة بصفتها شريكا استراتيجيا وداعما دائما.
 .8تبههين وجههود تطههابق تههام بههين إجابههة المههديرين والجهههات المسههتفيدة بخصههو

الحصههول علههى

خ ه ههدمات المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة ،بتق ه ههديم طل ه ههب م ه ههن خ ه ههالل موق ه ههع مجموع ه ههة االتص ه ههاالت
اشلكترونههي ،ومههن ثههم يههتم د ارسههة الطلههب :الموافقههة عليههه أو رفضههه ،أو مههن خههالل الزيههارات
الميدانية للمجموعة.
 .0أكدت الجهات المستفيدة أن مجوعة االتصاالت ساهمت في العديد من تطبيقات المسوولية
االجتماعية.
 .6أكههدت الجهههات المسههتفيدة تلبيههة االحتياجههات مههن خههالل التهزام المجموعههة باالتفاقيههات المبرمههة
من بداية تقديم الخدمة ،وفي إثنا التنفيهذ وبعهده ،حيهث تقهوم بتطبيهق االتفاقيهات كلهها بشهكل
كامهل فههي إطهار المصههلحة العامهة ،وان وجههد أي اخهتالع يههتم إيجهاد الحلههول لهه بشههكل سهريع
وسلس.
 .6اختلفت التوصيات من الجهات المستفيدة ،وتشابهت أحيانا حسب احتياجاتهم.
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 5.5التوصيات
بنهها علههى نتههائج الد ارسههة توصههلت الباحثههة إلههى مجموعههة مههن التوصههيات ،وقههد ارعههت فههي تصههنيع
التوصيات إلى ثالثة محاور ،وذلك على النحو ااتي:
 5.5.1توصيات إلى مجموعة االتصاالت الفلسطينية:
 .1العمههل علههى تنظههيم نههدوات واصههدار منشههورات حههول دور مجوعههة االتصههاالت الفلسههطينية فههي
خدمههة المجتمههع المحلههي ،لتوعيههة أبنهها المجتمههع بأهميههة المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة
االتصاالت ،ودورها في تنمية وتطوير المجتمع.
 .2ضههرورة عقههد مههوتمرات وورش عمههل فههي الجامعههات الفلسههطينية ،وعقههد أيههام د ارسههية فههي أهميههه
المسوولية االجتماعية ودورها لمجموعة االتصاالت الفلسطينية في خدمة المجتمع خاصة عند
الجهات المستفيدة.
 .3التركيز على مشاريع البنية التحتية ذات الفائدة طويلة األمد ودعمها بشكل مستمر ،لما يعهاني
ثر تنمويا مستداما.
منه المجتمع الفلسطيني من ضعع البنية التحتية ،وتحسينها يعكس أ ا
 .1أن يكههون هنههاك متابعههة وتقيههيم ألثههر الخدمههة التههي قههدمتها مجموعههة االتصههاالت الفلسههطينية مههن
تطبيقات المسوولية االجتماعية.
 .3ضه ههرورة قيه ههام مجموعه ههة االتصه ههاالت الفلسه ههطينية بزيه ههادة ب ه هرامج اله ههدعم الته ههي تنفه ههرد فه ههي بنه هها
الموسسات.
 .8توسيع أنشطة المسوولية االجتماعية على القرى والمناطق المهمشة.
 .0توظيع نسبة أكبر من ذوي االحتياجات الخاصة.
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 .6تحديد موازنات للمسوولية االجتماعية"للتدخل السريع" خاصة عند حدوث أزمات أو مخاطر أو
كوارث طبيعة وحروب.
 .6تخصي

موازنات لدعم البحث العلمي في الجامعات ،وتخصهي

جهوائز للبهاحثين واألبحهاث

التطبيقية ذات النتائج القيمة.
 .17التركيههز علههى البحههث العلمههي النههوعي الههذي يسههتهدع احتياجههات ومشههكالت المجتمههع ،مههن
خالل التشبيك مع الم اركهز والموسسهات البحثيهة فهي المجتمهع ،واالسهتفادة مهن األبحهاث العلميهة
التي تنتجها الجامعة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع .
 .11دعههم مههوتمرات علميههة وتنظيمههها لبحههث دور المسههوولية االجتماعيههة وأبعادههها ،ووضههع رويههة
تكاملية للموسسات بحيث تكون شبكة كاملهة مهن المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات ومنظمهات
األعمال.
 .12مضه ههاعفة االهتمه ههام مه ههن قبه ههل مجموعه ههة االتصه ههاالت الفلسه ههطينية بزيه ههادة نسه ههبة المسه ههوولية
االجتماعية من األرباح السنوية ،كلما سمحت بذلك الميزانية لتعم الفائدة لها وللمجتمع.
 5.5.1توصيات للجهات الحكومية:
 .1سن القوانين لتحفيز الشركات للمساهمة في المسوولية االجتماعية.
 .2أن يكه ههون للحكومه ههة دور فعه ههال وممارسه ههات إيجابيه ههة فعال ه هة تجه ههاه الشه ههركات الته ههي تتبن ه ههى
المسوولية االجتماعية ،من خالل تشهريعات أو إجه ار ات ،مثهل :إعفائهها مهن الضهرائب ،أو
غيرها من التسهيالت مقابل مساهمتها االجتماعية.
 .3أن يك ههون للحكوم ههة دور ف ههي تعم ههيم م ههني جه هوائز للتمي ههز ف ههي أدا المس ههوولية االجتماعي ههة،
شذكا التنافسية بين الشركات في تحقيق ،وتوسعة نطاقات المسوولية االجتماعية.
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 .1ض ههرورة اهتم ههام وس ههائل اشع ههالم بالتوعي ههة ،بنش ههر ثقاف ههة المس ههوولية االجتماعي ههة ومبادئه هها
الصههحيحة ،والمجههاالت المرتبطههة بههها ،والعائههد علههى كههل مههن المنشههآت الموديههة لههها وعلههى
المجتمع.
 .3تفعيل دور اشعالم في نشر المسوولية االجتماعية لدى موسسهات القطهاع الخها

 ،وذلهك

باشعالن عهن الجههود االجتماعيهة التهي تبهذلها أي موسسهة مهن موسسهات القطهاع الخها
الفلسطيني ،وذلك من أجل خلق نوع مهن المنافسهة بهين ههذه الموسسهات لتحقيهق أكبهر قهدر
من المنفعة للمجتمع.
 .8ضههرورة اهتمههام وسههائل اشعههالم بالتغطيههة اشعالميههة الجيههدة ،المههوتمرات والنههدوات والههورش
والمبادرات الهادفة إلهى نشهر ثقافهة المسهوولية االجتماعيهة للموسسهات ومبادئهها الصهحيحة،
والمجاالت المرتبطة بها لتكون حاف از لموسسات القطاع الخا

.

 5.5.3توصيات بحثيه مستقبلية:
 .1د ارس ه ههة أبع ه ههاد المسه ه هوولية االجتماعي ه ههة م ه ههن ناحي ه ههة البع ه ههد الخي ه ههري ،والبع ه ههد الق ه ههانوني ،والبع ه ههد
االقتصادي ،والبعد األخالقي في مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

 .2دراسة واقع المسوولية االجتماعية في شركات منافسة.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
 -سورة طه ،آية (.)221

أوال :المراجع العربية:
أ -الكتب والمجالت

 .1األسرج ،حسين ( .)2711تفعيل دور المسوولية االجتماعية للشهركات فهي التنميهة االقتصهادية
واالجتماعيههة فههي الههدول العربيههة ،ورقههة عمههل ،أكتههوبر  ،2011اشنترنههت .تههم االسههترداد مههن-
.http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34422/

 .2األس ههرج ،حس ههين ( .)2717المس ههوولية االجتماعي ههة للش ههركات ،مجل ههة جس ههر التنمي ههة ،سلس ههلة
دورية تعني بقضايا التنمية فهي الهدول العربيهة ،تصهدر عهن المعههد العربهي للتخطهيط بالكويهت،
العدد ،67الكويت.
 .3األسرج ،حسين ( .)2711المسوولية االجتماعية للقطاع الخا

ودورها في التنمية المستدامة

في المملكة العربية السعودية  .تم االسترداد من.https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54977
 .1األسههمري ،مشههبب (".)2711التنظيمههات الصههناعية السههعودية وب هرامج المسههئولية االجتماعيههة-

د ارسههة تطبيقيههة لعينههة مههن التنظيمههات الصههناعية بمدينههة جههدة" ،مجلههة الشههرق األوسههط" (مركههز
بحوث الشرق األوسط بجامعة عين شمس)،العدد ( ،)33الجز الثاني ،مصر.
 .3االغها ،وفيهق ،عليهان ،فتحهي ( )2718قيهاس مهدى تبنهي المسهوولية االجتماعيهة لهدى الشهركات

المساهمة العامة :دراسة حالة على الشركات الدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليهة ،د ارسهة
مقدمههة للمههوتمر العلمههي األول لكليههة إدارة المههال واألعمههال ،المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات
القطاع الخا

وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني.
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 .8الباوي ،عبد الرضا ،سعيد ،سنا ( .)2717الدور االستراتيجي للمسوولية االجتماعيهة الشهاملة
ف ههي تحقي ههق الميه هزة التنافس ههية المس ههتدامة :د ارس ههة حال ههة ف ههي الش ههركة العام ههة لص ههناعة األس ههمدة
الجنوبية .مجلة اشدارة واالقتصاد ،العدد الثالث والثمانون.
 .0البكههري ،ثههامر ( " .)2778التسههويق أسههس ومفههاهيم معاص هرة" ،دار اليههازوري للنشههر والتوزيههع،
عمان ،األردن.
 .6الحموري ،صالي ،المعايطة ،روال (.)2713المسوولية المجتمعية للموسسات ،الطبعهة األولهى،
دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .6الحههوري ،فههالي ،الزيههدات ،ممههدوح ،عبابن هة ،هايههل (" .)2711إدارة الصههورة الذهنيههة للمنظمههات
األردنية في إطار واقهع المسهئولية االجتماعيهة-د ارسهة ميدانيهة فهي شهركات االتصهاالت الخلويهة
األردنية" ،مجلة بحوث ودراسات ،مجلد (،)3العدد (.)121
 .17الخشه ههروم ،محمه ههد ،عبيه ههدو ،أمي ه هرة (". )2712تبنه ههي المسه ههئولية االجتماعيه ههة فه ههي الشه ههركات

الص ه ههناعية العامل ه ههة ف ه ههي مدين ه ههة حل ه ههب :د ارس ه ههة ميداني ه ههة لعين ه ههة م ه ههن الم ه ههديرين" ،مجل ه ههة تنمي ه ههة
الرافدين،مجلد ( ،)31العدد ( .)176جامعة الموصل ،العراق.
 .11الزيههود ،عبههد الناصههر( .)2713المسههوولية االجتماعيههة للبنههوك العاملههة فههي األردن(-2776
 .)2717مجلة العلوم اشدارية ،المجلد  ،17العدد .2713 ،1
 .12الصههيرفي ،محمههد ( .)2778بحههوث إداريههة محكمههة ،2دار الوفهها للطباعههة ،الطبعههة األولههى،
اشسكندرية.
 .13الصيرفي ،محمد ( )2776المسوولية االجتماعية لإلدارة ،ط ،1دار الوفا للطباعة والنشر،
اشسكندرية،

.167
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 .11الطراونه ههة ،خاله ههد عطه ههاهلل ،وأبه ههو جليه ههل ،محمه ههد منصه ههور(".)2713أثه ههر أخالقيه ههات األعمه ههال
والمسههوولية االجتماعيههة فههي تحقيههق المي هزة التنافسههية -د ارسههة ميدانيههة فههي الشههركات الصههناعية
المدرجههة فههي سههوق عمههان المههالي" ،المههوتمر الههدولي الثههاني لكليههة إدارة األعمههال بجامعههة موتههة،
األردن ،الفر

اشدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية للفترة من  23-23نيسان.

 .13الغالبي ،طاهر ( .)2773المسوولية االجتماعية وأخالقيات األعمهال والمجتمهع ،عمهان،دار
وائل للنشر صفحة (.)10

 .18الغههالبي ،طههاهر ،العههامري ،صههالي (" .)2717المسههوولية االجتماعيههة وأخالقيههات األعم ههال
والمجتمع" .دار وائل للنشر ،األردن.
 .10الغمري ،أبو عاصم ( .)1666المسند الجامع ،جز .2
 .16الفههرح ،عبههد الههرزاق ،الهنههداوي ،ريههاه ( .)2711مههدى اشفصههاح عههن عناصههر المسههوولية
االجتماعية للشهركات المسهاهمة العامهة :د ارسهة حالهة الشهركات الصهناعية المدرجهة فهي بورصهة
عمههان لعههامي  2770و ،2776المجلههة األردنيههة فههي إدارة األعمههال ،مجلههد ( ،)0العههدد (،)2
عمان.
 .16القريوتي موسى واخرون ( .)2711دور المسوولية االجتماعية فهي تحقيهق الميهزة التنافسهية:
دراسة حالة في شركة زين لالتصاالت الخلوية.مجلة العلوم اشدارية.)1( 11 ،

 .27النعههيم ،عبههد اهلل العلههي (2717م) .دور القطههاعين العههام والخهها

والجمعيههات الخيريههة فههي

تفعيل المسوولية االجتماعية ،نماذج من المملكة العربية السعودية ،ط  ،1الرياه.
 .21ابن مسعود ،نصر الدين ،محمد ،كنوش ( .)2712واقع أهمية وقيمة المسوولية االجتماعية

فههي الموسسههة االقتص ههادية م ههع د ارس ههة اسههتطالعية عل ههى إح ههدى الموسس ههات الوطني ههة ،الملتق ههى
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الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسوولية االجتماعية ،المجلد(،)2العدد(،)1

،13:

جامعة بشار.
 .22أبو النصر ،مدحت ( .)2713المسوولية االجتماعية والمنظمات ،المجموعة العربية للنشر،
الطبعة األولى ،القاهرة.

 .23أبه ههو جه ههامع ،نسه ههيم ،وافه ههي ،زكريه هها ( .)2718دور البنه ههوك فه ههي فلسه ههطين به ههإث ار المسه ههوولية
المجتمعية وانعكاسها على أدائها المالي .جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .21أمينة ،شباح ( .)2776واقع واهمية المسوولية االجتماعية في الموسسة االقتصادية .رسالة
ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
 .23أنور ،نو ار ( .)2717المسوولية االجتماعية للشهركات فهي ظهل األزمهة االقتصهادية العالميهة،
دراسة تطبيقية ،مسابقة األبحاث السنوية ،عمان ،األردن.
 .28ب ههوبكر ،محم ههد الحس ههن ( .)2711دور المس ههوولية االجتماعي ههة ف هي تحس ههين أدا المنظم ههة-
دراسة حالة لموسسة نفطال .جامعة محمد خيضر -بسكرة.

 .20حلههس ،ارئههد ( .)2718دور المسههوولية االجتماعيههة لموسسههات القطههاع الخهها

فههي التنميههة

االقتصادية في فلسطين .غزة :مركز التخطيط الفلسطيني.

 .26دادن ،عب ههد الغف ههور ،رش ههيد ،حفص ههي ( .)2712الموسس ههة ب ههين تحقي ههق التنافس ههية ومح ههددات
المسوولية االجتماعية والبيئة ،جامعة الوادي ،وجامعة غرادية ،الجزائر ،صفحة .176
 .26زغ ههب ،أحم ههد ( .)2711دور القط ههاع الخ هها

الفلس ههطيني ف ههي تعزي ههز مب ههادرات المس ههوولية

المجتمعيههة ،ورق ههة عم ههل مقدم ههة إل ههى مههوتمر المس ههوولية المجتمعي ههة ،جامع ههة الق ههدس المفتوح ههة،
نابلس ،الذي عقد بتاري  26سبتمبر .2011
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 .37سه ههويدان ،نظه ههام ،حه ههداد ،شه ههفيق ( .)2778التسه ههويق مفه ههاهيم معاص ه هرة ،دار الحامه ههد للنشه ههر
والتوزيع ،األردن،

.60-61

 .31شههاهين ،ياسههر ( .)2776البعههد البيئههي للمسههوولية االجتماعيههة للقطههاع الخهها

الفلسههطيني.

الموتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية.
 .32ش هههاب ،موس ههى (" .)2770وح ههدة متض ههمنة لقض ههايا  S.T.S.Eف ههي محت ههوى م ههنهج العل ههوم
للسع التاسع وأثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات" .رسالة ماجسهتير ،كليهة
التربية -الدراسات العليا ،الجامعة اشسالمية ،غزة.
 .33صبحي ،وائل( .)2776اشدارة اشستراتجية ،دار وائل للنشر ،الطبعة الثانية ،القاهرة.
 .31صه هههيب ،خبابه ههة ،عبه ههد اهلل ،خبابه ههة ( .)2712المسه ههوولية المجتمعيه ههة للموسسه ههات الصه ههغيرة
والمتوسههطة .الملتقههى الههدولي الثالههث ،منظمههات االعمههال والمسههوولية االجتماعيههة .جامعههة بشههار
الجزائر.
 .33ض ههيافي ،نه هوال ( .)2717المس ههوولية االجتماعي ههة للموسس ههة والمه هوارد البشه هرية .كلي ههة العل ههوم
االقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد .الجزائر.
 .38عبهاس ،منهال ( .)2711المسهوولية االجتماعيهة بهين الشهراكة وآفهاق التميهة (المجلههد  .)1دار
المعرفة الجامعية.

 .30عبد القادر ،بابا ،مقدم ،وهيبة ( .)2717المسوولية االجتماعية ميزة استراتجيه خالقه للقيمة
(دراسة حاله شركه سونا طراك).

 .36عجه ههيالت ،ف ه ههارس ( .)2712المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة ف ه ههي العالق ه ههات العام ه ههة ف ه ههي ش ه ههركات
االتصاالت األردنية (دراسة حالة شركات االتصاالت األردنية).
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 .36عطهها اهلل ،سههمر ،الفليههت ،خلههود ( .)2718مههدى الت هزام القطههاع المص هرفي بههأدا مسههووليته
االجتماعية :دراسة تطبيقية على الموسسة المصرفية الفلسطينية-غزة.
 .17عهواد ،يوسههع ( .)2717دليههل المسههوولية االجتماعيههة للجامعههات ،جامعههة القههدس المفتوحههة،
رام اهلل/فلسطين .صفحة .21

 .11عيسهههى ،محمهههد ف ه هواد (.)2713المس ههوولية االجتماعي ههة للقط ههاع الخ هها

ف ههي مصه ههر ،و ازرة

التجارة مصر.

 .12غنيم ،رنا ( .)2713المسوولية االجتماعية للشركات بين تعظيم األرباح والتنميهة المسهتدامة
(المجلد  .)1اشسكندرية.
 .13فرح ههان ،ع ههال  ،الحس ههين ،حبي ههب ( .)2717فلس ههفة التس ههويق األخض ههر ،دار ص ههفا للنش ههر
والتوزيع ،عمان.

 .11فروانة ،حازم ،الديب ،سليمان ( .)2718دور الجودة في تعزيز أبعاد المسوولية االجتماعية
فهي موسسههات القطههاع الخها

فههي قطههاع غهزة" :د ارسههة حالههة (شهركة جهوال ،شههركة االتصههاالت

الفلسطينية ،بنك فلسطين).

 .13محههاد ،عريههوة ( .)2711دور األدا المتهوازن فههي قيههاس وتقيههيم األدا المسههتدام بالموسسههات
المتوسههطة للصههناعات الغذائيههة ،مههذكرة لنيههل شهههادة ماجسههتير ،كليههة العلههوم االقتصههادية وعلههوم
التيسير ،جامعة فرحات عباس سطيع .صفحة (.)33

 .18نههاجي ،عاملههة ( .)2711إدراك المسههتهلك الع ارقههي للمسههوولية االجتماعيههة للشههركات .مجلههة
كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ( ،)26صفحة .127

 .10هللو ،إسالم ( .)2713دور الجامعات الفلسطينية فهي خدمهة المجتمهع فهي ضهو مسهووليتها
االجتماعية من وجهة نظر أعضا الهيئة التدريسية" :دراسة حالة-جامعة األقصى".
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 .16وهيب ههة ،مق ههدم ( .)2711تقي ههيم م ههدى اس ههتجابة منظم ههات االعم ههال ف ههي الج ازئ ههر للمس ههوولية
االجتماعية .رسالة دكتوراه ،جامعة وهران ،الجزائر.

ب -الرسائل العلمية
 .1الجعبه ه ههري ،نهه ه هها ( .)2718المسه ه ههوولية االجتماعيه ه ههة فه ه ههي الشه ه ههركات العائليه ه ههة :اششه ه ههكاليات
والمقترحات .رسالة ماجستير ،كلية التمويل واشدارة ،جامعة الخليل ،الخليل
 .2الشريع ،سجود (.)2718تطبيقات المسوولية االجتماعية في بنك فلسطين وسبل تطويرهها.
رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة القدس ،القدس ،فلسطين.
 .3الطعامسة ،سالمة ( .)2713العالقهة بهين المسهوولية االجتماعيهة الداخليهة للشهركات وسهلوك
المواطنة التنظيمية :العادلة التنظيمية كمتغير متوسط ،دراسة ميدانية على شركات المناطق
الصناعية الموهلة في األردن .رسالة دكتو ارة ،كليهة الد ارسهات العليها ،جامعهة السهودان للعلهوم
والتكنولوجيا ،السودان.
 .1القاض ههي ،إيم ههان ( .)2718المس ههوولية االجتماعي ههة ف ههي الش ههركات الص ههناعية ف ههي محافظ ههة
الخليل .رسالة ماجستير ،كلية التمويل واشدارة ،جامعة الخليل ،الخليل.
.3

النعيمي ،فاتن ( .)2713المسوولية االجتماعية وأثرهها علهى تكلفهة رأس المهال فهي الشهركات
الص ههناعية المدرج ههة ف ههي بورص ههة عم ههان .رس ههالة ماجس ههتير .كلي ههة الد ارس ههات العلي هها ،جامع ههة
الزرقا  ،عمان.

 .8علههي ،محمههد(" )1026المسههوولية االجتماعيههة وأثرههها علههى رضهها العههاملين :د ارسههة تطبيقيههة
على مصرع االدخار والتنمية االجتماعيهة وبنهك الشهمال اشسهالمي .رسهالة ماجسهتير ،كليهة
الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
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 د ارسهة علهى:  أثر المسوولية االجتماعية للشركات على وال العمهال:)2713(  ناهد، محمد.0
 جامعه ههة، كليه ههة الد ارسه ههات العليه هها، رسه ههالة ماجسه ههتير.شه ههركات المنتجه ههات الغذائيه ههة السه ههودانية
. السودان،السودان للعلوم والتكنولوجيا
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قائمة المالحق
ترميز المقابالت
نموذج أسئلة المقابلة
نموذج أسئلة االستبانة
قائمة بأسماء المحكمين
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ملحق رقم ()2
ترميز المقابالت
الرقم

المقابلــة

1

المقابله ههة األوله ههى مه ههع نائه ههب المه ههدير التنفيه ههذي لمجموعه ههة االتصه ههاالت الفلسه ههطينية ومه ههدير دائ ه هرة

2

المقابلة الثالثة مع مدير المستشفى األهلي الدكتور يوسع التكروري.

1

المقابلة الرابعة مع بلدية الخليل األستاذ يحيى النتشه.

3

المقابلة الخامسة مع جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور امجد برهم.

8

المقابلة السادسة مع جامعة الخليل الدكتور موسى عجوه واألستاذ حكم الجعبري.

0

المقابلة السابعة مع جامعة القدس المفتوحة-منطقة الخليل التعليمية االستاذ عبد القادر الدراويش

المسوولية األستاذ رائد عواد األستاذ حنين حوسو.
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ملحق رقم ()2
نموذج أسئلة القابلة
صحيفة المقابلة

جامعـــة الخــليــــل

كليــــــــة الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي

برنامج إدارة اإلعمال

صحيفة المقابلة الشخصية

السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يشرفني أن أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث
العلمي ،حيث تقوم الباحثة بإج ار هذه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل ،والدراسة بعنوان:
وسبل تطويرها"
"تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُ
واذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه األداة ،توكد لكم بأنها ستعامل بسرية التامة ،ولن تستخدم إال
ألغراه البحث العلمي فقط .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الــبــاحثـــة:

غدير "مـحمد هشام" شاهين
إشراف الدكتور:

سمــير أبو زنيـــــد
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أســــئلة مقابلــــة الــــرئيس التنفيــــذي لمجموعــــة االتصــــاالت الفلســــطينية بخصــــوص المســــؤولية
االجتماعية؟
 .2ما هي استراتيجية صندوق المسؤولية االجتماعية
من ناحية:
 )1األهداع العامة لصندوق المسوولية االجتماعية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية؟
 )2ما مدى رضاك عن صندوق المسوولية االجتماعية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية؟
 )3هل لديكم رويا مستقبلية لتوسيع نطاق عمل برنامج المسوولية االجتماعية ؟

تشكر لكم الباحثة استعدادكم لإلجابة عن هذه األسـئلة رغـم انشـغالكم ،وتعتـذر مـنكم لضـغطكم فـي
الوقت.
بارك اهلل فيكم وج ازكم اهلل كل خير
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ملحق رقم ()3
نموذج أسئلة القابلة
صحيفة المقابلة

جامعـــة الخــليــــل

كليــــــــة الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي
برنامج إدارة اإلعمال

صحيفة المقابلة الشخصية

السيد مدير العالقات العامة ومسؤول المسؤولية االجتماعية في
مجموعة االتصاالت الفلسطينية المحترم،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يشرفني أن أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث
العلمي ،حيث تقوم الباحثة بإج ار هذه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل ،والدراسة بعنوان:
وسبل تطويرها"
"تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُ
واذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه األداة ،توكد لكم بأن ستعامل بسرية التامة ،ولن تستخدم إال
ألغراه البحث العلمي فقط .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الــبــاحثـــة:

غدير "مـحمد هشام" شاهين
شرف الدكتور:
إ ا

سمــير أبو زنيـــــد
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 .1ما هي المجاالت التي تشملها تطبيقات المسوولية االجتماعية؟
 .2مها هههي المجههاالت األكثهر تركيه از ضههمن أنشهطة المسههوولية االجتماعيههة لهدى موسسههتكم ،مثههل
التعليم ،والصحة ،والشباب والرياضة....؟
 .3ما هي آليات تنفيذ برامج المسوولية االجتماعية؟
 .1هل تتم دراسة احتياجات القطاعات التي تقدم مجموعة االتصاالت الفلسطينية الخدمة لها؟
 .3مهها ه ههي التح ههديات الت ههي تواج ههه تطبيق ههات المس ههوولية االجتماعي ههة ف ههي مجموع ههة االتص ههاالت
الفلسطينية ؟
 .8هل هناك خطة لتطوير تطبيقات المسوولية االجتماعية ؟
 .0مه هها هه ههي المقترحه ههات الته ههي يمكه ههن الوصه ههول إليهه هها فه ههي سه ههبل تطه ههوير تطبيق ه هات المسه ههوولية
االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ؟

121

ملحق رقم ()1
نموذج أسئلة المقابلة
( المستفيدين من تطبيقات المسؤولية االجتماعية )
صحيفة المقابلة

جامعـــة الخــليــــل

كليــــــــة الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي
برنامج إدارة اإلعمال

صحيفة المقابلة الشخصية

السيد/ة الكريم/ة ،،، /

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يشرفني أن أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث
العلمي ،حيث تقوم الباحثة بإج ار هذه الدراسة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في جامعة الخليل ،والدراسة بعنوان:
وسبل تطويرها"
"تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُ
واذ تأمل الباحثة تقديركم ألهمية هذه األداة ،توكد لكم بأنها ستعامل بسرية التامة ،ولن تستخدم إال
ألغراه البحث العلمي فقط .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الــبــاحثـــة:

غدير "مـحمد هشام" شاهين
إشراف الدكتور:

سمــير أبو زنيـــــد
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أســــئلة مقابلــــة المســــتفيدين مــــن تطبيقــــات المســــؤولية االجتماعيــــة فــــي مجموعــــة االتصــــاالت
الفلسطينية؟
 .1منذ متى تتعامل الموسسة مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية ؟
 .2لماذا تم اختيار مجموعة االتصاالت الفلسطينية؟
 .3ما هي اشج ار ات المتبعة فهي مجموعهة االتصهاالت الفلسهطينية للحصهول علهى خهدمات
المسوولية االجتماعية؟
 .1هل ساهمت مجموعة االتصاالت الفلسطينية في المسوولية االجتماعية تجاه موسستكم،
وما هو نوع الخدمة؟
 .3ه ه ههل مس ه ههاهمات المس ه ههوولية االجتماعي ه ههة المقدم ه ههة م ه ههن المجموع ه ههة للجه ه ههات المس ه ههتفيدة
مشروطة أم غير مشروطة؟
 .6مه ههن وجهه ههك نظه ههرك كمسه ههتفيد مه ههن تطبيقه ههات المسه ههوولية االجتماعيه ههة هه ههل ته ههم تلبيه ههة كافه ههة
االحتياجات التي تقدمتم بها ،وكيع تقيم التجربة من مرحلة التقديم والتنفيذ وما بعد التنفيذ؟
 .0مهها هههي اقت ارحههاتكم لتطههوير تطبيقههات المسههوولية االجتماعيههة فههي مجموعههة االتصههاالت
الفلسطينية؟

تشكر لكم الباحثة استعدادكم لإلجابة على هذه األسئلة رغم انشـغالكم ،وتعتـذر مـنكم لضـغطكم فـي
الوقت.
بارك اهلل فيكم وج ازكم اهلل كل خير
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ملحق رقم ()5
االستبانة

جامعـــة الخــليــــل

كليــــــــة الدراســــــات العلـيـــــا والبحث العلمي
برنامج إدارة اإلعمال
أخي الكريم  /أختي الكريمة،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت
وسبل تطويرها "وقد تم تصميم هذه االستبانة من أجل تحقيق أهداع الدراسة ،وذلك
الفلسطينية ُ
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كليات الدراسات العليا في
جامعة الخليل.

أرجو من حضرتكم التعاون باشجابة عن الفقرات المرفقة بما يتال م مع وجهه نظركم ،علما بأن
البيانات ستحاط بالسرية التامة ،وستستخدم ألغراه البحث العلمي فقط .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الــبــاحثـــة:

غدير "مـحمد هشام" شاهين
إشراف الدكتور:

سمــير أبو زنيـــــد
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أوالً  :معلومات عامة
أرجو وضع عالمة

)

) داخل المربع المناسب لكم:

الرقم

المتغير

القياس

.2

الجنس

ذكر

.1

العمر

أقل من 30

.3

المؤهل العلمي

.1

القسم

.5

المسمى الوظيفي

.6

سنوات الخبرة

أنثى
10- 32
50- 12

 50فأكثر
بكالوريوس
دبلوم عالي

دراسات عليا
المــالية
التســويق

العناية بالزبائن

الموارد البشرية

اللوازم والتوريدات
المبيـــــــــــعات
أخـــــــــــرى

مـــدير

رئيس قسم
مشرف

أقل من 5
20-5

أكثر من 20سنوات
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ثانيا :مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية
أرجو اإلجابة بوضع إشارة داخل المربع المناسب لكم:
رقم

موافق

المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين

الفقرة

بشدة

1

تقوم إدارة الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين.

2

تلتزم إدارة الشركة بمني أجور ورواتب عادلة تتناسب مع حجم العمل المبذول.

3

تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبيه للعاملين لرفع قدراتهم وكفا اتهم.

1
3

تقوم إدارة الشركة على مني مكافآت لألشخا
تحر

موافق محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

المبدعين والمتميزين.

إدارة الشركة على تقديم إجازات مدفوعة األجر ألسباب مختلفة(إجازة

أبوة ،اجازة حج.)...
8

تساهم الشركة في برامج اجتماعية للعاملين خارج نطاق العمل مثل مراكز

0

توفر الشركة خدمات صحية مناسبة (عن طريق التامين الصحي ،عمل

الترفيه واألندية الرياضية.

فحوصات دورية للعاملين .)...
رقم

المسؤولية االجتماعية اتجاه الزبائن

الفقرة
6

موافق
بشدة

تعمل إدارة الشركة على دراسة احتياجات الزبائن.

6

تحر

إدارة الشركة على توفير الخدمات بأسعار مناسبة للزبائن.

17

تحر

إدارة الشركة على توصيل الخدمات إلى الزبائن في المناطق كافة.

11

تقوم إدارة الشركة بتوفير خدمات بجودة عالية.

12

تقوم إدارة الشركة بتقديم إرشادات على استخدام خدماتها.

13

تقوم إدارة الشركة بعمل حمالت إعالنية وترويجية ذات مصداقية عن خدماتها.

11

توضي الشركة لزبائنها شروط الخدمة قبل تقديمها.

13

يتم الرد عن تساوالت الزبائن بسرعة دون تأخير.

18

تجري الشركة دراسات دورية لقياس رضا الزبائن عن خدماتها.

10

توفر الشركة خدمات الكترونية تساعد على توصيل الخدمة بشكل سريع.
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موافق محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

رقم

المسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع

الفقرة
16

موافق
بشدة

موافق محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

تساهم إدارة الشركة في دعم البنية التحتية للمجتمع(تبليط الطرق ،بنا مدارس،
منتزهات .)..

16

تقوم الشركة بدعم الجامعات وكليات المجتمع المحلية (تجهيز مختبرات و
قاعات حاسوب.)...

27

تهتم الشركة بإقامة عالقات طيبة مع موسسات المجتمع المحلي.

21

تساهم إدارة الشركة في دعم األنشطة االجتماعية في المجتمع المحلي.

22

تساهم إدارة الشركة في التأهيل والتدريب المجتمعي من خالل برامج معينة.

23

ترعى إدارة الشركة وتوظع أفرادا من ذوي االحتياجات الخاصة.

21

توفر إدارة الشركة فر

23

تقوم إدارة الشركة بتقديم المساعدات والمني التعليمية شفراد المجتمع.

رقم

عمل للحد من البطالة.

موافق

المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة

الفقرة

بشدة

28

تقوم إدارة الشركة بإج ار ات الوقاية من التلوث للبيئة.

20

تتبنى الشركة سياسات صديقة للبيئة (إعاده التدوير ،تعبئة المحابر بدال من

موافق محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

رميها ،وش ار محابر جديدة )..
26
26

تقوم إدارة الشركة بتثقيع الجمهور بقضايا المحافظة على البيئة.
تحر

إدارة الشركة أن تكون على دراية في الحوادث والكوارث البيئية المختلفة

لتجنبها.
37

تحر

إدارة الشركة رفع الوعي البيئي لدى الموظفين من خالل تنفيذ العديد

من المشاريع والفعاليات المتنوعة.
31

تتقيد المنشاة بالقوانين واألنظمة الخاصة بالحفاظ على البيئة.

32

تطبق الشركة التشريعات والقوانين البيئية ذات العالقة بمحطات التوسعة.

33

تختار الشركة الطريقة المناسبة للتخل

من المخلفات الصناعية بحيث ال

توذي البيئة المحيطة.

تشكر لكم الباحثة استعدادكم لإلجابة على هذه األسئلة رغم انشغالكم ،وتعتذر منكم لضغطكم في الوقت.
بارك اهلل فيكم وج ازكم اهلل كل خير
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ملحق رقم ()6
قائمة أسماء محكمي االستبانة
أسماء محكمي االستبانة

مكان العمل

الرقم
.1

الدكتور أسامه شهوان

جامعة الخليل

.2

الدكتور بسام بنات

جامعة القدس -أبوديس

.3

الدكتور عدنان قباجة

جامعة فلسطين االهليه

.1

األستاذ عال زايد

جامعة القدس المفتوحة

.3

الدكتور عناد نواجعة

جامعة الخليل

.8

الدكتور محمد الجعبري

جامعة الخليل

.0

األستاذ محمود الطردة

جامعة الخليل

.6

األستاذ منذر علقم

جامعة الخليل

.6

الدكتور يحيى الرفاعي

جامعة الخليل
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ملحق رقم ()1

كتاب من جامعة الخليل إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت لتسهيل مهمة الباحثة في
جمع البيانات

129

ملحق رقم ()8
كتاب من جامعة الخليل إلى مدير دائرة المسؤولية االجتماعية االتصاالت لتسهيل مهمة الباحثة في
جمع البيانات

130

ملحق رقم ()9
كتاب من جامعة الخليل إلى مدير المستشفى األهلي لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات
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ملحق رقم ()20

كتاب من جامعة الخليل إلى بلدية الخليل لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات

132

ملحق رقم ()22

كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة بوليتكنك فلسطين لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات

133

ملحق رقم ()21

كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة الخليل لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات
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ملحق رقم ()23

كتاب من جامعة الخليل إلى جامعة القدس المفتوحة-منطقة الخليل التعليمية لتسهيل مهمة
الباحثة في جمع البيانات
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ملحق رقم ()21

كتاب من جامعة الخليل إلى شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل لتسهيل مهمة الباحثة في جمع
البيانات

136

ملحق رقم ()25

كتاب من جامعة الخليل إلى شركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية جوال لتسهيل مهمة الباحثة
في جمع البيانات

137

ملحق رقم ()26

كتاب من جامعة الخليل إلى حضارة لالستثمار التكنولوجي لتسهيل مهمة الباحثة في جمع
البيانات

138

ملحق رقم ()21

كتاب من جامعة الخليل إلى ريتش لخدمات االتصال لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات

139

ملحق رقم ()28

كتاب من جامعة الخليل إلى شركة بالميديا للخدمات اإلعالنية متعددة الوسائط لتسهيل مهمة
الباحثة في جمع البيانات
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تم بحمد اهلل
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