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إىل كم يٍ دعا يل يف ظهز انغُب

أهــــدٌ هذا اجلهد املتىاضع
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شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين ،حمدا يليق بعظمته وجالله ،والصالة والسالم عمى إمام المجاىدين ،وقائد

الغر المحجمين ،سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد،،،

فإنني أشكر اهلل العمي العظيم أوالً وأخي اًر عمى توفيقو بإتمام ىذه الرسالة ،فالحمد هلل الذي وفقني

إلنجاز ىذا الجيد المتواضع ،فإن أخطأت فمن نفسي ،وان أصبت فمن اهلل وحده ،وما توفيقي إال

من اهلل تعالى.

ي العزيزين ،المذان حمال ىمي لرفعة
وأتقدم بالشكر والعرفان بعد شكر اهلل عز وجل إلى والد َّ

شأني ،ليما مني كل الحب والتقدير.

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير ألستاذي الكريم الدكتور /وفيق حممي األغا لتوجيياتو البناءة أثناء
إشرافو عمى ىذه الرسالة ،وأسأل اهلل القدير أن تكون خطواتو لمجنة ،وجيده ومثابرتو في ميزان

حسناتو ،كما أتوجو بخالص الشكر والعرفان إلى كل من الدكتور/محمد جودت فارس والى

الدكتور /ياسر عبد طه الشرفا ،عمى تكرميما بمناقشة ىذه الرسالة واثرائيا بمالحظاتيم
ومداخالتيم القيمة.

كما أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة الكرام الذين تفضموا بتحكيم االستبانة لما بذلوه من جيد ووقت في
سبيل رفع راية العمم ،حيث كان لنصائحيم وتوجيياتيم البناءة األثر في تحسين وشمولية أداة

الدراسة ،لتخرج بالشكل المطموب لمغرض البحثي.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الييئة التدريسية في كمية االقتصاد والعموم

االدارية بجامعة األزىر ،وكذلك إلى األخ المهندس /محمد سالم أبو نصر ،لما قدموه من نصح
وارشاد ،الذي كان لو عظيم األثر في إخراج ىذه الرسالة بالصورة النيائية.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق

المالية لما بذلوه من جيد ووقت لإلجابة عمى أسئمة االستبانة ،مما ساعد في إتمام ىذه الدراسة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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تيدف ىذه الدراسة إلى قياس مدى تبني الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق

فمسطين لألوراق المالية لبرامج المسؤولية االجتماعية حسب المفاىيم والمعايير الدولية المتفق
عمييا لممسؤولية االجتماعية ،ويتم ذلك من خالل قياس مدى تبني ىذه الشركات لجميع أبعاد

المسؤولية االجتماعية (البعد االقتصادي ،البعد القانوني ،البعد األخالقي ،البعد اإلنساني) ،وقد

اعتمدت الدراسة التطبيقية عمى االستبانة كأداة لمدراسة ،حيث وزعت عمى مجتمع الدراسة المكون

من الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية وعددىا  5:شركة،

وبواقع استبانة واحدة لكل شركة ،حيث تم استرجاع  49استبانة بنسبة استرداد بمغت .%88.7

وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي.

وقــــد أظهرت الدراسة نتائج أهمها :وجود موافقة بدرجة متوسطة عمى فقررات المحرور األول بتبنري
المسؤولية االجتماعية من خرالل البعرد االقتصراديب ،بروزن نسربي  ،%89.64وكرذلك وجرود موافقرة
بدرجة مرتفعة عمى فقرات المحور الثاني بتبنري المسرؤولية االجتماعيرة مرن خرالل البعرد القرانونيب ،

برروزن نسرربي  ،%97.31باإلضررافة إلررى وجررود موافقررة بدرجررة متوسررطة عمررى فقررات المحررور الثالررث

بتبنرري المسررؤولية االجتماعيررة مررن خررالل البعررد األخالقرريب برروزن نسرربي  ،%93.69وكررذلك أظيرررت
النتائج عدم وجود موافقة عامة عمى فقرات المحور ال اربرع ب تبنري المسرؤولية االجتماعيرة مرن خرالل

البعرد اإلنسررانيب  ،برروزن النسرربي  ،%74.8:وبالتررالي فرإن الشررركات المسرراىمة العامررة المدرجررة فرري
س رروق فمس ررطين ل ررألوراق المالي ررة تتبن ررى بر ررامج المس ررؤولية االجتماعي ررة م ررن خ ررالل أبعادى ررا األربع ررة
مجتمعررة بدرجررة متوسررطة .باإلضررافة إلررى أنررو ال توجررد اختالفررات جوىريررة بررين الشررركات مررن حيررث

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادىا االربعة وذلك بحسب (قطاع عمميرا ،عمرر الشرركة)،

ما عدا متغير تصنيف الشرركة فري السروق .ال توجرد اختالفرات جوىريرة برين الشرركات المدرجرة فري
سوق فمسطين لألوراق المالية وبين الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية.

وأوصــــت الدراسة :بضرورة بذل الجيود من كافة األطراف ذات العالقة من الشركات نفسيا

والحكومة والجيات التشريعية والمؤسسات األىمية والمينية واإلعالمية لمعمل عمى تفعيل تبني

المسؤولية االجتماعية وخصوصاً في الجانب اإلنساني من خالل عقد المحاضرات والندوات وورش

العمل واعداد البرامج لحماية المستيمك بالمحافظة عمى جودة المنتج أو الخدمة والمحافظة عمى
البيئة .وكذلك االىتمام األكبر بالمسؤولية االجتماعية من خالل اعداد الخطط ومناقشتيا في
اجتماعات مجمس اإلدارة بحيث تؤخذ بعين االعتبار في الموازنة.

ز

Abstract
This study aims to recognize the extent of applying corporate social
responsibility (CSR) in public shareholding companies listed in Palestine
Securities Exchange (PSE) according to the international concepts and
standards that agreed upon social responsibility. This is done by
measuring the extent of adoption of these companies to all parts of social
responsibility: economic part, legal part, ethical part, and humanitarian
part. The questionnaire was used as a main tool for gathering the primary
data; 38 copies of the questionnaire were collected back out of 49 ones;
thus, the recovery percentage reached 77.6%.The researcher used the
descriptive analytical method.
The study showed the following results: a moderate degree of approval by
the members of the study population regarding the field of (adopting the
economic part of social responsibility) with a relative weight of 78.53%, and
a high degree of approval regarding the field of (adopting the legal part of
social responsibility) with a relative weight of 86.20%, In addition to a
moderate degree of approval regarding the field of (adopting the ethical part
of social responsibility) with a relative weight of 82.58%, but there is no
general approval regarding the field of (adopting the humanitarian part of
social responsibility) with a relative weight of 63.79%, thus, the public
shareholding companies listed in Palestine Securities Exchange adopt
social responsibility programs through the four parts together moderately.
There is no significant differences between the companies attributed to the
variables (work sector, company age) except the variable of market class;
moreover, there is no significant differences between the public
shareholding companies listed in Palestine Securities Exchange and the
leading companies in adopting social responsibility.
The study recommended: Efforts must be increased from all relevant
parties: companies, government, professional and media organizations,
legislation council, and NGO’s to work on activating the adoption of
social responsibility, especially in the humanitarian part by holding
lectures, seminars, workshops and developing programs to protect
consumers by maintaining the products or service quality and preserving
the environment; furthermore, social responsibility should be taken into
account during the preparation and discussion of budget plans.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

مقدمة

أوالً :مشكمة الدراسة

ثانياً :فرضيات الدراسة

ثالثاً :أىداف الدراسة
رابعاً :أىمية الدراسة

الفصل األول
مقدمة

اإلطار العام لمدراسة

في العصر الحديث أعطي لمنشاطػات االجتماعية التي تقوـ بيا المنظمات أىمية بالغة حيث
أصبح عمييا األخذ بالحسباف تبني أخبلقيات األعماؿ والمسؤولية االجتماعية عند تعامميا مع

بيئتيا الداخمية والخارجية وفي حالة انتياكيا لممعايير والضوابط األخبلقية ميتمةً في ذلؾ

بمصمحتيا الذاتية عمى حساب مصمحة المجتمع فإنيا تواجو بالنقد واإلساءة ومعاقبتيا قانونياً

وأحياناً خسارتيا لحصتيػا السوقية ألف كؿ منظم ػػة ال تعمؿ مف منطمؽ فمسفػة المسؤولية
االجتماعيػة والسمػوؾ األخبلقي تممؾ صورة سيئة في وسط البيئة المحيطة بيا ،حيث يرى بعض

الباحثيف مثؿ (سعيد والباوي )2010،أف المسؤولية االجتماعية لممنظمة يمكف تفسيرىا مف خبلؿ

بناء أنموذج مفاىيمي لممسؤولية قابؿ لمتطبيؽ وذي إبعاد أخبلقية ،وقانونية  ،واقتصادية ،كما
ويمكف وصؼ استجابة الشركة لمسؤوليتيا االجتماعية بأنيا (استراتيجية) ألنيا تتوجو نحو األداء

االجتماعي لئلدارة أكثر مف المسؤولية االجتماعية التقميدية.

فقد عرؼ ) (Pride&Ferrell, 1997, 65المسؤولية االجتماعية بأنيا" التزاـ المنظمات المستمر
لمسموؾ أخبلقيا والمساىمة في التطوير االقتصادي مف خبلؿ نوعية حياة العامميف وأسرىـ ،وكذلؾ

االلتزاـ اتجاه المجتمع بشكؿ عاـ" (الحمدي ،)2003 ،ويتفرع منيا أبعاد أربعة وىي:

 .1البعد االقتصادي :ويقصد بو أف تكوف المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأف تحاوؿ جاىدة
توفير األماف لآلخريف.

 .2البعد القانوني :أي أف المنظمة يجب أف تمتزـ بإطاعة القوانيف ،وأف تكسب ثقة اآلخريف مف
خبلؿ التزاميا بتنفيذ األعماؿ الشرعية وعدـ القياـ باألعماؿ المخمة بالقانوف.

 .3البعد األخالقي :بمعنى أف تكوف المنظمة مبنية عمى أسس أخبلقية ،وأف تمتزـ باألعماؿ
الصحيحة ،وأف تمتنع عف إيذاء اآلخريف.

 .4البعد االنساني :أي أف تكوف المنظمة صالحة ،وأف تعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية وتطوير
المجتمع ،وأف تعمؿ عمى تحسيف نوعية الحياة.
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أوالً :مشكمة الدراسة

إف قياس مدى تبني شركات القطاع الخاص عموماً أو عدمو لممسؤولية االجتماعية تحدده

المفاىيـ المتفؽ عمييا ،وتمؾ المعايير المتبعة عالمياً لقياس مدى ىذا التبني ،وحيث أف المسؤولية

االجتماعية أصبحت جزءاً ال يتج أز مف نظاـ عمؿ الشركات وآلية تقييميا ،فأداء الشركة ال يقاس

فقط ببياناتيا المالية ،بؿ يقاس أيضاً بمدى انتشار مفيوـ المسؤولية االجتماعية والتزاميا بالمعايير

الدولية الخاصة بذلؾ.

فقد تحدثت بعض الدراسات الفمسطينية مثؿ دراسة (زغب )2011،بأنو ال يوجد مفيوـ ناضح
ومتكامؿ لممسؤولية االجتماعية لدى الشركات الخاصة في فمسطيف خاصة مع غياب األطر

التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي مف شأنيا تعزيز ىذا المفيوـ ،كما وتحدثت أف ىناؾ إشارات

لوجود اجتيادات مف بعض الشركات التي تعتقد أنيا تمارس مسؤوليتيا االجتماعية عبر بعض
البرامج واإلعانات والتبرعات ىنا وىناؾ ،وال تنكر ىذه الدراسات أف مثؿ ىذه المبادرات تشكؿ

جزءاً مف المسؤولية االجتماعية ،ولكف المسؤولية االجتماعية ال تتحقؽ بتقديـ اإلعانات والحواسيب
وفتح المدارس ورياض األطفاؿ فقط ،بؿ ترتبط بأمور عدة منيا المحافظة عمى البيئة ،وشفافيتيا

وممارستيا لمعدالة والحكـ الصالح ،وتجنب التبلعب باألسعار ،وبجودة الخدمات والمنتج واألسيـ.
ولكف لؤلسؼ ىذه الدراسات لـ تقوـ بعمؿ دراسات تحميمية أو تطبيقية لمعرفة مدى توافؽ تطبيؽ

الشركات لممسؤولية االجتماعية مع المفاىيـ والمعايير المتبعة عالمياً لقياس ىذا التبني وخصوصاً
أبعاد المسؤولية االجتماعية (االقتصادي ،القانوني ،األخبلقي ،اإلنساني).

مف الناحية األخرى ،ىناؾ دراسات تحدثت عف أف ىناؾ نسبة إدراؾ جيدة لدى إدارة بعض

شركات القطاع الخاص لمفيوـ المسؤولية االجتماعية مثؿ دراسة (حميد ،)2009 ،ولـ تتحدث

عف مستوى تبني المسؤولية االجتماعية لدى ىذه الشركات ،فقد يكوف لدى إدارة بعض الشركات

إدراؾ جيد لمفيوـ المسؤولية االجتماعية مف الناحية النظرية وال يوجد تبني وتطبيؽ لممسؤولية
االجتماعية مف الناحية العممية وىو األىـ.

مف ىنا تولدت فكرة البحث في قياس مدى تبني شركات القطاع الخاص الفمسطيني عموماً

والشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية خصوصاً لبرامج المسؤولية
االجتماعية حسب المفاىيـ والمعايير الدولية المتفؽ عمييا لممسؤولية االجتماعية ،ويتـ ذلؾ مف

خبلؿ قياس مدى تبني ىذه الشركات لجميع أبعاد لممسؤولية االجتماعية (البعد االقتصادي ،البعد
القانوني ،البعد األخبلقي ،البعد اإلنساني) ،وبذلؾ يمكف صياغة المشكمة باألسئمة التالية:
 .1ىؿ تتبنى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية برامج
المسؤولية االجتماعية وما مستوى ذلؾ التبني؟
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 .2ىؿ ىناؾ اختبلفات ذات داللة معنوية بيف قطاع عمؿ ىذه الشركات (استثماري ،بنوؾ
وخدمات مالية ،تأميف  ،خدماتي ،صناعي) مف حيث إدراكيـ ألبعاد المسؤولية

االجتماعية ؟

 .3ىؿ ىناؾ اختبلفات ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية وفؽ تصنيفيا (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية) مف حيث ادراكيـ ألبعاد المسؤولية

االجتماعية (البعد االقتصادي  ،البعد القانوني ،البعد األخبلقي ،البعد االنساني) ؟

 .4ىؿ ىناؾ اختبلفات ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية وفؽ معيار عمر الشركة مف حيث ادراكيـ ألبعاد المسؤولية االجتماعية؟

 .5ىؿ ىناؾ اختبلفات ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية وبيف الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية؟

ثانياً :فرضيات الدراسة

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ
فمسطيف لؤلوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب قطاع عمؿ

ىذه الشركات (استثماري ،بنوؾ وخدمات مالية ،تأميف  ،خدماتي ،صناعي)؟

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ
فمسطيف لؤلوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب تصنيؼ

الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ
فمسطيف لؤلوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ ألبعاد المسؤولية االجتماعية باختبلؼ عمر
الشركة.

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية
وبيف الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية.
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ثالثاً :أىداف الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ العممية والعممية ،وىي كالتالي:

 .1توضيح مفيوـ المسؤولية االجتماعية لمشركات عبر تقديـ تأصيؿ نظري وعممي ليذا
الموضوع.

 .2تحميؿ مدى إدراؾ وتبني الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية ألبعاد المسؤولية االجتماعية.

 .3زيادة الوعي لدى المؤسسات عموماً بضرورة االىتماـ بتطبيؽ المسؤولية االجتماعية بكافة
أبعادىا ،حيث أف لو األثر عمى سمعة المؤسسة وشيرتيا ومكانتيا االجتماعية التي

تتحقؽ في المجتمع نتيجة حؿ أو المساعدة في حؿ بعض المشكبلت التي يواجيا

المجتمع.

 .4معرفة عبلقة المتغيرات المتعمقة بقطاع عمؿ الشركة والعمر والتصنيؼ مع تبني
المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البحث الميداني.

رابعاً :أىمية الدراسة

تعود أىمية الدراسة لؤلسباب التالية:
من الناحية العممية:

 .1تتعمؽ بموضوع إداري ميـ يدخؿ ضمف اىتمامات كثير مف اإلدارييف واألكاديمييف بشكؿ
عاـ في اآلونة األخيرة.

 .2مف خبلؿ إطبلع الباحث تبيف ندرة الدراسات التي استيدفت قياس مدى تبني شركات
القطاع الخاص الفمسطيني والشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ

المالية لبرامج المسؤولية االجتماعية .

 .3حاجة المجتمع الفمسطيني لتطوير الخبرة المينية والمعرفية في مجاؿ المسؤولية
االجتماعية خاصة مع غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي مف شأنيا

تعزيز ىذا المجاؿ.

اء لمجانب العممي والبحثي في المجتمع الفمسطيني عمى وجو
 .4تعد ىذه الدراسة إثر ً
الخصوص ،مما ينعكس إيجاباً عمى الجانب الميني والعممي لديو.
من الناحية التطبيقية:

 .1يمكف أف يساىـ البحث في تحسيف أوضاع منظمات األعماؿ الخاصة عموماً والشركات
المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية خصوصاً ،مف خبلؿ رفع

الكفاءة الذي يعود بالنفع عمى المجتمع الفمسطيني عامة.
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 .2أىمية المسؤولية االجتماعية لمشركات النعكاسيا المباشر وغير المباشر عمى رضا
الزبائف ومصداقية الشركة وربحيا.

 .3يمكف أف تسيـ نتائج ىذا البحث في االرتقاء بالدور الذي تؤديو الشركات في تعزيز القيـ
االنسانية ،بحيث يدعـ ىذا الموضوع التوجو المستقبمي لمنظمات األعماؿ لبذؿ الجيد في
إطار مسؤوليتيا االجتماعية.
األىمية لمباحث:

يتولد لدى الباحث إلماـ ومعرفة في كيفية إجراء البحوث والدراسات بشكؿ عممي وبحثي،

كما أف الباحث يرغب بالحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات الفمسطينية
ثانياً :الدراسات العربية

ثالثاً :الدراسات األجنبية

رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة

خامساً :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
مقدمة
يتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالمسؤولية االجتماعية لمشركات والتي

اطمػع عمييػا الباحػث سػواء المنشػورة فػػي الػدوريات العمميػة المختمفػة أو رسػائؿ الماجسػتير والػػدكتوراه
المنشػػورة وغيػػر المنشػػورة فػػي المكتبػػات الجامعيػػة .ثػػـ التعقيػػب عمػػى الد ارسػػات السػػابقة التػػي تتعمػػؽ

بالمسؤولية االجتماعية لمشركات مف حيث المنيج المستخدـ ومجتمع وعينة الدراسة ومػا يميػز ىػذه

الدراسة عف الدراسات السابقة.

أوالً :الدراسات الفمسطينية
 .1دراسة (زغب)2011 ،
وىي بعنوان( :دور القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية)

و قد ىدفت الدراسة إلى :التعريؼ بمفيوـ المسؤولية المجتمعية ،واستعراض أشكاؿ المسؤولية

المجتمعية وأساليبيا في الشركات الفمسطينية ،وكذلؾ مناقشة تجارب بعض الريادييف في مجاؿ
المسؤولية المجتمعية و الحديث عف مساءلة الناس لمشركات والمؤسسات االقتصادية التي تجني

أرباحاً مف االستثمار في ىذا الجزء مف الوطف.

وقد توصمت الدراسة إلى :أنو ال يوجد تعريؼ واحد متفؽ عميو لممسؤولية المجتمعية وكذلؾ تزايد

االىتماـ بالمسؤولية المجتمعية لمشركات في معظـ البمداف حيث أصبح ليا األولوية مف حيث

تحويؿ الشركات إلى شركاء في التنمية المستدامة ،وكذلؾ تحمؿ الشركات لمسؤوليتيا المجتمعية
يحقؽ عدداً مف الفوائد لممجتمع المحمي والشركات معاً تتمثؿ في تقديـ سمع ومنتجات صحية

لممجتمع ،والمحافظة عمى بيئة نظيفة خالية مف التموث ،وزيادة والء الموظفيف ،وتمتع الشركات
بالمصداقية ،وخمؽ عبلقات جيدة مع المساىميف ،وال زاؿ ىناؾ غموض وعدـ دراية كافية مف

جانب كؿ مف األفراد والشركات والمجتمع المحمي ككؿ بمفيوـ المسؤولية المجتمعية لمشركات
وأبعادىا ومدى تطورىا.

 .2دراسة (التميمي)2010 ،
وىي بعنوان( :واقع تطبيؽ المسئولية االجتماعية في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية

و عبلقتو بالربحية)
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و قد ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدى تطبيؽ المسؤولية االجتماعية لمشركات المدرجة في
سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وعبلقتو بالربحية ،مف خبلؿ التعرؼ عمى مسئولية ىذه الشركات

تجاه عاممييا ،والبيئة ،والسوؽ والمجتمع المحمي ،والتحقؽ مف واقع ربحية ىذه الشركات خبلؿ

الفترة الزمنية ( )2008-2004باستخداـ مؤشرات الربحية التالية( :العائد عمى األصوؿ ،العائد
عمى حقوؽ الممكية ،العائد عمى السيـ الواحد ،صافي ىامش الربح ،سعر السيـ السوقي) ،ومف ثـ
فحص طبيعة العبلقة بينيما ،وقد اقتصر التعريؼ اإلجرائي لممسؤولية االجتماعية عمى الجانب

القانوني ،األخبلقي ،والطوعي ،واستثني الجانب االقتصادي  ،وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي
واستبانة موجية لمدراء كافة فروع الشركات المدرجة وعددىـ  ،127أما البيانات المتعمقة بالربحية

فقد تـ الحصوؿ عمييا مف التقارير السنوية ليذه الشركات المتوفرة عمى موقع الشركة االلكتروني.

وقد توصمت الدراسة إلى :أف المسؤولية االجتماعية ليذه الشركات عالية مف الجانب األخبلقي
والقانوني أكثر مف الجانب الطوعي ،كما أف مسؤولية ىذه الشركات تجاه السوؽ احتمت المرتبة

االولى ،تمتيا ما ىي تجاه العامميف والمجتمع ومف ثـ البيئة .وقد أظيرت نتائج الدراسة أف
الشركات المدرجة حديثة التأسيس أو التي يديرىا مدراء حامميف لمشيادة في التسويؽ أو مدراء ذو
خبرة قميمة كانت أكثر مسؤولية مف غيرىا تجاه العامميف والبيئة والمجتمع المحمي ،بينما كانت

الشركات األقدـ كالشركات الصناعية وتمؾ التي يديرىا مدراء ذوي خبرة عالية كانت أكثر مسؤولية

تجاه السوؽ.
 .3دراسة (المولو )2009،
وىي بعنوان( :مدى إمكانية تطبيؽ المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية مف قبؿ الشركات

المساىمة العامة :دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ

المالية).

وقد ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدى إدراؾ الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ

فمسطيف لؤلوراؽ المالية لمفيوـ المسؤولية االجتماعية ،والوقوؼ عمى مدى اىتماـ تمؾ الشركات
بمجاالت المسؤولية االجتماعية واإلفصاح المحاسبي عنيا ،ودراسة مدى توفر مقومات تطبيؽ

المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية لدييا.

وقد توصمت الدراسة إلى :ضرورة قياـ الشركات بتطبيؽ المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية بكافة

ابتداء مف
جوانبيا ،واستخداميا كنظاـ معمومات اجتماعي يخدـ كافة األطراؼ ذات العبلقة
ً
انتياء بالمستثمر والمواطف ،وكذلؾ يجب تنشيط دور المنظمات والجمعيات المينية
الشركة نفسيا و ً
الوطنية والدولية تجاه توعية الشركات بمفيوـ وأىمية المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية ،والعمؿ
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عمى إعداد أسس ومعايير ونماذج محاسبية تساعد الشركات عمى تطبيؽ المحاسبة عف المسؤولية
االجتماعية في فمسطيف.

 .4دراسة (حميد)2009 ،
وىي بعنوان( :قياس مدى ادراؾ اإلدارة لمفيوـ المسؤولية االجتماعية لشركات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات الفمسطيني).

وقد ىدفت الدراسة إلى :الكشؼ عف مستوى إدراؾ اإلدارة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات الفمسطيني لمفيوـ المسؤولية االجتماعية ،وقد تـ فحص تأثير عدد مف المتغيرات

لدرجة اإلدراؾ ىذه ،وىي اىتماـ اإلدارة بالموظفيف والزبائف ،واالىتماـ بتطوير المنتجات

واالقتصاد ،واالىتماـ بالقضايا القانونية واألبعاد االخبلقية ،ومدى اىتماـ اإلدارة بالمستثمريف

والمالكيف والمجتمع المحمي.

وقد توصمت الدراسة إلى :ضرورة اىتماـ شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالمسئولية

االجتماعية وبالتخطيط ليا ومناقشة ىذه الخطط في اجتماعات مجمس االدارة ،كما وأكدت الدراسة
عمى ضرورة إتباع الشركات لمعايير واضحة لمتأكد مف دورىا في تنمية المجتمع.

ثانياً :الدراسات العربية
 .1دراسة (راشي)2013،
وىي بعنوان( :دور تبني مقاربة المسؤولية االجتماعية في خمؽ وتدعيـ ريادة وتنافسية منظمات

األعماؿ).

جرء
وقد ىدفت الدراسة إلى :إبراز وتحميؿ أىـ الفوائد التي تتحصؿ عمييا منظمات األعماؿ ا
مصاحبتيا وتبنييا لمفيوـ المسؤولية االجتماعية ،ومحاولة تثبيت ذلؾ مف خبلؿ االستعانة بأىـ

الدرسات التطبيقية الموجودة في ىذا المجاؿ مف أجؿ طرحيا بالنسبة لمنظمات األعماؿ في الدوؿ
ا
اإلسبلمية لموصوؿ إلى االستفادة منيا ومحاولة تطويرىا في إطار الخصوصية لمثقافة اإلسبلمية

في ىذه الدوؿ.

وتوصمت الدراسة إلى :أف مقاربة المسؤولية االجتماعية تقدـ الكثير مف الفوائد التي تعبر عف أىـ
المعايير والمؤشرات التي تجسد تحقيؽ الريادة وتدعـ التنافسية بالنسبة لمنظمات األعماؿ في إطار

الضغوط التي تواجييا ومتطمبات المستجدات في بيئة األعماؿ في الوقت الراىف ،وىذا مف شأنو

أف يعزز ويضمف ليا البقاء واالستم اررية.
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 .2دراسة (رفيقة )2013،
وىي بعنوان( :أثر تطبيؽ المسؤولية االجتماعية عمى أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة).

وقد ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدى تبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألبعاد المسؤولية

االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقد توصمت الدراسة إلى :أف المسؤولية االجتماعية لممؤسسة تعتبر مف أىـ مكونات البيئة الداخمية

لممنظمة والتي تؤثر عمى سموؾ وأداء الموارد البشرية وتشكؿ دافع ًا ميماً نحو اإلنجاز ،أي أنيا

مف أىـ محددات نجاح أو فشؿ منظمات األعماؿ والتي مف شأنيا أف تكوف ميزة تنافسية تمكف
المنظمة مف تحقيؽ مركز تنافسي قوي وحصة سوقية معتبرة.
 .3دراسة (فالق )2013،
وىي بعنوان( :المسؤولية االجتماعية لمشركات النفطية العربية) .

وقد ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدى تبني الشركات النفطية العربية ممثمة بشركة "سوناطراؾ

الجزائرية" و"أرامكو السعودية" لمفيوـ المسؤولية االجتماعية ،ولمتعرؼ عمى مفيوـ المسؤولية
االجتماعية لياتيف الشركتيف عمى مجتمعاتيا.

وقد توصمت الدراسة إلى :أف المسؤولية االجتماعية ىي بمثابة روح المواطنة التي تعتمد عمى
ضمير وشخصية االنساف ،وليذا فإذا كانت أىمية ليذه العممية فسيكوف تعاوف بيف كؿ مالو عبلقة
بالشركة مما يسمح بتحسيف مستوى معيشة المجتمع بأسموب يخدـ صاحب الشركة مف جية

والمستفيديف مف الشركة (العماؿ ،المبلؾ ،المنافسيف ،أفراد المجتمع ،الزبائف )...،مف جية أخرى،

ومف ثـ تحسيف االقتصاد الوطني الذي بدوره يحقؽ التنمية المستدامة الشاممة.
 .4دراسة (خمف )2012 ،
وىيي بعنيوان( :أثػر التوجػو االسػتراتيجي فػي تحقيػؽ المسػؤولية االجتماعيػة :د ارسػة تطبيقيػة فػي

المصارؼ التجارية األردنية).

وقد ىدفت الدراسة إلى :تحديد أثر التوجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤولية االجتماعية في

المصارؼ التجارية في المممكة األردنية الياشمية ،مف خبلؿ التعرؼ عمى تصورات العامميف في
المصارؼ التجارية األردنية ألبعاد التوجو االستراتيجي (الرؤية ،والرسالة ،واألىداؼ ،والقيـ،

والشعار) ،وكذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى تصورات العامميف في المصارؼ التجارية األردنية ألبعاد

المسؤولية االجتماعية (المسؤولية االقتصادية ،المسؤولية القانونية ،المسؤولية األخبلقية ،المسؤولية

االنسانية أو الخيرية).
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وقد أوصت الدراسة بي  :ضرورة أف تستوعب المصارؼ التجارية األردنية مسؤولياتيا االجتماعية وأف

تدرؾ أنيا شريؾ في المجتمع وليست مجرد صناديؽ لجمع األمواؿ وجني األرباح وتوزيعيا عمى

مؤسسييا أو المساىميف فييا فقط  ،ومف أجؿ صياغة إستراتيجية واضحة المعالـ يجب أف تتبنى

المصارؼ التجارية األردنية مفيوـ المسؤولية االجتماعية.
 .5دراسة (إلياس ،وعبد اهلل )2012،

وىي بعنوان( :المنظمة المعاصرة بيف إشكالية الوصوؿ لؤلىداؼ االستراتيجية وتحقيؽ المسؤولية
االجتماعية في ظؿ التحديات الراىنة).

وقد ىدفت الدراسة إلى :إظيار مسؤولية المنظمات المعاصرة مف خبلؿ رغبتيا في تحقيؽ أىدافيا
االستراتيجية مف جية والتحديات التي تواجييا مف جية ثانية وكذلؾ مدى اىتماميا بالمسؤولية
االجتماعية والبيئية وغيرىا.

وقد أوصت الدراسة بي :أنو البد عمى المنظمة التي تأمؿ التفوؽ والنجاح في بيئة المنافسة المتغيرة

باستمرار أف تعمؿ عمى التوفيؽ بيف أىدافيا االقتصادية مف جية ومسؤولياتيا االجتماعية مف

جية أخرى في شكؿ يضمف تحقيؽ التوازف بينيما ،ويحقؽ مصالح المنظمة واألفراد والمجتمع

ككؿ.

 .6دراسة (الخشروم ،عبيدو ،الجاموس)2012 ،

وىي بعنوان( :تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب :دراسة
ميدانية لعينة مف المدراء).

وقد ىدفت الدراسة إلى :قياس مدى تبني الشركات الصناعية ألبعاد المسؤولية االجتماعية
مجتمعة (األخبلقية والقانونية والبيئية والخيرية واالقتصادية) ،وذلؾ بالتطبيؽ عمى الشركات

الصناعية العاممة في حمب .وليذا اليدؼ تـ تصميـ استمارة استقصاء وزعت عمى  120شركة

في حمب تـ اختيارىا بطريقة العينة الميسرة ،واستردت  104استمارة بنسبة  %88تقريباً.

وقد توصمت الدراسة إلى :أف ىناؾ تبايف بيف الشركات في ممارستيا ألبعاد المسؤولية االجتماعية

مجتمعة ،وذلؾ بحسب درجة تصنيفيا ،وتبيف أيضاً أنو ال توجد تباينات بيف الشركات المدروسة
وبيف الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤوليات االجتماعية.
 .7دراسة (سعيد والباوي )2010 ،
وىي بعنوان( :الدور االستراتيجي لممسؤولية االجتماعية الشاممة في تحقيؽ الميزة التنافسية

المستدامة).
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وقد ىدفت الدراسة إلى :بحث دور أبعاد إستراتيجية المسؤولية االجتماعية الشاممة في األداء
االستراتيجي لتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة ،واختيرت الشركة العامة لصناعة األسمدة الجنوبية

مجاالً لمبحث.

وقد توصمت الدراسة إلى :ضرورة صياغة نشاطات المسؤولية االجتماعية الشاممة التي تقوـ بيا

الشركة المبحوثة ضمف إطار إستراتيجية الشركة التي تتبعيا  ،واحداث تغيير في رؤية وتوجيات

بعدىا خيا اًر استراتيجياً
الشركة مف خبلؿ اإلشارة إلى مضاميف المسؤولية االجتماعية الشاممة ّ
اء تكتيكيا تمجأ إليو الشركة في أوقات معينة.
وليس إجر ً
 .8دراسة (السحيباني )2009،
وىي بعنوان( :المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في التنمية :حالة تطبيقية
عمى المممكة العربية السعودية) .

وقد ىدفت الدراسة إلى :التعرؼ عمى مدى تبني الشركات في المممكة العربية السعودية لمفيوـ
المسئولية االجتماعية ،والتعرؼ عمى تأثيرات المسئولية االجتماعية لمشركات عمى المجتمع

السعودي ،والتعرؼ عمى المسئولية االجتماعية لمشركات ودورىا في محاربة الفقر وتحقيؽ التنمية

في المجتمع السعودي.

وقد توصمت الدراسة إلى :أنو يجب أف تستوعب الشركات السعودية أف تحمميا لمسؤولياتيا

االجتماعية ال يعني أف تتصدؽ عمى المجتمع ،وال يعني أنيا تتفضؿ عمى أفراده ،فالشركات لدييا

مسؤوليات كبيرة ،يجب أف تتحمميا ،وعمييا أف تدرؾ أنيا شريؾ في المجتمع وليست مجرد
صناديؽ لجمع األمواؿ وجني األرباح وتوزيعيا عمى مؤسسييا أو المساىميف فقط.
 .9دراسة (الغالبي ،والعامري )2006 ،

وىي بعنوان( :تبايف األىداؼ المتوخاة مف تبني المسؤولية االجتماعية في المنظمات الحكومية
والخاصة).

وىدفت الدراسة إلى :التعريؼ بالمفيوـ الشمولي لممسؤولية االجتماعية وتوعية اإلدارات سواء في

منظمات األعماؿ أو القطاع الحكومي بأىمية تبني مزيد مف المبادرات االجتماعية التي تساىـ في
تطوير المجتمع و معالجة مشاكمو االنسانية.

وقد أوصت الدراسة بي  :زيادة التطبيقات اإلدارية لمجوانب األخبلقية واالجتماعية في منظمات
الدولة والقطاع الخاص ومتابعة الخروقات االجتماعية واألخبلقية ومحاسبة المنظمات عمى أدائيا

األخبلقي واالجتماعي .
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ثالثاً :الدراسات األجنبية
 .1دراسة ()N. Pastrana, K. Sriramesh, 2013
وىي بعنوان( :المسؤولية االجتماعية لمشركات :التصورات والممارسات بيف الشركات الصغيرة
والمتوسطة في كولومبيا)
(Corporate Social Responsibility: Perceptions and practices among
)SMEs in Colombia
وقد ىدفت الدراسة إلى :فيـ تصورات وممارسات الشركات الصغيرة والمتوسطة لممسؤولية
االجتماعية في كولومبيا ،حيث تـ توزيع  54استبياف عمى الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلؾ
تـ عمؿ مقاببلت مع قادة الرأي في ىذا المجاؿ ،أيضا تـ السماح الثنيف مف ممثمي الشركات

لتقييـ كؿ مف االنشطة والدوافع وأصحاب المصمحة واتخاذ الق اررات والعمميات و مواقع الموارد
وكذلؾ تقييـ فوائد المسؤولية االجتماعية لمشركات.

وقد توصمت الدراسة إلى :أف الشركات الصغيرة والمتوسطة تمارس مسؤولية اجتماعية داخمية
وخارجية كونيا تتأثر بالجوانب الثقافية لممجتمع ،وكذلؾ توصمت الدراسة الى أف العمبلء

والموظفيف والمساىميف ىـ األكثر أىمية بالنسبة ليذه الشركات ،وخمصت الدراسة إلى أف الفوائد
مف ممارسة المسؤولية االجتماعية لمشركات الصغيرة والمتوسطة ىي :تحسيف الثقافة التنظيمية،
والحفاظ عمى أفضؿ الموظفيف ،وتحسيف صورة وسمعة العمبلء وتحسيف والئيـ ،وتعطي إرضاء

ألصحاب المصمحة األكثر أىمية.

 .2دراسة ()Malkumari, Munasinghe, 2012
وىي بعنوان( :المسؤولية االجتماعية لمشركات الصغيرة والمتوسطة في سريبلنكا)
(Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises
)(SME) in Sri Lanka
وقد ىدفت الدراسة إلى :تسميط الضوء عمى المسؤولية االجتماعية لدى الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،ومعرفة مدى تطبيؽ ىذه الشركات لممسؤولية االجتماعية بسبب األىمية المركزية
والكبيرة ليا ،حيث أنيا تساىـ في التنمية االقتصادية لممجتمع.

وقد توصمت الدراسة إلى :ضرورة إعطاء الشركات المتوسطة والصغيرة اىتماـ أكبر بالمسؤولية

االجتماعية ،كما وأشارت الدراسة إلى أف الدافع الرئيس لمساىمة ىذه الشركات في األنشطة
المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية ىو تحسيف سمعة الشركة وتحفيز الموظفيف وتحسيف األداء

االقتصادي لمشركات ،في حيف كانت العوامؿ األخبلقية المعنوية أقؿ أىمية ،وقد كانت العقبة
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الرئيسية التي تحوؿ دوف تطبيؽ المسؤولية االجتماعية عدـ وجود الماؿ وكذلؾ عدـ االستفادة في

المدى القصير.

 .3دراسة ( )K. McElhaney, 2009
وىي بعنوان ( :النيج االستراتيجي لممسؤولية االجتماعية لمشركات).
)(A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility

وقد ىدفت الدراسة إلى :معرفة ما ىي بالضبط المسؤولية االجتماعية ،ماذا تعني لؤلفراد
والمنظمات ،وكذلؾ ماذا تعني لمزبائف والموظفيف والمساىميف ،وىؿ يتـ استخداميا استراتيجياً لدى

ىذه الفئات؟

وقد توصمت الدراسة إلى :أف حمبلت المسؤولية االجتماعية التي تقوـ بيا الشركات ىي التي يتردد

صداىا لدى المستيمكيف كونيا تساىـ في فائدة المجتمع مف خبلؿ تقديـ مختمؼ الخدمات ليـ،

وكذلؾ أشارت الدراسة الى أف حمبلت تحسيف السمعة التي تقوـ بيا الشركات يمكف إثباتيا مف

خبلؿ تحقيؽ المسؤولية االجتماعية ،وأف عمى جميع الشركات تحقيؽ المسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ المشاركة في حؿ المشكبلت الكبرى التي تواجو العالـ والتي ال تستطيع شركة بعينيا القياـ
بتمؾ الميمة ،وفي نياية البحث أكدت الدراسة عمى ضرورة تبني المنيج االستراتيجي في تحقيؽ

المسؤولية االجتماعية لمشركات.

 .4دراسة ()2008 ,T. McManus
وىي بعنوان ( :المزج بيف استراتيجية األعماؿ والمسؤولية االجتماعية لمشركات).
)”(The business strategy/corporate social responsibility “mash-up
وقد ىدفت الدراسة إلى :استكشاؼ آثار المزج بيف استراتيجية األعماؿ والمسؤولية االجتماعية
لمشركات ،وما ىي الجدوى المترتبة عمى ذلؾ ،وكذلؾ ىؿ يمكف أف تكوف المسؤولية االجتماعية

أحد أىـ معايير نظرية األعماؿ مف الناحية العممية؟

وقد توصمت الدراسة إلى :أف المسؤولية لمشركات ىي اتجاه ميـ لمشركات ،بحيث يتوجب عمى
الشركات أف تأخذ ىذا الموضوع عمى محمؿ الجد ،وبالتالي تصبح المسؤولية االجتماعية لمشركات

جزء مف نظرية وممارسة األعماؿ ،ولكنيا ال تخمو مف التطور.

 .5دراسة ( )C. B. Bhattacharya, S. Sen, D. Korschum, 2007
وىي بعنوان ( :المسؤولية االجتماعية لمشركات كاستراتيجية لمتسويؽ الداخمي).
)(Corporate Social Responsibility As An Internal Marketing Strategy
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وقد قد ىدفت الدراسة إلى :معرفة مدى خدمة المسؤولية االجتماعية لمشركات في أف تكوف عنصر

استراتيجي فعاؿ وىاـ جداً في التسويؽ الداخمي مف خبلؿ تمبية احتياجات الموظؼ ،وكذلؾ

عرضت الدراسة بعض التحديات التي تواجو الشركات في تطوير استراتيجية المسؤولية

االجتماعية.

وقد توصمت الدراسة إلى :ضرورة جعؿ موظفي الشركة أقرب إلى تحقيؽ مبادرات المسؤولية

االجتماعية لمشركات ،واستخداـ نيج المدخبلت والمخرجات المحتممة لصياغة وتقييـ وادارة
المسؤولية االجتماعية لمشركات ذات الصمة بالنتائج ،وكذلؾ فيـ وتمبية احتياجات الموظؼ

المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية لمشركات ،والتركيز عمى تعزيز قيمة وأىمية الموظؼ لدى الشركة،

وأخي اًر إشراؾ الموظفيف في صنع القيمة المشتركة لممسؤولية االجتماعية لمشركات.

 .6دراسة (ِ )A. McWilliams, D. S. Siegle, P. M. Wright, 2005
وىي دراسة بعنوان( :المسؤولية االجتماعية لمشركات :اآلثار االستراتيجية)
)(Corporate Social Responsibility: Strategic Implications

وقد ىدفت الدراسة إلى :وصؼ مجموعة متنوعة مف وجيات النظر حوؿ المسؤولية االجتماعية
لمشركات ،حيث ثـ استخدميا لوضع اطار عاـ لمنظر في تداعيات استراتيجية المسئولية

االجتماعية.

وقد توصمت الدراسة إلى  :بناء جدوؿ أعماؿ يعتمد عمى ىذا اإلطار بحيث يمكف استخدامو في

البحوث النظرية والتجريبية لممسؤولية االجتماعية لمشركات.

 .7دراسة ()2005 ،Maignan, O.C Ferrell, L. Ferrell
وىي بعنوان ( :نموذج أصحاب المصمحة لتَطبيؽ المسؤولية االجتماعية في التسويؽ ،أمريكا)
(A stakeholder model for implementing social responsibility in
)marketing
وقد ىدفت الدراسة إلى :توفير إطار إداري شامؿ لفيـ جيد ومتوازف ومتكامؿ لتوجيو أصحاب

المصمحة لتنفيذ المسؤولية االجتماعية المتعمقة بالشركات في مجاؿ التسويؽ ،اعتمدت الدراسة
عمى العديد مف المقاالت المنشورة مف حيث تقديـ النتائج اليامة ذات الصمة ،وذلؾ لتضييؽ أبعاد

التوجو ألصحاب المصمحة في مجاؿ التسويؽ.

وقد توصمت الدراسة إلى :تقديـ نموذج لتنفيذ المسؤولية االجتماعية في مجاؿ التسويؽ ،وىذه الورقة

تفي بالحاجة لتقديـ المعرفة عمى تنفيذ المسؤولية االجتماعية في مجاؿ التسويؽ ،وقدمت إطار

عممي لممديريف الذيف لدييـ الرغبة لتنفيذ المسؤولية االجتماعية.
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رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
استعرض الباحث عدداً مف الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية واألجنبية ،جميعيا تتعمؽ بمجاؿ

الدراسة مف عناويف حوؿ المسؤولية االجتماعية ،حيث يمكف التعقيب عمى ىذه الدراسات كالتالي:
من حيث األىداف
فيناؾ دراسة حوؿ امكانية تطبيؽ المحاسبة عف المسؤولية االجتماعية مف قبؿ الشركات المساىمة

العام ػػة (المول ػػو ،)2009،وىن ػػاؾ د ارس ػػة لقي ػػاس م ػػدى ادراؾ اإلدارة لمفي ػػوـ المس ػػؤولية االجتماعي ػػة
لشػركات قطػاع االتصػاالت وتكنولوجيػا المعمومػػات (حميػد ،)2009،أمػا د ارسػة (الغػالبي والعػػامري،

 )2006فبحثػ ػت ف ػػي تب ػػايف األى ػػداؼ المتوخ ػػاة م ػػف تبن ػػي المس ػػؤولية االجتماعي ػػة ف ػػي المنظم ػػات
الحكوميػػة والخاصػػة ،ود ارسػػة (التميمػػي )2010،عرضػػت واقػػع تطبيػػؽ المسػػؤولية االجتماعيػػة فػػي
الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية ،ودراسة (راشي )2013،فكانت عف دور تبني

مقاربػػة المسػػؤولية االجتماعيػػة فػػي خمػػؽ وتػػدعيـ ريػػادة وتنافسػػية منظمػػات األعمػػاؿ ،ود ارسػػة (رفيقػػة
 )2013،تناولػت أثػر تطبيػؽ المسػؤولية االجتماعيػة عمػى أداء المػوارد البشػرية فػي المؤسسػات
الصػػغيرة والمتوسػػطة ،وىنػػاؾ د ارسػػة ل ػ (فػػبلؽ  )2013،حػػوؿ المسػػؤولية االجتماعيػػة لمشػػركات

النفطيػػة العربيػػة ،أمػػا د ارسػػة (السػػحيباني  )2009،فقػػد عرضػػت دور المسػػؤولية االجتماعيػػة فػػي

مشاركة القطاع الخاص في التنمية ،ومف الدراسات األجنبية دراسة ( Maignan, O.C Ferrell,

 )2005 ،L. Ferrellالتػي قػدمت نمػوذج أصػحاب المصػمحة لتطبيػؽ المسػؤولية االجتماعيػة فػي
التسويؽ ،وكذلؾ دراسات كؿ مف ( )N. Pastrana, K. Sriramesh, 2013و( Malkumari,
 )Munasinghe, 2012فقػد تمحػورت حػوؿ التصػورات والممارسػات لممسػؤولية االجتماعيػة لػدى

الشركات الصغيرة والمتوسطة في ببلدىـ.
من حيث المنيج المستخدم
لقد اتفقت ىذه الدراسة مع معظػـ الد ارسػات السػابقة فػي اسػتخداميا لممػنيج الوصػفي التحميمػي كونػو

يتنػػاوؿ أحػػداث وظػواىر وممارسػػات موجػػودة ومتاحػػة لمد ارسػػة والقيػػاس كمػػا ىػػي دوف تػػدخؿ الباحػػث
فػػي مجرياتيػػا ،مثػػؿ د ارسػػة (المولػػو ،)2009،ود ارسػػة (حميػػد ،)2009،ود ارسػػة (التميمػػي،)2010،
ودراسة (خمؼ ،)2012،وغيرىا.
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من حيث مجتمع وعينة الدراسة
لقد اختمؼ مجتمع الدراسة والعينة المستخدمة في الدراسات السابقة مف بحث آلخر حسػب الغػرض

البحثػ ػػي لكػ ػػؿ د ارسػ ػػة ،فينػ ػػاؾ د ارسػ ػػات تػػػـ تطبيقيػ ػػا عمػ ػػي شػ ػػركات قطػ ػػاع االتصػ ػػاالت وتكنولوجيػػػا
المعمومات الفمسػطيني مثػؿ د ارسػة (حميػد ،)2009،ومنيػا مػا تػـ تطبيقػو عمػى المؤسسػات الصػغيرة
والمتوسػػطة مثػػؿ د ارسػػة (رفيقػػة ،)2013 ،أمػػا ىػػذه الد ارسػػة فقػػد اتفقػػت مػػع د ارسػػة كػػؿ مػػف (المولػػو،

 )2009و (التميمػي )2010،فػي تطبيقيػا عمػى الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي سػوؽ

فمسطيف لؤلوراؽ المالية.

خامساً :ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تعتبػر ىػذه الد ارسػة إضػافة نوعيػة لمد ارسػات السػابقة فػي المجتمػع الفمسػطيني ،كونيػا مػف الد ارسػات

الفمسطينية القميمة التي تتناوؿ موضوع المسؤولية االجتماعية -عمى حد عمـ الباحث.-

وما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات عموماً ،عدـ وجود دراسات فمسػطينية سػابقة تبحػث

قيػػاس التطبيػػؽ الفعمػػي لممسػػؤولية االجتماعيػػة لمشػػركات وكػػذلؾ معرفػػة عبلقػػة المتغي ػرات المتعمقػػة

بقطاع عمؿ الشركة والعمر والتصنيؼ في السوؽ وتبني المسؤولية االجتماعية ،باإلضافة إلى ذلؾ
فإف ىذه الرسالة تقدـ تأصيؿ نظري وعممي ليذا الموضوع ،كما ويمكف أف تساىـ في زيػادة الػوعي

لدى المؤسسات عموماً بضرورة االىتماـ بتطبيؽ المسؤولية االجتماعية بكافة أبعادىا ،حيث أف لو
األثر عمى سمعة المؤسسة وشػيرتيا ومكانتيػا االجتماعيػة التػي تتحقػؽ فػي المجتمػع نتيجػة حػؿ أو

المساعدة في حؿ بعض المشكبلت التي يواجيا المجتمع.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري لممسؤولية االجتماعية

مقدمة

أوالً :تاريخ نشوء المسؤولية االجتماعية
ثانياً :تعريف المسؤولية االجتماعية
ثالثاً :مفهوم المسؤولية االجتماعية

رابعاً :المسؤولية االجتماعية بين التأييد والمعارضة

خامساً :أبعاد المسؤولية االجتماعية

سادساً :أهمية تبني المسؤولية االجتماعية

سابعاً :مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية
ثامناً :المسؤولية االجتماعية في فمسطين
تاسعاً :سوق فمسطين لألوراق المالية

عاشرً :الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية
ا

الفصل الثالث
اإلطار النظري لممسؤولية االجتماعية
مقدمة
في عصر العولمة بدأت المنظمات تبحث عف نظـ أكثر سرعة وتأثي اًر ليس فقط عمى العولمة لكف
عمى تأثير النمو االقتصادي عمى البيئة االجتماعية والطبيعية التي تعيش فييا ،فالمنظمات تعمؿ

أكثر ولساعات أطوؿ وتقوـ بالسعي المتواصؿ فيما إذا كاف التقدـ االقتصادي قد يحسف في نوعية
حياة العمؿ في ىذه المنظمات.

الفكرة األساسية التي يتـ التركيز عمييا إلعادة تشكيؿ االنسجاـ والتوافؽ بيف العقمية االقتصادية

واألخبلقيات مف أجؿ الحصوؿ عمى أخبلقيات األعماؿ ال تزاؿ تترؾ خارج نطاؽ التيار العاـ
الذي تسير عميو المنظمات في العالـ المتغير سريع التطور بتقنياتو المتنوعة ،فالمنظمة عمييا أف

تبحث عف كؿ شيء يحكميا ويسير عمميا بأف تنسجـ والمعايير األخبلقية في العمؿ خاصةً في

عالـ العولمة ،إذ تيتـ أخبلقيات األعماؿ باالعتبار األساسي لمعنى وىدؼ الوجود اإلنساني

والمبادئ األخبلقية التي تعتمد عمييا الفعاليات االقتصادية(حسيف والجميؿ.)2102،

مع اشتداد المنافسة وتبايف المصالح لممستفيديف المباشريف وغير المباشريف مف وجود منظمات
األعماؿ فقد اتسعت النظرة لمنظمات األعماؿ واعتبرت كيانات اقتصادية اجتماعية ،ومف ىنا
بدأت فكرة المسؤولية االجتماعية بالظيور واستمرت في التطور بإضافة معايير وأبعاد لقياس ما
تريد ىذه الفئات الجديدة مف أصحاب المصالح مف أىداؼ يفترض أف تتبناىا منظمات األعماؿ.

إذا ما نظرنا إلى منظمات األعماؿ في الوقت الحاضر بكونيا كيانات اقتصادية واجتماعية
وسياسية فإننا نكوف وسعنا دائرة أصحاب المصالح و كيفية إدارة الصراع بيف مختمؼ ىذه

األطراؼ في إطار ىذا الكياف المنظـ ،ففي بداية الثورة الصناعية وما رافقيا مف تجارب عممية في

اإلدارة كاف االىتماـ مترك اًز عمى كوف مسؤولية المنظمة تتمحور حوؿ إنتاج سمع و خدمات مفيدة

لممجتمع وتحقؽ المنظمة مف خبلليا عوائد مجزية لممالكيف ،ومع تضخـ حجـ المنظمات وما ارفؽ

ذلؾ مف استغبلؿ لؤليدي العاممة وتدني األجور وظيور التكتبلت النقابية وبوادر ظيور األفكار

االشتراكية ازداد اىتماـ منظمات األعماؿ بالمسؤولية االجتماعية الداخمية ( Internal Social

 ،)Responsibilityلكف التأثير المتزايد لؤلعماؿ عمى البيئة الخارجية أفرز ضغوطاً كبيرة

عمييا ،وىنا بادرت منظمات األعماؿ باألبعاد الخارجية لممسؤولية االجتماعية ( External

.)Social Responsibility
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عرض البعض المسؤولية االجتماعية في إطار البعد الخارجي لممسؤولية االجتماعية باعتباره

اكثر أىمية ألنو يرتبط بالزبائف والمنافسيف والحكومة والمورديف وجماعات الضغط الخارجي البيئية
والصحفية والسياسية وغيرىا (الغالبي و العامري.)2005 ،

إف تبلقي البعديف الداخمي و الخارجي في المسؤولية االجتماعية زاد مف غنى المفيوـ و جعؿ منو
تركيباً معقداً تـ اغناؤه بمزيد مف البحوث و الدراسات و تجسد عمى أرض الواقع في منظمات

األعماؿ بأساليب وآليات وطرؽ مختمفة (الغالبي و منيؿ .)2114 ،وبالتالي أصبح مصطمح
ومفيوـ المسؤولية االجتماعية

 Social Responsibilityواسع االنتشار في عالمنا اليوـ

ومعروؼ لدى الجميع ،فيي دور المنشأة في تحمؿ مسؤوليتيا تجاه تأثيرات أنشطتيا وق ارراتيا عمى

المجتمع والبيئة بالمساىمة في التنمية المستدامة مف خبلؿ اتباع مبدأ الشفافية والسموؾ األخبلقي
لممنشأة ،بحيث ينبغي عمى المنشأة أف تعتبر نفسيا جزءا مف المجتمع – ال يمكف فصميا عنو –
عند إشراؾ المجتمع معيا وتنميتو ،وأف تدرؾ وتحترـ حقوؽ أفراد المجتمع وسماتو عند تفاعميا

معو .

مف أىـ المجاالت الرئيسة لممسؤولية االجتماعية ما يطمؽ عميو مشاركة المجتمع وتنميتو ،التي

تعد جزءاً ال يتج أز مف التنمية المستدامة فيي تساىـ ولو بقدر يسير في تعزيز مستويات أعمى مف
رفاىية أفراد المجتمع وتحسيف جودة معيشتو(الحربي.)2102 ،

أوالً :تاريخ نشوء المسؤولية االجتماعية
إف فكرة المسؤولية االجتماعية ليست نتاجاً لمقضايا المعاصرة والمعروفة لدينا بشكؿ دقيؽ ،حيث

أنيا ترتبط بالمتغيرات األساسية الحاصمة في المجتمع ،وبالتالي فيي ليست ظاىرة جديدة ،أو حالة

سطحية تمثؿ االستجابة لمضغوط االجتماعية الطارئة ،حيث أف ىناؾ فرؽ بيف أف تكوف
المسؤولية االجتماعية نتيجة لتعديبلت اجتماعية بسيطة أو تكوف نتيجة لتغيرات حياتية جذرية،

يمكف أف تنسب إلى الثورة الصناعية التي شيدتيا أوروبا أساساً ،أكثر مف أف تنسب إلى الحركات

اإلصبلحية التي سادت أرجاء العالـ فيما بعد ،فنشوء فكرة المسؤولية االجتماعية بمرحمتيا األولى
قد ارتبطت مع قياـ المشاريع الصناعية واعتقاد رجاؿ األعماؿ بأنيـ يمتمكوف ىدفاً واحداً يسعوف

إلى تحقيقو وىو تعظيـ األرباح ،ولكف الشيء الوحيد الذي يكبح جماحيـ في مطاردة وتحقيؽ ىذا

اليدؼ ىو التأثير القانوني الذي يحدد العمميات التي يقوموف بيا ،وقد ظمت ىذه النظرة قائمة
خبلؿ القرف التاسع عشر والربع األوؿ مف القرف العشريف ،ليس عمى مستوى الفكر االقتصادي

فحسب بؿ انسحبت إلى القيـ واألىداؼ السائدة في المجتمع .ولكف ىذه األفكار لـ تصمد كثي اًر
أماـ األزمات االقتصادية التي شيدىا العالـ في ذلؾ الوقت(البكري.)2001 ،
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أما المرحمة الثانية فقد برزت خبلؿ الفترة التي أعقبت عاـ 1920ـ كنتيجة لبلنتقادات الموجية
نحو اليدؼ األحادي الذي اعتمدتو منظمات األعماؿ والمتمثمة بتعظيـ األرباح وقد ظيرت تيارات

أخرى تطالب بتأميف السبلمة واألماف في العمؿ ،وتقميص ساعات العمؿ ،وحماية حقوؽ األطراؼ
المختمفة وذات الصمة بالمنظمة وبالتالي أف تكوف ىنالؾ أىداؼ أخرى مضافة إلى ىدؼ الربح

الذي تسعى لتحقيقو منظمات األعماؿ ،وكذلؾ تحقيؽ الموازنة في تمؾ المسؤولية تجاه األطراؼ

األخرى والمتمثمة بالمستيمكيف ،الزبائف ،العامميف في المنظمة ،الحكومة ،وغيرىا .لقد تميزت ىذه

المرحمة بظيور أفكار تدعو إلى توسيع مفيوـ ومعنى المسؤولية االجتماعية ليشمؿ أطرافاً أخرى
وتتجاوز النظرة الضيقة والمحصورة بحدود منفعة المالكيف والمستثمريف ،وأف تمبية حاجات

المجتمع ىو معيار ميـ في وجود المنظمة ونجاحيا ،وبالتالي فإف التغير في أىداؼ المجتمع
يجب أف ينعكس عمى أنشطة وفعاليات المنظمة بنفس الوقت سواء كانت اقتصادية أو فنية

(البكري.)2001 ،

أما المرحمة الثالثة فبدأت عاـ 1960ـ ،فبعد ىذا التاريخ طرأت متغيرات كبيرة في مجاؿ
التكنولوجيا وحدثت ىناؾ تجارب كثيرة وتموث بيئي ناجـ عف أفعاؿ مختمفة سواء كانت عرضية أو

مقصودة ،لذلؾ انتقمت المسؤولية االجتماعية إلى مرحمة أخرى أكثر استيعاباً لمبيئة ومتغيراتيا
الواسعة وأصبحت التسمية ليذه المرحمة تحت عنواف " نوعية الحياة لمفرد " وتقديـ المزيد مف السمع

والخدمات بما يتناسب مع االرتقاء النوعي الحاصؿ في مستوى الحياة التي يعيشيا األفراد ،ولكف
أفرزت ىذه المرحمة تأثيرات سمبية تمثمت بالتالي(البكري:)2001 ،

 .1الظمـ والحيؼ الذي أصاب المستيمؾ في السوؽ جراء الغش في البضائع والتبلعب في
األسعار ،وحجب المعمومات الصحيحة عنو والتي تخص المنتجات وتقديـ الخدمات لما بعد
البيع.

 .2التيديدات التي تناؿ مف صحة وسبلمة العامميف جراء العمؿ ،أو الموارد المستخدمة في
اإلنتاج.

 .3التموث البيئي والذي تزايد جراء العمميات الصناعية وما تبقى مف فضبلت اإلنتاج.
 .4محدودية االىتماـ باالرتقاء لنوعية أجواء العمؿ والتي تمثمت بضعؼ الميارات لدى العامميف،
ومحدودية تطويرىا عمى األمد الطويؿ ،وسوء العبلقات االنسانية ،واتساع نطاؽ المشاركة في

الق ار ارت المتخذة .فضبلً عف التمايز في توظيؼ األفراد سواء كاف عمى أساس الجنس أو
العمر أو المذىب.

 .5الشكوؾ الكثيرة التي تعتري أعماؿ العديد مف الشركات الكبيرة ،وخصوصاً فيما يتعمؽ
بالرشاوي لمحصوؿ عمى العقود الكبيرة لتنفيذ األعماؿ مثبلً.
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 .6الفساد الكبير الذي أصاب نوعية حياة األفراد في بعض جوانبيا والتي تمثمت بخصائص
وسموؾ العامة مف األفراد ،وبشكؿ خاص أبناء المدف ،وما رافقيا مف تنصؿ لمنظمات

األعماؿ مف مسؤوليتيا المختمفة المجتمع.

ثانياً :تعريف المسؤولية االجتماعية
حتى وقتنا الراىف لـ يتـ تحديد تعريؼ لممسؤولية االجتماعية لمنظمات األعماؿ بشكؿ محدد
وقاطع يكتسب بموجبو قوة إلزاـ قانونية وطنية أو دولية ،حيث ال تزاؿ ىذه المسؤولية تستمد قوتيا

وقبوليا وانتشارىا مف طبيعتيا التطوعية ،فيناؾ عدة تعريفات لممسؤولية االجتماعية لمشركات،
تختمؼ باختبلؼ وجيات النظر في تحديد شكؿ ىذه المسؤولية .فالبعض يراىا بمثابة تذكير

لمشركات بمسؤولياتيا وواجباتيا إزاء مجتمعيا الذي تنتسب إليو ،بينما يرى البعض اآلخر أف
مقتضى ىذه المسؤولية ال يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوـ بيا الشركات صاحبة الشأف

بإرادتيا المنفردة تجاه المجتمع .ويرى آخروف أنيا صورة مف صور المبلئمة االجتماعية الواجبة

عمى الشركات .إال أف كؿ ىذه اآلراء تتفؽ مف حيث مضموف ىذا التعريؼ ،حيث سنقوـ ىنا بسرد
العديد مف التعريفات الواردة في الدراسات واألدبيات المتعمقة بموضوع المسؤولية االجتماعية.

فقد عرؼ مجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية عمى أنيا " االلتزاـ
المستمر مف قبؿ شركات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقياً والمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية
والعمؿ عمى تحسيف نوعية الظروؼ المعيشية لمقوى العاممة وعائبلتيـ ،والمجتمع المحمي والمجتمع

ككؿ" (عيراف.)2117 ،

وتعرؼ الغرفة التجارية العالمية المسؤولية االجتماعية عمى أنيا "جميع المحاوالت التي تساىـ في
تطوع المنظمات لتحقيؽ التنمية بسبب اعتبارات أخبلقية واجتماعية"  ،وبالتالي فإف أنشطة

المسؤولية االجتماعية تمارس مف طرؼ رجاؿ األعماؿ بشكؿ تطوعي(خامرة.)2007 ،

كما يعرفيا ( )Pride& Ferrellبأنيا "التزاـ المنظمات المستمر لمسموؾ أخبلقياً والمساىمة في
التطوير االقتصادي مف خبلؿ نوعية حياة العامميف وأسرىـ ،وكذا االلتزاـ اتجاه المجتمع بشكؿ

عاـ" (الحمدي.)2003 ،
كما عرفت أيضاً بأنيا عبارة عف "األنشطة التي يقوـ المشروع بتنفيذىا اختيارياً ،والتي تعنى
بالتزامات المشروع اتجاه المجتمع باإلضافة إلى التزامات المشروع اتجاه أصحابو ،وىذا يعني

مراعاة األنشطة االجتماعية بجانب اليدؼ التقميدي لممشروع وىو تعظيـ الربح ،فيي تخمؽ لدى
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المنظمة مبدأ التكافؿ االجتماعي مف خبلؿ السياسات والبرامج التي تتبعيا"(بف عيسى

وقسوؿ.)2012،

ويعرؼ المنتدى الدولي لقادة األعماؿ المسؤولية االجتماعية لممؤسسات بأنيا "ممارسات األعماؿ

التجارية المتسمة باالنفتاح والشفافية والقائمة عمى مبادئ أخبلقية واحتراـ الموظفيف والمجتمع
والبيئة ،وصممت تمؾ المسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة لممجتمع عامة ،إضافة إلى المساىميف"

(موالي وبوزيد)2100،

ويعتبر معيد األمـ المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية المسؤولية االجتماعية لممؤسسات عمى أنيا
"السموؾ األخبلقي لمؤسسة ما تجاه المجتمع ،وتشمؿ سموؾ اإلدارة المسؤوؿ في تعامميا مع

األطراؼ المعنية التي ليا مصمحة شرعية في مؤسسة األعماؿ ،وليس مجرد حاممي
األسيـ"(منشورات األمـ المتحدة.)2114 ،
ويعرفيا البنؾ الدولي بأنيا "االلتزاـ بالمساىمة في التنمية االقتصادية المستدامة ،وذلؾ مف خبلؿ

التعاوف مع العامميف وأسرىـ والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ ،لتحسيف مستوى معيشتيـ عمى نحو
مفيد لنشاط المؤسسات ولمتنمية االقتصادية" ،كما وتعرؼ المفوضية األوربية المسؤولية االجتماعية

لممؤسسات عمى أنيا "عممية توحيد االعتبارات واالىتمامات البيئية واالجتماعية لمنظمات األعماؿ
مع أنشطتيا وعممياتيا وتفاعميا مع ذوي المصمحة عمى أساس طوعي" (براؽ وقماف.)2102،

ويعرؼ  Druckerالمسؤولية االجتماعية بأنيا "التزاـ المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمؿ فيو"

(الغالبي والعامري ،)2112 ،كما عرفيا  Holmesبأنيا "التزاـ عمى منشأة األعماؿ تجاه المجتمع

الذي تعمؿ فيو وذلؾ عف طريؽ المساىمة في مجموعة كبيرة مف األنشطة االجتماعية مثؿ محاربة
الفقر وتحسيف الخدمات الصحية ومكافحة التموث وخمؽ فرص عمؿ وحؿ مشكمة اإلسكاف

والمواصبلت وغيرىا"( ،السحيباني ،)2119 ،بينما ذىب البعض إلى القوؿ بأف المسؤولية
االجتماعية ىي "الدرجة التي يؤدي بيا مديرو المنظمة أنشطتيـ نحو حماية المجتمع وتحسينو

بعيدا عف السعي لتحقيؽ المنافع الفنية واالقتصادية المباشرة لممنظمة(جماعي وبف عبد العزيز،

.)2102

ىناؾ تعريفات ال تنسجـ مع استراتيجية وأىداؼ منظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ الربح
كأساس ميـ في استمرارىا وبقائيا ،وأخرى تتفؽ مع المؤسسات الخيرية وغير اليادفة لمربح ،بحيث

يكوف ليا خطط وبرامج طويمة األمد تترؾ أث اًر إيجابياً واضحاً في حياة الفرد والمجتمع وتتطمب
األخذ بعيف االعتبار اآلثار الخارجية لنشاط المؤسسة عمى المجتمع والبيئة منذ اتخاذ القرار،

ولذلؾ يقترح بعض الباحثيف والمتخصصيف تحويؿ مصطمح المسؤولية االجتماعية إلى مصطمح
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االستجابة االجتماعية ،حيث يتضمف المصطمح األوؿ نوعاً مف اإللزاـ ،بينما يتضمف الثاني وجود

دافع أو حافز لتحمؿ المسؤولية االجتماعية ،وبالرغـ مف تعدد ىذه المصطمحات ،إال أنيا في النياية
تؤدي إلى مساىمة المنظمات في تحمؿ مسئولياتيا تجاه أصحاب المصالح المختمفيف(جماعي وبف

عبد العزيز.)2102 ،

ثالثاً :مفيوم المسؤولية االجتماعية

يتبيف لنا مف خبلؿ المقدمة وتعريؼ المسؤولية االجتماعية أف المسؤولية االجتماعية في منظمات

األعماؿ قد مرت بحقبة تاريخية ليست بالقصيرة ،وبالتالي فقد تأثرت بالعديد مف المتغيرات الفكرية
والفمسفية والتطبيقية ،والتي انعكست بدورىا عمى مقدار قبوليا وانتشارىا أو تجاىميا .كما ويتضح

لنا أيضاً أف المسؤولية االجتماعية تمتد إلى اتجاىيف أحدىما داخمي يرتبط باألفراد والموارد التي
يتـ استخداميا والمتعمقة باألداء المتحقؽ لمعمؿ داخؿ المنظمة ،وبالتالي يسيـ في تطوير العامميف

وتحسيف نوعية العمؿ واآلخر خارجي يعمؿ عمى معالجة المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع
ويساىـ في خمؽ قيـ وأنماط اجتماعية ايجابية في المجتمع.
وعمى ضوء ذلؾ فقد تغير مفيوـ المسؤولية االجتماعية منذ ظيورىا إلى وقتنا الحاضر ،والتي

يكمف تقسيميا إلى ثبلثة مفاىيـ أو اتجاىات فكرية (البكري )2110 ،وىي:

 .1المفيوم الكالسيكي (التقميدي)
ترجع خمفية ىذا المفيوـ إلى أفكار العالـ االقتصادي آدـ سميث ،والتي تعتمد في جانبيا األساس
عمى كوف كافة منظمات األعماؿ تسعى لتقديـ أفضؿ الخدمات لعموـ المجتمع ،وتحقيؽ أعمى
مستوى ممكف مف األرباح ،وبما ينسجـ مع األحكاـ القانونية والقواعد األخبلقية السائدة وبيذا

الشكؿ فإف الربح أصبح ىدفا "أحاديا" تسعى إليو منظمة األعماؿ ،واف اعتماد منيج تحميؿ الكمفة

/العائد ىو المحؾ الدقيؽ لقياس مستوى نشاط المنظمة ومدى تحقيقيا لمسؤوليتيا تجاه المجتمع،
وتبرير ذلؾ بأنو في ظؿ ظروؼ المنافسة فإف األرباح المتحققة عدت مقياسا لمكفاءة .وىو ما

يرتبط بمجموع القيمة الناتجة كمخرجات مف قبؿ المنظمة إلى المجتمع ،والمتمثمة بالمزيج بيف

السمع والخدمات المتنوعة ،وضخيا إلى األسواؽ وبشكؿ يفوؽ تمؾ الموارد التي حصمت عمييا مف

المجتمع كمدخبلت في عمميا .وفضبلً عف ذلؾ فإف ميمة تعظيـ الربح ،تعني بأف المنظمة قد
حققت استجابة لحاجات المجتمع ،وأدركت مسؤوليتيا تجاه المجتمع .وبيذا الصدد يشير العالـ

االقتصادي  Milton Friedmanوالحائز عمى جائزة نوبؿ لبلقتصاد بالقوؿ "ىنالؾ شيء واحد،
الشيء غيره في منظمات األعماؿ وبما تتحممو مف مسؤولية اجتماعية ،ىو استخدميا لمموارد
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وتصميميا لؤلنشطة المطموبة لزيادة أرباحيا عمى المدى الطويؿ ،وجعؿ ذلؾ قاعدة في انجاز

أعماليا.

مف جانب آخر فإف اإلطار الفمسفي ليذا االتجاه نحو المسؤولية االجتماعية يعبر عنو بالسموؾ
والقيـ الشخصية لمديري األعماؿ ،والتي ىي بمثابة المعتقدات واالتجاىات التي تقودىـ لتكويف

قاعدة أو إطار لما لدييـ مف معمومات ،العتماد السموؾ الذي ينتيجونو .وبيذا الشكؿ فإف مفيوـ

المسؤولية االجتماعية وعمى وفؽ المفيوـ الكبلسيكي ومعبر عنو مف خبلؿ سموؾ المديريف يتميز

باآلتي:

 .0القيـ العقبلنية التي يؤمف بيا المديروف والتي تتمثؿ في العمؿ عمى تعظيـ األرباح بوصفو
اليدؼ األساس لممنظمة .وبالتالي فإف رجاؿ األعماؿ مسؤولوف عف إدارة المنظمة عمى وفؽ

الق اررات التي يتخذونيا ،وىـ ليسوا بمسؤوليف تجاه المجتمع برمتو .فيـ ينطمقوف مف مبدأ " ما
ىو جيد لمشركة فيو جيد لممجتمع".

 .2التعامؿ مع المستيمؾ عمى وفؽ مبدأ تعظيـ الربح ىو أف " تدع المشتري يقرر الحذر الذي
يعتقده " وبالتالي فإنو مسؤوؿ عف القرار الذي يتخذه .وليس مف الضروري أف يتخذ المديروف

اىتماماً كبي اًر في توضيح نوعية المنتج وسبلمتو وتقديـ المعمومات التفصيمية عنو.

 .3نظرة اإلدارة تجاه العامميف ،تنطمؽ بأف العمؿ سمعة ،يشترى ويباع وبالتالي يمكنيا تغيره متى
ما أصبح ال يتبلءـ مع أىداؼ المالكيف وخططيـ .وعميو فإف أداء العامميف يجب أف ينسجـ
مع المعايير المحددة لكؿ نشاط ،وأف أىدافيـ الشخصية تكوف بمعزؿ عف أىداؼ المنظمة.

 .4القيـ االجتماعية ليس ليا وجود في تفكير إدارة المنظمة ،وأف العامميف عمييـ أف يتركوا
مشاكميـ في مساكنيـ ،وال يحممونيا إلى موقع العمؿ .وبالتالي فإف اإلدارة تسعى إلى تحقيؽ
التعامؿ مع الرجؿ االقتصادي ،والذي يختمؼ عف الرجؿ االجتماعي الذي يحاوؿ أف يفرضو

العامموف في المنظمة كسموؾ ليـ داخؿ المنظمة.

 .5تعد التكنولوجيا أحد الجوانب الميمة في تعظيـ اليدؼ األحادي لممنظمة(الربح) .وعميو فإف
المكائف والمعدات تحتؿ مرتبة عميا ومتقدمة في سمـ القيـ التي يؤمف بيا المديروف ،وىذا

يعني بأف المبدأ المادي ىو السائد.

 .6القيـ السياسية لممديريف ترتبط بشكؿ رئيسي مع مبدأ "دعو يعمؿ ،دعو يمر" .وأف أفضؿ عمؿ

تقوـ بو الحكومة يكمف في تقميؿ سيطرتيا ألدنى حد ممكف ،وأف أي تدخؿ حكومي أو سياسي

ستكوف لو عواقب سمبية ومضره عمى منظمة األعماؿ.

 .7البيئة ينظر إلييا بمنظور القضاء والقدر ،وما يصيب الفرد مف آثار سالبة تنعكس عميو لوحده
وليس لممنظمة عبلقة في ذلؾ.
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 .8القيـ الجمالية ليس ليا وجود عمى وفؽ ىذا المنظور ،وأف الفنوف والثقافة والموسيقى ليست ليا
عبلقة بأجواء العمؿ داخؿ المنظمة وال تثير اإلدارة في السعي لتحقيقيا.

ولكف وبالرغـ مف بقاء ىذا المفيوـ حتى الثمث األوؿ مف القرف العشريف ،إال أف حدة المنافسة

وظيور العديد مف المنشآت في السوؽ الواحدة ،أفرزت أىدافاً أخرى مرافقة ليدؼ الربح ،وال تقؿ

أىميتو عنو ،وتتركز حوؿ ىدؼ النمو لمشركة ،وامتبلكيا لحصة أكبر مف السوؽ ،وخمؽ الصورة

اإليجابية لمشركة في ذىنية المجتمع ..وغيرىا مف األىداؼ التي تنسجـ وتتبلءـ مع وجية النظر
الجديدة التي بدأت تتضح معالميا في ىذه المرحمة التاريخية والمتمثمة بالمفيوـ اإلداري.

 .2المفيوم اإلداري
في أعقاب عاـ 0931ـ أدرؾ االقتصاديوف و اإلداريوف بأف ىنالؾ فجوة كبيرة بيف المفيوـ
الكبلسيكي فيما يتعمؽ بالمسؤولية االجتماعية و الطبيعة الجديدة لمنظمات األعماؿ .وفي أوؿ
تحميؿ قاـ بو كؿ مف  Berle & Meansفقد خرجا باستنتاج مفاده "بأنو إذا ما تغيرت األعراؼ

والقوانيف السائدة ،فإف أىداؼ المشروع سوؼ تتغير .كما أف قوة صنع القرار والمتعمقة بحدود
المسؤولية االجتماعية يجب أف ترتبط بالمديريف أكثر مف ارتباطيا وتركيزىا بيد المستثمريف"

وبيذا الشكؿ فقد نما اتجاه فكري إداري آخر سواء كاف ذلؾ داخؿ منظمات األعماؿ أو خارجيا،

مغاي اًر لوجية النظر التقميدية والتي كانت تنادي بأف المسؤولية االجتماعية لئلدارة تتمثؿ في تحقيؽ
المزيد مف األمواؿ لممستثمريف وخصوصاً في المنظمات الكبيرة .وبيذا الصدد يقوؿ العالـ

االقتصادي  Paul Samuelsonأف المشاريع الكبيرة في ىذه األياـ ،ال تتعيد بتحقيؽ مسؤوليتيا
االجتماعية فقط ،بؿ إنيا يجب أف تحاوؿ و بشكؿ تاـ في عمؿ ما ىو أفضؿ"

خبلؿ المدة 0951-0941ـ وبعد سمسمة مف النقاشات واإلضافات الفكرية تـ التوصؿ إلى اعتماد

المفيوـ اإلداري ،لكونو يمثؿ أداة مركزية بيد المديريف المحترفيف لمعمؿ اإلداري .وبالتالي فقد تـ
التحوؿ مف اليدؼ األحادي لممنظمة ،والمتمثؿ بتعظيـ الربح إلى إضافة ىدؼ آخر يتمثؿ بتعظيـ

الرضا لممديريف أنفسيـ ،وبحثيـ عف القوة واألماف والموقع المتميز وفي ظؿ نمو واتساع المنظمة.
وامتداد ذلؾ الرضا إلى العناصر المؤثرة والمتفاعمة معيا ،وسواء كاف داخؿ المنظمة أو خارجيا.
وبيذا الشكؿ فإف أحد االفتراضات األساسية لقياـ ىذا المفيوـ يتمثؿ بكوف منظمة األعماؿ نظاـ

ثنائي االتجاه ،إذ تستمـ مدخبلتيا مف المجتمع ،وتقوـ بكشؼ مخرجاتيا إلى عموـ المجتمع

باالتجاه اآلخر ،ومعنى ذلؾ بأف منظمة األعماؿ عمييا أف تستمع إلى المسؤوليف في المجتمع وأف
تتحسس لما يجب أف تقوـ بو نحو تطوير وتحقيؽ رفاىية المجتمع وسعادتو وذلؾ مف خبلؿ
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اعتمادىا لنظاـ مفتوح لبلتصاالت بينيا وبيف المجتمع .وعموماًّ إذا ما أردنا أف نوجز المسؤولية
االجتماعية عمى وفؽ المفيوـ اإلداري ومف خبلؿ سموؾ المديريف فإنو يتمثؿ باآلتي:

 .0القيـ العقبلنية التي يؤمف بيا المديروف تتمثؿ في تحقيؽ المنفعة الذاتية لممنظمة ،فضبل عف
تحقيؽ منفعة المجاميع األخرى ،وىذا ينطبؽ عمى لمبدأ القائؿ " ،بأف ما ىو جيد لمشركة فيو

جيد لعموـ المجتمع"

 .2العبلقة مع المستيمؾ عمى وفؽ ىذه القيـ تكوف متوازنة مع شكؿ العبلقة مع المجيزيف
لممنظمة .فضبلً عف اىتماميا بتحقيؽ رضا المستيمؾ مف حيث تقديميا السمع والخدمات

بالوقت و المكاف و الشكؿ المناسب .فأنيا ال تتحمؿ كامؿ تكاليؼ األنشطة االجتماعية التي

تؤدييا ,ألنيا بذلؾ تكوف منظمة غير كفؤة اقتصاديا ,إال أنيا ناجحة اجتماعيا  .لذلؾ فاف "

تكاليؼ األنشطة االجتماعية التي تؤدييا يجب اف تنقؿ جزءا منيا الى المستيمؾ ,ليتحمميا مف
خبلؿ سياسة التسعير المعتمدة لمسمع و الخدمات المنتجة مف قبميا".

 .3تعد التكنولوجيا شيئا ميما لدى اإلدارة ولكف األفراد ال يقموف عنيا أىمية أيضاً .وبالتالي فأف
أىمية التكنولوجيا لدى اإلدارة تتمثؿ بما تحققو مف توافؽ في منتجاتيا ,مع المعايير الحياتية

الجديدة لئلنساف .واألفراد العامموف في الشركة ىـ ايضاً بدرجة عالية مف األىمية لما يمثمونو
مف عنصر أساس في أداء وعمؿ المنظمة ،وعميو يمكف القوؿ بأف المادية شيء ميـ ولكف

القيـ اإلنسانية ال تقؿ أىمية عف ذلؾ.

 .4القيـ االجتماعية ىي أكثر وضوحاً مما ىي عميو وفؽ مبدأ تعظيـ الربح .إذ أف حاجات

العامميف ينظر إلييا بأنيا تمتد الى ما ىو أبعد مف الحاجات االقتصادية ,كتحقيؽ األماف و

الرعاية وادراكيـ لممشكبلت التي يعيشونيا.

 .5القيـ السياسية ميمة لممنظمة ,وتنظر لمحكومة بعيف الترقب والحذر ,لكونيا ضرورية ,وبنفس
الوقت لكونيا البد أف تتعامؿ معيا.

 .6القيـ البيئية تنطمؽ مف مبدأ أف تدع الرجؿ يتعامؿ مع البيئة المحيطة بو ويسعى لمسيطرة
عمييا ،وىذا غير ممكف.

 .7القيـ الجمالية ليست بغريبة عف اإلدارة عمى وفؽ ىذا المفيوـ ،ولكنيا ال تجد مف ىو قادر

عمى أف يقدـ الدعـ و اإلسناد ليذه القيـ الفنية والثقافية في المنظمة" ،ولكنيا مؤمنة بوجوب

أىميتيا سواء كاف ذلؾ لموقت الحاضر او المستقبؿ".
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 .3المفيوم البيئي
يتمثؿ ىذا المفيوـ والذي بدأت مبلمحو تظير في عاـ  0961في تحسس المديريف في كوف

مسؤولياتيـ االجتماعية ال تنحصر داخؿ المنظمة فحسب وال ترتبط بالسوؽ حص اًر بؿ تمتد الى
أطراؼ وفئات متعددة تتمثؿ بعموـ المجتمع ،معنى ذلؾ أنو يتوجب عمى الشركات والكبيرة منيا

عمى وجو الخصوص أف تضع المصمحة العامة لممجتمع فوؽ أي اعتبار وأنو ال يحؽ أف يتجاوز

أي ىدؼ أو معيار آخر.

وبيذا الشكؿ فإف مفيوـ المسؤولية االجتماعية يتمثؿ بتحقيؽ التأثيرات االيجابية نحو مصمحة

المجتمع ،وأف يتـ تحقيؽ األرباح عمى األمد الطويؿ بنفس الوقت دوف أف يكوف ىناؾ تعارض ما
بيف اليدفيف أو تفضيؿ ىدؼ الربح عمى إنجاز األنشطة التي تسأؿ عنيا منظمات األعماؿ،
ويمكف تمخيص مفيوـ المسؤولية االجتماعية وفؽ ىذا المفيوـ باآلتي:

 .0القيـ العقبلنية إلدارة المنظمة تتمثؿ في تحقيؽ مصمحتيا الذاتية  ،ولكنيا مسؤولة بنفس
الوقت عف مصالح المجتمع في ضوء الق اررات التي تتخذىا ،وعميو فما ىو نافع وضروري
لممجتمع فإف مف شأنو أف يناؿ اىتماـ المنظمة ،فاألرباح ىي شيء جوىري لممنظمة ولكنيا

ال تمثؿ ىدفيا الوحيد فاألفراد ىـ األكثر أىمية ليا.

 .2العبلقة مع المستيمؾ ترتكز عمى كونيا مسؤولة عف تجييزه بالسمع والخدمات التي يحتاجيا
بالوقت والمكاف المناسب .مع ضرورة مراعاة النوعية والمعمومات التي يحتاجيا ،وبما يحقؽ

رفاىيتو ويشبع حاجتو منيا.

 .3النظرة إلى العامميف في المنظمة تنطمؽ مف أف لكؿ فرد منزلة وكرامة ،مما يتطمب مف اإلدارة
أف تحسف التعامؿ معو بنفس الوقت فإف اإلدارة مسؤولة أماـ المالكيف والمساىميف ومسؤولة

أماـ المجتمع أساساً.

 .4القيـ االجتماعية واإلنسانية التي تتعامؿ بيا المنظمة عمى وفؽ ىذا المفيوـ تنطمؽ مف كوف
الفرد عندما يعمؿ في المشروع فإنو ال ينفصؿ عف كونو إنساناً ،وكونو رجبلً اقتصادياً بنفس

الوقت ،لذلؾ فإف اإلدارة تستوعبو بالكامؿ وبما يحممو مف مشكبلت ،ومف خبلؿ تنظيمو
كعنصر مساىـ في عمؿ المجموع ،وأكثر مف تموح لو بعصا العقوبة والتيديد.

 .5القيـ التكنولوجية ليا أىمية ولكف ال يجب أف تطغى عمى قيـ األفراد.

 .6القيـ السياسية التي تممييا الحكومة ،يكوف مف الضروري أخذىا بنظر االعتبار في تحقيؽ
مبدأ "نوعية الحياة" أكثر مف أف تتخذ اإلدارة موقفا سمبياً أو معارضاً لمحكومة ،وبذلؾ فإف

اإلدارة تحقؽ مبدأ خمؽ روح التعاوف بينيا وبيف الحكومة ،وفي العمؿ عمى تجاوز ومعالجة
المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع.
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 .7المحافظة عمى البيئة وجعميا مف مسؤولية الجميع إذا ما كانت اإلدارة تساىـ في تحقيؽ نوعية
الحياة لؤلفراد والمجتمع.

 .8القيـ الجمالية ويجب أف تدرؾ مف قبؿ اإلدارة لما ليا مف تأثير كبير في األفراد وفي كونيا
جزءاً مف الحياة التي يعيشونيا.

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا بأف المسؤولية االجتماعية تندرج تحت ظؿ ثبلثة مفاىيـ تمثؿ القيـ

السائدة لدى المدراء ،وبشكؿ عاـ فإف التبايف واضح بيف الباحثيف والمفكريف األكاديمييف في تبني

أي مف ىذه المفاىيـ ،إذ يرى بعضيـ أف المفيوـ الكبلسيكي ىو األكثر قبوالً لكونو يمثؿ مسؤولية

اإلدارة نحو تحقيؽ أىداؼ المالكيف في مجاؿ األرباح وزيادة الثروة ويرى بأف الدولة ىي المسؤولة
عف مشكبلت المجتمع وحميا ليس مف مياـ منظمات األعماؿ.

بالمقابؿ ىناؾ الكثير مف مديري األعماؿ يمتزموف بالمفيوـ اإلداري لكونو يمثؿ العبلقة العادلة

بيف مختمؼ األطراؼ التي تتعامؿ الشركة معو ,سواء كانوا مستيمكيف ,مالكيف ,مقرضيف....إلخ ,
فضبلً عف تقديميا لؤلجور العادلة مع خمؽ الظروؼ المناسبة ألجواء العمؿ .ولكننا نبلحظ اتجاىاً
متزايداً لدى مديري األعماؿ واألكاديمييف في قبوؿ المفيوـ البيئي لممسئولية االجتماعية وخصوصاً
مف قبؿ الشركات الكبيرة.

رابعاً :المسؤولية االجتماعية بين التأييد والمعارضة
إف فكرة المسؤولية االجتماعية مثار جدؿ بيف المفكريف والعمماء وممارسي اإلدارة ،فالبعض يؤيدىا

والبعض اآلخر يعارضيا ،ومف أشير معارضي فكرة المسؤولية االجتماعية Milton Fredman
الحائز عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد والذي يقوؿ بأف مسؤولية الشركة ىي تحقيؽ األرباح فقط،
وىو يرى بأف قياـ المنشأة بأداء المسؤوليات االجتماعية يؤدي إلى تخفيض قدرتيا عمى تحقيؽ

األرباح ،والتي ىي مطالب المالكيف ومبرر وجود المنظمة ووسيمة استمرارىا ،أما لجنة التنمية

االقتصادية فقد نشرت في السبعينيات مذكرة مؤلفة مف أربعة وسبعوف صفحة عنوانيا" المسؤوليات
االجتماعية في شركات األعماؿ" بأنو يجب عمى المنظمات أف يكوف لدييا التزاـ أخبلقي
لممساعدة في التقدـ االجتماعي حتى ولو كاف ذلؾ عمى حساب ربحيتيا(جماعي وبف عبد العزيز،

.)2012
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 .1المسؤولية االجتماعية من وجية نظر المنظمات والمجتمع
األىداؼ التي تسعى منظمات األعماؿ عموماً إلى تحقيقيا سواء كانت الصغيرة منيا أو الكبيرة
تتطمب الموازنة بيف عامميف ،األوؿ :أف تضع درجة مف االنسجاـ والتوافؽ في ما بيف أىدافيا

وأىداؼ العامميف فييا ،والثاني :وضع أىدافيا بما ينسجـ مع أىداؼ المجتمع ومدى قبولو لتمؾ

األىداؼ ،إذ أف المنظمة ماىي إال جزء صغير مف المجتمع وبذلؾ تصبح المشكبلت التي يعاني

منيا المجتمع متعاكسة االتجاه لكؿ مف منظمات األعماؿ والمجتمع ،حيث مف وجية نظر

المجتمع فإف المشكمة تكمف بأنيا داللة عمى وجود بعض الحاالت االجتماعية السائدة وىي الفجوة
بيف متطمبات المجتمع مف جية وواقع الحاؿ مف جية أخرى ،أما مف وجية نظر منظمات

األعماؿ فترى أف فرصتيا المناسبة تكمف في تقديـ الحؿ لما يعانيو المجتمع وتمبية حاجاتو وفي
نفس الوقت تحقيؽ منفعتيا الذاتية مف خبلؿ األرباح التي تساعدىا عمى البقاء واالستمرار ،حيث
يرى بعض الباحثيف أف رجؿ األعماؿ الذي يؤمف بفمسفة األعماؿ عميو أف يعمـ أف المسؤولية

االجتماعية ال ترتبط بتحقيؽ الربح فحسب ،بؿ في تحقيؽ حاجات المجتمع وبما يؤمف الحماية ليـ
بنفس الوقت ،وبالتالي يصبح مف المطموب معالجة المشكمة مف خبلؿ تضييؽ الفجوة مع الواقع
وىذا ال يتحقؽ إال مف خبلؿ امتبلؾ المنظمة إلمكانيات حقيقية لمعالجة المشكمة وبما يقابميا

أيضا مف قصور ومحددات تحوؿ دوف إمكانية التنفيذ(البكري.)2110 ،
 .2الرأي المؤيد لتطبيق المسؤولية االجتماعية

ىنالؾ أسئمة كثيرة يمكف إ ثارتيا حوؿ المسؤولية االجتماعية لممنظمات ،وواقع قبوؿ مفاىيميا ومف
ثـ تطبيقيا .فينالؾ وجيتا نظر متضادتاف تظيراف في ىذا المجاؿ تجاه تحمؿ المنظمة لمسؤوليتيا

االجتماعية أو مف عدمو(البكري ،)2110 ،وعميو فإف الرأي المؤيد لتطبيؽ المسؤولية االجتماعية
يتأتى مف خبلؿ المبررات اآلتية(جماعي وبف عبد العزيز:)2012 ،

أ -تصحيح لآلثار السمبية التي قد تسببيا بعض المنظمات كتموث اليواء والمياه وغيره.
ب -تحسيف الصورة الذىنية لممنظمات أماـ المجتمع المحمي وخاصة الشركات الكبيرة التي يتـ
انتقادىا عمى نفوذىا القوي وممارساتيا االحتكارية.
ت -قدرة المنظمة المالية عمى القياـ بالمشاريع التي تكمؼ كثي اًر ،وال يستطيع المجتمع تحمميا
وحده.
ث -تعد مجاالً مناسباً في العبلقة بيف منظمات األعماؿ والمجتمع وبما يمكنيا مف البقاء في
السوؽ.
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ج -تحقيؽ حالة االشباع لمحاجات ويعني مساىمتيا في تحقيؽ الربحية االجتماعية لعموـ
المجتمع ،ودوف أف تنحصر في مف يمتمؾ القسـ األعظـ مف القوة الشرائية.
ح -أنيا تمثؿ الحالة األفضؿ لممستثمريف ،وذلؾ عف طريؽ رفع قيمة األسيـ عمى األمد الطويؿ،
لما تحظى بو منظمة األعماؿ مف ثقة لدى المجتمع ،وما تقوـ بو لمحد مف المخاطر التي
يمكف أف تتعرض لو مستقببلً.
خ -القوانيف والتشريعات ال يمكنيا أف تستوعب كؿ التفاصيؿ المرتبطة بالمجتمع ،ولكف بوجود
المسؤولية في األعماؿ فإنيا ستمثؿ قانوناً اجتماعياً.
د -الوقاية مف المشكمة أفضؿ مف عبلجيا ،لذلؾ مف المناسب ترؾ منظمات األعماؿ لتعمؿ في
المجتمع ولتتجنب المشكبلت وقبؿ أف تتفاقـ ويصعب عبلجيا.
ذ -إف لـ تقـ منظمات األعماؿ بمياميا في تحقيؽ المسؤولية االجتماعية ومساعدة المجتمع في
معالجة وحؿ المشكبلت التي يعاني منيا فإنيا يمكف أف تفقد الكثير مف قوتيا التأثيرية في
المجتمع.
ر -تمثؿ فعبلً أخبلقياً واجباً ،وعمى إدارات المنظمات إعطاء المزيد ،ومف ثـ المزيد مف االىتماـ
والرعاية االنسانية والخيرية.
 .3الرأي المعارض لتطبيق المسؤولية االجتماعية
ينسجـ الرأي المعارض لتطبيؽ المسؤولية االجتماعية مع األفكار المنطمقة مف المفيوـ التقميدي
لممسؤولية االجتماعية والتي تعارض وجود ىدؼ يفوؽ أو يوازي اليدؼ األسمى والوحيد لممنظمة

وىو تحقيؽ األرباح (البكري ،)2110 ،وبذلؾ فإف الرأي المعارض لتطبيؽ المسؤولية االجتماعية

يسوؽ المبررات اآلتية (جماعي وبف عبد العزيز:)2012 ،

أ -إف االلتزاـ بمياـ المسؤولية االجتماعية يحوؿ المنظمة إلى شكؿ ال يختمؼ عمػا ىػو سػائد فػي
المنظمات الحكومية.
ب -إذا انفػػردت المنظمػػة بإنفػػاؽ المبػػالف عمػػى تنفيػػذ ب ػرامج المسػػؤولية االجتماعيػػة ،فػػاف ذلػػؾ يعنػػي
تحمميا كمفاً إضافية تػنعكس عمػى زيػادة أسػعار السػمع التػي تتعامػؿ بيػا ،وبالتػالي تػنعكس سػمباً
عمى موقفيا وقوتيا التنافسية في السوؽ.
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ت -محدوديػػة الخب ػرة والميػػارة المتاحػػة لػػدى منظمػػات األعمػػاؿ فػػي معالجػػة المشػػكبلت االجتماعيػػة
التي تعترض عمميا.
ث -ال تممؾ قوة القانوف في إلزامية التنفيذ مف قبؿ منظمات األعماؿ  ،أي أنػو عمػؿ تطػوعي تقػوـ
بو المنظمة ال يحدد بالقانوف.
ج -تضػػعؼ األىػػداؼ الرئيسػػية األخػػرى لمنظمػػة األعمػػاؿ إذا تػػـ القيػػاـ بيػػا لكونيػػا تسػػتنزؼ طاقػػة
ليست بالقميمة مف جيد المنظمة.
ح -المسػؤولية االجتماعيػة تكاليفيػا عاليػة ،والتػي بػدورىا سػتنعكس عمػى المجتمػع ،وبمػا يػؤدي إلػػى
زيادة في قيـ وأسعار السمع المشتراة.
خ -مػديرو منظمػػات األعمػاؿ ليسػػوا بالقضػاة الػػذيف يمكػػنيـ النطػؽ باألحكػػاـ فػي تجػػاوز المشػػكبلت
االجتماعيػػة أينمػػا وجػػدت ،وانمػػا ذلػػؾ مػػف مسػػؤولية الدولػػة والجيػػات التابعػػة ليػػا وذات العبلقػػة
حص اًر.
د -تعػػد المسػػؤولية االجتماعيػػة مسػػألة معقػػدة وصػػعبة ،ألف الق ػ اررات المتعمقػػة بيػػا تكػػوف معمقػػة،
ومتضػمنة العديػػد مػػف المتغيػرات والتػػي يصػػعب اسػػتيعابيا فػػي الكثيػػر مػػف األحيػػاف ،وخصوصػاً
في المنظمات صغيرة الحجـ.
ىكػػذا يبػػدو أف مبػػررات ك ػػؿ مػػف ال ػرأييف المؤيػػد والمع ػػارض لممسػػؤولية االجتماعيػػة تبػػدو منطقي ػػة

ومقنعة مف وجية نظر كؿ طرؼ ،حيث أف تحميؿ المنظمة دو اًر اجتماعياً يفوؽ طاقتيػا قػد يربػؾ
أداء دورىا االقتصادي ،ومف جانب آخر يرى الباحث أف االىتماـ بتعظػيـ األربػاح واألخػذ بوجيػة

نظػر المسػػاىميف دوف م ارعػػاة مصػالح األطػراؼ األخػػرى ذات العبلقػػة يجعػؿ مػػف منظمػػة األعمػػاؿ
نظاماً اقتصادياً مغمقاً ال تربطو عبلقة طيبة مع المجتمع.

خامساً :أبعاد المسؤولية االجتماعية
لقد أجمع العديد مف الباحثيف عمى أف منظمات األعماؿ تمارس عدداً مف المسؤوليات االجتماعية

حيث سعى كؿ منيـ إلى محاولة تحديد أبعاد المسؤولية االجتماعية مف وجيات نظر مختمفة،

ووضعوا ليا مسميات متباينة (الحمدي ،)2003 ،ومف خبلؿ استعراضنا لما جاء في األدبيات،

نبلحظ أف أبعاد المسؤولية االجتماعية لممنظمة تعد مترابطة ومتكاممة مع بعضيا لتشكؿ في نياية
المطاؼ فمسفة المسؤولية االجتماعية التي تسعى المنظمة إلى تبنييا ،وبما يحقؽ ليا الفوائد المرجوة،
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مف وجية نظر الباحث يرى أف أفضؿ تحديد ألبعاد المسؤولية االجتماعية كونو تحديد شامؿ ىو

ما عرفو ( )Pride and Ferrell, 1997, 65بأف أبعاد المسؤولية االجتماعية تتمثؿ في اآلتي:
 .1البعد االقتصادي

ويقصد بو أف تكوف المنظمة نافعة ومجدية اقتصادياً ،وأف تحاوؿ جاىدة توفير األماف لآلخريف

(الفيحاف وألبز .)2102 ،حيث يتبيف مف خبللو العبلقة بيف األداء االقتصادي والذي يتمثؿ في

تنفيذ األعماؿ بكفاءة وفاعمية لموصوؿ إلى النتائج التي تحقؽ أقصى ربح (مكانة ،حصة في السوؽ،

أرباح مالية )...،ممكف لممنظمة وبيف األداء االجتماعي لممنظمة الذي يتمثؿ في تحقيؽ أىداؼ

تتعمؽ بالمجتمع والفرد مثؿ( محاربة الفقر ،الجريمة ،توفير فرص العمؿ ،الحد مف التموث ،)...،إذ
تبرز فكرة أو تساؤؿ يتمثؿ في ما يمي:

ىؿ تبني المسؤولية االجتماعية مف طرؼ المنظمة يتعارض واألىداؼ االقتصادية لممنظمة؟

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يمكف القوؿ أف تبني فكرة المسؤولية االجتماعية لو أثر كبير وتكمفة

كبيرة عمى المنظمة في أولى مراحمو إذ يكمف في تخصيصيا جزء مف الموارد المالية والمادية مف
أجؿ النشاطات االجتماعية.

ىدر لمموارد التي
مف ىنا تأتي بعض اآلراء التي رفضت تكمفة المسؤولية االجتماعية واعتبرتيا اً
توفر الكثير مف الثروة لو استغمت في الجانب االقتصادي ،وعمى العكس يرى البعض اآلخر أف

أثر المسؤولية االجتماعية طويؿ األمد وال يمكف مبلحظتو إال في المدى المتوسط وطويؿ األمد،
كما تـ عرضو سابقاً في الرأي المؤيد والمعارض لتطبيؽ المسؤولية االجتماعية ،وشكؿ( )1يوضح

العبلقة بيف كؿ مف األداء االقتصادي والمسؤولية االجتماعية لممنظمة ويظير العبلقة التكاممية
بينيما عمى المدى الطويؿ وكذلؾ القصير.
حانت انتواسٌ

عانٌ
انًظؤونَت
االجتًاعَت
يُخفض

عانٌ

األداء
االقتصادً

يُخفض

شكل ()1
األداء االقتصادي والمسؤولية االجتماعية
المصدر( :الغالبي والعامري)2006 ،
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مف خبلؿ الشكؿ ( )1يمكف القوؿ أف األداء االقتصادي لممنظمة والمسؤولية االجتماعية

متعارضاف في المدى القصير إال أنو يمكف الوصوؿ في المدى الطويؿ إلى عبلقة توازف وتبادؿ

بيف كؿ منيما وذلؾ مف خبلؿ انعكاس كؿ منيما عمى اآلخر ،بمعنى آخر يتكامؿ كؿ مف األداء

االقتصادي واالجتماعي في المدى الطويؿ ،حتى ولو كاف ىذا األخير يشكؿ عبئاً وتكمفة إضافية

لممنظمة ،ومنو يمكف القوؿ أنو ال يوجد تعارض بيف كؿ مف األداء االقتصادي لممنظمة

والمسؤولية االجتماعية إذ أف كؿ منيما يكمؿ اآلخر بطريقة تخدـ المنظمة عمى المدى المتوسط

والطويؿ ويحقؽ ليا أىدافاً اقتصادية أكبر منيا في حاؿ عدـ اىتماميا بالمسؤولية االجتماعية ،لما

ليا مف أثر عمى صورة المنظمة ومكانتيا ونشاطيا بشكؿ إجمالي(إلياس وعبد اهلل.)2102 ،
 .2البعد القانوني

أي أف المنظمة يجب أف تمتزـ بإطاعة القوانيف ،وأف تكسب ثقة اآلخريف مف خبلؿ التزاميا بتنفيذ
األعماؿ الشرعية وعدـ القياـ باألعماؿ المخمة بالقانوف (الفيحاف وألبز ،)2102 ،ويعني أيضاً أف

المنظمة سوؼ تمتزـ بقوانيف المجتمع وتشريعاتو ،والمشاركة في حؿ المشكبلت االجتماعية ،وحماية
األفرد عمى أساس الجنس والعرؽ والديف والمغة (خمؼ.)2102 ،
ا
حقوؽ اإلنساف ،وعدـ التمييز بيف
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ:

• االلتزاـ بالقوانيف المحمية والوطنية أثناء ممارسة النشاط االقتصادي.
• مراعاة القوانيف العالمية والدولية.

• الشفافية في نشر األنظمة والقوانيف العالمية والدولية لئلطبلع عمييا مف قبؿ جميع
الموظفيف والجيات القانونية األخرى(السحيباني.)2119 ،

 .3البعد األخالقي
بمعنى أف تكوف المنظمة مبنية عمى أسس أخبلقية ،وأف تمتزـ باألعماؿ الصحيحة ،وأف تمتنع
عف إيذاء اآلخريف(الفيحاف وألبز.)2102 ،

وذلؾ مف خبلؿ احتراـ الجوانب القيمية واألخبلقية والسموكية والمعتقدات في المجتمعات التي
تعمؿ فييا .وفي حقيقة األمر ،فإف ىذه الجوانب لـ تؤطر بعد بقوانيف ممزمة لكف احتراميا يعتبر

أم اًر ضروريا لزيادة سمعة المنظمة في المجتمع وقبوليا .ومف بيف األمور المتعمقة بيذا البعد

مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيؼ ،ومراعاة حقوؽ اإلنساف ،واحتراـ العادات والتقاليد ،ومراعاة
الجوانب األخبلقية في االستيبلؾ(راشي.)2103 ،
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 .4البعد اإلنساني
أي أف تكوف المنظمة صالحة ،وأف تعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية وتطوير المجتمع ،وأف تعمؿ

عمى تحسيف نوعية الحياة (الفيحاف وألبز.)2102 ،

وىو أيضاً المبادرات الطوعية لممنظمة التي تتسـ بطابعيا اإلنساني كبرامج التدريب لفئات مف

المجتمع مف كبار السف أو الشباب ،حيث ال تكوف ىذه النشاطات أو المبادرات بشكؿ أساسي
مرتبطة بمجاؿ عمؿ المنظمة؛ حيث ال ينتظر منيا زيادة في األرباح أو في الحصة السوقية(إلياس
وعبد اهلل.)2102 ،

سادساً :أىمية تبني المسؤولية االجتماعية لدى منظمات األعمال والمجتمع
أشارت العديد مف الدراسات إلى الفوائد المتزايدة التي جنتيا العديد مف المنظمات خبلؿ العقود
الماضية ،جراء تبنييا لممسؤولية االجتماعية في عمميا ضمف استراتيجيتيا التنظيمية ،استجابة

لمضغوط والتحديات الخارجية والداخمية التي واجيتيا تمؾ المنظمات ومنيا الضغوط التشريعية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية .وفي ظؿ تزايد االىتماـ بمفيوـ المسئولية االجتماعية

لمنظمات األعماؿ ،يبرز ىنا تساؤؿ حوؿ األسباب التي تشجع المنظمات عمى االلتزاـ بيذه
المسئولية خاصة في ضوء ما تنطوي عميو مف أعباء مالية ومادية ،وتشير التجارب الدولية إلى

أف أىمية تبني الدور االجتماعي يعود بالنفع عمى كؿ مف منظمات األعماؿ مف جية والمجتمع
مف جية أخرى ،حيث من الفوائد التي تحققيا منظمات األعمال من خالل ىذا التبني (الغالبي
والعامري:)2005 ،

 .1تحسين األداء المالي :البحوث التي أُجريت في ىذا المجاؿ مف مجاالت المسؤولية
االجتماعية لمشركات قد ّبينت وجود صمة حقيقية بيف ممارسات المسؤولية االجتماعية
لمشركات واألداء المالي اإليجابي.

 .2تخفيض تكاليف التشغيل :ىنالؾ مبادرات كثيرة تستيدؼ تحسيف األداء البيئي وتؤدي إلى

خفض التكاليؼ مثؿ تقميؿ انبعاثات الغازات التي تسبب تغير المناخ العالمي أو تقميؿ
استخداـ المواد الكيميائية الزراعية ،كما يمكف تقميؿ تكاليؼ التخمص مف النفايات مف خبلؿ

مبادرات إعادة تدويرىا .والجيود المبذولة في إطار المسؤولية االجتماعية لمشركات في مجاؿ
الموارد البشرية مثؿ جداوؿ العمؿ المرنة ،والتناوب عمى الوظائؼ وغير ذلؾ مف البرامج

المتصمة بمكاف العمؿ تؤدي إلى خفض نسبة غياب العامميف ،وزيادة االحتفاظ بعدد كبير مف
الموظفيف شديدي الحماس لمعمؿ ،والفعالية والكفاءة اإلنتاجية ،وخفض تكاليؼ التوظيؼ
والتدريب.
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 .3تحسين سمعة المنظمات :والتي تُبنى عمى أساس الكفاءة في األداء ،والنجاح في تقديـ
الخدمات ،والثقة المتبادلة بيف المنظمات وأصحاب المصالح ومستوى الشفافية الذي تتعامؿ
بو ىذه المنظمات ومدى مراعاتيا لبلعتبارات البيئية واىتماميا باالستثمار البشري ويسيـ

التزاـ المنظمات بمسئوليتيا االجتماعية بدرجة كبيرة في تحسيف سمعتيا (موالي
وبوزيد.)2100،

 .4تعزيز المبيعات ووالء العمالء :إف العودة بصورة ممحوظة إلى تثميف النقاء البيئي والمنتجات
الطبيعية قد دفع المستيمكيف إلى االىتماـ الخاص بعمميات اإلنتاج وتأثير ىذه العمميات

والمنتجات عمى البيئة ،عمى الرغـ مف أف منظمات األعماؿ التجارية يجب عمييا أف تفي في

المقاـ األوؿ بالمعايير الشرائية لممستيمكيف مثؿ األسعار ،وجودة السمع ،وتوفرىا ،وسبلمتيا

ومبلءمتيا ،فإف الدراسات تظير تزايد الرغبة في الشراء أو عدـ الشراء بسبب بعض المعايير

معدلة
األخرى المستندة إلى قيـ مثؿ قمة التأثير عمى البيئة ،وعدـ استخداـ مواد أو مكونات ّ
وراثياً.

 .5زيادة اإلنتاجية والجودة :إف الجيود التي تبذليا المنظمات في سبيؿ االضطبلع بالمسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ القوة العاممة والعمميات التي تقوـ بيا تؤدي في الغالب إلى زيادة

اإلنتاجية وتخفيض معدؿ وقوع األخطاء وتعزز الفعالية والكفاءة عف طريؽ تحسيف ظروؼ
العمؿ وزيادة مشاركة الموظفيف في صنع القرار.

 .6زيادة القدرة عمى جذب الموظفين واالحتفاظ بيم :المنظمات المسؤولة اجتماعياً يسيؿ عمييا

تعييف موظفيف ذوي كفاءة عالية والمحافظة عمييـ ،ويؤدي ذلؾ إلى خفض تكاليؼ التوظيؼ

والتدريب  .ويتـ في الغالب تعييف الموظفيف مف المجتمع الذي تعمؿ فيو الشركة وليذا

السبب ،ستصبح القيـ المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية لمشركات متسقة مع قيـ الموظفيف،

الشيء الذي يستبعد أي تعارض مف حيث القيـ ويعزز بيئة العمؿ(جماعي وبف عبد العزيز،
.)2012

ومن الفوائد التي تعود عمى المجتمع من خالل تبني مفيوم المسؤولية االجتماعية(إلياس وعبد
اهلل:)2012 ،

 .1تعزيز الحقوؽ األساسية لممواطنيف والمتمثمة في الصحة والتعميـ وحقوؽ العامميف وغيرىا.
 .2المساىمة في التطوير والتنمية لممجتمع.

 .3تحسيف البيئة بشكؿ عاـ والمحافظة عمييا.
 .4زيادة التكافؿ االجتماعي بيف شرائح المجتمع وايجاد شعور باالنتماء مف قبؿ األفراد والفئات
المختمفة.

- 37 -

 .5تحقيؽ االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مستوى مف العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
وتحسيف نوعية الحياة في المجتمع.

 .6تحسيف التنمية السياسية انطبلقا مف زيادة مستوى التثقيؼ بالوعي االجتماعي عمى مستوى
األفراد والجماعات والمنظمات.

وتأسيساً عمى ما سبؽ ،يمكف القوؿ بأف منظمات األعماؿ إذا ما تبنت فمسفة المسؤولية

االجتماعية فاف ذلؾ سيعزز مف سمعتيا وميزتيا التنافسية ،كما أف ذلؾ سينمي درجة الرضا لدى

أصحاب المصالح مف خبلؿ االستماع آلراء ووجيات نظر الجميور وجماعات الضغط ،وبالتالي
تحقيؽ ميزة تنافسية لممنظمة مما يعزز رياديتيا في السوؽ.

سابعاً :مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية
حاوؿ بعض الباحثيف تحديد مجاالت تطبيؽ المسؤولية االجتماعية في إطار عاـ يمكف أف يغطي
مجموعة مف األبعاد ويروف أف ىذه المجاالت يمكف أف تتكيؼ بقياسات مختمفة وفؽ اعتبار
طبيعة عمؿ المنظمة و نشاطيا وحسب تأثير فئات أصحاب المصالح ،ويمكف تقسيـ ىذه

المجاالت إلى مسؤولية اجتماعية تجاه كؿ مف المجتمع والعامميف والمستيمكيف والجيات الحكومية

وسيتـ الحديث عف كؿ فئة بشيء مف التفصيؿ.

 .1المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تجاه المجتمع

يتمثؿ ىذا النوع مف األنشطة في الخدمات التي تقدـ النفع العاـ ألفراد المجتمع ،والمشاركة مع
الحكومة في تقديـ تمؾ األنشطة بغرض القضاء عمى المشكبلت االجتماعية ،وىذا سوؼ يخمؽ مناخاً

جذاباً لبلستثمار ويوفر االستقرار االجتماعي لفئات المجتمع(راشي )2103 ،وىذا يتطمب مف

المنظمات أف تعمؿ عمى اختيار مجاالت مساىماتيا وفقاً ألولوية الحاجة إلييا مف المجتمع في
ضوء مواردىا المخصصة لمبرامج االجتماعية ومف تمؾ المجاالت التي تساىـ فييا المنظمات في

خدمة المجتمع ويشمؿ ىذا البند ما يمي:

أ -تكويف االنطباع الحسف لدى أفراد المجتمع مع السعي إلى إسعاد اإلنساف ورفاىيتو واالرتقاء

بمستواه التعميمي ،االجتماعي ،االقتصادي والمحافظة عمى حقوقو في العيش كإنساف وتكويف

انطباع جيد عف المؤسسة وتكويف ىوية مقبولة ومرغوب فييا مف قبؿ الرأي

العاـ(سكاؾ.)2100،

ب -المساىمة في بناء المدارس وأماكف العبادة ودعـ المنظمات الخيرية والمتاحؼ والمساىمة في
تطوير الصحة العامة والتعميـ(القاضي.)2101 ،
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ت -تقديـ المنح المالية لمجيات التعميمية ،والجامعات ،ومعاىد البحوث ،وتمويؿ األبحاث في

المجاالت المختمفة ،سواء أبحاث الجامعات أو األبحاث العممية التي تقوـ بيا المنظمات في
مجاالت متعددة مثؿ بحوث إيجاد مصادر بديمة لمطاقة -البحوث الزراعية-أو بحوث وسائؿ

السيطرة عمى الزيادة السكانية.

ث -تمويؿ بعض األنشطة والبرامج الثقافية والترفييية ،الرياضية ،والفنية التي تساىـ في خدمة
المجتمع.

ج -المساىمة في تحديث وتطوير بعض المدف ،ورصؼ الطرؽ ،وتجميؿ المياديف.
ح -تقديـ المساعدات المالية والعينية لممستشفيات ،ودعـ مجاالت الرعاية الصحية ،وبرامج عبلج
اإلدماف مف الكحوليات والمخدرات عمى اختبلؼ أنواعيا.

خ -المساىمة في اإلنفاؽ عمى برامج ووسائؿ تنظيـ األسرة لممساعدة في حؿ مشكمة اإلسكاف،
واقامة المدف السكنية لمعامميف بالمنظمة.

د -تقدـ المنظمات في النظـ الرأسمالية مساىمات مالية لبرامج الحكومة الخاصة بالمنح المالية
لؤلفراد المتعطميف عف العمؿ مساىمةً منيا في عبلج مشكمة البطالة.

ذ -تقديـ الفرص الوظيفية لممعوقيف ،ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءتيـ ،ورفع المستوى الثقافي
والميني لمعامميف.
ر -تقديـ المنح واليبات لمجيات الخيرية واالجتماعية ،وقد بمغت نسبة األمواؿ التي تقدميا
المنظمات في ىذا المجاؿ الذي يعتبر واحدا مف المجاالت المتعددة لممسئولية االجتماعية.

ز -أنشطة بيئية مثؿ إقامة الحدائؽ الخضراء لمحفاظ عمى البيئة.
س -مساعدة أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبيعية واالجتماعية.
ش -التزاـ المنظمة بدفع الضرائب ،وىذا يعد إسياماً اجتماعيا لمساعدة الدولة عمى تمويؿ الخدمات
االجتماعية واإلنفاؽ عمى أنشطة البنية األساسية.

ص -مساىمة المنظمة في تحقيؽ األىداؼ التنموية التي تتبناىا الدولة(فريد.)2116 ،
 .2المسؤولية االجتماعية تجاه العاممين
أفضؿ برامج العبلقات العامة االجتماعية ىي البرامج التي ترعى العامميف ،وتمكنيـ مف العمؿ

بكفاءة في خدمة المنظمة والمجتمع ،وذلؾ مف خبلؿ تحسيف نوعية بيئة العمؿ ،حيث تؤكد
األبحاث العممية عمى أف تحسيف بيئة العمؿ لو تأثيراتو االيجابية عمى صحة العامميف وكفاءتيـ

في العمؿ ،وليذا تعمؿ المنظمات عمى تحسيف بيئة العمؿ والتحكـ في نسبة الرطوبة والح اررة
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وتجديد اليواء واإلضاءة ،وضبط معدالت الضوضاء وتوفير تدابير ووسائؿ األمف و السبلمة

المينية لحماية العامميف ،واالىتماـ بالتغذية المناسبة ليـ ،وقد أظيرت األبحاث أف الفرد الذي

يعمؿ  41ساعة أسبوعياً أقؿ إنتاجا مف الفرد الذي يعمؿ  35ساعة بنفس األجر مع حصولو
عمى فترة راحة أطوؿ أثناء اليوـ وىو ما دفع المنظمات إلي االىتماـ بتوفير أماكف الراحة

والبوفييات لتقديـ الطعاـ لمعامميف في أوقات الراحة أثناء العمؿ(فريد.)2116 ،

كما ويمثؿ االىتماـ واإلنفاؽ عمى الموارد البشرية في المؤسسة استثما اًر استراتيجياً ،تجني ثماره في
األجميف القصير والبعيد ،حيث تمثؿ العمالة مجاالً داخمياً مف مجاالت المسئولية االجتماعية،
تمتزـ المنظمة فيو بتوفير الخدمات البلزمة لتحسيف جودة حياة العامميف ورضاىـ الوظيفي ،مف

أجؿ توفير مناخ مناسب يشجع عمى بذؿ المزيد مف الجيد والعطاء ،وكذلؾ االنتماء والوالء لصالح

المنظمة وادارتيا ،مما سيترتب عميو تحقيؽ منافع وعوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة حاض اًر
ومستقببل .ومف أىـ المساىمات تجاه العامميف نجد ما يمي(راشي:)2103 ،

أ -توفير البرامج التدريبية البلزمة بالداخؿ والخارج ،لزيادة ميارات العامميف وقدراتيـ واإلنفاؽ
عمى بعض العماؿ الراغبيف في إكماؿ دراستيـ العميا وذلؾ لتنمية مياراتيـ الفنية واإلدارية.

ب -توفير سياسة ترقية تعترؼ بقدرات العامميف وتثمف مجيوداتيـ وتحقؽ ليـ الفرص المتساوية.
ت -وضع نظاـ تأميني خاص بالمشاركة مع العامميف والمساىمة في التأمينات االجتماعية عف
العامميف بنسبة معينة مف رواتبيـ وأجورىـ لمحصوؿ عمى مرتب تقاعد مناسب.

ث -وضع نظـ لمرعاية الصحية والعبلج بالمستشفيات ،ودفع نفقات األدوية الطبية لمعامميف
ج-

وعائبلتيـ.

منح العامميف أجور ومرتبات تحقؽ ليـ مستوى معيشي مناسب.

ح -وضع نظـ لمحوافز والمكافآت البلزمة ،والتي تعود عمى أداء العماؿ.

خ -إقامة سكف لمعامميف أو عمى األقؿ مساعدتيـ مادياً في الحصوؿ عمى سكف مناسب.
د -توفير وسائؿ النقؿ مف مناطؽ السكف إلى أماكف العمؿ والعكس.

ذ -توفير األمف الصناعي والعمؿ عمى تفادي الحوادث بالمنظمة وتوفير بيئة نظيفة خالية مف
التموث.

ر -توزيع حصة عمى العامميف مف األرباح السنوية الموزعة.
 .3المسؤولية االجتماعية تجاه المستيمكين

اكتسب موضوع حماية المستيمؾ أىمية كبيرة في السنوات األخيرة ،وبرزت متطمبات حمايتو

كقضية ىامة ضمف قضايا المسؤولية االجتماعية الواجب عمى المنظمة أخذىا في الحسباف عند

وضع الخطط واتخاذ الق اررات .وبالتالي تيدؼ المساىمات واألنشطة التي تقدميا المنظمة في
مجاؿ تحسيف جوانب جودة المنتج إلى تحسيف سمعة المنظمة في نظر المستيمؾ بالدرجة األولى،
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وكذلؾ في األوساط الصناعية والتجارية ،مما يعود ذلؾ عمى زيادة قدرتيا التنافسية وحصة مبيعاتيا

في السوؽ المحمية وسيولة نفاذىا إلى األسواؽ الخارجية .وتتمخص أىـ المساىمات في ىذا المجاؿ
فيما يمي(راشي:)2103 ،

أ -القياـ بالبحوث التسويقية لتحديد احتياجات المستيمكيف وتطمعاتيـ.
ب -تبني مفيوـ التسويؽ األخضر وما يحممو مف مزيج تسويقي أخصر (اإلعبلف والترويج الصادؽ
الذي يعكس حقيقة منتجات وخدمات المنظمة ،ويتوافؽ مع الخصوصيات الثقافية والدينية
وغيرىا).

ت -توفير البيانات البلزمة عف خصائص المنتجات ،وبطريقة استخداميا ،وبحدود مخاطرىا ومدة
صبلحية استخداميا.

ث -االلتزاـ بالسعر الذي ينسجـ والقدرة الشرائية لممستيمكيف ،وعدـ استخداـ مواد غير صحية في
عمميتي التعبئة والتغميؼ ،والتي مف شأنيا أف تعرض المستيمؾ لمكثير مف األضرار الصحية.

ج -توفير خدمة ما بعد البيع ،وااللتزاـ بتاريخ الضماف والرد عمى شكاوي العمبلء.

 .4المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال نحو المساىمين(أصحاب المصالح)
المحافظة عمى حقوؽ المساىميف في الحصوؿ عمى الربح ،فيـ الجية ذات الثقؿ الكبير و التي
يفترض اف تتبنى االدارة اىدافيـ المتمثمة بزيادة االرباح و تعظيـ قيمة االسيـ و تحسيف صورة

الشركة في المجتمع (الغالبي والعامري ،)2116 ،باإلضافة إلى القياـ بكؿ ما يدعـ موقؼ الشركة

لدى الجماىير ومف بينيا ما تقوـ بو مف أنشطة اجتماعية تدعـ الصورة الذىنية لممنظمة لدى

الجماىير وفقاً إلمكانيات معقولة ال تضر بمصالح المستثمريف حتى ال تتعرض المنظمة لقوانيف
قد تضر وتقيد أعمالو .ويتـ ذلؾ مف خبلؿ إعطاء الفرصة لممثمي مجموعات المساىميف،

باالشتراؾ في اجتماعات مجمس اإلدارة ،واالسترشاد بآرائيـ في سياسات وأعماؿ المنظمة ،و
تحسيف وتطوير التقارير المالية لممنظمات والتي توضح الموقؼ المالي لمجماىير ولممساىميف

والجيات الحكومية(فريد.)2116 ،

 .5تدعيم عالقة المنظمة مع الجيات الحكومية
يفرض االلت ازـ بمفيوـ المسئولية االجتماعية عمى المنظمات ضرورة التفاعؿ والتعاوف االختياري
بيف المنظمة والجيات الحكومية بيدؼ التعاوف في حؿ بعض مشاكؿ المجتمع التي تحتاج إلى

مساىمة المنظمات وفقاً لما تختاره مف مجاالت ،وتحدد حجـ مساىمتيا المالية والفنية فييا ،والحد
األدنى مف مسئولية المنظمات االجتماعية يتمثؿ في قبوؿ المنظمات لمقوانيف التي تصدرىا الدولة
لحماية البيئة ،والصحة العامة وحقوؽ المستيمكيف والمستثمريف ويتسع مجاؿ مسئولية المنظمات
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ليتجاوز ما تفرضو القوانيف إلى آفاؽ ومساىمات أوسع مثؿ التعاوف مع الحكومة في تحديث

وتطوير المدف ،ورصؼ الطرؽ ،والمساىمة في نفقات بحوث عبلج تموث البيئة وغيرىا مف
المجاالت األخرى حتى تتفادى ضغوط الرأي العاـ ،وانتقادات المجموعات البيئية التي قد تدفع
الحكومة إلى فرض مزيد مف التشريعات التي تتدخؿ في أعماؿ المنظمات وقد تضر بمصالحيا

مما يسيء إلى صورتيا الذىنية لدى الجماىير(فريد.)2116 ،

ثامناً :المسؤولية االجتماعية في فمسطين

إف قياس مدى تبني شركات القطاع الخاص عموماً أو عدمو لممسؤولية االجتماعية في فمسطيف

تحدده المفاىيـ المتفؽ عمييا ،وتمؾ المعايير المتبعة عالمياً لقياس مدى ىذا التبني ،فقد تحدثت

دراسة (زغب )2011،بأنو ال يوجد مفيوـ ناضج ومتكامؿ لممسؤولية االجتماعية لدى الشركات
الخاصة في فمسطيف خاصة مع غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي مف شأنيا

تعزيز ىذا المفيوـ ،لكنيا في نفس الوقت أشارت لوجود اجتيادات مف بعض الشركات التي تعتقد

أنيا تمارس مسؤوليتيا االجتماعية عبر بعض البرامج واإلعانات والتبرعات ىنا وىناؾ ،وال تنكر
ىذه الدراسات أف مثؿ ىذه المبادرات تشكؿ جزءاً مف المسؤولية االجتماعية ،ولكف المسؤولية

االجتماعية ال تتحقؽ بتقديـ اإلعانات والحواسيب وفتح المدارس ورياض األطفاؿ فقط ،بؿ ترتبط
بأمور عدة منيا المحافظة عمى البيئة ،وشفافيتيا وممارستيا لمعدالة والحكـ الصالح ،وتجنب

التبلعب باألسعار ،وبجودة الخدمات والمنتج واألسيـ ،وىذا يختمؼ مع رأي الباحث ونتائج
الدراسة في أف ممارسة المسؤولية االجتماعية في فمسطيف تعتبر ممارسة متوسطة كما سيتضح

الحقا مف التحميؿ واختبار الفرضيات.

تاسعاً :سوق فمسطين لألوراق المالية
نظر
يعد سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية أحد األسواؽ الناشئة ،ويعمؿ في ظؿ ظروؼ غير عاديةً ،ا
لوجود وتسمط االحتبلؿ الصييوني عمى االقتصاد الفمسطيني ،وتفمتو مف االتفاقيات التي وقعيا مع
السمطة الفمسطينية ،فاالقتصاد الفمسطيني لـ يصؿ بعد إلى حالة االنفكاؾ عف االقتصاد

نظر لطبيعة بروتوكوؿ باريس المكمؿ التفاؽ أسموا ،والخاص بالجوانب االقتصادية،
اإلسرائيميً ،ا
والذي قيد العديد مف المؤسسات المالية واالقتصادية الفمسطينية.

انضـ سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية إلى اتحاد أسواؽ الماؿ العربية وأصبح عضواً عامبلً فيو عاـ

0998ـ ،كما تـ قبوؿ سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية عضواً في اتحاد األسواؽ األوراسيوية الواقع
بمدينة اسطنبوؿ في تركيا ،حيث يعد السوؽ الثالث المنضـ التحاد البورصات األوراسيوية بعد
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سوؽ مصر واألردف ،وفي خطوة لجذب االستثمارات األجنبية وقع سوؽ فمسطيف في عاـ 0999ـ
اتفاقية مع البنؾ البريطاني لمشرؽ األوسط لتقديـ خدمات الحفظ األميف ،ومقاصة األوراؽ المالية

لممستثمريف األجانب في فمسطيف ،كما وقع سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية اتفاقية توأمة وتعاوف

وتبادؿ خبرات مع سوؽ ستوكيولـ بتاريخ 2111-6-21ـ (المولو.)2119 ،

عاش ارً :الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية
بمف عدد الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية  08شركة بدايةً برأس ماؿ قدره

 8016مميوف دوالر عاـ 0997ـ ووصؿ إلى  25شركة عاـ 2111ـ برأس ماؿ وقدره  766مميوف

دوالر ،وارتفع إلى  35شركة برأس ماؿ قدره  951مميوف في 2117ـ ،وارتفع عدد الشركات

المدرجة في العاـ 2119ـ إلى  37شركة ،وأصبح اآلف عدد الشركات المدرجة في العاـ 2104
 49شركة ،والجدوؿ رقـ ( )2يوضح عدد الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية
وقطاع عمؿ كؿ شركة.
جدول ()2

عدد وأسماء الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية لعام 2114م
قطاع العمل

رمز التداول

تصنيف السوق

م.

اسم الشركة المدرجة

-1

ابراج الوطنية

الخدمات

ABRAJ

2

-2

المؤسسة العربية لمفنادؽ

الخدمات

AHC

2

-3

البنؾ االسبلمي العربي

البنوؾ والخدمات المالية

AIB

2

-4

المجموعة االىمية لمتأميف

التأميف

AIG

1

-5

العربية لصناعة الدىانات

الصناعة

APC

2

-6

"العربية الفمسطينية لبلستثمار "ايبؾ

االستثمار

APIC

2

-7

العقارية التجارية لبلستثمار

االستثمار

AQARIYA

2

-8

المستثمروف العرب

االستثمار

ARAB

2

-9

المؤسسة العقارية العربية

الخدمات

ARE

2

الصناعة

AZIZA

2

البنوؾ والخدمات المالية

BOP

1

 -12بيرزيت لؤلدوية

الصناعة

BPC

1

 -13مصنع الشرؽ لئللكترود

الصناعة

ELECTRODE

2

 -14جموباؿ كوـ لبلتصاالت

الخدمات

GCOM

2

 -15مطاحف القمح الذىبي

الصناعة

GMC

2

 -16العالمية المتحدة لمتأميف

التأميف

GUI

2

البنوؾ والخدمات المالية

ISBK

1

 -18سجاير القدس

الصناعة

JCC

1

 -19القدس لممستحضرات الطبية

الصناعة

JPH

2

 -20القدس لبلستثمارات العقارية

االستثمار

JREI

2

 -10دواجف فمسطيف
 -11بنؾ فمسطيف

 -17البنؾ االسبلمي الفمسطيني
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قطاع العمل

رمز التداول

تصنيف السوق

م.

اسم الشركة المدرجة

 -21فمسطيف لصناعات المدائف

الصناعة

LADAEN

2

 -22المشرؽ لمتأميف

التأميف

MIC

2

" -23الوطنية لصناعة األلمنيوـ والبروفيبلت" نابكو

الصناعة

NAPCO

2

 -24الوطنية لصناعة الكرتوف

الصناعة

NCI

2

 -25التأميف الوطنية

التأميف

NIC

2

 -26مركز نابمس الجراحي التخصصي

الخدمات

NSC

2

 -27فمسطيف لمتنمية واالستثمار

االستثمار

PADICO

1

 -28باؿ عقار لتطوير وادارة وتشغيؿ العقارات

الخدمات

PALAQAR

2

 -29االتصاالت الفمسطينية

الخدمات

PALTEL

1

البنوؾ والخدمات المالية

PCB

2

 -31الفمسطينية لمكيرباء

الخدمات

PEC

2

 -32دار الشفاء لصناعة االدوية

الصناعة

PHARMACARE

2

البنوؾ والخدمات المالية

PIBC

2

التأميف

PICO

2

 -35الفمسطينية لبلستثمار واالنماء

االستثمار

PID

2

 -36فمسطيف لبلستثمار الصناعي

االستثمار

PIIC

2

 -37العربية الفمسطينية لمراكز التسوؽ

الخدمات

PLAZA

2

البنوؾ والخدمات المالية

PMHC

2

االستثمار

PRICO

2

 -40سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية

البنوؾ والخدمات المالية

PSE

2

 -41بنؾ القدس

البنوؾ والخدمات المالية

QUDS

2

 -42مصايؼ راـ اهلل

الخدمات

RSR

2

 -43التكافؿ الفمسطينية لمتأميف

التأميف

TIC

2

البنوؾ والخدمات المالية

TNB

1

التأميف

TRUST

2

 -46االتحاد لئلعمار واالستثمار

االستثمار

UCI

1

 -47مصانع الزيوت النباتية

الصناعة

VOIC

2

 -48الفمسطينية لمتوزيع والخدمات الموجستية

الخدمات

WASSEL

2

 -49موبايؿ الوطنية الفمسطينية لبلتصاالت

الخدمات

WATANIYA

2

 -30البنؾ التجاري الفمسطيني

 -33بنؾ االستثمار الفمسطيني
 -34فمسطيف لمتأميف

 -38فمسطيف لتمويؿ الرىف العقاري
 -39فمسطيف لبلستثمار العقاري

 -44البنؾ الوطني
 -45ترست العالمية لمتأميف

المصدر(:موقع بورصة فمسطين بتاريخ )http://www.pex.ps 2114/15/11
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لقد سعت العديد مف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية إلى تحقيؽ التميز
والريادية مف خبلؿ تبنييا لفمسفة المسؤولية االجتماعية كاستراتيجية عمؿ تسترشد بيا ،ومف ىذه

الشركات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
-1

بنك فمسطين :أصدر البنؾ التقرير السنوي لممسؤولية االجتماعية الذي يسرد نشاطات

بنؾ فمسطيف في العاـ 2013ـ ،وما يقدمو ضمف مسؤوليتو االجتماعية ،ويمخص جزء مف رسالتو
اإلنسانية والتنموية لمساعدة أبناء المجتمع ،حيث يخصص  5%مف أرباحو السنوية الصافية،

لممساىمة في تطوير عدة مجاالت تتركز في قطاعات؛ التعميـ والشباب واالبداع ،الرياضة،
الصحة والبيئة ،والثقافة والفنوف ،التنمية والشؤوف االقتصادية وعبلقات المغتربيف ،والمساعي
اإلنسانية ،وتمكيف المرأة .كما يعمؿ البنؾ عمى تشجيع موظفيو عمى العمؿ التطوعي ،مف خبلؿ
المشاريع التنموية التي يقودىا مع المؤسسات الشريكة ،والمبادرات االنسانية .ونظ ار لمظروؼ

االستثنائية التي مرت بيا فمسطيف خبلؿ العاـ  ،2013فقد اتخذ البنؾ ق ار ار برفع نسبة مساىمتو

في المسؤولية االجتماعية الى  6.4%مف أرباحو الصافية ،لتبمف قيمتيا  2,536,806دوالر

أميركي ،حيث قاـ البنؾ بالتبرع لمشروع اغاثة العائبلت واصبلح البيوت المتضررة في قطاع

غزة ،جراء العاصفة الجوية التي أثرت عمى فمسطيف في نفس العاـ ،كما قاـ بتطوير عدد مف
المشاريع التنموية التي يقودىا مع المؤسسات الشريكة ،واستكماؿ االحتياجات الخاصة بمشروع

دعـ القطاع الصحي ”غزة أنت في القمب“ ،إضافة الى ذلؾ ،فقد أنشأ البنؾ مجموعة مف الحدائؽ
الترفييية لؤلطفاؿ ضمف مشروع البيارة ،لتشكؿ منعطفا ىاما في حياتيـ ،ومتسعا جديدا لتمضية
أوقاتيـ برفاىية وأماف .وفي مجاؿ التعميـ ،احتفؿ البنؾ مع شركائو بمشروع ”زمالة“ بابتعاث أوؿ

الخبراء الذيف خرجوا في بعثات عممية شممت قطاعات؛ الطب وتكنولوجيا المعمومات واالقتصاد

والعموـ المختمفة ،لتطوير خبراتيـ العممية والتطبيقية البلزمة ،بما يمبي االحتياجات المطموبة مف
الكفاءات البشرية ،ويواكب مختمؼ التطورات العصرية حوؿ العالـ لنقميا الى فمسطيف .كما سعى
البنؾ مف خبلؿ رعايتو لممشاريع واألنشطة المختمفة الى توفير سبؿ االستدامة ،وتشجيع

المؤسسات والمواطنيف عمى انتياج سبؿ تحافظ عمى البيئة ،واستخداـ أدوات مستدامة في العمؿ

والصناعة والزراعة وغيرىا.

ولقد كاف ليذه النشاطات التي نفذىا البنؾ ضمف مسؤوليتو االجتماعية ،دوره في تعزيز ثقة
المواطنيف والعماؿ بخدمات البنؾ ،وتشجيعا لمتعامؿ معو النخراطو بمتطمبات المجتمع االنسانية
والمينية (التقرير السنوي لممسؤولية االجتماعية لبنؾ فمسطيف.)2013 ،
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-2

مجموعة االتصاالت الفمسطينية :حيث تـ تأسيس صندوؽ المسؤولية االجتماعية

لمجموعة االتصاالت الفمسطينية في بداية العاـ 2005ـ ،وتـ إطبلؽ الصندوؽ رسميا مف قبؿ
رئيس مجمس إدارة المجموعة في اجتماع الييئة العامة في مدينة راـ اهلل في نفس العاـ .وجاء

تأسيس الصندوؽ في حينو كاستجابة طبيعية ألىمية الدور اإلنساني الذي يتوجب عمى المجموعة
أف تؤديو تجاه المجتمع الفمسطيني إلى جانب دورىا األساسي في تقديـ مختمؼ خدمات

اال تصاالت لجميع أفراد المجتمع ،ىذا كمو كاف ينبع مف إيماف المجموعة بأنيا ال تعيش في فراغ
اجتماعي بؿ ىي جزء مف نسيج مجتمعي كمي لو طابعو االجتماعي والسياسي واالقتصادي

المميز(مجموعة االتصاالت الفمسطينية  www.paltelgroup.psبتاريخ .)2014/10/10

حيث تنظر المجموعة إلى حجـ مسؤوليتيا بالقياس مع حجـ استثماراتيا ،وليذا كاف توجو

المجموعة منذ بداية إطبلؽ المسؤولية االجتماعية قائماً عمى نظرة استراتيجية واضحة تمكف
المجموعة مف المساىمة في تقديـ الخدمات اإلنسانية واالجتماعية والثقافية والصحية لممجتمع

الفمسطيني ،باإلضافة إلى المساىمة في إحداث التنمية المستدامة وخصوصاً في قطاع

التكنولوجيا .كانت تمؾ النظرة االستراتيجية مرتبطة بالواجب اإلنساني والتنموي في نفس الموقع
الذي تستثمر فيو المجموعة وتحقؽ األرباح والعائد المتوقع عمى االستثمار .نتيجة لذلؾ التوجو،

فقد خصصت المجموعة جزءاً مف أرباحيا إلسعاد المجتمع الذي تعمؿ فيو والتخفيؼ عنو في
الظروؼ الصعبة ،وذلؾ مف خبلؿ األنشطة والفعاليات والبرامج التي تساىـ ولو بشكؿ جزئي في

تحريؾ عجمة النمو االجتماعي والثقافي واالقتصادي والصحي في فمسطيف.
-3

بنك القدس :يعترؼ البنؾ بأف ممارستو لممسؤولية االجتماعية قد عاد عميو بمزيد مف

اإلنتاج والربح في نياية المطاؼ عدا عف االيجابيات األخرى .حيث اعتبر البنؾ أف ممارستو
لممسؤولية االجتماعية تعتبر كرد جميؿ لممجتمع الذي ىو العنصر الرئيسي في نجاحو
واستم ارريتو ،وقد تنوعت نشاطات البنؾ بيف الثقافية والصحية والبيئية والرياضية واالقتصادية

والتعميمية واإلنسانية االجتماعية ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ،ومف األمثمة عمى ذلؾ:

التبرع لتمويؿ مشروع توزيع بطانيات لؤليتاـ والتبرع لحدائؽ وروضات األطفاؿ ،ومساىمة البنؾ

في صندوؽ الكرامة الوطني ،ودعـ عدة فرؽ رياضية ومظبلت انتظار في الريؼ الفمسطيني،
وكذلؾ التبرع بأجيزة الب توب وحواسيب لعدة جمعيات ومؤسسات ،والتبرع لعدة مدارس في أنحاء

الضفة وغزة بتمويؿ حفبلت تكريـ الناجحيف ،والمساىمة في مشروع "صرح محمود درويش"
وحديقة البروة ورعاية ودعـ مراكز ثقافية ،ودعـ حمبلت "الطالب المحتاج" ،والمساىمة في
صندوؽ الرئيس عباس لمساعدة الطمبة الفمسطينييف في لبناف ،والتبرع لممخيمات الصيفية ،وكذلؾ

التبرع لجمعيات حقوؽ المرأة والطفؿ ،باإلضافة إلى رعاية عدة نشاطات ومعارض اقتصادية،
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وكذلؾ دعـ المرضى وذوي االحتياجات الخاصة والميمشيف وتقديـ العبلج لبعض الحاالت

اإلنسانية الحرجة ،واالىتماـ بالبيئة والمنتج المحمي الفمسطيني(التقرير السنوي لممسؤولية
االجتماعية لبنؾ القدس. )2013 ،
-4

شركة حرباوي لصناعة االسفنج والفرشات :وىي شركة تأسست عاـ 1978ـ في مدينة

الخميؿ ،حيث مارست الشركة المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية والعمؿ

عمى تحسيف نوعية الظروؼ المعيشية لمقوى العاممة ،والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ ،وقد قامت

الشركة بالعديد مف المساىمات المجتمعية اليامة ،ومنيا ( www.herbawi.comبتاريخ
2014/10/11ـ):

 المساىمة في فعاليات حممة "الشيماء" لمكشؼ المبكر عف سرطاف الثدي ،والتي تيدؼ إلى
الحد مف انتشار المرض في فمسطيف ،والكشؼ المبكر عنو ،وتقديـ برامج التوعية حوؿ ىذا

المرض الخطير.

 ساىمت الشركة برعاية المؤتمر الدولي األوؿ لمتنمية االقتصادية المستدامة بالخميؿ 2013ـ.
 تقديـ الدعـ الدائـ لممؤسسات المحمية والجمعيات الخيرية مادياً وتقديـ منتجات مف صنعيا.
 عمؿ حمبلت توعية لمتقميؿ مف التدخيف والتعريؼ بأخطاره وعواقبو.

 الرعاية الماسية لفعاليات ربيع األثاث 2013ـ ،وذلؾ مف خبلؿ ما وفرتو مف خصومات
تصؿ إلى ،%50

 المساىمة في بناء مسجد الرامة في الخميؿ وتزويده بما يمزـ.
 العمؿ مف أجؿ حماية البيئة وتقميؿ التموث مف خبلؿ سياسة التدوير لبعض منتجات الشركة.

 تدعـ الشركة الشباب وتشجيعيـ عمى العمـ مف خبلؿ المشاركة الفعالة في حفؿ تكريـ
المتفوقيف في الثانوية العامة السنوي وتقديـ الجوائز المالية ليـ.

 المشاركة في يوـ التوظيؼ والمساىمة في تقميؿ نسبة البطالة مف خبلؿ توفير فرص عمؿ
لمخريجيف الجدد.

 العمؿ بشكؿ دائـ عمى استقباؿ المتدربيف مف المدارس المينية والجامعات إلتاحة الفرص
لمتطبيؽ العممي في بيئة عمؿ مناسبة عمى أرض الواقع.

 تستقبؿ الشركة طبلب الجامعات والمدارس والمؤسسات المحمية لمتعرؼ عمى أقساـ المصنع
والمنتجات التي ينتجيا ،ويتـ توزيع ىدايا مف منتجات الشركة عمييـ.

 تشارؾ الشركة في األنشطة الرياضية ودعـ الموظفيف مف خبلؿ تشكيؿ فريؽ كرة قدـ
واالشتراؾ في المسابقات المحمية.
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 تساىـ في استيعاب موظفيف مف ذوي االحتياجات الخاصة لممساىمة في دمجيـ في المجتمع
وليكوف ليـ دور فعاؿ فيو.

-5

باديكو :وىي شركة قابضة تأسست عاـ 1993ـ ،برأس ماؿ قدره  250مميوف دوالر

أمريكي كشركة مساىمة عامة محدودة ومدرجة في بورصة فمسطيف ،حيث تنظر باديكو القابضة
إلى المجتمع المحمي عمى اختبلؼ نسيجو وتنوعو الثقافي والفكري واأليديولوجي باعتباره حاضنة

أف دورىا تجاه
اجتماعية وامتداداً أصيبلً لمشركة ،وانطبلقاً مف ىذه الرؤية ترى باديكو القابضة ّ
لمتفوؽ
المجتمع يقوـ عمى دعـ ّ
التميز في مختمؼ المجاالت و تحفيز أبناء المجتمع الفمسطيني ّ

التميز عمى شتى الصعد بينما يواجيوف التحديات المختمفة عمى األرض ،إضافة إلى المساىمة
و ّ
في تحقيؽ تنمية اجتماعية في كافة المجاالت التي تشكؿ جزءاً مف حياة المواطف اليومية ،لذا
قامت الشركة بتبني نيج دعـ ورعاية يشمؿ إطبلؽ مبادرات ومشاريع محددة تسيـ في مبادرات

دعـ التعميـ ومبادرات تعزيز فرص توظيؼ الخريجيف ونشر الريادية ودعـ الثقافة والفنوف والرعاية

اليادفة واألعماؿ الخيرية ( www.padico.comبتاريخ 2014/10/11ـ).
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الفصل الرابع
الدراسة التطبيقية واالجراءات المنهجية

مقدمة

أوالً :منهجية الدراسة

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة

ثالثاً :أداة الدراسة

رابعاً :صدق فقرات االستبانة

خامساً :ثبات فقرات االستبانة

سادساً :المعالجات اإلحصائية

الفصل الرابع
الدراسة التطبيقية واالجراءات المنيجية
مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ نبذه عف واقع سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية ،ومف ثـ التطرؽ إلى الدراسة
الميدانية والتي تتضمف وصفًا لمنيج الدراسة ،وأفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلؾ أداة الدراسة
المستخدمة وطرؽ إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفًا لئلجراءات التي قاـ
أخير المعالجات اإلحصائية التي اعتمد عمييا في
بيا الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ،و ًا
تحميؿ الدراسة.

أوالً :منيجية الدراسة
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمػي والػذي يعػرؼ بأنػو

طريقػػة فػػي البحػػث تتنػػاوؿ أحػػداث وظ ػواىر وممارسػػات موجػػودة ومتاحػػة لمد ارسػػة والقيػػاس كمػػا ىػػي

دوف ت ػػدخؿ الباح ػػث ف ػػي مجرياتي ػػا ،ويس ػػتطيع الباح ػػث أف يتفاع ػػؿ معي ػػا فيص ػػفيا ث ػػـ يحممي ػػا ،وق ػػد
اعتمدت الدراسة عمى نوعييف أساسييف مف البيانات:
 .1البيانات األولية
وذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث ثـ حصر

وتجميع المعمومات البلزمة في موضوع البحث ،ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج
SPSS

) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخداـ االختبارات

اإلحصائية المناسبة؛ بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة .

 .2البيانات الثانوية

وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ مراجع ػػة الكت ػػب و ال ػػدوريات و المنش ػػورات الخاص ػػة أو المتعمق ػػة بالموض ػػوع قي ػػد

الد ارسػػة ،والتػػي تػػدور حػػوؿ موضػػوع المسػػؤولية االجتماعيػػة لمشػػركات ،والم ارجػػع التػػي رأي الباحػػث
أنيا تسيـ في إثراء الد ارسػة بشػكؿ عممػي ،وىػدؼ الباحػث مػف خػبلؿ المجػوء لممصػادر الثانويػة فػي

الد ارسػػة؛ التعػػرؼ عمػػى األسػػس ،والطػػرؽ العمميػػة السػػميمة فػػي كتابػػة الد ارسػػات ،وكػػذلؾ أخػػذ تصػػور
عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجاؿ الدراسة .
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ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة
يتكػوف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ

المالية لمعاـ 2014ـ ،وقد تـ التعرؼ عمى ىػذه الشػركات مػف خػبلؿ دليػؿ سػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ
الماليػة ليػذا العػاـ ،وتػـ اختيػار ىػذه الشػركات دوف غيرىػا ألنيػا تقػوـ بػدور قيػادي فػي القطػاع

الخػاص ،وقػد بمػف عػدد ىػذه الشػركات حتػى تػاريخ إعػداد الد ارسػة  49شػركة موزعػة عمػى خمػس

قطاعات :االستثمار ،البنوؾ والخدمات المالية ،التأميف ،الخدمات ،الصناعة .كما ىػو موضػح فػي
الجدوؿ رقـ ( )2في الفصؿ السابؽ.

وقد تـ استخداـ أسموب المسػح الشػامؿ لجمػع البيانػات المتعمقػة بمشػكمة الد ارسػة ،عػف طريػؽ توزيػع
االستبانة عمى جميػع الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ الماليػة لعػاـ

2014ـ ،حيث تـ التسميـ باليد لمشركات العاممة بقطاع غزة ،واستخدـ البريد االلكترونػي والفػاكس

لمشركات العاممػة بالضػفة ،وذلػؾ بمعػدؿ اسػتبانة واحػدة لكػؿ شػركة ،وتػـ م ارعػاة أف يكػوف المجيػب
عمييا مػف متخػذي القػرار ولػو عبلقػة بالشػؤوف اإلداريػة ،ألف تبنػى موضػوع المسػؤولية االجتماعيػة
يكوف مف متخذي القرار ،لذا تـ التركيز عمى مف يجيب االستبانة أف يكوف مسػماه الػوظيفي مػدير

إداري أو مدير مالي أو مدير تنفيذي أو مدير عاـ ،باعتباره األقػرب إلػى اإلدارة العميػا ،وذلػؾ مػف
أج ػػؿ إجػ ػراء د ارس ػػة موض ػػوعية تفي ػػد ف ػػي قي ػػاس م ػػدى تبن ػػي المس ػػؤولية االجتماعي ػػة ل ػػدى الش ػػركات
المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية.

حجـ مجتمع الدراسة  49شركة ،وقد تـ توزيع االستبانة عمى كؿ مجتمع الدراسة ،وتـ استرداد 42

اسػتبانة ،وبعػد تفحػص االسػتبانات اسػتبعد منيػا أربعػة اسػتبانات لعػدـ صػبلحيتيا بسػبب نقػص

المعمومات الواردة فييا ،وبذلؾ يكوف عدد االستبانات الخاضػعة لمد ارسػة  38اسػتبانة ،وبػذلؾ يكػوف
معدؿ االستجابة  %77.6تقريباً وىذه النسبة تعد مقبولة لتعميـ نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.

ثالثاً :أداة الدراسة
لقد تـ تقسيـ االستبانة إلى ثبلثة أجزاء كالتالي:

الجزء األول :يتكوف مف البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكوف مف  6فقرات.

الجيزء الثياني :يتنػاوؿ معمومػات عامػة عػف الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف
لؤلوراؽ المالية.

الجزء الثالث :يناقش مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة في
سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية ،وقد تـ تقسيمو إلى أربعة محاور كالتالي:
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 المحػػور األوؿ :قيػػاس مػػدى تبنػػي المسػػؤولية االجتماعيػػة مػػف خػػبلؿ البعػػد االقتصػػادي،
ويتكوف مف  10فقرات.

 المحور الثاني :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني ،ويتكػوف
مف  9فقرات.

 المحور الثالث :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي ،ويتكوف
مف  10فقرات.

 المحور الرابع :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني ،ويتكوف
مف  15فقرة.

وقد كانت اإلجابة عمى الفقرات عمى وفؽ مقياس ليكرت الخماسي حسب جدوؿ رقـ (. )3
جدول رقم ()3

مقياس اإلجابة عمى الفقرات
انتصَُف

بشكم يُخفض جذا

بشكم يُخفض

بشكم يتوطط

بشكم يزتفع

بشكم يزتفع جذا

اٌذسجخ

0

2

3

4

5

رابعاً :صدق فقرات االستبانة
تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبانة بثبلث طرؽ كالتالي:
 .1الصدق الظاىري

تػػـ عػػرض االسػػتبياف عمػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف  13محكمػاً ،بعضػػيـ أعضػػاء مػػف

الييئة التدريسػية فػي كميػة االقتصػاد والعمػوـ اإلداريػة بجامعػة األزىػر ،وبعضػيـ أعضػاء مػف الييئػة
التدريس ػػية ف ػػي كمي ػػة التج ػػارة بالجامع ػػة اإلسػ ػػبلمية ،وال ػػبعض اآلخ ػػر م ػػف المتخصص ػػيف فػ ػػي إدارة
األعماؿ ،وقد استجاب الباحػث آلراء السػادة المحكمػيف وقػاـ بػإجراء مػا يمػزـ مػف حػذؼ وتعػديؿ فػي
ضوء مقترحاتيـ بعد تسجيميا في أنموذج تـ إعداده ليذا الغرض(ممحؽ رقـ  ،2ص.)113
 .2صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة

تػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الد ارسػػة البالغػػة  44فقػػرة ،وذلػػؾ بحسػػاب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كالتالي:

أ -الصييدق الييداخمي لفق يرات المحييور األول :قييياس مييدى تبنييي المسييؤولية االجتماعييية ميين
خالل البعد االقتصادي.

يبيف جدوؿ رقـ ( )4معامبلت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػور األوؿ (قيػاس مػدى تبنػي

المسػؤولية االجتماعيػة مػف خػبلؿ البعػد االقتصػادي) والمعػدؿ الكمػي لفق ارتػو ،والػذي يبػيف أف
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معػامبلت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى داللػة ( ،)0.05حيػث أف مسػتوى الداللػة لكػؿ فقػرة أقػؿ مػف
 ،0.05وقيمة  rالمحسوبة فػي كػؿ فقػرة أكبػر مػف قيمػة  rالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،0.321وبػذلؾ

تعد فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو.
جدول رقم ()4

الصدق الداخمي لفقرات المحور األول :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي.
انفقزة

يعايم
االرتباط

يظتوى
انذالنت

تستخذَ اٌششوخ اٌٛسبئً االلتظبد٠خ إٌّبسجخ ٌتحم١ك اٌغب٠خ اٌشثح١خ1

0.574

0.000

تٙذف اٌششوخ إٌ ٝاٌتّ١ض ػٓ اٌششوبد األخش ٜثبألسبٌ١ت
االلتظبد٠خ إٌّبسجخ1

0.760

0.000

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ االلتظبد اٌّحٍٚ ٟاٌٛؽٕ1ٟ

0.808

0.000

تٙذف اٌششوخ ٌٍٛطٛي إٌِ ٝست ٜٛأػٍ ِٓ ٝاٌىفبءح ف ٟاٌؼًّ1

0.619

0.000

0.689

0.000

0.546

0.000

تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس ٔذسح اٌّٛاسد ِٓ أجً اٌحفبظ ػٍٙ١ب1

0.501

0.001

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟػٍّ١خ اٌتّٕ١خ ٚاالستخّبس ثّب ٠حمك األ٘ذاف اٌؼبِخ
ٌٍّجتّغ1

0.460

0.004

تٍتضَ اٌششوخ ثبٌس١بسخ االلتظبد٠خ اٌّتجؼخ ٌذ ٜاٌحىِٛخ1

0.375

0.020

تس ُٙاٌششوخ ثجؼغ اٌتجشػبد ٌٍغشف اٌتجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚغ١ش٘ب1

0.685

0.000

انزقى
10
12
13
14
15
16
17
18
19
101

تمذَ اٌششوخ اٌخذِبد أ ٚإٌّتجبد راد األّ٘١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش
اٌّجتّغ1
تم َٛاٌششوخ ثتخف١غ أسؼبس اٌخذِبد أ ٚإٌّتجبد ف ٟإٌّبسجبد
اٌّجتّؼ١خ1

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321

ب -الصيدق اليداخمي لفقيرات المحيور الثيياني :قيياس مييدى تبنيي المسييؤولية االجتماعيية ميين
خالل البعد القانوني.

يبيف جػدوؿ رقػـ ( )5معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػور الثػاني (قيػاس مػدى
تبني المسؤولية االجتماعية مػف خػبلؿ البعػد القػانوني) والمعػدؿ الكمػي لفق ارتػو ،والػذي يبػيف أف

معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث أف مستوى الداللة لكؿ فقػرة أقػؿ مػف
 ،0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.321وبذلؾ تعد فقرات

المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()5

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني.
يعايم االرتباط

يظتوى انذالنت

انزقى
10

تٍتضَ اٌششوخ ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌتشش٠ؼبد إٌّظٛص ػٍٙ١ب فٟ
اٌّجتّغ1

0.689

0.000

12

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟاٌحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٓ خالي تطج١ك
اٌمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ اٌسبس٠خ ف ٟاٌّجتّغ1

0.473

0.003

تتحًّ اٌششوخ ِسؤ١ٌٚتٙب تجبٖ أفشاد اٌّجتّغ اٌّحٍ ٟوىً
ثغغ إٌظش ػٓ اختالفبتٚ ُٙتٛجٙبت1ُٙ

0.719

0.000

تتحًّ اٌششوخ األػشاس اٌت ٟلذ ٠تؼشع ٌٙب اٌؼّالء أحٕبء
تٛاجذُ٘ ف ٟاٌششوخ1

0.716

0.000

15

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٍِ ٓ١ثتؼٍّ١بد  ٚإجشاءاد
اٌظحخ ٚاألِٓ ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ1

0.720

0.000

16

تأخز اٌششوخ ثبالػتجبس تٛجٙ١بد جّؼ١خ حّب٠خ اٌّستٍٙه1

0.640

0.000

17

تٛفش اٌششوخ خذِخ اٌتأِ ٓ١اٌظحٌٍ ٟؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب1

0.634

0.000

18

تّبسط اٌششوخ أٔشطخ ٌٍؼّبْ االجتّبػ1ٟ

0.449

0.005

19

تٛجذ ثشاِج ِتطٛسح ٌٍظحخ ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ ٌىً ِٓ
اٌؼّالء ٚاٌؼبٍِ1ٓ١

0.615

0.000

13
14

انفقزة

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321

ت -الصيدق اليداخمي لفقيرات المحيور الثاليث :قييياس ميدى تبنيي المسيؤولية االجتماعيية ميين
خالل البعد األخالقي.

يبيف جدوؿ رقػـ ( )6معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػور الثالػث (قيػاس مػدى
تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي) والمعدؿ الكمي لفق ارتػو ،والػذي يبػيف أف

معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث أف مستوى الداللة لكؿ فقػرة أقػؿ مػف
 ،0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.321وبذلؾ تعد فقرات

المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()6
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي.
يعايم االرتباط

يظتوى انذالنت

انزقى

تتٛافك سسبٌخ اٌششوخ ٚأ٘ذافٙب ِغ أ٘ذاف ٚل ُ١اٌّجتّغ1

0.713

0.000

12

تم َٛاٌششوخ ثبٌذػب٠خ ٚاإلػالْ ٌّٕتجبتٙب أ ٚأػّبٌٙب ثشىً
أخالل1ٟ

0.717

0.000

13

تؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝتحم١ك أػّبٌٙب ثشىً ٠تٛافك ِغ اٌمُ١
ف ٟاٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

0.681

0.000

14

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب ثبٌسٍٛن ٚاٌتؼبًِ
اٌحسٓ ِغ اٌؼّالء ٚاٌّجتّغ وىً1

15

تحتشَ اٌششوخ ػبداد ٚتمبٌ١ذ ٚأخالق اٌّجتّغ اٌز ٞتؼًّ
ف1ٗ١

16

تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس تىبفؤ اٌفشص ػٕذ تٛظ١ف
اٌؼبٍِ1ٓ١
تّبسط اٌششوخ وبفخ أٔشطتٙب ثأسٍٛة ٠تٛافك ِغ اٌؼبداد
ٚاٌتمبٌ١ذ ٌٍّجتّغ1

10

17
18
19
101

انفقزة

0.626

0.000

0.622

0.000

0.789

0.000

0.766

0.000

تذػُ اٌششوخ أٔشطخ ِىبفحخ اٌجشائُ اٌت ٟتذػّٙب
اٌحىِٛخ1

0.520

0.001

تمذَ اٌششوخ أٛٔ ٞع ِٓ اٌجشاِج ٌحّب٠خ األج١بي اٌمبدِخ1

0.682

0.000

تمذَ اٌششوخ ِؼٔٛبد ٌّؤسسبد ِؼبٌجخ اٌّشػ1ٝ

0.627

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321

ث -الصييدق الييداخمي لفقيرات المحييور الرابييع :قييياس مييدى تبنييي المسييؤولية االجتماعييية ميين
خالل البعد اإلنساني.

يبػيف جػدوؿ رقػـ ( )7معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المحػور ال اربػع (قيػاس مػدى تبنػي
المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني) والمعدؿ الكمي لفق ارتػو ،والػذي يبػيف أف معػامبلت

االرتباط دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث أف مستوى الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف  ،0.05وقيمة
 rالمحسػوبة أكبػر مػف قيمػة  rالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،0.321وبػذلؾ تعػد فقػرات المحػور ال اربػع
صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول رقم ()7
الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنساني.
انزقى

يعايم االرتباط يظتوى انذالنت

انفقزة

 10تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش ِظبدس اٌح١بح اٌىشّ٠خ ٌٍّجتّغ
اٌّحٍ1ٟ
 12تمذَ اٌششوخ ِٕح ٘ٚجبد ٌذػُ اٌّجتّغ اٌّحٍ ٟوذػُ
ؽالة اٌجبِؼبد ِخال1
 13تخظض اٌششوخ جضء ِٓ أسثبحٙب ٌذػُ اٌّؤسسبد
اٌخ١ش٠خ ٚاالجتّبػ١خ ٚاٌخمبف١خ1
 14تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ اٌجٕ ٝاٌتحت١خ ٌٍّجتّغ اٌّحٍٟ
(وبٌطشق ٚاٌّشاوض اٌظح١خ ٚاٌّذاسط)1
 15تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش فشص ػًّ ٌز ٞٚاالحت١بجبد
اٌخبطخ1
 16تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟحً اٌّشبوً ٚاٌتخف١ف ِٓ األػشاس

0.617

0.000

0633

0.000

0.744

0.000

0.823

0.000

0.577

0.000

0.656

0.000

 17تّتٍه اٌششوخ أٔظّخ ٌٍحذ ِٓ اٌتٍٛث اٌج١ئٟ
(ِخً اٌّختجشاد ٚأجٙضح اٌّشالجخ ٚغ١ش٘ب)
 18تم َٛاٌششوخ ثحّالد ٌٍحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ1
 19تّذ اٌششوخ ٠ذ اٌؼ ْٛػٕذ اٌىٛاسث1

0.594

0.000

0.908
0.802

0.000
0.000

 101تس ُٙاٌششوخ ف ٟحّالد إٌظبفخ1

0.791

0.000

٠تٛفش ٌذ ٜاٌششوخ لسُ ِختض ثبألِٛس االٔسبٔ١خ1

0.750

0.000

 102تؼمذ اٌششوخ ٔذٚاد ٚدٚساد ٌٍحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚ
اٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

0.829

0.000

 103تذػُ اٌششوخ أٔشطخ اٌشجبة ٚاألٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ1

0.806

0.000

0.681

0.000

0.509

0.001

اٌت ٟتحً ثبٌّجتّغ اٌّحٍ ٟأحٕبء األصِبد1

100

 104تسبُ٘ اٌششوخ ثتخف١ف ػتء اٌّؼ١شخ ٌٍؼبٍِ ِٓ ٓ١خالي
تمذ ُ٠اٌّؼٔٛبد ٚاٌمشٚع1
 105تم َٛاٌششوخ ثذٚس اٌىف ً١اٌؼبِٓ ٌٍؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب ػٕذ
اٌششاء ثبألجً1

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321
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 .3صدق اال تساق البنائي لمحاور الدراسة
يبػيف جػدوؿ رقػـ ( )8معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ محػور مػف محػاور الد ارسػة مػع المعػدؿ الكمػي

لفقػرات االسػتبانة ،والػذي يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط دالػة عنػد مسػتوى داللػة ( ،)0.05حيػث أف
مسػتوى الداللػة لكػؿ فقػرة أقػؿ مػف ( ،)0.05وقيمػة  rالمحسػوبة أكبػر مػف قيمػة  rالجدوليػة والتػي
تساوي  ،0.321وبذلؾ تعد فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.
جدول رقم ()8

معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة
يظتوى
يعايم
انفقزة
انًحور
انذالنت
االرتباط
األول

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ االلتظبد1ٞ

0.807

0.000

انثاٌَ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اٌمبٔ1ٟٔٛ

0.647

0.000

انثانث

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ األخالل1ٟ

0.739

0.000

انزابع

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اإلٔسبٔ1ٟ

0.919

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321

خامساً :ثبات فقرات االستبانة
يقصػد بثبػات االسػتبياف أف تعطػي ىػذه األداة نفػس النتػائج فيمػا لػو طبقػت عػدة مػرات عمػى نفػس
مجتمػع وعينػة الد ارسػة ،أي أف ال يكػوف ىنػاؾ اخػتبلؼ كبيػر فػي النتػائج خػبلؿ فتػرة زمنيػة محػددة
وتحت نفس الظروؼ والشروط ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى أداة الدراسة بطريقتيف ىما

طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
 .1طريقة التجزئة النصفية

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة لكؿ
بعد ،وقد تـ تصحيح معػامبلت االرتبػاط باسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط سػبيرماف بػراوف لمتصػحيح حسػب

المعادلػػة التاليػػة :معامػػؿ الثبػػات

 ،حيػػث

معامػػؿ االرتبػػاط ،ويبػػيف جػػدوؿ ( )9أف ىنػػاؾ

معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف.
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جدول رقم ()9

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
انًحور

يحتوى انًحور

عذد
انفقزاث

يعايم
االرتباط

يعايم
االرتباط
انًصحح

يظتوى
انذالنت

األول

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ االلتظبد1ٞ

01

0.699

0.823

0.000

انثاٌَ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اٌمبٔ1ٟٔٛ

9

0.754

0.860

0.000

انثانث

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ األخالل1ٟ

01

0.876

0.934

0.000

انزابع

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اإلٔسبٔ1ٟ

05

0.943

0.971

0.000

جّ١غ اٌفمشاد

44

0.960

0.980

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "38تساوي 0.321

 .2طريقة ألفا كرونباخ
استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس ثبات االستبانة ،حيث يتضح مػف الجػدوؿ

رقػػـ ( )10أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ كانػػت مرتفعػػة لكػػؿ المحػػاور وتػراوح ذلػػؾ بػػيف (-0.781
 )0.935بػػيف كػػؿ محػػور مػػف محػػاور االسػػتبياف ،وكػػذلؾ كانػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لجميػػع
فقرات االسػتبياف ( ،)0.949وكػذلؾ قيمػة الثبػات كانػت مرتفعػة لكػؿ محػور مػف محػاور االسػتبياف

عمى حدة وتراوح ذلؾ بيف ( ،)0.967-0.884وأيضاً كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االسػتبياف

(،)0.974وىذا يعنى أف معامؿ ثبات االستبياف مرتفع.

جدول رقم ()10
معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)
يعايم
أنفا
كزوَباخ
0.794

0.891

انثاٌَ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اٌمبٔ1ٟٔٛ

9

0.781

0.884

انثانث

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ األخالل1ٟ

01

0.860

0.927

انزابع

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ اإلٔسبٔ1ٟ

05

0.935

0.967

جًَع انفقزاث

44

0.949

0.974

انًحور

يحتوى انًحور

عذد
انفقزاث

األول

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِٓ خالي اٌجؼذ االلتظبد1ٞ

01

*الصدؽ الذاتي

الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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انصذق
انذاتٌ*

وبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ وثبات استبانة الدراسة كما ىي في صورتيا النيائية في الممحؽ رقـ

( )1مما جعمنا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصبلحيتيا لئلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار
فرضياتيا.

سادساً :المعالجات اإلحصائية
لق ػػد ق ػػاـ الباح ػػث بتفري ػػف وتحمي ػػؿ االس ػػتبانة م ػػف خ ػػبلؿ برن ػػامج  SPSSاإلحص ػػائي وت ػػـ اس ػػتخداـ
االختبارات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات.

 .2اإلحصاءات الوصفية (وسط حسابي انحراؼ معياري).
 .3اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 .4معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات باستخداـ وطريقة التجزئة النصفية.
 .5معادلة سبيرماف براوف لمثبات.

 .6اختبار  tلمتوسط عينة واحدة .One Sample Test

 .7اختب ػػار  tلتحمي ػػؿ التب ػػايف األح ػػادي ب ػػيف ث ػػبلث عين ػػات مس ػػتقمة ف ػػأكثر
 ANOVAفي حالة البيانات المعممية لمتأكد مف معنوية الفروؽ.

Way

 .8اختبار  Kruskal-Wallisفي حالة البيانات البلمعممية لمتأكد مف معنوية الفروؽ.
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One

الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

أوالً :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة
ثانياً :تحميل فقرات االستبانة
ثالثاُ :اختبار فرضيات الدراسة

الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
مقدمة:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة

عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ

فقراتيا ،والوقوؼ عمى المعمومات الشخصية التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
التخصص ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة) ،وكذلؾ معمومات عامة عف الشركات

المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية
لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )(SPSS
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة

يتضمف تحميؿ خصائص المجتمع أو الوصؼ اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفؽ المعمومات

الشخصية لممستجيب ،وكذلؾ المعمومات العامة عف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ
فمسطيف لؤلوراؽ المالية  ،وفيما يمي عرض لنتائج مجتمع الدراسة:
 .1العمر

يتضح مف جدوؿ رقـ ( )11أف ىناؾ تبايف بيف أعمار أفراد عينة الدراسة ،ويبلحظ بأف معظـ
أفراد العينة يتجاوز أعمارىـ الثبلثيف عاماً ،وىذا يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة يتوفر لديو عامؿ

الخبرة.

جدول رقم ()11

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية

 30سنة فأقؿ

8

21.1

مف  40 - 31سنة

15

39.5

مف  50 - 41سنة

10

26.3

 51سنة فأكثر

5

13.2

المجموع

38

%100
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 .2المؤىل العممي
يتضح مف جدوؿ رقـ ( )12أف ىناؾ تنوع بسيط في المؤىبلت العممية ،حيث أف جميع أفراد عينة

الدراسة ىـ مف حممة الشيادات الجامعية البكالوريوس والماجستير ،وىذا مدلوؿ إيجابي حيث أف

أفراد العينة يتمتعوف بمؤىبلت عممية عالية تساعد في فيـ أسئمة االستبانة واإلجابة عمييا بمينية

وبطريقة صحيحة مما يعطي نتائج أقرب لمواقع.

جدول رقم ()12

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

دبموـ فأقؿ

0

0

بكالوريوس

31

81.6

ماجستير

7

18.4

دكتوراه

0

0

المجموع

38

%100

 .3التخصص
يبيف جدوؿ رقـ ( )13أف ىناؾ تنويع في التخصصات اإلدارية والمحاسبية واالقتصادية ولكف

الغالبية العظمى ونسبتيـ  %52.6مف أفراد المجتمع ىـ مف اإلدارييف ،وىذا مدلوؿ ايجابي حيث
أف مجاؿ الدراسة في إدارة األعماؿ ،وبالتالي فئة اإلدارييف ىـ األقدر عمى فيـ مشكمة الدراسة
واإلجابة عمى أسئمتيا بمينية عالية مما يعطي نتائج أقرب لمواقع وبجودة عالية.
جدول رقم ()13
توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

إدارة أعماؿ

20

52.6

محاسبة

13

34.2

اقتصاد

3

7.9

أخرى

2

5.3

المجموع

38

%100

 .4المسمى الوظيفي
يبيف جدوؿ رقـ ( )14أف ىناؾ تنويع في المسميات الوظيفية والمستويات اإلدارية ألفراد العينة،

حيث إف مستواىـ اإلداري مف مدير فما فوؽ ،ولكف الغالبية العظمى ونسبتيـ  %47.4مف أفراد

المجتمع ىـ مف المدراء اإلدارييف مما يعني أف معظـ أفراد عينة الدراسة مف ذوي الخبرة العالية
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وأصحاب القرار ،ومستواىـ اإلداري يمكنيـ مف االطبلع عمى أمور ومجريات العمؿ أكثر مف
غيرىـ مما يمكنيـ مف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة بوضوح وبدقة وبمينية وخبرة عالية.
جدول رقم ()14

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

مدير إداري

18

47.4

مدير مالي

7

18.4

مدير تنفيذي

2

5.3

مدير عاـ

4

10.5

أخرى

7

18.4

المجموع

38

%100

 .5سنوات الخبرة
يبيف جدوؿ رقـ ( )15أف أكثر مف  % 63.2مف عينة الدراسة لدييـ سنوات خبرة عالية تفوؽ 10

ميما مف
سنوات ،وىذا يعطي إشارة واضحة إيجابية ،حيث أف موضوع الدراسة يتطمب
ً
جانبا ً
الخبرة ،خاصةً فيما يتعمؽ بقياس مدى تبنى المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة
(االقتصادي ،القانوني ،األخبلقي ،اإلنساني).

جدول رقم ()15

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

أقؿ مف  5سنوات

8

21.1

مف  10 – 5سنوات

6

15.8

مف  15 -11سنوات

12

31.6

أكثر مف  15سنة

12

31.6

المجموع

38

%100

 .6القطاع المنتمية إليو الشركة
يبيف جدوؿ رقـ ( )16أف القطاعات الخمسة المنتمية ليا الشركات المساىمة العامة المدرجة في
سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تمثؿ نسب متساوية تقريباً مف عينة الدراسة ،وىذا مؤشر جيد لعمؿ

دراسة متوازنة عف جميع القطاعات ،تفيد في إعطاء مقياس دقيؽ حوؿ مدى تبني المسؤولية

االجتماعية لدى ىذه الشركات.
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جدول رقم ()16

توزيع الشركات حسب قطاع عمميا
القطاع

التكرار

النسبة المئوية

االستثمار

7

18.4

البنوؾ والخدمات المالية

9

23.7

التأميف

7

18.4

الخدمات

7

18.4

الصناعة

8

21.1

المجموع

38

%100

 .7عمر الشركة
يبيف جدوؿ رقـ ( )17أف  % 76.3مف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية قيد الدراسة تزيد أعمارىا عف  15سنة ،وىذا مؤشر إيجابي واضح ،حيث أف
موضوع الدراسة يتطمب أف تكوف لدى الشركات سنوات عمؿ طويمة ،وبالتالي تكوف قد تجاوزت

مرحمة النمو والبناء إلى مرحمة التطوير وتبني المسؤولية االجتماعية.
جدول رقم ()17

توزيع الشركات حسب العمر
عمر الشركة

التكرار

النسبة المئوية

 5سنوات فأقؿ

1

2.6

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4

10.5

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

10.5

 15سنة فأكثر

29

76.3

المجموع

38

%100

 .8تصنيف الشركة في سوق فمسطين لألوراق المالية
يبيف جدوؿ رقـ ( )18أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية قيد
الدراسة لدييا التصنيؼ مف الدرجات األولى والثانية فقط ،وىي مف قواعد نظاـ اإلدراج في سوؽ

فمسطيف لؤلوراؽ المالية حسب األحكاـ العامة لممادة رقـ ( 1قواعد سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية-

نظاـ اإلدراج.)2006 ،
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جدول رقم ()18

توزيع الشركات حسب التصنيف في السوق
التصنيف في السوق

التكرار

النسبة المئوية

درجة أولى

8

21.1

درجة ثانية

30

78.9

المجموع

38

%100

ثانياً :تحميل فقرات االستبانة

تـ تحميؿ البيانات التي جمعت عف طريؽ استمارة االستقصاء المصممة عمى وفؽ مقياس ليكرت

الخماسي ،واستخدـ الباحث معايير قياس ألغراض الدراسة وىي:

 -1المتوسطات الحسابية والوزف النسبي كمقياس لمنزعة المركزية.
 المتوسط الحسابي الذي قيمتو أكبر مف  4.2مرتفع.

 المتوسط الحسابي الذي يتراوح بيف  3.4و 4.2متوسط.
 المتوسط الحسابي الذي قيمتو أقؿ مف  3.4منخفض.

 -2االنحرافات المعيارية المنخفضة تدؿ عمى توافؽ المستجيبيف عمى إجاباتيـ وانسجاميا وعدـ
تشتتيا.

 -3تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييـ المتغيرات ،وتـ تقييميا كما في
جداوؿ تحميؿ كؿ محور كما سيأتي ،حيث أف القيمة  3.4تعد القيمة المتوسطة في مقياس

ليكرت الخماسي ،باعتبار أف "بشكؿ منخفض جداً" تأخذ القيمة  1وليس صفر ،وبالتالي تقسـ

إلى أربع فئات وىي ( ،)5-4( ،)4-3( ،)3-2( ،)2-1وأف مدى الفئة ىو  0.8وليس 1

صحيح ،كما في جدوؿ (:)19
جدول رقم ()19

المتوسط المرجح حسب مقياس ليكرت الخماسي
انًتوطط انًزجح

انًظتوى

مف  1إلى أقؿ مف 1.8

بشكؿ منخفض جداً

مف  1.8إلى أقؿ مف 2.6

بشكؿ منخفض

مف  2.6إلى أقؿ مف 3.4

بشكؿ متوسط

مف  3.4إلى أقؿ مف 4.2

بشكؿ مرتفع

مف  4.2إلى أقؿ مف 5

بشكؿ مرتفع جدًا
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 -4تـ استخداـ اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى
الدرجة المطموبة وىي  3.4أـ ال.

الفرضية الصفرية :متوسط درجة اإلجابة يساوي  3.4وىي تقابؿ الدرجة المطموبة حسب مقياس
ليكرت المستخدـ.

الفرضية البديمة :متوسط درجة اإلجابة ال يساوي .3.4
إذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر مف  )0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف في
ىذه الحالة متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىرياً عف الدرجة

المطموبة وىي  ، 3.4أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقؿ مف  )0.05فيتـ رفض الفرضية

الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط آراء األفراد يختمؼ جوىرياً عف الدرجة

المطموبة وىي  ، 3.4وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص
بصورة جوىرية عف الدرجة المطموبة وىي  .3.4وذلؾ مف خبلؿ قيمة اختبار  ، Tفإذا كانت قيمة

 Tموجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عف الدرجة المطموبة والعكس صحيح.
 .1تحميل فقرات المحور األول

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المطموبة
وىي  3.4أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)20
جدول رقم ()20
تحميل فقرات المحور األول :تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي

0

تستخذَ اٌششوخ اٌٛسبئً االلتظبد٠خ
إٌّبسجخ ٌتحم١ك اٌغب٠خ اٌشثح١خ1

4.11

0.689

82.11%

6.31

*0.000

3

متوسط

2

تٙذف اٌششوخ إٌ ٝاٌتّ١ض ػٓ اٌششوبد
األخش ٜثبألسبٌ١ت االلتظبد٠خ إٌّبسجخ1

4.05

0.804

81.05%

5.01

*0.000

7

متوسط

3

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ االلتظبد اٌّحٍٟ
ٚاٌٛؽٕ1ٟ

4.08

0.882

81.58%

4.75

*0.000

6

متوسط

4

تٙذف اٌششوخ ٌٍٛطٛي إٌِ ٝستٜٛ
أػٍ ِٓ ٝاٌىفبءح ف ٟاٌؼًّ1

4.34

0.627

86.84%

9.26

*0.000

1

مرتفع

انزقى

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

يظتوى انذالنت

انتزتَب

انُتَجت

انفقزة
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4.11

0.559

82.11%

7.77

*0.000

5

متوسط

4.16

0.679

83.16%

6.88

*0.000

2

متوسط

3.42

1.004

68.42%

0.13

*0.898

9

متوسط

78.53% 0.487 3.93

6.66

*0.000

انزقى

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

7

تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس ٔذسح اٌّٛاسد
ِٓ أجً اٌحفبظ ػٍٙ١ب1

3.68

0.809

73.68%

2.17

*0.037

8

متوسط

8
9

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟػٍّ١خ اٌتّٕ١خ
ٚاالستخّبس ثّب ٠حمك األ٘ذاف اٌؼبِخ
ٌٍّجتّغ1
تٍتضَ اٌششوخ ثبٌس١بسخ االلتظبد٠خ
اٌّتجؼخ ٌذ ٜاٌحىِٛخ1

تس ُٙاٌششوخ ثجؼغ اٌتجشػبد ٌٍغشف
01
اٌتجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚغ١ش٘ب1
جًَع انفقزاث

يظتوى انذالنت

6

تم َٛاٌششوخ ثتخف١غ أسؼبس اٌخذِبد أٚ
إٌّتجبد ف ٟإٌّبسجبد اٌّجتّؼ١خ1

3.21

1.143

 10 *0.313 -1.02 64.21%منخفض

انتزتَب

5

تمذَ اٌششوخ اٌخذِبد أ ٚإٌّتجبد راد
األّ٘١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌّجتّغ1

4.11

0.863

82.11%

5.04

انفقزة

انُتَجت

*0.000

4

متوسط

متوسط

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح لمباحث ومف خبلؿ الجدوؿ ( )20الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي واالتجاه لكؿ عبارة مف عبارات مقياس تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

االقتصادي ما يمي:

المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة " تيدؼ الشركة لموصوؿ إلى مستوى أعمى مف الكفاءة

في العمؿ" يساوي ( 4.34الدرجة الكمية مف  ،)5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%86.84بينما
قيمة  Tتساوي  9.26وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني

أف ىناؾ موافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه

الفقرة بمف  ،0.627وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة،
وىذا يوضح أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تيدؼ إلى

الوصوؿ إلى مستوى أعمى مف الكفاءة في العمؿ بدرجة مرتفعة مف خبلؿ التطوير المستمر
والتغذية الراجعة مف العمبلء لدييا.
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المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " تقوـ الشركة بتخفيض أسعار الخدمات أو المنتجات

في المناسبات المجتمعية" يساوي ( 3.21الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي
 ،%64.21بينما قيمة  Tتساوي  -1.02وىي أقؿ مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.313لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف الدرجة

المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ

المعياري ليذه الفقرة بمف  1.143وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ

ىذه الفقرة ،وىذا يوضح أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية

تقوـ بتخفيض أسعار الخدمات أو المنتجات في المناسبات المجتمعية بدرجة ضعيفة ويعزو
الباحث ذلؾ إلى عدـ اىتماـ الشركات بشكؿ عاـ بالمناسبات المجتمعية في الخطط االستراتيجية

المعدة مسبقاً.

وحيث أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ " تبني المسؤولية االجتماعية مف

خبلؿ البعد االقتصادي" يساوي ( 3.93الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي

 ،%78.53بينما قيمة  Tتساوي  6.66وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر المحور األوؿ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لممحور األوؿ قد زاد عف الدرجة

المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المحور ،واالنحراؼ المعياري الكمي ليذا المحور بمف  ،0.487وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ
توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ فقرات المحور األوؿ بشكؿ عاـ ،حيث بينت نتائج ىذا المحور أف
الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تيدؼ لموصوؿ إلى مستوى

أعمى مف الكفاءة في العمؿ بشكؿ مرتفع ،كما وأنيا تمتزـ بالسياسة االقتصادية المتبعة لدى

الحكومة وتستخدـ الوسائؿ االقتصادية المناسبة لتحقيؽ الغاية الربحية والتميز بدرجة متوسطة،
كما وتعمؿ الشركات عمى تقديـ الخدمات أو المنتجات ذات األىمية مف وجية نظر المجتمع،

وتساىـ الشركات في عممية التنمية واالستثمار ودعـ االقتصاد المحمي ،وتأخذ الشركات بعيف

االعتبار ندرة الموارد عند الحصوؿ عمييا ،باإلضافة إلى مشاركتيا الفاعمة في التبرع لمغرؼ

التجارية والصناعية وغيرىا ،إال أف ىذه الشركات ال تقوـ غالباً بتخفيض أسعار الخدمات أو

المنتجات في المناسبات المجتمعية.

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (خمؼ ،)2012 ،ودراسة(المولو ،)2009 ،ويعزو الباحث

ىذا االتفاؽ إلى معرفة الشركات أنو ومف خبلؿ تبنييا لمبعد االقتصادي لممسؤولية االجتماعية
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تستطيع تحقيؽ األرباح والعوائد المالية التي تمكنيا مف االستمرار عف طريؽ توفير السمع

والخدمات ذات القيمة لممجتمع وبأسعار مناسبة وجودة عالية.
 .2تحميل فقرات المحور الثاني

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المطموبة

وىي  3.4أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)21

جدول رقم ()21

تحميل فقرات المحور الثاني :تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني

1

تٍتضَ اٌششوخ ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌتشش٠ؼبد
إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّجتّغ1

4.58

0.552

91.58%

13.17

*0.000

2

مرتفع

2

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟاٌحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٓ
خالي تطج١ك اٌمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ اٌسبس٠خ فٟ
اٌّجتّغ1

4.37

0.589

87.37%

10.13

*0.000

6

مرتفع

3

تتحًّ اٌششوخ ِسؤ١ٌٚتٙب تجبٖ أفشاد
اٌّجتّغ اٌّحٍ ٟوىً ثغغ إٌظش ػٓ
اختالفبتٚ ُٙتٛجٙبت1ُٙ

4.42

0.552

88.42%

11.41

*0.000

5

مرتفع

4

تتحًّ اٌششوخ األػشاس اٌت ٟلذ ٠تؼشع
ٌٙب اٌؼّالء أحٕبء تٛاجذُ٘ ف ٟاٌششوخ1

4.53

0.647

90.53%

10.74

*0.000

4

مرتفع

5
6

انزقى

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

يظتوى انذالنت

انتزتَب

انُتَجت

7
8
9

انفقزة

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٍِٓ١
ثتؼٍّ١بد  ٚإجشاءاد اٌظحخ ٚاألِٓ
ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ1

4.58

0.599

91.58%

12.14

*0.000

3

مرتفع

تأخز اٌششوخ ثبالػتجبس تٛجٙ١بد جّؼ١خ
حّب٠خ اٌّستٍٙه1

4.05

0.695

81.05%

5.79

*0.000

7

متوسط

تٛفش اٌششوخ خذِخ اٌتأِ ٓ١اٌظحٟ
ٌٍؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب1
تّبسط اٌششوخ أٔشطخ ٌٍؼّبْ
االجتّبػ1ٟ
تٛجذ ثشاِج ِتطٛسح ٌٍظحخ ٚاٌسالِخ
اٌّ١ٕٙخ ٌىً ِٓ اٌؼّالء ٚاٌؼبٍِ1ٓ١

4.66

0.781

93.16%

9.93

*0.000

1

مرتفع

3.55

1.245

71.05%

0.76

*0.455

8

متوسط

4.05

0.957

81.05%

4.20

*0.000

7

متوسط

جًَع انفقزاث

*0.000 12.14 86.20% 0.462 4.31

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
- 69 -

مرتفع

يتضح لمباحث ومف خبلؿ الجدوؿ ( )21الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي واالتجاه لكؿ عبارة مف عبارات مقياس تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني

ما يمي:

المتوسط الحسابي لمفقرة السابعة " توفر الشركة خدمة التأميف الصحي لمعامميف لدييا"

يساوي ( 4.66الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%93.16بينما قيمة  Tتساوي

 9.93وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

 0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف
متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه الفقرة بمف
 0.781وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة ،وىذا يوضح

أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية توفر خدمة التأميف
الصحي لمعامميف لدييا.

المتوسط الحسابي لمفقرة الثامنة "تمارس الشركة أنشطة لمضماف االجتماعي" يساوي

( 3.55الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%71.05بينما قيمة  Tتساوي 0.76
وىي أقؿ مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.455

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05ولكف متوسط درجة

االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ

أفراد العينة عمى ىذه الفقرة بدرجة متوسطة ،واالنحراؼ المعياري ليذه الفقرة بمف  1.245وىذا يدؿ

عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ىذا التشتت إلى أف
ىناؾ اختبلؼ في وجيات النظر لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية حوؿ مفيوـ الضماف االجتماعي ،فبعض الشركات ترى أنيا مسؤولة عف توفير
برامج الضما ف االجتماعي لمعامميف لدييا فقط ،والبعض اآلخر يرى أف الضماف االجتماعي مف

مسؤولية الحكومات وليس شركات القطاع الخاص.

وحيث أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني " تبني المسؤولية االجتماعية

مف خبلؿ البعد القانوني" يساوي ( 4.31الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي

 ،%86.20بينما قيمة  Tتساوي  12.14وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي 2.02
وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر المحور األوؿ داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لممحور األوؿ قد زاد عف الدرجة

المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المحور ،واالنحراؼ المعياري الكمي ليذا المحور بمف  0.462وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ
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توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ فقرات المحور الثاني بشكؿ عاـ ،حيث بينت نتائج ىذا المحور

أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية توفر خدمة التأميف
الصحي لمعامميف لدييا ،كما وتمتزـ الشركات بالقوانيف والتشريعات المنصوص عمييا في المجتمع،

وتؤكد عمى التزاـ العامميف بتعميمات و إجراءات الصحة واألمف والسبلمة المينية ،حيث أنيا
تتحمؿ األضرار التي قد يتعرض ليا العمبلء أثناء تواجدىـ في ىذه الشركات وكذلؾ تتحمؿ

مسؤولياتيا تجاه أفراد المجتمع المحمي ككؿ بغض النظر عف اختبلفاتيـ وتوجياتيـ ،إضافةً إلى

ذلؾ ،تساىـ الشركات في الحفاظ عمى البيئة وتأخذ باالعتبار توجييات جمعية حماية المستيمؾ،
كما وتوجد لدييا برامج متطورة لمصحة والسبلمة المينية لكؿ مف العمبلء والعامميف ،كما وتمارس

الشركات أنشطة لمضماف االجتماعي لمعامميف لدييا بدرجة متوسطة.

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (خمؼ ،)2012 ،ودراسة (المولو ،)2009 ،ودراسة (الخشروـ،

وعبيدو ،والجاموس ،)2012 ،ودراسة (التميمي ،)2010 ،ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف

الشركات تسعى إلى تحقيؽ مصالحيا وكسب ثقة اآلخريف مف خبلؿ التزاميا بتنفيذ األعماؿ
المشروعة وعدـ القياـ باألعماؿ المخمة بالقانوف.
 .3تحميل فقرات المحور الثالث

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المطموبة

وىي  3.4أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)22

جدول رقم ()22

تحميل فقرات المحور الثالث :تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي

انزقى

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً
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انوسٌ انُظبٌ

3

تؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝتحم١ك أػّبٌٙب ثشىً
٠تٛافك ِغ اٌم ُ١ف ٟاٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

4.53

0.557

قًَت االختبار T

2

تم َٛاٌششوخ ثبٌذػب٠خ ٚاإلػالْ ٌّٕتجبتٙب
أ ٚأػّبٌٙب ثشىً أخالل1ٟ

4.53

0.557

يظتوى انذالنت

0

تتٛافك سسبٌخ اٌششوخ ٚأ٘ذافٙب ِغ أ٘ذاف
ٚل ُ١اٌّجتّغ1

4.50

0.558

انتزتَب

انفقزة

انُتَجت

*0.000 12.16 90.00%

4

مرتفع

*0.000 12.47 90.53%

2

مرتفع

*0.000 12.47 90.53%

3

مرتفع

انزقى

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

يظتوى انذالنت

انتزتَب

انفقزة

انُتَجت

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب
ثبٌسٍٛن ٚاٌتؼبًِ اٌحسٓ ِغ اٌؼّالء
ٚاٌّجتّغ وىً1

4.45

0.686

88.95%

*0.000

5

مرتفع

5

تحتشَ اٌششوخ ػبداد ٚتمبٌ١ذ ٚأخالق
اٌّجتّغ اٌز ٞتؼًّ ف1ٗ١

4.68

0.471

*0.000 16.81 93.68%

1

مرتفع

6

تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس تىبفؤ اٌفشص
ػٕذ تٛظ١ف اٌؼبٍِ1ٓ١

4.11

0.798

82.11%

*0.000

7

متوسط

7

تّبسط اٌششوخ وبفخ أٔشطتٙب ثأسٍٛة
٠تٛافك ِغ اٌؼبداد ٚاٌتمبٌ١ذ ٌٍّجتّغ1

4.37

0.589

*0.000 10.13 87.37%

6

مرتفع

8

تذػُ اٌششوخ أٔشطخ ِىبفحخ اٌجشائُ اٌتٟ
تذػّٙب اٌحىِٛخ1

3.53

1.033

70.53%

*0.456

8

متوسط

9

تمذَ اٌششوخ أٛٔ ٞع ِٓ اٌجشاِج ٌحّب٠خ
األج١بي اٌمبدِخ1

3.34

0.938

*0.706 -0.38 66.84%

9

منخفض

تمذَ اٌششوخ ِؼٔٛبد ٌّؤسسبد ِؼبٌجخ
01
اٌّشػ1ٝ

3.26

1.223

*0.495 -0.69 65.26%

 10منخفض

*0.000

متوسط

4

جًَع انفقزاث

82.58% 0.518 4.13

9.42

5.45

0.75

8.68

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح لمباحث ومف خبلؿ الجدوؿ ( )22الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي واالتجاه لكؿ عبارة مف عبارات مقياس تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

االقتصادي ما يمي:

المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة "تحترـ الشركة عادات وتقاليد وأخبلؽ المجتمع الذي

تعمؿ فيو" يساوي ( 4.68الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%93.68بينما قيمة
 Tتساوي  16.81وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما
يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني

أف ىناؾ موافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه

الفقرة بمف  0.471وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة ،وىذا
يوضح أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تحترـ عادات
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وتقاليد وأخبلؽ المجتمع الذي تعمؿ فيو ،حيث أف ىذه الشركات تعتبر جزء أصيؿ مف المجتمع،

كما أف أصحاب ىذه الشركات والعامميف لدييـ ىـ جزء ال يتج أز مف أفراد المجتمع ككؿ.

المتوسط الحسابي لمفقرة العاشرة "تقدـ الشركة معونات لمؤسسات معالجة المرضى" يساوي

( 3.26الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%65.26بينما قيمة  Tتساوي -
 0.69وىي أقؿ مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

 0.495لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى

أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو
ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه الفقرة بمف 1.233
وىي قيمة مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة.

وحيث أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث " تبني المسؤولية االجتماعية مف

خبلؿ البعد األخبلقي" يساوي ( 4.13الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي

 ،%82.58بينما قيمة  Tتساوي  8.68وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ يعتبر المحور الثالث داؿ إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لممحور الثالث قد زاد عف الدرجة
المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المحور ،واالنحراؼ المعياري الكمي ليذا المحور بمف  0.518وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ
توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ فق ارت المحور الثالث بشكؿ عاـ ،حيث بينت نتائج ىذا المحور

أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تحترـ عادات وتقاليد
وأخبلؽ المجتمع وتقوـ بالدعاية واإلعبلف لمنتجاتيا أو أعماليا بشكؿ أخبلقي يتوافؽ مع القيـ في

المجتمع المحمي ،كما وتتوافؽ رسالة الشركات وأىدافيا مع أىداؼ وقيـ المجتمع ،وتؤكد الشركات

عمى التزاـ العامميف لدييا بالسموؾ والتعامؿ الحسف مع العمبلء والمجتمع ككؿ ،كما وتأخذ

الشركات بعيف االعتبار تكافؤ الفرص عند توظيؼ العامميف بدرجة متوسطة وتدعـ أنشطة
مكافحة الجرائـ التي تدعميا الحكومة ،ولكف ىذه الشركات ال تقدـ البرامج لحماية األجياؿ القادمة

والمعونات لمؤسسات معالجة المرضى بالشكؿ المطموب ،ولذلؾ يجب عمى الشركات المساىمة
العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تطوير الخطط االستراتيجية لتقديـ ما ىو أفضؿ

لؤلجياؿ القادمة.

واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (خمؼ ،)2012 ،ودراسة (المولو ،)2009 ،ودراسة (الخشروـ،

وعبيدو ،والجاموس ،)2012 ،ودراسة (التميمي ،)2010 ،ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى أف

الشركات تسعى دائماً إلى تحسيف سمعتيا ومكانتيا ،وىذا ال يتـ إال مف خبلؿ احتراـ قيـ وعادات
وتقاليد وأخبلؽ المجتمع الذي تعمؿ فيو.
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 .4تحميل فقرات المحور الرابع

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنساني

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المطموبة

وىي  3.4أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)23

جدول رقم ()23

تحميل فقرات المحور الرابع :تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنساني
انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

يظتوى انذالنت

انتزتَب

انُتَجت

0

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش ِظبدس اٌح١بح
اٌىشّ٠خ ٌٍّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

3.71

0.694

74.21%

2.76

*0.009

2

متوسط

2

تمذَ اٌششوخ ِٕح ٘ٚجبد ٌذػُ اٌّجتّغ
اٌّحٍ ٟوذػُ ؽالة اٌجبِؼبد ِخال1

3.32

1.165

*0.658 -0.45 66.32%

7

منخفض

3

تخظض اٌششوخ جضء ِٓ أسثبحٙب ٌذػُ
اٌّؤسسبد اٌخ١ش٠خ ٚاالجتّبػ١خ
ٚاٌخمبف١خ1

3.34

4

انزقى

انفقزة

1.169

*0.762 -0.31 66.84%

6

منخفض

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ اٌجٕ ٝاٌتحت١خ
ٌٍّجتّغ اٌّحٍ( ٟوبٌطشق ٚاٌّشاوض
اٌظح١خ ٚاٌّذاسط)1

2.84

1.263

 12 *0.010 -2.72 56.84%منخفض

5

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش فشص ػًّ
ٌز ٞٚاالحت١بجبد اٌخبطخ1

2.92

1.239

 10 *0.022 -2.38 58.42%منخفض

6

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟحً اٌّشبوً ٚاٌتخف١ف
ِٓ األػشاس اٌت ٟتحً ثبٌّجتّغ اٌّحٍٟ
أحٕبء األصِبد1

3.21

1.044

*0.270 -1.12 64.21%

8

منخفض

7

تّتٍه اٌششوخ أٔظّخ ٌٍحذ ِٓ اٌتٍٛث
اٌج١ئِ( ٟخً اٌّختجشاد ٚأجٙضح اٌّشالجخ
ٚغ١ش٘ب)1

3.00

1.507

*0.110 -1.64 60.00%

9

منخفض

8

تم َٛاٌششوخ ثحّالد ٌٍحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ1

2.74

1.155

 14 *0.001 -3.54 54.74%منخفض

9

تّذ اٌششوخ ٠ذ اٌؼ ْٛػٕذ اٌىٛاسث1

3.42

1.081

68.42%

متوسط

 01تس ُٙاٌششوخ ف ٟحّالد إٌظبفخ1

2.90

1.134

 11 *0.009 -2.75 57.89%منخفض

٠تٛفش ٌذ ٜاٌششوخ لسُ ِختض ثبألِٛس
00
االٔسبٔ١خ1

2.61

1.198

 15 *0.000 -4.09 52.11%منخفض

تؼمذ اٌششوخ ٔذٚاد ٚدٚساد ٌٍحفبظ ػٍٝ
02
اٌج١ئخ  ٚاٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

2.84

1.197

 13 *0.007 -2.87 56.84%منخفض
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0.12

*0.905

5

انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

انوسٌ انُظبٌ

قًَت االختبار T

يظتوى انذالنت

انتزتَب

انُتَجت

تذػُ اٌششوخ أٔشطخ اٌشجبة ٚاألٔذ٠خ
03
اٌش٠بػ١خ1

3.47

1.156

69.47%

0.39

*0.697

4

متوسط

تسبُ٘ اٌششوخ ثتخف١ف ػتء اٌّؼ١شخ
ٌٍ 04ؼبٍِ ِٓ ٓ١خالي تمذ ُ٠اٌّؼٔٛبد
ٚاٌمشٚع1

3.84

0.973

76.84%

2.80

*0.008

1

متوسط

تم َٛاٌششوخ ثذٚس اٌىف ً١اٌؼبِٓ
05
ٌٍؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب ػٕذ اٌششاء ثبألجً1

3.68

1.165

73.68%

1.50

*0.141

3

متوسط

3.19

0.837

63.79%

-1.55

*0.129

انفقزة

انزقى

جًَع انفقزاث

منخفض

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح لمباحث ومف خبلؿ الجدوؿ ( )23الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي واالتجاه لكؿ عبارة مف عبارات مقياس تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني

ما يمي:

المتوسط الحسابي لمفقرة الرابعة عشر " تساىـ الشركة بتخفيؼ عبء المعيشة لمعامميف

مف خبلؿ تقديـ المعونات والقروض" يساوي ( 3.84الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف
النسبي  ،%76.84بينما قيمة  Tتساوي  2.80وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي

 2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.008لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند

مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى
ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه الفقرة بمف  0.973وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً نسبياً
في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة ،وىذا يوضح أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في

سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تساىـ الشركة بتخفيؼ عبء المعيشة لمعامميف مف خبلؿ تقديـ
المعونات والقروض ،ويرجع ذلؾ إلى أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية ىي شركات رائدة ومتميزة في ىذا المجاؿ ،خصوصاً أف أىـ القطاعات لدى ىذه
الشركات ىي قطاعات البنوؾ والخدمات المالية والتأميف وىذا المجاؿ يعتبر مف اختصاصيا ،فمف

األولوية تقديـ ىذه الخدمات لمعامميف لدييا.
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المتوسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر "يتوفر لدى الشركة قسـ مختص باألمور االنسانية"

يساوي ( 2.61الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي  ،%52.11بينما قيمة  Tتساوي
 -4.09وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05ولكف متوسط

درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو ال توجد
موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة ،واالنحراؼ المعياري ليذه الفقرة بمف  1.198وىذا يدؿ

عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه الفقرة ،ويعزو الباحث ىذا التشتت إلى أف
ىناؾ اختبلؼ كبير لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية في

مدى توفر قسـ مختص بالموارد البشرية أـ ال.

وحيث أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع " تبني المسؤولية االجتماعية مف

خبلؿ البعد اإلنساني" يساوي ( 3.19الدرجة الكمية مف  )5مما يعني أف الوزف النسبي

 ،%63.79بينما قيمة  Tتساوي  -1.55وىي أقؿ مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.129لذلؾ يعتبر المحور الرابع غير داؿ إحصائياً عند

مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لممحور الرابع قد انخفض

عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو ال توجد موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا

المحور ،واالنحراؼ المعياري الكمي ليذا المحور بمف  0.837وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً
في آراء المستجيبيف حوؿ فقرات المحور الرابع بشكؿ عاـ ،حيث بينت نتائج ىذا المحور أف
الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تساىـ بشكؿ متوسط

بتخفيؼ عبء المعيشة لمعامميف مف خبلؿ تقديـ المعونات والقروض وتوفير مصادر الحياة
الكريمة لممجتمع المحمي ،حيث تقوـ الشركات بدور الكفيؿ الضامف لمعامميف لدييا عند الشراء

باألجؿ بدرجة متوسطة ،كما وتدعـ الشركات أنشطة الشباب واألندية الرياضية وتمد يد العوف

عند الكوارث بدرجة متوسطة أيضاً ،إال أف تخصيص الشركات لجزء مف أرباحيا لدعـ المؤسسات

الخيرية واالجتماعية والثقافية مف خبلؿ تقديـ المنح واليبات لدعـ طبلب الجامعات مثبل ليس
عمى النحو المطموب ،كما أف ىذه الشركات ال تساىـ بشكؿ جيد في حؿ المشاكؿ والتخفيؼ مف

األضرار التي تحؿ بالمجتمع المحمي أثناء األزمات ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف الشركات ليس لدييا
أنظمة لمحد مف التموث البيئي مثؿ المختبرات وأجيزة المراقبة وغيرىا ،كما أنيا ال تساىـ بشكؿ
جيد في دعـ البنى التحتية لممجتمع المحمي كالطرؽ والمراكز الصحية وعقد الندوات والدورات

لمحفاظ عمى البيئة و المجتمع المحمي ،كما أنو ال يتوفر لدى الشركات قسـ مختص باألمور

االنسانية وبالتالي ال توفر فرص عمؿ لذوي االحتياجات الخاصة.
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واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (الخشروـ ،وعبيدو ،والجاموس ،)2012 ،ويعزو الباحث ىذا

االتفاؽ إلى أف ممارسة المسؤولية االجتماعية في الجانب اإلنساني مف قبؿ شركات القطاع
يدا مف الجيود
الخاص مازالت دوف المستوى المأموؿ ،حيث تعتبر ممارسة جزئية فردية تتطمب مز ً
مف كافة األطراؼ ذات العبلقة مف الشركات نفسيا والحكومة والجيات التشريعية والمؤسسات
األىمية والمينية.
 .5تحميل جميع محاور االستبانة

تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادىا األربعة

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المطموبة
وىي  3.4أـ ال .النتائج موضحة في جدوؿ رقـ (.)24
جدول رقم ()24

تحميل جميع محاور االستبانة :تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادىا األربعة
انًتوطط انحظابٌ

االَحزاف انًعَارً

اٌشاثغ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ اإلٔسبٔ1ٟ

3.19

1.197

*0.129 -1.55 63.79%

جًَع انًحاور

انوسٌ انُظبٌ

اٌخبٌج

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ األخالل1ٟ

4.13

0.518

82.58%

قًَت االختبار T

اٌخبٟٔ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ اٌمبٔ1ٟٔٛ

4.31

0.462

يظتوى انذالنت

األٚي

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ االلتظبد1ٞ

3.93

0.487

انتزتَب

انًحور

يحتوى انًحور

انُتَجت

78.53%

6.66

*0.000

3

متوسط

*0.000 12.14 86.20%

1

مرتفع

*0.000

2

متوسط

4

منخفض

75.99% 0.522 3.80

8.68

4.72

*0.000

متوسط

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح لمباحث ومف خبلؿ الجدوؿ ( )24الذي يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي واالتجاه لكؿ عبارة مف عبارات محاور تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد
االقتصادي والقانوني واألخبلقي ما يمي:
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المتوسط الحسابي لممحاور األوؿ والثاني والثالث " تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ

البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخبلقي " أكبر مف ( 3.4الدرجة الكمية مف  )5مما
يعني أف الوزف النسبي أكبر مف الوزف المطموب وىو  ،%68وكذلؾ جميع قيـ  Tالمحسوبة أكبر

مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  ،2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ
تعتبر ىذه المحاور دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

االستجابة ليذه المحاور قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة

مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى محور تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني
وبدرجة متوسطة عمى محور البعد االقتصادي والبعد األخبلقي ،واالنحراؼ المعياري ليذه المحاور

يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذه المحاور.

المتوسط الحسابي لممحور الرابع " تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني"

يساوي ( 3.19الدرجة الكمية مف  ،)5بينما بمغت قيمة  -1.551 Tوىي أقؿ مف قيمة T
الجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.129لذلؾ يعتبر ىذا

المحور غير داؿ إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذا المحور قد انخفض عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو ال توجد موافقة
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه المحور ،واالنحراؼ المعياري ليذا المحور بمف  1.197وىذا يدؿ

أيضاً عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذا المحور.

المتوسط الحسابي لجميع محاور االستبانة " تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ

أبعادىا األربعة" يساوي ( 3.8الدرجة الكمية مف  ،)5وكذلؾ قيمة  Tالمحسوبة تساوي 4.723
وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  ،2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

 0.000لذلؾ تعتبر محاور االستبانة ككؿ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ

عمى أف متوسط درجة االستجابة لمحاور االستبانة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا

يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى تبني المسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ أبعادىا األربعة  ،واالنحراؼ المعياري بمف  ،0.522وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً
في آراء المستجيبيف حوؿ جميع محاور االستبانة بصفة عامة .حيث بينت نتائج تحميؿ جميع

محاور االستبانة أف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبنى
برامج المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني بدرجة مرتفعة ،كما أنيا تتبنى برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد األخبلقي بدرجة متوسطة ،إال أنيا تتبنى
برامج المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني بدرجة منخفضة ،ولكف يمكف القوؿ بشكؿ

عاـ أف

الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبنى برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة مجتمعة بدرجة متوسطة.
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ثالثاُ :اختبار فرضيات الدراسة
 .1الفرضية األولى

ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين
لألوراق المالية من حيث إدراكيم ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب قطاع عمل ىذه الشركات

(االستثمار ،البنوك والخدمات مالية ،التأمين  ،الخدمات ،الصناعة)؟

يوضح الجدوؿ رقـ ( )25المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية

االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف  ،الخدمات،

الصناعة).
جدول رقم ()25

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد االقتصادي وذلك بحسب قطاع عمميا

قطاع العمل

التكرار

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

االستثمار

7

3.79

0.406

75.71%

البنوؾ والخدمات المالية

9

4.11

0.420

82.22%

التأميف

7

3.84

0.483

76.86%

الخدمات

7

3.77

0.709

75.43%

الصناعة

8

4.05

0.411

81.00%

اإلجمالي

38

3.93

0.487

78.53%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )26المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية

االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف ،الخدمات،

الصناعة).

جدول رقم ()26

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد القانوني وذلك بحسب قطاع عمميا
االَحزاف انًعَارً انوسٌ انُظبٌ
انًتوطط
انتكزار
قطاع انعًم
78.41%
0.338
3.92
7
االستثمار
البنوؾ والخدمات المالية

9

4.56

0.266

91.11%

التأميف

7

4.63

0.139

92.70%

الخدمات

7

4.29

0.651

85.71%

الصناعة

8

4.11

0.436

82.22%

اإلجمالي

38

4.31

0.462

86.20%
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يوضح الجدوؿ رقـ ( )27المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية

االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف
لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف ،الخدمات،

الصناعة).
جدول رقم ()27

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد األخالقي وذلك بحسب قطاع عمميا
انًتوطط االَحزاف انًعَارً انوسٌ انُظبٌ
انتكزار
قطاع انعًم
75.43%
0.629
3.77
7
االستثمار
البنوؾ والخدمات المالية

9

4.51

0.310

90.22%

التأميف

7

4.36

0.299

87.14%

الخدمات

7

3.84

0.665

76.86%

الصناعة

8

4.06

0.239

81.25%

اإلجمالي

38

4.13

0.518

82.58%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )28المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف ،الخدمات،

الصناعة).
جدول رقم ()28

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد اإلنساني وذلك بحسب قطاع عمميا
انًتوطط االَحزاف انًعَارً انوسٌ انُظبٌ
انتكزار
قطاع انعًم
58.48%
0.895
2.92
7
االستثمار
البنوؾ والخدمات المالية

9

3.37

0.598

67.41%

التأميف

7

3.03

0.821

60.57%

الخدمات

7

2.88

1.231

57.52%

الصناعة

8

3.63

0.518

72.67%

اإلجمالي

38

3.19

0.837

63.79%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )29المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف ،الخدمات،

الصناعة).
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جدول رقم ()29

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل أبعادىا األربعة وذلك بحسب قطاع عمميا
انتكزار انًتوطط االَحزاف انًعَارً انوسٌ انُظبٌ
قطاع انعًم
70.32%
0.563
3.52
7
االستثمار
البنوؾ والخدمات المالية

9

4.04

0.307

80.81%

التأميف

7

3.84

0.441

76.88%

الخدمات

7

3.59

0.807

71.75%

الصناعة

8

3.92

0.339

78.47%

اإلجمالي

38

3.80

0.522

75.99%

نبلحظ مف الجداوؿ ( )29-25وجود بعض االختبلفات البسيطة بيف المتوسطات الحسابية
واألوزاف النسبية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ

بحسب قطاع عمميا ،ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه االختبلفات جوىرية أـ ال ،قمنا بإجراء تحميؿ
التبايف األحادي الجانب  One Way ANOVAلمعرفة الداللة اإلحصائية ،والبد مف إجراء اختبار

ليفيف  Leveneلمتأكد مف تساوي التبايف بيف مجموعات العينة ،حيث يكوف التبايف متجانساً إذا
كانت معنوية االختبار غير دالة إحصائياً ،أي أف قيمتيا أكبر مف ( ،)0.05وعمى العكس مف
ذلؾ عندما تكوف قيمة معنوية االختبار أقؿ مف ( ،)0.05ال يكوف تجانس في التبايف بيف

المجموعات ،وفي ىذه الحالة سنمجأ إلى استخداـ االختبار البلمعممي  Kruskal-Wallisلمتأكد
مف معنوية الفروؽ.
جدول رقم ()30

اختبار ليفين بحسب قطاع عمل الشركات
المتغير

قيمة ليفين

درجات الحرية

المعنوية

البعد االقتصادي

1.056

33

*0.394

البعد القانوني

2.906

33

**0.036

البعد األخبلقي

3.521

33

**0.017

البعد اإلنساني

2.183

33

*0.093

أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة

2.572

33

*0.056

* التبايف متجانس ألف قيمة معنوية االختبار أكبر مف  0.05وبالتالي نستخدـ تحميؿ One Way ANOVA
** التبايف غير متجانس ألف معنوية االختبار أقؿ مف  0.05وبالتالي نستخدـ تحميؿ Kruskal Wallis

نبلحظ مف الجدوؿ ( )30أف تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد
اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة غير دالة إحصائياً في اختبار ليفيف ،األمر
الذي يعني أف شرط تساوي التبايف بيف المجموعات متحقؽ وبالتالي نستخدـ اختبار التبايف
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األحادي الجانب  One Way ANOVAفي ىذه الحاالت ،أما تبني المسؤولية االجتماعية خبلؿ
البعد القانوني واألخبلقي دالة إحصائياً في اختبار ليفيف ،األمر الذي يعني أف شرط تساوي التبايف
بيف المجموعات غير متحقؽ وبالتالي نستخدـ االختبار البلمعممي  Kruskal Wallisفي ىاتيف

الحالتيف.

جدول رقم ()31

تحميل  Kruskal Wallisلتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد األخالقي حسب قطاع
عمل الشركات

المتغير

متوسط الرتب

قيمة مربع

مستوى

البنوك

التأمين

الخدمات

الصناعة

كاي

البعد القانوني

9.14

25.22

28.14

20.07

14.06

14.837

0.005

البعد األخبلقي

13.21

28.72

23.71

13.64

16.06

12.242

0.016

االستثمار

المعنوية

نبلحظ مف الجدوؿ ( )31أف قيمة مستوى الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

القانوني والبعد األخبلقي أقؿ مف ، 0.05مما يعني وجود اختبلفات جوىرية بيف الشركات

المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار،
البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف  ،الخدمات ،الصناعة) ،مف حيث تبني المسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ البعد القانوني والبعد األخبلقي.

نبلحظ أيضاً أف الشركات في قطاع التأميف ىي أكثر الشركات ممارسة لممسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ البعد القانوني يمييا الشركات عمى الترتيب في قطاعات ( البنوؾ والخدمات المالية،

الخدمات ،الصناعة ،االستثمار).
أما بالنسبة لمبعد األخبلقي ،فإف الشركات في قطاع البنوؾ والخدمات المالية ىي أكثر الشركات
ممارسة لممسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي يمييا الشركات عمى الترتيب في قطاعات

( التأميف ،الصناعة ،الخدمات ،االستثمار).
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جدول رقم ()32

تحميل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي واإلنساني وكذلك أبعاد
المسؤولية االجتماعية مجتمعة حسب قطاع عمل الشركات
التباين

المربعات

درجات
الحرية

مربع

مصدر

بيف الفئات

0.785

4

0.196

داخؿ الفئات

7.989

33

0.242

التبايف الكمي

8.774

37

بيف الفئات

3.233

4

0.808

داخؿ الفئات

22.683

33

0.687

التبايف الكمي

25.916

37

أبعاد المسؤولية

بيف الفئات

1.535

4

0.384

االجتماعية

داخؿ الفئات

8.530

33

0.258

مجتمعة

التبايف الكمي

10.065

37

المتغير

البعد االقتصادي

البعد اإلنساني

مجموع

المتوسط

قيمة F

0.810

1.176

1.484

المعنوية

0.528

0.339

0.229

نبلحظ مف الجدوؿ ( )32أف قيمة مستوى الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

االقتصادي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة جميعيا أكبر مف ، 0.05

وكذلؾ جميع قيـ  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.65مما يدؿ عمى عدـ

وجود اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية
وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف ،الخدمات ،الصناعة) ،مف

حيث تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد
المسؤولية االجتماعية مجتمعة.

وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (الخشروـ ،وعبيدو ،والجاموس )2012 ،التي تناولت تبني المسؤولية
االجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب ،ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى التشابو

في طبيعة مجتمع وىدؼ الدراسة.

 .2الفرضية الثانية

ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين
لألوراق المالية من حيث إدراكيم ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب تصنيف الشركة (الدرجة

األولى ،الدرجة الثانية).
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يوضح الجدوؿ رقـ ( )33المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).
جدول رقم ()33

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد االقتصادي وذلك بحسب التصنيف
في السوق
تصَُف انظوق

التكرار

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

درجة أولى

8

4.35

0.342

87.00%

درجة ثانية

30

3.81

0.460

76.27%

اإلجمالي

38

3.93

0.487

78.53%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )34المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).
جدول رقم ()34

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد القانوني وذلك بحسب التصنيف في
السوق
انًتوطط
4.44

االَحزاف انًعَارً
0.297

انوسٌ انُظبٌ
88.89%

درجة ثانية

30

4.27

0.495

85.48%

اإلجمالي

38

4.31

0.462

86.20%

تصَُف انظوق
درجة أولى

انتكزار
8

يوضح الجدوؿ رقـ ( )35المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).
جدول رقم ()35

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد األخالقي وذلك بحسب التصنيف
تصَُف انظوق
درجة أولى

في السوق
انًتوطط
انتكزار
4.40
8

االَحزاف انًعَارً
0.321

انوسٌ انُظبٌ
88.00%

درجة ثانية

30

4.06

0.540

81.13%

اإلجمالي

38

4.13

0.518

82.58%
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يوضح الجدوؿ رقـ ( )36المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).
جدول رقم ()36

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد اإلنساني وذلك بحسب التصنيف
في السوق
انًتوطط
انتكزار
4.07
8

االَحزاف انًعَارً
0.463

انوسٌ انُظبٌ
81.33%

تصَُف انظوق
درجة أولى
درجة ثانية

30

2.96

0.757

59.11%

اإلجمالي

38

3.19

0.837

63.79%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )37المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).
جدول رقم ()37

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل أبعادىا األربعة وذلك التصنيف في
السوق
انًتوطط
4.284

االَحزاف انًعَارً
0.291

انوسٌ انُظبٌ
85.68%

درجة ثانية

30

3.671

0.495

73.41%

اإلجمالي

38

3.800

0.522

75.99%

تصَُف انظوق
درجة أولى

انتكزار
8

نبلحظ مف الجداوؿ ( )37-33وجود بعض االختبلفات البسيطة بيف المتوسطات الحسابية
واألوزاف النسبية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ

بحسب تصنيؼ الشركة في السوؽ (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية) ،ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه

االختبلفات جوىرية أـ ال قمنا بإجراء تحميؿ التبايف األحادي الجانب One Way ANOVA

لمعرفة الداللة اإلحصائية بالطريقة السابقة نفسيا لمتأكد مف معنوية الفروؽ.
جدول رقم ()38

اختبار ليفين بحسب تصنيف الشركة في السوق
المتغير

قيمة ليفن

درجات الحرية

المعنوية

البعد االقتصادي

1.486

36

*0.231

البعد القانوني

3.357

36

*0.075

البعد األخبلقي

1.445

36

*0.237
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البعد اإلنساني

2.549

36

*0.119

أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة

3.745

36

*0.061

* التبايف متجانس ألف قيمة معنوية االختبار أكبر مف  0.05وبالتالي نستخدـ تحميؿ One Way ANOVA

نبلحظ مف الجدوؿ ( )38أف تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد
القانوني والبعد األخبلقي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة غير دالة

إحصائياً في اختبار ليفيف ،األمر الذي يعني أف شرط تساوي التبايف بيف المجموعات متحقؽ
وبالتالي نستخدـ اختبار التبايف األحادي الجانب  One Way ANOVAفي ىذه الحاالت.
جدول رقم ()39

تحميل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي واإلنساني
وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة حسب تصنيف السوق
التباين

المربعات

درجات
الحرية

مربع

بيف الفئات

1.819

1

1.819

داخؿ الفئات

6.955

36

0.193

التبايف الكمي

8.774

37

بيف الفئات

0.183

1

0.183

داخؿ الفئات

7.722

36

0.214

التبايف الكمي

7.905

37

بيف الفئات

0.744

1

0.744

داخؿ الفئات

9.174

36

0.255

التبايف الكمي

9.918

37

بيف الفئات

7.797

1

7.797

داخؿ الفئات

18.119

36

0.503

التبايف الكمي

25.916

37

أبعاد المسؤولية

بيف الفئات

2.378

1

2.378

االجتماعية

داخؿ الفئات

7.687

36

0.214

مجتمعة

التبايف الكمي

10.065

37

المتغير

البعد االقتصادي

البعد القانوني

البعد األخبلقي

البعد اإلنساني

مصدر

مجموع

المتوسط

قيمة F

9.416

0.855

2.922

15.493

11.138

المعنوية

0.004

0.361

0.096

0.000

0.002

نبلحظ مف الجدوؿ ( )39أف قيمة مستوى الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد
القانوني والبعد األخبلقي أكبر مف  ، 0.05وكذلؾ قيـ  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة  Fالجدولية والتي

تساوي  ،4.1مما يدؿ عمى عدـ وجود اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة
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في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ حسب تصنيؼ الشركة في السوؽ (الدرجة األولى ،الدرجة

الثانية).

ولكف ،قيمة مستوى الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي

والبعد

اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة جميعيا أقؿ مف  ، 0.05وكذلؾ جميع قيـ F

المحسوبة أكبر مف قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،4.1مما يدؿ عمى وجود اختبلفات جوىرية
بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ حسب تصنيؼ

الشركة في السوؽ (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).

وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة (الخشروـ ،وعبيدو ،والجاموس )2012 ،التي تناولت تبني
المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب ،ويعزو الباحث ىذا

االختبلؼ إلى االختبلؼ في طبيعة تصنيؼ الشركات ،حيث أف الشركات الصناعية العاممة في

مدينة حمب يتـ تصنيفيا إلى الدرجة األولى والثانية والثالثة والرابعة والممتازة ،أما التصنيؼ في
سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية فيتـ عمى الدرجة األولى والثانية فقط.

 .3الفرضية الثالثة

ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين
لألوراق المالية من حيث إدراكيم ألبعاد المسؤولية االجتماعية باختالف عمر الشركة.

يوضح الجدوؿ رقـ ( )40المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.

جدول رقم ()40
المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد االقتصادي وذلك بحسب اختالف
عمر الشركة

قطاع العمل

التكرار

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

 5سنوات فأقؿ

1

3.60

0.000

72.00%

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4

3.95

0.332

79.00%

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

3.88

0.685

77.50%

 15سنة فأكثر

29

3.94

0.497

78.83%

المجموع

38

3.93

0.487

78.53%
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يوضح الجدوؿ رقـ ( )41المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.
جدول رقم ()41

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد القانوني وذلك بحسب اختالف عمر
قطاع انعًم
 5سنوات فأقؿ

الشركة
انًتوطط
انتكزار
4.56
1

االَحزاف انًعَارً
0.000

انوسٌ انُظبٌ
91.11%

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4

4.39

0.321

87.78%

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

4.14

0.500

82.78%

 15سنة فأكثر

29

4.31

0.487

86.28%

المجموع

38

4.31

0.462

86.20%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )42المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.

جدول رقم ()42

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد األخالقي وذلك بحسب اختالف
قطاع انعًم
 5سنوات فأقؿ

عمر الشركة
انتكزار انًتوطط
3.90
1

االَحزاف انًعَارً
0.000

انوسٌ انُظبٌ
78.00%

مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4

4.23

0.704

84.50%

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

3.93

0.377

78.50%

 15سنة فأكثر

29

4.15

0.526

83.03%

المجموع

38

4.13

0.518

82.58%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )43المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.

جدول رقم ()43

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل البعد اإلنساني وذلك بحسب اختالف
قطاع انعًم
 5سنوات فأقؿ
مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

عمر الشركة
انتكزار انًتوطط
1.67
1
4

3.22
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االَحزاف انًعَارً
0.000

انوسٌ انُظبٌ
33.33%

0.640

64.33%

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

2.85

0.412

57.00%

 15سنة فأكثر

29

3.29

0.869

65.70%

المجموع

38

3.19

0.837

63.79%

يوضح الجدوؿ رقـ ( )44المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لتبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.
جدول رقم ()44

المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل أبعادىا األربعة وذلك بحسب اختالف
عمر الشركة
انتكزار انًتوطط
3.20
1

االَحزاف انًعَارً
0.000

انوسٌ انُظبٌ
64.09%

قطاع انعًم
 5سنوات فأقؿ
مف  - 5أقؿ مف  10سنوات

4

3.85

0.481

77.05%

مف  - 10أقؿ مف  15سنة

4

3.59

0.396

71.82%

 15سنة فأكثر

29

3.84

0.545

76.83%

المجموع

38

3.80

0.522

75.99%

نبلحظ مف الجداوؿ ( )44-40وجود بعض االختبلفات البسيطة بيف المتوسطات الحسابية
واألوزاف النسبية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ

بحسب اختبلؼ عمر الشركة ،ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه االختبلفات جوىرية أـ ال قمنا بإجراء

تحميؿ التبايف األحادي الجانب  One Way ANOVAلمعرفة الداللة اإلحصائية بالطريقة السابقة

نفسيا لمتأكد مف معنوية الفروؽ.

جدول رقم ()45

اختبار ليفين بحسب اختالف عمر الشركة
المتغير

قيمة ليفين

درجات الحرية

المعنوية

البعد االقتصادي

1.068

34

0.355

البعد القانوني

0.326

34

0.724

البعد األخبلقي

0.344

34

0.711

البعد اإلنساني

1.397

34

0.261

أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة

0.15

34

0.861

* التبايف متجانس ألف قيمة معنوية االختبار أكبر مف  0.05وبالتالي نستخدـ تحميؿ One Way ANOVA
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نبلحظ مف الجدوؿ( )45أف تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد القانوني

والبعد األخبلقي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة غير دالة إحصائياً في

اختبار ليفيف ،األمر الذي يعني أف شرط تساوي التبايف بيف المجموعات متحقؽ وبالتالي نستخدـ

اختبار التبايف األحادي الجانب  One Way ANOVAفي ىذه الحاالت.
جدول رقم ()46

تحميل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي واإلنساني
وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة حسب اختالف عمر الشركة
التباين

المربعات

درجات
الحرية

مربع

بيف الفئات

0.126

3

0.042

داخؿ الفئات

8.648

34

0.254

التبايف الكمي

8.774

37

بيف الفئات

0.203

3

0.068

داخؿ الفئات

7.702

34

0.227

التبايف الكمي

7.905

37

بيف الفئات

0.271

3

0.090

البعد األخبلقي داخؿ الفئات

9.647

34

0.284

التبايف الكمي

9.918

37

بيف الفئات

3.048

3

1.016

داخؿ الفئات

22.868

34

0.673

التبايف الكمي

25.916

37

أبعاد المسؤولية

بيف الفئات

0.591

3

االجتماعية

المتغير
البعد

االقتصادي

البعد القانوني

البعد اإلنساني

مجتمعة

مصدر

مجموع

داخؿ الفئات

9.474

34

التبايف الكمي

10.065

37

المتوسط

قيمة F

0.165

0.298

0.318

1.510

المعنوية

0.919

0.826

0.812

0.229

0.197
0.279

0.707

0.555

نبلحظ مف الجدوؿ ( )46أف قيمة مستوى الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخبلقي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية

مجتمعة أكبر مف  ، 0.05وكذلؾ جميع قيـ  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.85مما يدؿ عمى عدـ وجود اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في
سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب اختبلؼ عمر الشركة.
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وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة (التميمي )2010 ،التي تناولت واقع تطبيؽ المسئولية االجتماعية

في الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلو ارؽ المالية وعبلقتو بالربحية ،ويعزو الباحث ىذا
االختبلؼ إلى االختبلؼ في ىدؼ الدراسة ،وكذلؾ تختمؼ مع دراسة (الخشروـ ،وعبيدو،

والجاموس )2012 ،التي تناولت تبني المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في
مدينة حمب ،ويعزو الباحث ىذا االختبلؼ إلى االختبلؼ في بيئة عمؿ ىذه الشركات.

 .4الفرضية الرابعة

ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية

وبين الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية.

تـ إجراء اختبار ىذه الفرضية باستخداـ اختبار ( )Tالذي ييدؼ الى اختبار ما إذا كاف المتوسط
الذي تـ احتسابو لممتغير يختمؼ عف القيمة التي يتـ افتراضيا لممتوسط ،وتـ استخداـ درجة ثقة

 ،%95واختبرت الفروض باستخداـ األوساط الحسابية واالكتفاء باختبار T-Test One
 Sampleوذلؾ عند القيمة المفترضة ()3.4
جدول رقم ()47

اختبار  T-Testلتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي واإلنساني وكذلك
أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة
انًحور

يحتوى انًحور

انًتوطط
انحظابٌ

االَحزاف
انًعَارً

قًَت
اختبار T

يظتوى
انذالنت

األٚي

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ االلتظبد1ٞ

3.926

0.487

6.663

0.000

اٌخبٟٔ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ اٌمبٔ1ٟٔٛ

4.310

0.462

12.135

0.000

اٌخبٌج

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ األخالل1ٟ

4.129

0.518

8.679

0.000

اٌشاثغ

ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ
ِٓ خالي اٌجؼذ اإلٔسبٔ1ٟ

3.190

1.197

-1.551

0.129

اٌّجّٛع

أثؼبد اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ِجتّؼخ

3.800

0.522

4.723

0.000

نبلحظ مف الجدوؿ ( )47أف المتوسط الحسابي لممحاور األوؿ والثاني والثالث " تبني المسؤولية
االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخبلقي " أكبر مف ( 3.4الدرجة
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الكمية مف  ،)5وكذلؾ جميع قيـ  Tالمحسوبة أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  ،2.02وأف

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.000لذلؾ تعتبر ىذه المحاور دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه المحاور قد زاد عف الدرجة

المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة مرتفعة مف قبؿ أفراد العينة عمى محور تبني
المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني وبدرجة متوسطة عمى محور البعد االقتصادي

والبعد األخبلقي ،واالنحراؼ المعياري ليذه المحاور يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً في آراء

المستجيبيف حوؿ ىذه المحاور ،وىذا يوضح أنو ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين
الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية وبين الشركات الرائدة والمتميزة في

ممارستيا لممسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي.

نبلحظ أيضاً أف المتوسط الحسابي لممحور الرابع " تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

اإلنساني" يساوي ( 3.19الدرجة الكمية مف  ،)5بينما بمغت قيمة  -1.551 Tوىي أقؿ مف قيمة
 Tالجدولية والتي تساوي  2.02وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.129لذلؾ يعتبر ىذا
المحور غير داؿ إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة
االستجابة ليذا المحور قد انخفض عف الدرجة المطموبة وىي  3.4وىذا يعني أنو ال توجد موافقة
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه المحور ،واالنحراؼ المعياري ليذا المحور بمف  1.197وىذا يدؿ

أيضاً عمى أف ىناؾ تشتتاً في آراء المستجيبيف حوؿ ىذا المحور ،وىذا يوضح أن ىناك اختالفات

ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية وبين الشركات
الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية من خال ل البعد اإلنساني.

وبصفة عامة نجد أف المتوسط الحسابي لجميع محاور االستبانة " تبني المسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ أبعادىا األربعة" يساوي ( 3.8الدرجة الكمية مف  ،)5وكذلؾ قيمة  Tالمحسوبة تساوي

 4.723وىي أكبر مف قيمة  Tالجدولية والتي تساوي  ،2.02وأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساوي  0.000لذلؾ تعتبر محاور االستبانة ككؿ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ،α ≥ 0.05
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة لمحاور االستبانة قد زاد عف الدرجة المطموبة وىي 3.4
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى تبني المسؤولية االجتماعية

مف خبلؿ أبعادىا األربعة  ،واالنحراؼ المعياري بمف  ،0.522وىذا يدؿ أيضاً عمى أف ىناؾ توافقاً
في آراء المستجيبيف حوؿ جميع محاور االستبانة بصفة عامة ،وىذا يوضح أنو ال توجد اختالفات

ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية وبين الشركات

الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية من خالل أبعادىا األربعة.
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وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (الخشروـ ،وعبيدو ،والجاموس )2012 ،التي تناولت تبني

المسؤولية االجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب ،ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ
إلى التشابو في طبيعة مجتمع وىدؼ الدراسة.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

4.1

أوالً :النتائج

ثانياً :التوصيات

ثالثاً :الدراسات المقترحة

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج

أظيرت الدراسة النتائج التالية:

-1

الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبني برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي بدرجة متوسطة ،حيث أف ىذه الشركات تيدؼ

لموصوؿ إلى مستوى أعمى مف الكفاءة في العمؿ بشكؿ مرتفع ،كما وأنيا تمتزـ بالسياسة
االقتصادية المتبعة لدى الحكومة وتستخدـ الوسائؿ االقتصادية المناسبة لتحقيؽ الغاية الربحية

التي تمكنيا مف االستمرار عف طريؽ توفير السمع والخدمات ذات القيمة لممجتمع وبأسعار مناسبة
وجودة عالية.

-2

الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبنى برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني بدرجة مرتفعة ،حيث أف ىذه الشركات تسعى إلى

تحقيؽ مصالحيا وكسب ثقة اآلخريف مف خبلؿ التزاميا بتنفيذ األعماؿ المشروعة وعدـ القياـ

باألعماؿ المخمة بالقانوف.
-3

الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبني برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي بدرجة متوسطة ،حيث أف ىذه الشركات تسعى

دائماً إلى تحسيف سمعتيا ومكانتيا مف خبلؿ احتراـ قيـ وعادات وتقاليد وأخبلؽ المجتمع الذي
تعمؿ فيو.

-4

الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية تتبنى برامج

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد اإلنساني بدرجة منخفضة أي أنيا مازالت دوف المستوى

يدا مف الجيود مف كافة األطراؼ ذات
المأموؿ ،حيث تعتبر ممارسة جزئية فردية تتطمب مز ً
العبلقة مف الشركات نفسيا والحكومة والجيات التشريعية والمؤسسات األىمية والمينية.
-5

تتبنى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية برامج

-6

توجد اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ

المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا األربعة مجتمعة بدرجة متوسطة.

المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف  ،الخدمات،

الصناعة) ،مف حيث تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني والبعد األخبلقي.
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-7

الشركات في قطاع التأميف ىي أكثر الشركات ممارسة لممسؤولية االجتماعية مف خبلؿ

البعد القانوني يمييا الشركات عمى الترتيب في قطاعات ( البنوؾ والخدمات المالية ،الخدمات،

الصناعة ،االستثمار).
-8

الشركات في قطاع البنوؾ والخدمات المالية ىي أكثر الشركات ممارسة لممسؤولية

االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي يمييا الشركات عمى الترتيب في قطاعات ( التأميف،

الصناعة ،الخدمات ،االستثمار).
-9

ال توجد اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف

لؤلوراؽ المالية وذلؾ بحسب قطاع عمميا(االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية ،التأميف  ،الخدمات،

الصناعة) ،مف حيث تبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد اإلنساني

وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة.

 -10ال توجد اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف
لؤلوراؽ المالية لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانوني والبعد األخبلقي وذلؾ حسب

تصنيؼ الشركة في السوؽ (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية).

 -11توجد اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ

المالية لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد
المسؤولية االجتماعية مجتمعة وذلؾ حسب تصنيؼ الشركة في السوؽ (الدرجة األولى ،الدرجة

الثانية).

 -12ال توجد اختبلفات جوىرية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف
لؤلوراؽ المالية الداللة لتبني المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادي والبعد القانوني
والبعد األخبلقي والبعد اإلنساني وكذلؾ أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة وذلؾ بحسب اختبلؼ

عمر الشركة.

 -13ال توجد اختبلفات ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية وبيف الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية مف خبلؿ البعد

االقتصادي والقانوني واألخبلقي  ،ما عدا البعد اإلنساني.
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 -14ال توجد اختبلفات ذات داللة معنوية بيف الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ
المالية وبيف الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستيا لممسؤولية االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا

األربعة.

ثانياً :التوصيات

في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة يقترح الباحث عدة توصيات يمكػف أف تسػاىـ فػي تبنػى

برامج المسؤولية االجتماعية مف خبلؿ أبعادىا (االقتصادي ،القانوني ،األخبلقي ،اإلنساني).

 -1إف المسؤولية االجتماعية لمشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ

المالية ،وخصوصاً في الجانب اإلنساني مازالت دوف المستوى المأموؿ ،حيث تعتبر ممارسة

يدا مف الجيود مف كافة األطراؼ ذات العبلقة مف الشركات نفسيا
جزئية فردية تتطمب مز ً
والحكومة والجيات التشريعية والمؤسسات األىمية والمينية.

 -2يجب أف يكوف لمحكومة موقؼ وممارسات ايجابية تجاه الشركات المساىمة التي تتبنى
المسؤولية االجتماعية ،مف خبلؿ تشريعات أو إجراءات مثؿ إعفائيا مف الضرائب أو غيرىا

مف التسييبلت مقابؿ مساىمتيا االجتماعية ،وأف يكوف ليذه التشريعات قدرة عمى المسائمة
والرقابة عمى األداء االجتماعي لمشركات مف قبؿ ىيئة سوؽ الماؿ الفمسطيني.

 -3توعية الشركات عف طريؽ عقد محاضرات وندوات وورش عمؿ واصدار النشرات واعداد
أجيزة اإلعبلـ لبرامج خاصة تتعمؽ بحماية المستيمؾ بالمحافظة عمى جودة المنتج أو
الخدمة ،وبرامج تتعمؽ بالبيئة وأىمية المحافظة عمييا.

 -4يجب عمى الشركات أف تعمؿ عمى أف تكوف عبلقتيا مع المجتمع المحمي عبلقة تكاممية،
حيث أنيا تعيش ضمف بيئة محيطة بيا تستفيد منيا وتحقؽ أىدافيا مف خبلليا ،وبالتالي

عمييا أف تأخذ خطوات جدية لرفع مستوى تنمية عبلقتيا مع المجتمع المحمي ،مف خبلؿ

ايجابيا عمى نظرة
االىتماـ بمشكبلتو وقضاياه االجتماعية كالحد مف الفقر والبطالة ،مما يؤثر
ً
المجتمع نحو الشركة ،باإلضافة إلى استم اررية الشركة بأداء أعماليا وتنمية عبلقاتيا العامة.

 -5تفعيؿ دور الجيات الرقابية الرسمية والو ازرات ذات العبلقة مثؿ و ازرة الصحة و الشؤوف

االجتماعية والعمؿ لمتابعة أداء الشركات المساىمة العامة لممسؤوليات االجتماعية حسب

اختصاصيا.

 -6تفعيؿ دور اإلعبلـ في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية لمشركات المساىمة العامة وشركات
القطاع الخاص عموماً.
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 -7تنظيـ دورات حوؿ المسؤولية االجتماعية لمشركات في الجامعات والكميات لرفع مستوى الوعي
في ىذا المجاؿ.

 -8ضرورة االىتماـ األكبر مف قبؿ الشركات المساىمة العامة لبرامج المسؤولية االجتماعية مف
خبلؿ اعداد الخطط ومناقشتيا في اجتماعات مجمس اإلدارة بحيث تؤخذ بعيف االعتبار في

الموازنة.
ثالثاً :الدراسات المقترحة

في ضوء التوصيات السابقة يقترح الباحث القياـ بالدراسات التالية:
 -1عمؿ دراسات حوؿ قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساىمة العامة

المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية مف خبلؿ عوامؿ ووجيات نظر أخرى مثؿ

العامميف ،المجتمع المحمي ،السوؽ ،البيئة ،المستيمكيف ،وكذلؾ أثرىا عمى األداء الوظيفي

لمعامميف ورضا الزبائف والميزة التنافسية وغيرىا.

 -2عمؿ دراسات حوؿ المسؤولية االجتماعية لدى شركات القطاع الخاص عموماً مثؿ الشركات
المساىمة والشركات الصناعية الكبرى العاممة في فمسطيف.
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المراجع

أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
ثالثاً :المواقع اإللكترونية

المراجيييييييييع
أوالً :المراجع العربية
 إلياس ،ألعيداني ،وعبد اهلل ،عمي ( :)2012المنظمة المعاصرة بين إشكالية الوصول لألىدافاالستراتيجية وتحقيق المسؤولية االجتماعية في ظل التحديات الراىنة .ورقة عمؿ مقدمة في
الممتقى الدولي الثالث حوؿ :منظمات األعماؿ والمسؤولية االجتماعية ،معيد العموـ االقتصادية
وعموـ التسيير ،جامعة بشار ،الجزائر.
 براؽ ،محمد ،وقماف ،مصطفى :)2012(،أىم النظريات المفسرة لممسؤولية االجتماعيةلممؤسسات ورؤية الفكر االقتصادي اإلسالمي ليا .الممتقى الدولي الثالث بعنواف :منظمات
األعماؿ والمسؤولية االجتماعية ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة بشار،
الجزائر.
 البكري ،ثامر ياسر ( :)2001التسويق والمسؤولية االجتماعية .دار وائؿ لمطباعة والنشر،عماف ،األردف.
 بف عيسى ،عنابي ،وقسوؿ ،فاطمة الزىرة ( :)2012إدارة السميوك األخالقي والمسؤوليةاالجتماعية في منظمات األعمال .ورقة عمؿ مقدمة في الممتقى الدولي الثالث :منظمات
األعماؿ والمسؤولية االجتماعية ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة بشار،
الجزائر.
 التقرير السنوي لممسؤولية االجتماعية لبنؾ القدس.2013 ، التقرير السنوي لممسؤولية االجتماعية لبنؾ فمسطيف.2013 ، التميمي ،رند ( :)2010واقع تطبيق المسؤولية االجتماعية في الشركات المدرجة في سوقفمسطين لألوراق المالية وعالقتو بالربحية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،
جامعة الخميؿ ،الخميؿ ،فمسطيف.
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 جماعي ،أـ كمثوـ ،وبف عبد العزيز ،سمير :)2012(،الركائز األساسية لنجاح المسؤوليةاالجتماعية في منظمات األعمال .ورقة عمؿ مقدمة في الممتقى الدولي الثالث حوؿ :منظمات
األعماؿ والمسؤولية االجتماعية ،معيد العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة بشار،
الجزائر.
 الحربي ،عوض ( :)2012خريطة طريق لبناء استراتيجية المسؤولية االجتماعية لمشركات،مجمة االقتصادية ،الشركة السعودية لؤلبحاث والنشر ،العدد  ،6887الرياض ،السعودية.
 حسيف ،ليث سعد اهلل ،و الجميؿ ،ريـ سعد ( :)2012المسؤولية االجتماعية تجاه العاممينوانعكاسيا عمى اخالقيات العمل دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة
الموصل .المجبلت األكاديمية العممية العراقية ،مجمة بحوث مستقبمية ،المجمد الثالث ،اإلصدار
األوؿ ،الصفحات ( ،)33-1الناشر :كمية الحدباء الجامعة ،العراؽ.
 الحمدي ،فؤاد محمد حسيف( :)2003األبعاد التسويقية لممسؤولية االجتماعية لممنظماتوانعكاساتيا عمى رضا المستيمك .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة
المستنصرية ،ص ،40العراؽ.
 حميد ،ىويدا ( :)2009قياس مدى ادراك اإلدارة لمفيوم المسؤولية االجتماعية لشركات قطاعاالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطيني .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 خامرة ،الطاىر :)2007( ،المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساىمة المؤسسةاالقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة "حالة سوناطراك" .رسالة ماجستير غير منشورة ،
كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،الجزائر.
 الخشروـ  ،محمد ،وعبيدو ،أميرة ،والجاموس ،عبد الرحمف ( :)2012تبني المسؤوليةاالجتماعية في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب :دراسة ميدانية لعينة من المدراء.
المجبلت األكاديمية العممية العراقية ،مجمة

تنمية الرافديف ،المجمد  ،34اإلصدار ،108

الصفحات ( ، )131-109الناشر :جامعة الموصؿ ،العراؽ.
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 خمؼ ،خالد ( :)2012أثر التوجو االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية :دراسةتطبيقية في المصارف التجارية األردنية .المجبلت األكاديمية العممية العراقية ،مجمة كمية بغداد
لمعموـ االقتصادية ،العدد  ، 31الصفحات ( ،)324-281الناشر :كمية بغداد لمعموـ
االقتصادية ،العراؽ.
 راشي ،طػارؽ ( :)2013دور تبني مقاربة المسؤولية االجتماعية في خمق وتدعيم ريادةوتنافسية منظمات االعمال .ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي العالمي التاسع لبلقتصاد
والتمويؿ اإلسبلمي حوؿ :النمو والعػدالة واالستقرار مف منظور إسبلمي ،كمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة محمد الشريؼ مساعدية ،الجزائر.
 رفيقة ،سنيقرة ( :)2012أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية عمى أداء الموارد البشرية فيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .رسالة ماجستير ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،الجزائر.
 زغب ،أحمد ( :)2011دور القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات المسؤوليةالمجتمعية .ورقة عمؿ مقدمة في مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية ،جامعة
القدس المفتوحة ،نابمس ،السادس والعشروف مف سبتمبر ،2011 ،فمسطيف.
 السحيباني ،صالح ( :)2009المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص فيالتنمية :حالة تطبيقو عمى المممكة العربية السعودية .ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي
حوؿ :القطاع الخاص في التنمية تقييـ استشراؼ ،بيروت ،لبناف.
 سعيد ،سناء ،والباوي ،عبد الرضا ( :)2010الدور االستراتيجي لممسؤولية االجتماعيةالشاممة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة .المجبلت األكاديمية العممية العراقية ،مجمة
اإلدارة واالقتصاد ،العدد  ،83الصفحات ( ، )248-203الناشر :الجامعة المستنصرية،
العراؽ.
 سكاؾ ،مراد :)2011(،تدقيق المسؤولية االجتماعية لممؤسسات دراسة ميدانية لبعضمؤسسات والية سطيف ،مجمة العموـ االقتصادية وعموـ التسيير  ،جامعة فرحات عباس ،والية
سطيؼ ،العدد  ،11الجزائر.
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 عيراف ،رقية :)2007( ،المسؤولية االجتماعية لمشركات بين الواجب الوطني االجتماعيوالمبادرات الطوعية .القائـ بأعماؿ مسؤوؿ العبلقات العامة ،سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية،
 www.p-s-e.comبتاريخ 2014/09/19ـ.
 الغالبي ،طاىر محسف ،والعامري ،صالح ميدي ( :)2005المسؤولية االجتماعية واخالقياتاألعمال :االعمال والمجتمع .دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.
 الغالبي ،طاىر محسف ،والعامري ،صالح ميدي :)2001( ،المسؤولية االجتماعية لمنظماتاألعمال وشفافية نظام المعمومات :دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية األردنية.
ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العربي الثاني في اإلدارة ( 8-6نوفمبر  ،)2001المنظمة العربية
لمتنمية اإلدارية ،األردف.
 الغالبي ،طاىر محسف ،ومنيؿ ،محمد حسيف( :)2004األداء االجتماعي الداخمي وعالقتوبدوران العمل :دراسة ميدانية في شركة نفط الجنوب والشركة العامة لمحديد والصمب في
العراق .مجمة أبحاث اليرموؾ ،المجمد العشروف ،العدد األوؿ ،منشورات جامعة اليرموؾ،
األردف.
 الغالبي ،طاىر ،والعامري ،صالح ( :)2006تباين األىداف المتوخاة من تبني المسؤوليةاالجتماعية في المنظمات الحكومية والخاصة .مداخمة لقسـ إدارة األعماؿ ،جامعة الزيتونة
وجامعة البتراء ،عماف ،األردف.
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قــــائـــمـة المــالحـــــــــق

أوالً :استبانة الدراسة
ثانياً :قائمة المحكمين
ثالثاً :كتاب تسهيل المهمة

ممحيق رقم ()1

استبانة الدراسة
جـــــايــــعــــــــت األسهـــــــــــــــز ـ غــــــــــــــشة
عــًــــــــادة انذراطـــــــــــاث انعــــهَـــــــــــا
كهَـت االقتصــــــــاد وانعــهـــوو اإلدارٍت
قـــــظــــــــى إدارة األعــــــــًـــــــــــــــــــــــــــال

استبانة حول قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة
في سوق فمسطين لألوراق المالية

تح١خ ؽ١جخ ٚثؼذ:
ٔتمذَ ٌىُ ثجض ً٠اٌشىش ٚاالِتٕبْ ٌّسبّ٘تىُ ثجضء ِٓ ٚلتىُ ٌإلجبثخ ػٍ٘ ٝزٖ االستجبٔخ ٔٚؤوذ
ٌس١بدتىُ ػٍ ٝإٌمبؽ اٌتبٌ١خ:
 -0أْ ٘زٖ االستجبٔخ تٙذف إٌ ٝدساسخ ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ٌذ ٜاٌششوبد اٌّسبّ٘خ اٌؼبِخ
اٌّذسجخ ف ٟسٛق فٍسطٌ ٓ١ألٚساق اٌّبٌ١خ1
 -2اٌّؼٍِٛبد اٌت ٟستسبّ٘ ْٛثٙب ٌ٘ ٟغشع اٌذساسخ فمؾ ِغ االٌتضاَ اٌتبَ ثبٌّحبفظخ ػٍ ٝسش٠خ
اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثىُ 1
ِ -3ىٔٛبد االستجبٔخ-:


اٌجضء األٚيِ :ؼٍِٛبد شخظ١خ1



اٌجضء اٌخبِٔ :ٟؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌششوخ1



اٌجضء اٌخبٌج :ل١بط ِذ ٜتجٕ ٟاٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ ٌذ ٜاٌششوبد اٌّسبّ٘خ اٌؼبِخ اٌّذسجخ
ف ٟسٛق فٍسطٌ ٓ١ألٚساق اٌّبٌ١خ ِٓ خالي أثؼبد اٌّسؤ١ٌٚخ االجتّبػ١خ (اٌجؼذ االلتظبد،ٞ
اٌجؼذ اٌمبٔ ،ٟٔٛاٌجؼذ األخالل ،ٟاٌجؼذ االٔسبٔ1)ٟ
إعذاد :فتح ٟجّ ً١ػٍ١بْ
جوال رقى1599470209 :
ٌٚىُ جض ً٠اٌشىش
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انجشء األول :يعهوياث شخصَت
 .1انجُض
 روش

 أٔخٝ

 .2انعًز
 41 - 30 ِٓ سٕخ

 31 سٕخ فألً

 50سٕخ فأوخش

 51 - 40 ِٓ سٕخ

 .3انًؤهم انعهًٌ:
 ثىبٌٛسٛ٠ط

 دثٍ َٛفألً

 دوتٛساٖ

ِ بجست١ش

 .4انتخصص:
ِ حبسجخ

 إداسح أػّبي

أخش111111111111111ٜ

 التظبد

 .5انًظًي انوظَفٌ:
ِ ذ٠ش ِبٌٟ

ِ ذ٠ش إداسٞ

ِ ذ٠ش تٕف١زٞ

ِ ذ٠ش ػبَ

 أخش1111111111111ٜ

 .6عذد طُواث انخبزة
 05 -00 ِٓ سٕٛاد

 ألً ِٓ 5سٕٛاد  01 – 5 ِٓ سٕٛاد

 أوخش ِٓ  05سٕخ

انجشء انثاٌَ :يعهوياث عايت عٍ انشزكت
 .1يكاٌ ويقز انشزكت:
ِ حبفظبد اٌؼفخ اٌغشث١خ

ِ حبفظبد غضح

 .2عًز انشزكت
 5 سٕٛاد فألً  - 5 ِٓ ألً ِٓ  01سٕٛاد

 - 01 ِٓ ألً ِٓ  05سٕخ

 05سٕخ فأوخش
 .3تصَُف انشزكت فٌ طوق فهظطٍَ نألوراق انًانَت
 دسجخ أٌٝٚ

 دسجخ حبٔ١خ

 .4قطاع عًم انشزكت
 االستخّبس

 اٌجٕٛن ٚاٌخذِبد اٌّبٌ١خ

 اٌتأِٓ١
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 اٌخذِبد

 اٌظٕبػخ



انجشء انثانث :قَاص يذى تبٌُ انًظؤونَت االجتًاعَت نذى انشزكاث انًظاهًت انعايت انًذرجت فٌ
طوق فهظطٍَ نألوراق انًانَت
انًحور األول :قَاص يذى تبٌُ انًظؤونَت االجتًاعَت يٍ خالل انبعذ االقتصادً
ٍزجي وضع عاليت )√(عُذ انًقَاص انًُاطب
انزقى

انظؤال

10

تستخذَ اٌششوخ اٌٛسبئً االلتظبد٠خ إٌّبسجخ
ٌتحم١ك اٌغب٠خ اٌشثح١خ1

12

تٙذف اٌششوخ إٌ ٝاٌتّ١ض ػٓ اٌششوبد
األخش ٜثبألسبٌ١ت االلتظبد٠خ إٌّبسجخ1

13

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ االلتظبد اٌّحٍٟ
ٚاٌٛؽٕ1ٟ

14
15
16
17
18
19

بشكم
يُخفض
جذا

بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

تٙذف اٌششوخ ٌٍٛطٛي إٌِ ٝست ٜٛأػٍِٓ ٝ
اٌىفبءح ف ٟاٌؼًّ1
تمذَ اٌششوخ اٌخذِبد أ ٚإٌّتجبد راد
األّ٘١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌّجتّغ1
تم َٛاٌششوخ ثتخف١غ أسؼبس اٌخذِبد أٚ
إٌّتجبد ف ٟإٌّبسجبد اٌّجتّؼ١خ1
تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس ٔذسح اٌّٛاسد ِٓ
أجً اٌحفبظ ػٍٙ١ب1
تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟػٍّ١خ اٌتّٕ١خ ٚاالستخّبس ثّب
٠حمك األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍّجتّغ1
تٍتضَ اٌششوخ ثبٌس١بسخ االلتظبد٠خ اٌّتجؼخ ٌذٜ
اٌحىِٛخ1

 101تس ُٙاٌششوخ ثجؼغ اٌتجشػبد ٌٍغشف
اٌتجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚغ١ش٘ب1

انًحور انثاٌَ :قَاص يذى تبٌُ انًظؤونَت االجتًاعَت يٍ خالل انبعذ انقاَوٌَ
ٍزجي وضع عاليت )√( عُذ انًقَاص انًُاطب
انزقى

انظؤال

10

تٍتضَ اٌششوخ ثبٌمٛأٚ ٓ١اٌتشش٠ؼبد
إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌّجتّغ1

12

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟاٌحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٓ خالي
تطج١ك اٌمٛأ ٓ١اٌّحٍ١خ اٌسبس٠خ ف ٟاٌّجتّغ1

بشكم
يُخفض
جذا
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بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

انزقى

انظؤال

13

تتحًّ اٌششوخ ِسؤ١ٌٚتٙب تجبٖ أفشاد اٌّجتّغ
اٌّحٍ ٟوىً ثغغ إٌظش ػٓ اختالفبتُٙ
ٚتٛجٙبت1ُٙ

14

تتحًّ اٌششوخ األػشاس اٌت ٟلذ ٠تؼشع ٌٙب
اٌؼّالء أحٕبء تٛاجذُ٘ ف ٟاٌششوخ1

15

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٍِ ٓ١ثتؼٍّ١بد ٚ
إجشاءاد اٌظحخ ٚاألِٓ ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ1

16

تأخز اٌششوخ ثبالػتجبس تٛجٙ١بد جّؼ١خ حّب٠خ
اٌّستٍٙه1
تٛفش اٌششوخ خذِخ اٌتأِ ٓ١اٌظحٌٍ ٟؼبٍِٓ١
ٌذٙ٠ب1

17
18
19

بشكم
يُخفض
جذا

بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

تّبسط اٌششوخ أٔشطخ ٌٍؼّبْ االجتّبػ1ٟ
تٛجذ ثشاِج ِتطٛسح ٌٍظحخ ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ
ٌىً ِٓ اٌؼّالء ٚاٌؼبٍِ1ٓ١

انًحور انثانث :قَاص يذى تبٌُ انًظؤونَت االجتًاعَت يٍ خالل انبعذ األخالقٌ
ٍزجي وضع عاليت )√( عُذ انًقَاص انًُاطب
انزقى

انظؤال

10

تتٛافك سسبٌخ اٌششوخ ٚأ٘ذافٙب ِغ أ٘ذاف ٚلُ١
اٌّجتّغ1

12

تم َٛاٌششوخ ثبٌذػب٠خ ٚاإلػالْ ٌّٕتجبتٙب أٚ
أػّبٌٙب ثشىً أخالل1ٟ

13

تؼًّ اٌششوخ ػٍ ٝتحم١ك أػّبٌٙب ثشىً
٠تٛافك ِغ اٌم ُ١ف ٟاٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

14

تؤوذ اٌششوخ ػٍ ٝاٌتضاَ اٌؼبٌٍِ ٓ١ذٙ٠ب
ثبٌسٍٛن ٚاٌتؼبًِ اٌحسٓ ِغ اٌؼّالء
ٚاٌّجتّغ وىً1
تحتشَ اٌششوخ ػبداد ٚتمبٌ١ذ ٚأخالق اٌّجتّغ
اٌز ٞتؼًّ ف1ٗ١
تأخز اٌششوخ ثؼ ٓ١االػتجبس تىبفؤ اٌفشص ػٕذ
تٛظ١ف اٌؼبٍِ1ٓ١
تّبسط اٌششوخ وبفخ أٔشطتٙب ثأسٍٛة ٠تٛافك
ِغ اٌؼبداد ٚاٌتمبٌ١ذ ٌٍّجتّغ1

15
16
17

بشكم
يُخفض
جذا
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بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

انزقى
18
19

انظؤال

بشكم
يُخفض
جذا

بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

تذػُ اٌششوخ أٔشطخ ِىبفحخ اٌجشائُ اٌتٟ
تذػّٙب اٌحىِٛخ1
تمذَ اٌششوخ أٛٔ ٞع ِٓ اٌجشاِج ٌحّب٠خ
األج١بي اٌمبدِخ1

 101تمذَ اٌششوخ ِؼٔٛبد ٌّؤسسبد ِؼبٌجخ
اٌّشػ1ٝ

انًحور انزابع :قَاص يذى تبٌُ انًظؤونَت االجتًاعَت يٍ خالل انبعذ اإلَظاٌَ
ٍزجي وضع عاليت )√( عُذ انًقَاص انًُاطب
انزقى

انظؤال

10

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش ِظبدس اٌح١بح
اٌىشّ٠خ ٌٍّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

12

تمذَ اٌششوخ ِٕح ٘ٚجبد ٌذػُ اٌّجتّغ اٌّحٍٟ
وذػُ ؽالة اٌجبِؼبد ِخال1

13

تخظض اٌششوخ جضء ِٓ أسثبحٙب ٌذػُ
اٌّؤسسبد اٌخ١ش٠خ ٚاالجتّبػ١خ ٚاٌخمبف١خ1

14

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟدػُ اٌجٕ ٝاٌتحت١خ ٌٍّجتّغ
اٌّحٍ ( ٟوبٌطشق ٚاٌّشاوض اٌظح١خ
ٚاٌّذاسط )1

15
16
17
18
19
101
100

بشكم
يُخفض
جذا

تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟتٛف١ش فشص ػًّ ٌزٞٚ
االحت١بجبد اٌخبطخ1
تسبُ٘ اٌششوخ ف ٟحً اٌّشبوً ٚاٌتخف١ف ِٓ
األػشاس اٌت ٟتحً ثبٌّجتّغ اٌّحٍ ٟأحٕبء
األصِبد1
تّتٍه اٌششوخ أٔظّخ ٌٍحذ ِٓ اٌتٍٛث اٌج١ئٟ
(ِخً اٌّختجشاد ٚأجٙضح اٌّشالجخ ٚغ١ش٘ب)
تم َٛاٌششوخ ثحّالد ٌٍحفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ1
تّذ اٌششوخ ٠ذ اٌؼ ْٛػٕذ اٌىٛاسث1
تس ُٙاٌششوخ ف ٟحّالد إٌظبفخ1
٠تٛفش ٌذ ٜاٌششوخ لسُ ِختض ثبألِٛس
االٔسبٔ١خ1
- 000 -

بشكم
يُخفض

بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

انزقى
102

بشكم
يُخفض
جذا

انظؤال

بشكم
يُخفض

تؼمذ اٌششوخ ٔذٚاد ٚدٚساد ٌٍحفبظ ػٍٝ
اٌج١ئخ  ٚاٌّجتّغ اٌّحٍ1ٟ

 103تذػُ اٌششوخ أٔشطخ اٌشجبة ٚاألٔذ٠خ
اٌش٠بػ١خ1
 104تسبُ٘ اٌششوخ ثتخف١ف ػتء اٌّؼ١شخ ٌٍؼبٍِٓ١
ِٓ خالي تمذ ُ٠اٌّؼٔٛبد ٚاٌمشٚع1
 105تم َٛاٌششوخ ثذٚس اٌىف ً١اٌؼبِٓ ٌٍؼبٍِٓ١
ٌذٙ٠ب ػٕذ اٌششاء ثبألجً1

شاكزٍٍ نكى حظٍ تعاوَكى يعُا
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بشكم
يتوطط

بشكم
يزتفع

بشكم
يزتفع جذا

ممحيق رقم ()2

قائمة بأسماء المحكمين

م

مكان العمل

اسم المحكم

.1

د .محمد جودت فارس

جامعة األزىر – غزة

.2

د .رامز بدير

جامعة األزىر – غزة

.3

د .سمير أبو مدلمة

جامعة األزىر – غزة

.4

د .نياية التمباني

جامعة األزىر – غزة

.5

د .عمي النعامي

جامعة األزىر – غزة

.6

د .نسيم أبو جامع

جامعة األزىر – غزة

.7

د .محمود صبرة

جامعة األزىر – غزة

.8

د .عبد اهلل اليبيل

جامعة األزىر – غزة

.9

د .اكرم سمور

الجامعة اإلسالمية – غزة

.10

د .وسيم اليبيل

الجامعة االسالمية – غزة

.11

د .يوسف عبد بحر

الجامعة االسالمية – غزة

.12

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية – غزة

.13

د .أحمد عمي نصار

مدير عام الشؤون المالية واإلدارية-وزارة الصحة
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ممحيق رقم ()3

كتاب تسييل الميمة
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